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Νικολάου Πλαστήρα 13, 
Σίνδος, 574 00
2310 797411

Δημοτικό Διαμέρισμα Σίνδου
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ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΘΕΑ “ΙΘΑΚΗ”
2310797662

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΦΥΤΩΝ
2310796264 / 2310 799684

Α-ΤΕΙΘ
2310 791101

ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ 
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2310798144

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ
2310 785104

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΙΝΔΟΥ 
2310 569412

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΩΝΙΑΣ
2310 781000

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΣΙΝΔΟΥ
2310569420

ΚΕΠ ΣΙΝΔΟΥ
2310795073

ΕΛΤΑ ΣΙΝΔΟΥ
2310 799566

ΕΛΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2310 752111

ΕΛΤΑ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
2310781303

ΟΑΕΔ ΙΩΝΙΑΣ
2310782373

ΟΤΕ ΙΩΝΙΑΣ
2310781499

ΙΚΑ ΙΩΝΙΑΣ
2310782572

ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ
2310784401-7
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Μήνυμα Δημάρχου

73η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Νέες εξαγγελίες για τη μετεγκατάστασή της

Η πεποίθησή μας είναι, ότι το μέλλον της χώρας 
βρίσκεται στη  Βόρεια Ελλάδα, της οποίας αναπό-
σπαστο κομμάτι αποτελεί η Διεθνής Έκθεση της 
Θεσσαλονίκης, που εδώ και 73 χρόνια, είναι αλλη-
λένδετη με τη ζωή της πόλης και την πολιτικοοικο-
νομική ζωή της χώρας. 

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε, ως εκπρόσωποι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού Θεσσαλο-
νίκης, να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να 
διατηρηθεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το 
κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, να παραμείνει ένα σημείο συνεύρεσης 
επιχειρηματικών εταίρων, ένα κέντρο ανάπτυξης 
επενδυτικών πολιτικών, ένας πολυπολιτισμικός 
κόμβος, που θα συνδυάζει την οικονομική και 
επιχειρηματική δραστηριότητα με τις ευχάριστες 
στιγμές που μπορεί να προσφέρει η ευρύτερη πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης σε κάθε Έλληνα και ξένο 
επισκέπτη, μια περιοχή η οποία, προσηλωμένη 
σε ιστορικές και διαχρονικές πολιτιστικές αξίες 
εμπνέει και καθοδηγεί ξένες κουλτούρες και πολι-
τισμούς.

Σήμερα, η διοργάνωση μιας εμπορικής έκθεσης 
διεθνούς εμβέλειας και κύρους αποτελεί ένα με-
γάλο και απαιτητικό εγχείρημα που δεν μπορεί να 
ολοκληρωθεί με επιτυχία στις παρούσες ελλειπτι-
κές υποδομές της διεθνούς έκθεσης. Το ελάχιστο, 
που οφείλει να προσφέρει ο εθνικός μας εκθεσια-
κός φορέας στους εκθέτες και επισκέπτες του εί-
ναι οι άνετες, σύγχρονες και φιλόξενες υποδομές 
και υπηρεσίες. 

Η Βόρειος Ελλάδα μετεξελίσσεται σε ένα κομ-
βικό σημείο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
συνεργασιών γεγονός που συντείνει στην αναγκαι-
ότητα επιβολής μιας βαθιάς τομής στα σχεδιαστικά 
πράγματα της ΔΕΘ. Η άμεση μετακίνησή της εκτός 
κέντρου Θεσσαλονίκης με επιχειρηματική, εμπορι-
κή, τουριστική και επενδυτική πολιτική είναι επιβε-
βλημένη. Η ΔΕΘ οφείλει να διατηρήσει τον αρχικό 

της προσανατολισμό και μέσα από στοχευμένες 
και σωστά οργανωμένες θεματικές εκθέσεις να 
προσελκύει μεγάλο αριθμό εκθετών και επισκε-
πτών, προάγοντας και αναδεικνύοντας την ευρύτε-
ρη περιοχή σε ένα αναδυόμενο πόλο επενδυτικών 
ευκαιριών, συμπράξεων και συνεργασιών. Η συχνή 
μεταλλαγή της από εκθεσιακό φορέα σε πολιτικό 
βήμα προεκλογικών εξαγγελιών την καθιστούν ως 
μια διοργάνωση χωρίς ταυτότητα και χωρίς ιδιαίτε-
ρο εμπορικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. Η Θεσσα-
λονίκη χρειάζεται ένα δυναμικό εκθεσιακό κέντρο 
που θα αποτελέσει οικονομικό και πολιτιστικό ση-
μείο αναφοράς των γειτονικών χωρών.

Στα εγκαίνεια της 73ης ΔΕΘ, με ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση ακούσαμε την εξαγγελία του Πρωθυπουρ-
γού για τη μετεγκατάσταση της Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης εκτός του κέντρου της πόλης 
με παράλληλη δημιουργία ενός νέου εκθεσιακού 
κέντρου και τη μετατροπή του σημερινού χώρου 
της ΔΕΘ σε μητροπολιτικό πάρκο. 

Ήδη στο πλαίσιο της διεκδίκησης της EXPO 
2008 ο φάκελος υποψηφιότητας που κατατέθη-
κε οριοθετούσε μια συγκεκριμένη, ρεαλιστική και 
μελετημένη πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου 
Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη.

Η νέα προσπάθεια για τη μετεγκατάσταση της 
ΔΕΘ οφείλει να είναι συνδυασμένη και αποτελε-
σματική ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί μια σύγ-
χρονη εκθεσιακή στρατηγική που θα αξιοποιεί τα 
γεω-οικονομικά πλεονεκτήματα της περιοχής, Για 
το λόγο αυτό υποστηρίζουμε τη δημιουργία του 
νέου εκθεσιακού χώρου όπως αυτός χωροθετήθη-
κε στο φάκελο διεκδίκησης της EXPO 2008, στην 
έκταση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Εχεδώρου μπορεί να είναι η νέα τοπο-
θεσία, στρατηγικής σημασίας, για τη μετεγκατά-
σταση της ΔΕΘ και τη δημιουργία ενός εκθεσιακού 
κέντρου διεθνών προδιαγραφών.
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ΕΝ ΔΗΜΩ

Ευκλείδης Καραγιαννίδης
Δημοσιογράφος

Οι Δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης με ιδιαίτε-
ρη ικανοποίηση δέχθηκαν την εξαγγελία του Πρω-
θυπουργού για τη μετεγκατάσταση της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης εκτός του κέντρου της 
πόλης με παράλληλη δημιουργία ενός νέου εκθε-
σιακού κέντρου και τη μετατροπή του σημερινού 
χώρου της ΔΕΘ σε μητροπολιτικό πάρκο. 

Ήδη στο πλαίσιο της διεκδίκησης της EXPO 2008 
ο φάκελος υποψηφιότητας που κατατέθηκε ορι-
οθετούσε μια συγκεκριμένη, ρεαλιστική και με-
λετημένη πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου 
Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη 

Η συγκεκριμένη επιλογή συνδυάζει μια σειρά από 
πλεονεκτήματα:
1. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη λύση έχει προ-
κριθεί για την υλοποίηση της EXPO 2008 συνε-
πάγεται μια ωριμότητα από άποψη μελετών και 
αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση, 
στοιχείο που δεν συναντάται στον ίδιο βαθμό για 
καμία άλλη λύση.

2. Η περιοχή βρίσκεται σε απόσταση μόλις 11 χλμ. 
από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εξασφαλίζει 
πολύ καλή προσπελασιμότητα με το σύνολο της 
πόλης, του Νομού, της Περιφέρειας και της Χώ-
ρας, καθώς βρίσκεται στη συμβολή της κύριας 
δυτικής εισόδου με τον περιφερειακό δακτύλιο 
της πόλης, στη σύνδεση των μεγάλων εθνικών δι-
κτύων Εγνατία και ΠΑΘΕ, πλησίον των λιμενικών 
εγκαταστάσεων, του σιδηροδρομικού δικτύου και 
του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, ενώ έχει 
πολύ καλή σύνδεση με το Αεροδρόμιο, μέσω της 
περιφερειακής οδούς. 

3. Οι υφιστάμενες μεταφορικές υποδομές, σε συν-
δυασμό με την ύπαρξη και άλλων υποδομών πλη-
σίον της περιοχής (π.χ. του Σταθμού Επεξεργασίας 
Λυμάτων Θεσσαλονίκης, ΣτΕΛΘ, στην απέναντι 
ανατολική όχθη του Γαλλικού) ελαχιστοποιούν το 
κόστος των απαιτούμενων συμπληρωματικών έρ-
γων, που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
4. Ο χώρος επαρκεί για την ανάπτυξη σύγχρονων 

εκθεσιακών και συνεδριακών εγκαταστάσεων κα-
θώς και άλλων βοηθητικών–συμπληρωματικών 
χρήσεων (π.χ. χώροι στάθμευσης) υψηλής ποιότη-
τας, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για τη μελλοντική 
τους επέκταση, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο.

5. Στην περιοχή εντοπίζονται εξυπηρετήσεις με 
τις οποίες μπορεί να υπάρξει σημαντική συνέργεια. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται το Τελωνείο Θεσσαλο-
νίκης στην όμορη Βιομηχανική Περιοχή, η ύπαρξη 
του οποίου θα διευκολύνει την διακίνηση των εκ-
θεμάτων και το διεθνή προσανατολισμό της έκθε-
σης, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ήδη επιβα-
ρημένου μεταφορικού δικτύου της πόλης.

6. Πλησίον της συγκεκριμένης περιοχής φιλοξε-
νούνται οι μεγάλες Βιομηχανικές Περιοχές Σίνδου 
και Καλοχωρίου, όπου είναι εγκατεστημένες οι με-
γαλύτερες παραγωγικές μονάδες των Βαλκανίων, 
γεγονός που ελαχιστοποιεί το κόστος μεταφοράς 
εκθεμάτων των επιχειρήσεων ενώ θα έχουν την 
δυνατότητα να εκθέτουν τα προϊόντα τους στον 
τόπο παραγωγής τους. 

7. Το αγρόκτημα του Α-ΤΕΙΘ προγραμματίζονταν 
σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό της ανά-
πτυξης της ευρύτερης Θεσσαλονίκης για την εγκα-
τάσταση ακαδημαϊκών και ερευνητικών λειτουργι-
ών και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των και υπηρεσιών υψηλής στάθμης (Σχέδιο Π.Δ. 
Ζ.Ο.Ε. περιαστικής περιοχής Θεσσαλονίκης), χρή-
σεις απολύτως συμβατές με τη δημιουργία στην 
περιοχή των νέων εγκαταστάσεων της ΔΕΘ.

8. Η περιοχή του Α-ΤΕΙΘ βρίσκεται σε μικρή από-
σταση από τις νέες ξενοδοχειακές μονά-δες, το 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τους αρχαιολογικούς 
χώρους και την υγροτοπική περιοχή του Δέλτα του 
Γαλλικού–Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα που αποτελεί 
ένα από τα πιο αξιόλογα οικοσυστήματα.

Στα παραπάνω πλεονεκτήματα τα οποία αποτε-
λούν ταυτόχρονα και τα επιχειρήματα για τη δι-
εκδίκηση της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ από τη 
Δυτική Θεσσαλονίκη, προστίθεται το πάγιο αίτη-
μα των κατοίκων της δυτικής περιοχής της Θεσ-

σαλονίκης για τη διασφάλιση της κοινωνικής και 
οικονομικής δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα η Δυτική 
Θεσσαλονίκη έχει χρησιμεύσει μέχρι σήμε-ρα για 
τη χωροθέτηση ανεπιθύμητων χρήσεων–βιομηχα-
νίες, βιοτεχνίες, μονάδα βιολογικού καθαρισμού 
-στοιχεία που έχουν οδηγήσει την περιοχή σε ένα 
«περιβαλλοντικό απαρτχάϊντ» το οποίο σε συνδυ-
ασμό με τη φθίνουσα βιομηχανική δραστηριότητα 
που αδυνατεί να δημιουρ-γήσει επαρκείς θέσεις 
εργασίας υποβαθμίζει σταθερά την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της περιοχής.  

Πιστεύοντας ότι η νέα προσπάθεια για τη μετεγκα-
τάσταση της ΔΕΘ οφείλει να είναι συνδυασμέ-νη 
και αποτελεσματική ώστε να μπορεί να αναπτυ-
χθεί μια σύγχρονη εκθεσιακή στρατηγική που θα 
αξιοποιεί τα γεω-οικονομικά πλεονεκτήματα της 
περιοχής, οι Δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης 
υποστηρίζουν τη δημιουργία του νέου εκθεσιακού 
χώρου όπως αυτός χωροθετήθηκε στο φάκελο δι-
εκδίκησης της EXPO 2008, στην έκταση του ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης.

ΔΗΜΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
1. Δήμος Αγίου Παύλου                             
2. Δήμος Αμπελοκήπων                             
3. Δήμος Ελεθερίου-Κορδελιού                   
4. Δήμος Ευκαρπίας                                  
5. Δήμος Ευόσμου                                    
6. Δήμος Εχεδώρου                                  
7. Δήμος Μενεμένης                                 
8. Δήμος Νεάπολης                                  
9. Δήμος Πεύκων 
10. Δήμος Πολίχνης                                   
11. Δήμος Σταυρούπολης                            
12. Δήμος Συκεών                                     
13. Δήμος Τριανδρίας                                         

ΔΗΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Δήμος Αγίου Αθανασίου 
2. Δήμος Αξιού 
3. Δήμος Καλλιθέας 
4. Δήμος Κουφαλίων 
5. Δήμος Χαλάστρας 
6. Δήμος Χαλκηδόνας 

Mετεγκατάσταση ΔΕΘ
Ανακοίνωση Δημάρχων Δυτικής Θεσσαλονίκης
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ΕΝ ΔΗΜΩ

Ευκλείδης Καραγιαννίδης
Δημοσιογράφος

Με πρωτοβουλία του Προέδρου Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Εχεδώρου κ. Γεωργίου Δι-
αμαντόπουλου, πραγματοποιήθηκε στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Σίνδου, συνάντηση των Προέδρων 
Δημοτικών Συμβουλίων, με στόχο τη συζήτηση 
για θέματα που αφορούν στον κανονισμό λει-
τουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων.

Τη συνάντηση των Προέδρων χαιρέτησε ο Δήμαρ-
χος Εχεδώρου κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, ο οποίος 
μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι συναντήσεις εργα-
σίας, ο εποικοδομητικός διάλογος και η κατάθεση 
προτάσεων από τους αιρετούς της τοπικής αυτο-
διοίκησης δεν μπορεί παρά να διασφαλίσει την εύ-

ρυθμη λειτουργία της τοπικής δημοκρατίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα για τον κανο-
νισμό λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων και 
ειδικότερα για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση 
των λειτουργιών των συμβούλων μειοψηφίας και 
πλειοψηφίας, για τη σύσταση και τη συγκρότηση 
επιτροπών. Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Εχεδώρου  κ. Γεώργιος Διαμαντόπου-
λος, μετά τη λήξη της συνάντησης, ανέφερε «…
δεσμευόμαστε όλοι οι συμμετέχοντες να επαναλά-
βουμε τη σημερινή συνάντηση εργασίας με στόχο 
να ετοιμαστούν προτάσεις για την εύρυθμη λει-
τουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και να εναρ-

μονιστούν με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε Δήμου…»

Με την ευκαιρία της συνάντησης των Προέδρων 
Δημοτικών Συμβουλίων ο κ. Γεώργιος Διαμαντό-
πουλος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις 
δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης «Δικτύο 
Αλφα» που με ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδες, 
επιμορφωτικά σεμινάρια και ατομικές συμβουλευ-
τικές συναντήσεις με γονείς και παιδιά, ενισχύει 
συνεχώς τον γονεΪκό ρόλο, προσφέροντας στους 
πολίτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης μια πολύτιμη 
υποστηρικτική κοινωνική δομή.

Συνάντηση Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων
Δυτικής Θεσσαλονίκης 
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Εκοιμήθει το Σάββατο 2 Αυγούστου ο πρώην Μητρο-
πολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Διονύσιος.       

Σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης τελέστηκε από 
τον ιερό καθεδρικό ναό Τιμίου Προδρόμου στη 
Νεάπολη η κηδεία του μακαριστού μητροπολίτη 
πρώην Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως Διονύσιου. Το 
σεπτό σκήνωμα του μακαριστού γέροντα, ετάφη 
πίσω από το ιερό του ναού, στον αύλειο χώρο, συ-
νοδεία στρατιωτικού αγήματος, που απέδωσε τιμές 
και υπό τους ήχους της μπάντας της αστυνομίας. 
Στην κηδεία παραβρέθηκαν μητροπολίτες, κληρι-
κοί, βουλευτές, δήμαρχοι, στρατιωτικοί και πλήθος 
λαού της περιοχής διακονίας του εκλιπόντος.

“Ο αείμνηστος υπήρξε πρότυπο αρχιερέως, καλού 
ποιμένος, χαριτωμένος με γνήσιο εκκλησιαστικό 
φρόνημα. Οικοδόμησε εκκλησίες, διοργάνωσε το 
πνευματικό κέντρο κατά τρόπο θεοφιλή και σεβα-
στό”, υπογράμμισε στον επικήδειο του ο μητροπο-
λίτης Τυρολόης και Σερεντήνου Παντελεήμονας, 
εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίου. 

Αναφερόμενος στην προσωπικότητα του εκδημού-
ντος, ο Μητροπολίτης  Νεαπόλεως, Σταυρουπόλε-
ως & Ξηροκρήνης Βαρνάβας ανέφερε ότι είχε αγά-
πη γνήσια, ευαγγελική, ανεπιτήδευτη και ήξερε με 
τέχνη θεϊκή να κερδίζει τους ανθρώπους.

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Διονύσιος (κατά κό-
σμον Ιωάννης) Λαδόπουλος, γόνος προσφυγικής 
οικογένειας, γεννήθηκε στο Καστέλι Κισσάμου 
Κρήτης το 1929, γαλουχήθηκε με τα νάματα της 
θεολογικής επιστήμης και της ορθοδόξου παραδό-
σεως στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης από 
την οποία αποφοίτησε το 1965, διάκονος χειροτο-
νήθηκε το 1955 και πρεσβύτερος το 1960.

Υπηρέτησε ως κωδικογράφος στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, ως Ιερεύς και Ιεροκύρηξ μέχρι της 
εκλογής του ως Μητροπολίτη στην Μητρόπολη Κί-
τρους Κατερίνης, και ως καθηγητής στο Ανώτερο 
Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κατερίνης.

Η εκλογή του την 22αν Μαΐου 1974 ως πρώτου 
Μητροπολίτου της νεοσύστατης Μητροπόλεως 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως αποτέλεσε όντως 
τοποθέτηση του κατάλληλου “λύχνου επί την αρ-
μόζουσα λυχνίαν” και η οποία περιελάμβανε στο 
ποίμνιο της τους Δυτικούς αστικούς και αγροτικούς 
οικισμούς της Θεσ/νίκης στους οποίους υπήρχαν 
σε μεγάλο αριθμό προσφυγικές (μικρασιατικές και 
ποντιακές) γειτονιές και οικισμοί που εξελίχθηκαν 
σε σφριγηλούς δήμους και κοινότητες με διαρκώς 
εντεινόμενη παρουσία σε πολλούς τομείς της ζωής 
της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδος.

Στά 30 χρόνια της ποιμαντορίας του ανάλωσε τή 
ζωή του στην υπηρεσία τού λαού του Θεού και η 
προσφορά του στην εκκλησιαστική επαρχία της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης υπήρξε παροιμιώδης. Το 
πρωτοποριακό του έργο έτυχε πάνδημης αποδο-
χής και αναγνώρισης και αποτελεί οδοδείκτη και 
βαριά παρακαταθήκη. 

Κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς Ποιμαντορί-
ας του, λειτούργησαν στην Μητρόπολη του Εκκλη-
σιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο, Οικοτροφείο, Ίδρυ-
μα Νεότητος, Κατασκηνώσεις για παιδιά και νέους 
(Μπέλες Κιλκίς και Μακρινίτσα Σιδηροκάστρου), 
Κέντρο Αποκαταστάσεως και Επανεντάξεως ναρ-
κομανών και φυλακισμένων στην κοινωνία, Εκκλη-
σιαστικές Βιβλιοθήκες, Εκκλησιαστικά Συσσίτια, 
Γραφείο Αιμοδοσίας. Εγκαινίασε 25 και πλέον περι-
καλλείς  Ναούς και χειροτόνησε 250 νέους Ιερείς.

Στα μέσα του 2004 έθεσε την παραίτηση του στη 
διάθεση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος για λόγους υγείας και δρομολόγησε την 
εκλογή του αντικαταστάτη του στη Μητρόπολη 
που αγαπούσε.

Eκοιμήθει ο πρώην Μητροπολίτης 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Διονύσιος

Κέλλυ Μιμηκοπούλου



ΠΑΙΔΕΙΑ

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΕΤΟΥΣ 2008

1ο Γ.Ε.Λ. ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΣΙΝΔΟΥ)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2 ΑΣΗΚΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3 ΓΑΛΑΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ

4 ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5 ΖΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

7 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ&ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

8 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ  ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

10 ΚΟΖΥΒΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΣΤΩΡ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

11 ΜΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

12 ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ

13 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

14 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ME ΧΡΗΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16 ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

17 ΝΑΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

20 ΠΛΑΤΗ  ΜΕΡΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

21 ΠΟΠΩΒΙΔΟΥ  ΜΙΛΕΝΑ ΤΑΜΑΖΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

22 ΣΙΝΙΡΙΔΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

23 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

24 ΤΣΟΤΣΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΤΡΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ&ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ-AΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
1 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

2 ΝΤΑΒΕΛΗ  ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ  Α.Ε.Ι.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ  Τ.Ε.Ι.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΙΒΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3 ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

4 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

5 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

6 ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

7 ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

8 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΙΣΑΑΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

9 ΝΑΤΕΛΗ ΑΓΛΑΪΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

11 ΠΑΛΑΖΛΗ  ΧΑΣΑΝ ΤΖΕΜΑΛΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

12 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

13 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΑΑΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

16 ΡΙΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

17 ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

18 ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

19 ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



8»9ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

1o ΕΠΑ.Λ. ΣΙΝΔΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ  T.Ε.Ι.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ &  ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)

2 ΡΑΚΙΠΗ  ΚΛΕΝΤΙΑ ΡΙΑΚΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

2ο Γ.Ε.Λ. ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΩΝ)

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ  Α.Ε.Ι.
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

2. ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3. ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

5. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6. ΓΟΥΣΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7. ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

8. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

9. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10. ΙΛΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12. ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

13. ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΡΟΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

14. ΚΛΑΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

15. ΚΟΛΥΜΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

16. ΚΟΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17. ΜΙΓΔΗ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

18. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

19. ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

20. ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

21. ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

22. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

23. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ  Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

24. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

26. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

27. ΡΕΚΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

28. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙ/ΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

29. ΣΑΡΜΗ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

30. ΣΤΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

31. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

32. ΤΑΜΠΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

33. ΤΖΗΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

34. ΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35. ΤΡΙΧΑΝΙΩΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

36. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

37. ΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

38. ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

39. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

40. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

41. ΨΑΘΑ   ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΠΑΙΔΕΙΑ

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΕΤΟΥΣ 2008

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. ΖΙΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΟΠΛΑ

2 ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ  Τ.Ε.Ι.

2ο Γ.Ε.Λ. ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΩΝ)

1. ΑΝΤΙΛΟΒΑ ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

3. ΒΟΓΑΖΙΑΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

5. ΓΙΑΜΟΥΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

6. ΔΡΕΣΝΑΛΗ ΧΡΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

7. ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

8. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9. ΚΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10. ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΛΙΑΝΑ ΒΙΤΑΛΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12. ΚΛΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

13. ΚΟΒΕ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΥΡΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ

14. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

15. ΜΑΪΠΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

16. ΜΟΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

17. ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

18. ΟΒΣΕΠΙΑΝ ΑΡΜΑΝΗΣ ΑΜΛΕΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

19. ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΛΟΥΣΙΝΕ ΡΟΥΜΠΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20. ΠΟΥΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΑΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

21. ΣΑΚΙΖΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

22. ΣΑΡΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

23. ΤΑΞΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

24. ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

25. ΤΣΕΡΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

26. ΤΣΙΟΥΠΙΝΑΚΗ  ΕΛΠΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

27. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

28. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ

29. ΧΑΛΚΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
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3ο Γ.Ε.Λ. ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Α.Ε.Ι.
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

2. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ)

3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ME ΧΡΗΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

5. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

6. ΚΕΝΤΡΙΦΥΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7. ΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

8. ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

9. ΚΡΙΗΓΚ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔ. ΡΑΪΧΟΛΤ ΔΙΕΘ. & ΕΥΡΩΠ. ΟΙΚΟΝ. & ΠΟΛ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

10. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

11. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12. ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΓΑΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

13. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14. ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

15. ΤΑΚΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

16. ΧΡΗΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)

 
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

1. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Τ.Ε.Ι.
1. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

3. ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ &ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

4. ΚΕΝΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

5. ΚΕΣΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

6. ΚΕΣΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ)

7. ΣΤΑΤΕΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

8. ΤΑΝΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

9. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

10. ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διεθνές Φεστιβάλ 
MOR Ουγγαρίας

Mίλτος Πολυχρονίδης 
Μαέστρος, Διευθυντής ΠΟΔΕ

Με τρία χρυσά μετάλλια στις 
αποσκευές της επέστρεψε 
η Ορχήστρα Νέων Σίνδου 
από το Διεθνές διαγωνιστικό 
Φεστιβάλ στην πόλη Mor 
της Ουγγαρίας. 

Τρία χρυσά μετάλλια για την Ορχήστρα Νέων 
Σίνδου

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν 10 Ορχήστρες από την 
Ιταλία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία και 
Πολωνία.

Το διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ πραγματο-
ποιήθηκε στην κεντρική πλατεία του Mor όπου 
πέρα του ρεπερτορίου της Ορχήστρας έπαιξε και 
έργο της επιλογής των κριτών. Μετά το πέρας του 
διαγωνισμού το βράδυ στο κλειστό στάδιο της πό-
λης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα.    

Η επιτροπή του Φεστιβάλ αποτελούμενη από δι-
ακεκριμένους συνθέτες ενορχηστρωτές και μου-
σικούς από την Τσεχία, Ουγγαρία και το Ισραήλ 
αποφάσισαν και έδωσαν το Χρυσό μετάλλιο για 
την Καλύτερη Ορχήστρα του Φεστιβάλ στην Ορ-
χήστρα Νέων Σίνδου, το Χρυσό μετάλλιο για τον 
καλυτερο Μαέστρο στον μαέστρο της Σίνδου Μίλ-
το Πολυχρονίδη και το Χρυσό μετάλλιο καλύτερου 
μουσικού στον κρουστό της Ορ-χήστρας Γιώργο 
Κεχαγιά. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, 
επίσημοι, χορηγοί και δήμαρχοι της ευρύτερης πε-
ριοχής μεταξύ αυτών και ο Ελληνικής κατα-γωγής 
Δήμαρχος Κώστας Ριζογιάννης του χωριού Μπελο-
γιάννης της Ουγγαρίας. 
Στα πλαίσια του ταξιδιού της  η αποστολή ξεναγή-
θηκε στην πόλη Mor αλλά και στην πόλη της Βου-
δαπέστης.

Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία τους έλαβαν 
τα μέλη της Ορχήστρας από τον Δήμαρχο Εχεδώ-
ρου κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη και από τον Πρόεδρο 
του ΠΟΔΕ κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη.
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Στην αποστολή συμμετείχαν συνολικά 38 μουσικοί 
συγκεκριμένα:

Φλάουτα: Βούλγαρη Μαργαρίτα, Κοκκίνου Λία, Τα-
μπακάκη Βίκυ, Αμπατζή Φανή, Καραπιδάκη Ελένη, 
Βάσου Μαρία                                                                  

Κλαρινέτα: Βράκα Κατερίνα, Γκόγκου Γιάννα,  Πο-
λύζου Αναστασία, Εφραιμίδης Κώ-στας,  Τέρπος 
Νίκος, Πάρσας Χρήστος                                        
                                                                             
Σαξόφωνα: Ρίζος Χρήστος, Κοκκίνη Άννα, Ζωγρα-
φίδης Γιάννης, Ασηκάκη Μαρία, Καρα-γιάννη Αθη-
νά, Πετράς Γιώργος, Ιορδανίδης Θανάσης                                      

Τρομπέτες: Μπόγγιας Γιώργος, Ρίζος Λευθέρης, 
Ταμπακάκης Μάριος, Καρκαλής Τά-σος, Πολύζος 
Γιάννης, Αρβανιτίδου Σταυρούλα

Τρομπόνια: Μασμανίδης Λουκάς, Κανελόπουλος 
Βασίλης, Μοσχογιάννης Αλέξανδρος

Ηλ. Μπάσο: Παπαδόπουλος Βασίλης

Κόρνο: Καρκαλής Δημήτρης

Πιάνο: Κολτσίδα Μαρία

Κρουστά: Κεχαγιάς  Γιώργος, Παπαδόπουλος Θα-
νάσης, Παπαπέτρου Αργύρης, Γεωργιάδης Λεωνί-
δας, Οικονόμου Δημήτρης

Φωνή: Φαρμάκη Στέλλα

Μαέστρος: Μίλτος Πολυχρονίδης
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26 Σεπτεμβρίου 
Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Γλωσσών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το σπίτι σχεδόν 500 
εκατομμυρίων ατόμων, με 23 επίσημες γλώσσες, 
περίπου 60 περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες 
και 3 αλφάβητα. “Η γλωσσική πολυμορφία αποτε-
λεί μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 
πρέπει να προστατεύεται”, δήλωσε ο Hans-Gert 
Pöttering, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν στις 26 
Σεπτεμβρίου διάφορες εκδηλώσεις και διαλέξεις. 
“Η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί ευκαιρία και όχι 
εμπόδιο όπως στο παρελθόν, είναι ατού και βάση 
της καθημερινής μας δουλειάς εδώ στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο”, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου Hans-Gert Pöttering, κατά τη 
διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας, με αφορμή την 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26 Σεπτεμβρίου).
 
Μια από τις πλουσιότερες μεταφραστικές υπη-
ρεσίες στον κόσμο
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το όργανο που 
απασχολεί τους περισσότερους διερμηνείς στον 
κόσμο. Περίπου 900 διερμηνείς εργάζονται κατά 
τη διάρκεια των Συνόδων Ολομέλειας, έτσι ώστε οι 
συνεδριάσεις να είναι κατανοητές από όλους τους 
ευρωβουλευτές (αλλά και το κοινό που παρακο-
λουθεί τις Συνόδους μέσω του Διαδικτύου). Κάθε 
ευρωβουλευτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί 
την επίσημη γλώσσα της επιλογής του.
 
Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποτελεί επίσης το πληρέστερο σε 
μεταφραστές όργανο παγκοσμίως. Τα κοινοβου-
λευτικά έγγραφα δημοσιεύονται σε όλες τις επί-
σημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο το 
2008 περίπου 2 εκατομμύρια σελίδες μεταφρά-
στηκαν από την υπηρεσία του Κοινοβουλίου! 
 
Η πολυγλωσσία στην υπηρεσία του πολίτη
 
Αν βρίσκεστε ήδη στη σελίδα αυτή, θα ξέρετε ότι 
ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου προσφέρει καθημερινά ειδήσεις και χρήσιμες 
πληροφορίες σε 22 γλώσσες. Οι πολίτες μπορούν 
άλλωστε να υποβάλλουν ερωτήσεις στα ευρωπαϊ-

κά όργανα και να λαμβάνουν απαντήσεις στη δική 
τους γλώσσα. 
Επιπλέον, χάρη στο διαδικτυακό τηλεοπτικό κανά-
λι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (“EuroparlTV”), 
μπορείτε να παρακολουθείτε διάφορες εκπομπές 
σε περισσότερες από 20 γλώσσες (βλ. σχετικό σύν-
δεσμο). 
 
Τουλάχιστον τρίγλωσσος ο Ευρωπαίος του μέλ-
λοντος
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρεσβεύει την εκμάθη-
ση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η επικοινωνία, η αμοιβαία κατανόηση, η 
κινητικότητα και η ανταγωνιστικότητα των Ευρω-
παίων του μέλλοντος. 

Γλωσσική πολυμορφία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αρχή της πο-
λυμορφίας: στον πολιτισμό, στα ήθη και έθιμα, στις 
πεποιθήσεις, αλλά και στις γλώσσες.
Αυτό είναι φυσικό σε μια ήπειρο όπου μιλούνται 
τόσες πολλές γλώσσες. Οι επίσημες γλώσσες των 
χωρών της ΕΕ ανήκουν σε τρεις βασικές γλωσσικές 
οικογένειες: την ινδοευρωπαϊκή, τη φιννοουγγρική 
και τη σημιτική, μικρός αριθμός σε σχέση με άλλες 
ηπείρους. Η γλωσσική πολυμορφία είναι ιδιαίτερα 
αισθητή σήμερα που οι λαοί έρχονται πολύ περισ-
σότερο σε επαφή μεταξύ τους. Ολοένα συχνότε-
ρες είναι οι περιπτώσεις που οι Ευρωπαίοι χρειά-
ζεται να μιλήσουν μια γλώσσα διαφορετική από τη 
δική τους: ανταλλαγές φοιτητών, εγκατάσταση σε 
άλλη χώρα, επιχειρηματικά ταξίδια στην Ευρώπη, 
τουρισμός και πολλές άλλες περιπτώσεις που είναι 
αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. 
Το άρθρο 22 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
ο οποίος θεσπίστηκε το 2000, απαιτεί τον σεβα-
σμό της γλωσσικής πολυμορφίας, το δε άρθρο 21 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας. Ο σε-
βασμός της γλωσσικής πολυμορφίας - μαζί με το 
σεβασμό του ατόμου, το ανοιχτό πνεύμα απέναντι 
σε άλλους πολιτισμούς, την ανεκτικότητα και την 
αποδοχή των άλλων- αποτελεί βασική αξία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η αρχή ισχύει όχι μόνο για 
τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ αλλά και για τις 
πολυάριθμες γλώσσες που μιλούνται σε ορισμένες 
περιφέρειες ή από ορισμένες πληθυσμιακές ομά-

δες χωρών της ΕΕ. Το χαρακτηριστικό της πολυ-
μορφίας αποτελεί άλλωστε αναπόσπαστο μέρος 
της ευρωπαϊκής ταυτότητας: η ΕΕ δεν είναι ένα 
“χωνευτήρι” μέσα στο οποίο χάνονται οι διαφορές, 
αλλά ένας τόπος όπου η ποικιλία θεωρείται πλού-
τος.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που υπέ-
γραψαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων  όλων 
των κρατών μελών της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2007, 
η ΕΕ μεριμνά για τον σεβασμό της πλούσιας πολιτι-
σμικής και γλωσσικής πολυμορφίας της, καθώς και 
για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης. 

Πολιτικές γλωσσικής πολυμορφίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με τη δέσμευσή 
της για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προάγει τη 
γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία προωθώ-
ντας τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών. 
Στόχος της είναι η ενίσχυση της αμοιβαίας κατανό-
ησης μεταξύ Ευρωπαίων από διαφορετικές χώρες 
και περιφέρειες. Για το λόγο αυτό χρηματοδοτεί 
προγράμματα προστασίας και προώθησης περιφε-
ρειακών και μειονοτικών γλωσσών.
Αν και αναγνωρίζει ότι η αγγλική γλώσσα είναι αυτή 
που ομιλείται περισσότερο στην Ευρώπη, η ΕΕ επι-
θυμεί να εξασφαλίσει ότι το γεγονός αυτό δεν θα 
περιορίσει τη γλωσσική πολυμορφία εντός των 
συνόρων της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
η Επιτροπή επιθυμεί όσο το δυνατό περισσότεροι 
Ευρωπαίοι να μιλούν τη μητρική τους και δύο ακό-
μη γλώσσες γεγονός που αποτελεί φιλόδοξο στό-
χο της πολιτικής της για τις γλωσσικές δεξιότητες. 
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοι-
χεία για τη χρήση των ευρωπαϊκών γλωσσών, περί-
που το 28% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι γνωρί-
ζουν τη δική τους γλώσσα και δύο ξένες γλώσσες. 
Η πρόκληση για την ΕΕ είναι να επεκτείνει αυτή τη 
βάση όσο το δυνατό ταχύτερα και αποτελεσματι-
κότερα. Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτι-
κή εκμάθησης γλωσσών στην ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
Γλωσσική Πολυμορφία μπορείτε να βρείτε στο: 
http://europa.eu/languages/el/chapter/5

Αναφ. : 20080922STO37701
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Το 95% των Ελλήνων 
θεωρεί την κλιματική αλλαγή 
πολύ σημαντικό πρόβλημα

Αναφ. : 20080911STO36944 – 15-09-2008

Οι Έλληνες και οι Κύπριοι από τους πιο ευαισθη-
τοποιημένους Ευρωπαίους

Τα τρία τέταρτα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης θεωρούν την αλλαγή του κλίματος πολύ σημα-
ντικό πρόβλημα, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα έχουν 
αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμη-
σή της. Οι περισσότεροι ωστόσο πιστεύουν ότι η 
βιομηχανία, οι ίδιοι οι πολίτες, οι κυβερνήσεις και 
η ΕΕ δεν κάνουν αρκετά. Αυτά είναι μόνο μερικά 
από τα συμπεράσματα μιας νέας έρευνας του Ευ-
ρωβαρομέτρου σχετικά με την κλιματική αλλαγή, 
που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις 11 Σεπτεμβρίου. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκαν στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα της πρώτης 
έρευνας του Ευρωβαρόμετρου με θέμα την κλιμα-
τική αλλαγή. Πρόκειται για την πρώτη κοινή έρευ-
να της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Στα πλαίσια της σφυγμομέτρησης 
ερωτήθηκαν 30.170 πολίτες των 27 κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας καθώς και τριών υποψήφιων χωρών 
(Κροατία, Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας). 
 
Ευαισθητοποιημένοι και πληροφορημένοι οι Ευ-
ρωπαίοι ως επί το πλείστον 
 
Το 62% των Ευρωπαίων, το 90% των Ελλήνων και 
το 92% των Κυπρίων θεωρούν την κλιματική αλ-
λαγή ως το δεύτερο σοβαρότερο πρόβλημα στον 
κόσμο (μετά από τη φτώχεια). 
 
Ο Guido Sacconi, πρόεδρος της προσωρινής επι-
τροπής Αλλαγής του Κλίματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, είπε χαρακτηριστικά: “Στην Ιταλία οι 
πολίτες δεν έχουν συναίσθηση του προβλήματος, 
σε αντίθεση με τους πολίτες της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Αυτό φανερώνει ότι υπάρχουν περισσότε-
ρες ανησυχίες σε χώρες όπου οι άνθρωποι έχουν 

ήδη δει τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, 
όπως είναι οι ξηρασίες και οι δασικές πυρκαγιές”.
 Ωστόσο, το 41% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι δεν 
είναι καλά ενημερωμένο όσον αφορά τις αιτίες και 
τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. “Τα νέα και 
μορφωμένα άτομα είναι καλύτερα ενημερωμένα 
και κάνουν περισσότερα για το περιβάλλον· γι’αυτό 
και θα πρέπει να στοχεύονται οι πιο αδύναμες ομά-
δες του πληθυσμού (στις οποίες θα πρέπει δηλαδή 
να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες)” δήλω-
σε στην “Πρώτη Σελίδα” ο ευρωβουλευτής από τη 
Σοσιαλιστική Ομάδα.
 
Το 61% των Ευρωπαίων έχει λάβει μέτρα...
 
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν γε-
νικά ότι δεν καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες 
για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
από τη βιομηχανία (76%), από τους ίδιους τους 
πολίτες (67%), τις εθνικές κυβερνήσεις (64%) και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (58%). 
 
Το 61% των Ευρωπαίων δηλώνει ωστόσο ότι έχει 
λάβει κάποια μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής 
-με πιο συχνά τη μείωση και το διαχωρισμό των 
απορριμμάτων, και την μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού- για τρεις κυρίως λόγους: 
επειδή αν όλοι άλλαζαν συμπεριφορά, η αλλαγή 
του κλίματος θα αναχαιτιζόταν κατά 
πολύ· επειδή είναι καθήκον τους ως πολίτες· επει-
δή ανησυχούν για τον κόσμο που θα αφήσουν στις 
μελλοντικές γενιές.
 
Μεταξύ εκείνων που έχουν λάβει δράσεις συγκα-
ταλέγονται: 
• ένα 28% που επέλεξε μέσα μεταφοράς φιλικά 
προς το περιβάλλον 
• ένα 27% που αγοράζει τοπικά και εποχιακά προ-
ϊόντα, προκειμένου να αποφύγει τα προϊόντα που 
έρχονται από μακριά και που συμβάλουν στις εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα 
• ένα 25% που έχει μειώσει τη χρήση του ΙΧ του 

• ένα 18% που έχει αγοράσει αυτοκίνητο που κατα-
ναλώνει λιγότερα καύσιμα ή είναι φιλικότερο προς 
το περιβάλλον.
...άπρακτο όμως το 31% των Ευρωπαίων!
 Αν και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών, το 31% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι 
δεν έχει κάνει τίποτα για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής κι αυτό επειδή:
 • το 42% πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις, οι επιχειρή-
σεις και οι βιομηχανίες είναι που πρέπει να αλλά-
ξουν τη συμπεριφορά τους και όχι οι πολίτες 
• το 34% θα ήθελε να αναλάβει δράση, αλλά δεν 
ξέρει τι θα μπορούσε να κάνει.
Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margot 
Wallström είπε χαρακτηριστικά: “Το 40% των Ευ-
ρωπαίων δεν πιστεύει ότι είναι καλά ενημερωμένο 
και το 31% δεν έχει πάρει μέτρα: πρόκειται για ση-
μαντικές προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά όργανα”. 
 
Η αλλαγή του κλίματος εις βάρος της οικονομίας 
και της ασφάλειας
 
Το 56% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η καταπολέ-
μηση της αλλαγής του κλίματος μπορεί να έχει 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. “Εξοικονόμηση 
ενέργειας σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων. Είναι 
επομένως λογικό να κρίνουν οι πολίτες ότι η κατα-
πολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι επωφελής 
για την οικονομία” είπε χαρακτηριστικά ο επίτρο-
πος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας.
 
Σχολιάζοντας το ότι το 44% των Ευρωπαίων είναι 
διατεθειμένο να καταβάλει περισσότερα χρήματα 
για μια ενέργεια πιο “πράσινη”, ο Σταύρος Δήμας 
υπενθύμισε ότι “ο αγώνας κατά της αλλαγής του 
κλίματος θα συμβάλει στον άλλο στόχο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, την ενεργειακή ασφάλεια”. “Οι 
πολίτες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν 
τόσο ως καταναλωτές -επιλέγοντας τα σωστά προ-
ϊόντα στις αγορές τους- αλλά και ως ψηφοφόροι” 
πρόσθεσε ο Έλληνας επίτροπος.
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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέ-
φτηκε το ΕΚ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 
για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο. Κατά την διάρκεια 
της ομιλίας του ο Πατριάρχης αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, στην σημασία του διαπολιτισμικού διαλό-
γου αλλά και στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Η επίσκεψη 
αυτή αποτελεί την δεύτερη επίσκεψη του Πατριάρ-
χη στο ΕΚ. Η πρώτη έλαβε χώρα το 1994. Καλωσο-
ρίζοντας τον Πατριάρχη στο ημικύκλιο ο Πρόεδρος 
του ΕΚ, Hans-Gert PÖTTERING, δήλωσε ότι “είναι 
μεγάλη τιμή για μας που μπορέσαμε να σας προ-
σκαλέσουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 
Διαπολιτισμικού Διαλόγου”. Αναφερόμενος στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Πρόεδρος υπενθύμισε 
ότι θεμελιώθηκε τον τέταρτο αιώνα στο Φανάρι και 
αποτελεί πνευματικό σπίτι 300 εκατ. ορθοδόξων 
χριστιανών ανά τον κόσμο. Αφού ανέφερε ότι μέλη 
της ΕΕ είναι και κατά κύριο λόγο ορθόδοξα κρά-
τη, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Πατριάρχη 
που για δεύτερη φορά επισκέπτεται το ΕΚ.
 
Σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου
Το “βασικό μήνυμα” που εξέπεμψε σήμερα ο Πα-
τριάρχης είναι ότι “ο διαπολιτισμικός διάλογος 
βρίσκεται στην ρίζα της έννοιας του ανθρώπινου 
όντος, καθώς κανένας πολιτισμός της ανθρώπινης 
οικογένειας δεν μπορεί να εσωκλείσει κάθε άνθρω-
πο”. Πρόσθεσε δε ότι “χωρίς αυτόν τον διάλογο οι 
διαφορές στην οικογένεια των ανθρώπων οδηγούν 
σε καταχρήσεις, συγκρούσεις και διωγμούς , σε μια 
μεγάλης κλίμακας αυτοκτονία, δεδομένου ότι τελι-
κά είμαστε όλοι τμήμα της ανθρωπότητας”.
 
Για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, “όταν οι διαφορές 
μεταξύ μας μάς φέρνουν σε επαφή και όπου αυτή 
η επαφή βασίζεται στον διάλογο, υπάρχει αμοιβαία 
κατανόηση και εκτίμηση, ακόμη και αγάπη”.
 
Σημασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Αναφερόμενος στην ΕΕ ο κ.κ. Βαρθολομαίος τόνι-
σε ότι “δεν μπορεί να υποτιμηθεί η σημασία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης”. Συμπλήρωσε δε ότι “η 
ΕΕ έχει πετύχει την προώθηση της αμοιβαίας ειρη-
νικής και παραγωγικής συνύπαρξης μεταξύ εθνών 
κρατών που πριν από λιγότερο από 70 χρόνια είχαν 
εμπλακεί σε μια αιματηρή σύγκρουση που θα μπο-
ρούσε να είχε καταστρέψει την ευρωπαϊκή κληρο-
νομιά”.
 
Υπέρμαχος του περιβάλλοντος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθύμισε ακόμη 
τους εδώ και δεκαετίες αγώνες του Πατριαρχείου 
για το περιβάλλον που έχουν ως στόχο να επιση-
μάνουν τα οικολογικά προβλήματα ανά την υφήλιο. 
Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα επτά επιστημονι-
κά συμπόσια για το περιβάλλον που διοργάνωσε το 
Πατριαρχείο, το πρώτο από τα οποία πραγματοποι-
ήθηκε το 1995 στην Πάτμο.
 
Σεβασμός στα δικαιώματα των μειονοτήτων
“Κάθε πλειοψηφία θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώ-
ματα κάθε μειοψηφίας”, δήλωσε ακόμη ο Οικουμε-
νικός Πατριάρχης. Πρόσθεσε δε ότι “όταν και όπου 
τα δικαιώματα των μειονοτήτων γίνονται σεβαστά, 
η κοινωνία είναι ως επί το πλείστον δίκαιη και 
ανεκτική· οι κοινωνίες που βασίζονται στον απο-
κλεισμό και την καταπίεση δεν μπορούν να επιζή-
σουν”.
 
Γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να δεχτεί την Τουρκία 
στο εσωτερικό της
Σύμφωνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, “η Ευρώ-
πη θα πρέπει να δεχτεί την Τουρκία στο εσωτερικό 
της και η Τουρκία να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό 
διάλογο και την ανεκτικότητα ώστε να γίνει αποδε-
κτή στην ΕΕ”. Ανέφερε δε ότι “από την χώρα μας, 
την Τουρκία, έχουμε αφενός την εντύπωση ότι εί-
μαστε ευπρόσδεκτοι ως οικονομικός και εμπορικός 
εταίρος, αφετέρου όμως διακρίνουμε ότι υπάρχει 
και μια διστακτικότητα [εκ μέρους της ΕΕ] που 
προέρχεται από τον εναγκαλισμό, ως ίσου, μιας 
χώρας που κατά κύριο λόγο είναι μουσουλμανική”. 

Κωνσταντινούπολη 2010: Ευρωπαϊκή πολιτιστι-
κή πρωτεύουσα
Στην Κωνσταντινούπολη αυτή την στιγμή “νιώθου-
με χαρά και ενθουσιασμό καθώς προετοιμαζόμαστε 
για την διοργάνωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
πρωτεύουσας το 2010” τόνισε ακόμη ο κ.κ. Βαρθο-
λομαίος. Σημείωσε ακόμη ότι η Πόλη, που έχει μια 
μακρά ιστορία, “ήταν σταυροδρόμι συγκέντρωσης 
ανθρώπων και λειτούργησε ως τόπος συγκατοίκη-
σης διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών”.
 
Δραστηριότητες του πατριαρχείου σχετικά με 
τον διαπολιτισμικό διάλογο
 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι έτοιμο να συμ-
βάλει σημαντικά στην ειρήνη και την ευημερία της 
ΕΕ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας 
στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου, όπως 
αυτός, δήλωσε ο κ.κ. Βαρθολομαίος. Στο πλαίσιο 
αυτό, ανέφερε ότι το Πατριαρχείο έχει αναπτύξει 
τα τελευταία 25 χρόνια ακαδημαϊκούς διάλογους 
με το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό. Στις αρχές δε Νοεμ-
βρίου στην Αθήνα “θα έχουμε τον δωδέκατο ακα-
δημαϊκό διάλογο με εκπροσώπους του Ισλάμ”.
 
Παράλληλα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο “συνεχί-
ζει τους θεολογικούς διαλόγους με άλλες εκκλη-
σίες”, όπως η ρωμαιοκαθολική και η αγγλικανική. 
Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο, μετά από πρόσκληση 
του Πάπα, ο κ.κ. Βαρθολομαίος ανακοίνωσε ότι θα 
εκφωνήσει μια ομιλία στην σύνοδο των καθολικών 
επισκόπων στο Βατικανό.  

Αναφ. : 20080923IPR37894, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΚ 24-09-2008

Επίσκεψη του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

• Διατηρείτε το σπίτι ζεστό και παραμείνετε μέσα 
όσο αυτό είναι δυνατό.
• Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα 
για τα παιδιά και τους  ηλικιωμένους
• Μην αφήνετε τα παιδιά να βγαίνουν έξω με κα-
κοκαιρία.
• Φοράτε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια
• Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδι-
όφωνο, τηλεόραση κλπ) για την εξέλιξη των φαι-
νομένων και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις 
των Δελτίων  Καιρού της Ε.Μ.Υ. 
• Εάν διαθέτετε, να έχετε πάντα μαζί σας το κινητό 
σας τηλέφωνο και φορτιστή μπαταρίας του.
• Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε τον ευρωπαϊκό 
αριθμό έκτακτης ανάγκης 112,      την αστυνομία 
(100), το ΕΚΑΒ (166) ή την πυροσβεστική (199)  
και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν τους 
παραπάνω αριθμούς.
• Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης (φακό, 
φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, κουτί πρώτων 
βοηθειών)
• Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών , όπως π.χ. 
σε περίπτωση εκκένωσης της περιοχής, διευθέτη-
σης κυκλοφορίας κ.λ.π..          

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
• Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρ-
θούν από τον άνεμο και ενδέχεται να   προκαλέ-
σουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Ελέγξτε τις αναρτημένες πινακίδες που τυχόν δι-
αθέτετε.
• Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και πα-
ράκτιες περιοχές.

ΚΕΡΑΥΝΟΙ
Κατά τη διάρκεια καταιγίδας αν είστε σε:
Εσωτερικό χώρο

• Αποφύγετε τη χρήση τηλεφώνου και ηλεκτρικών 
συσκευών
• Αποφύγετε το τρεχούμενο νερό
• Κλείστε το κλιματιστικό
Εξωτερικό χώρο:
• Βρείτε καταφύγιο σε κλειστό χώρο, αποφεύγο-
ντας τα μεμονωμένα σκέπαστρα, σκηνές κλπ. προ-
τιμώντας κλειστούς χώρους
• Αν κολυμπάτε ή βρίσκεστε σε βάρκα, σε λίμνη ή 
θάλασσα βγείτε στην παραλία και βρείτε καταφύ-
γιο σε κλειστό χώρο
• Αν δεν υπάρχει κτίριο στην περιοχή, μείνετε στο 
αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα, αποφεύγοντας 
να αγγίζετε μεταλλικά μέρη, μέσα και έξω από το 
αυτοκίνητο
• Αν δεν υπάρχει κλειστός χώρος μείνετε σε ανοι-
κτό και χαμηλό χώρο, αποφεύγοντας δέντρα, ψηλά 
αντικείμενα ή και μεταλλικά αντικείμενα, μην ξα-
πλώνετε στο έδαφος, αλλά κάντε βαθύ κάθισμα 
και προφυλάξτε το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια  και 
ελαχιστοποιείστε την επαφή με το έδαφος πατώ-
ντας στις άκρες των υποδημάτων σας.
• Μην παραμένετε κάτω από μεμονωμένα δέντρα
• Αποφύγετε γενικά ψηλές κατασκευές, δέντρα, 
τηλεφωνικές γραμμές και ηλεκτρικά καλώδια, με-
ταλλικά αντικείμενα, έστω και αν είστε σε αυτοκί-
νητο
• Αν είστε στο δάσος βρείτε καταφύγιο σε συστάδα 
χαμηλών δέντρων

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν 
είχε προβλήματα από πλημμύρες:
• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας 
δεν είναι φραγμένα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές των σπιτιών λει-
τουργούν κανονικά.
• Περιοριστείτε στις αναγκαίες μετακινήσεις.

• Αποφύγετε την εργασία και παραμονή σε υπόγει-
ους χώρους εάν αυτό δεν είναι  απαραίτητο.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜ-
ΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
•  Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινη-
θείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.
• Κλείστε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, φυσικού αερίου και του νερού
• Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζή ή με το αυτοκί-
νητο σας.
• Αποφύγετε τη μετακίνηση μέσα σε πλημμυρισμέ-
νους δρόμους και περιοχές
• Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητο σας σε περίπτωση 
που αυτό έχει ακινητοποιηθεί και ενδέχεται να   
παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
• Μείνετε μακριά από τα ηλεκτροφόρα καλώδια.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ
Μείνετε μακριά από περιοχές  που έχουν  πλημμυ-
ρίσει ή  είναι  επικίνδυνες   να πλημμυρίσουν ξανά 
στις επόμενες ώρες.
• Η πλημμύρα μπορεί να έχει μεταβάλει τα χαρα-
κτηριστικά γνώριμων περιοχών καθώς τα νερά 
μπορεί να παρασύρουν μέρη του δρόμου, των πε-
ζοδρομίων κλπ.
• Υπάρχουν κίνδυνοι από σπασμένο οδόστρωμα, 
περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασπορροές κλπ.
• Απορρίμματα, νεκρά ζώα και διάφορα αντικείμενα 
μπορεί να έχουν παρασυρθεί από τα νερά. Τα νερά 
μπορεί να είναι μολυσμένα.
• Η παρουσία σας μπορεί να εμποδίζει τα συνερ-
γεία διάσωσης.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειω-
θεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
• Ελέγξτε αν το σπίτι ή χώρος εργασίας σας κινδυ-
νεύει από πιθανή πτώση βράχων.

ΕΝ ΔΗΜΩ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου Εχεδώρου 
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Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσε-
τε σε περιοχές που έχουν  πλημμυρίσει:
• Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.
• Αποφύγετε νερά που ρέουν.
• Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυ-
ρίσει σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση.
• Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά, μπορεί να είναι 
αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος στην περίπτωση που 
υπάρχουν υπόγεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος 
ή διαρροές από εγκαταστάσεις.
Αποκατάσταση των ζημιών στο σπίτι ή στο χώρο 
εργασίας.
Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης του 
χώρου σας:
• Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος 
ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει  διακοπεί το 
ρεύμα.
• Κλείστε την παροχή νερού καθώς το δίκτυο μπο-
ρεί να έχει υποστεί βλάβες.
Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει 
δείξτε ιδιαίτερη προσοχή:
• Να φοράτε κλειστά παπούτσια ώστε να αποφύ-
γετε τραυματισμούς στα πόδια από αντικείμενα 
ή ανωμαλίες στο έδαφος που κρύβονται από τα 
νερά.
• Εξετάστε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα.
• Εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, 
αποχέτευσης.
θυμηθείτε: οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υπο-
χωρούν αμέσως μετά την έναρξη της απόσυρσης 
των υδάτων.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ Ή ΧΙ-
ΟΝΟΘΥΕΛΛΑ
Εάν κατοικείτε σε περιοχή που έχει πρόβλημα από 
χιονοπτώσεις:
• Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης (αφορά κυρίως 
τους ορεινούς οικισμούς), φάρμακα και τρόφιμα 

για αρκετές ημέρες.
• Εάν διαμένετε σε δύσβατη περιοχή, έχετε τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για τον καθαρισμό του χιο-
νιού (π.χ. φτυάρια).
Σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινή-
σεις:
• Αποφύγετε τις μετακινήσεις και αν δεν είναι 
δυνατό, πάρτε τα προληπτικά μέτρα που απαιτού-
νται.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΙΟΝΟ-
ΠΤΩΣΗΣ Ή ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ 
Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:
•  Οδηγηθείτε σε ασφαλές σημείο χωρίς φαινόμενο 
έντονης χιονόπτωσης.
• Μην εκτεθείτε σε χιονοθύελλα.
Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο: 
• Να έχετε μόνιμα το χειμώνα στο πορτ-μπαγκάζ 
του αυτοκινήτου σας τις αντιολισθητικές αλυσίδες 
και να τις χρησιμοποιείτε αν είναι αναγκαίο.
• Να υπακούτε στις εντολές των αστυνομικών ορ-
γάνων ή άλλων αρμόδιων φορέων που ρυθμίζουν 
την κυκλοφορία.
• Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση 
και βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο.
• Αποφύγετε να οδηγείτε σε δύσβατες ορεινές πε-
ριοχές.
• Μείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποιηθεί. 
Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και τοπο-
θετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα 
με έντονο χρώμα για να σας εντοπίσουν οι διασω-
στικές ομάδες.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Εάν κατοικείτε σε περιοχή επικίνδυνη για κατολι-
σθήσεις:
• Να γνωρίζετε ότι οι πλαγιές όπου συνέβησαν πα-
λαιοτέρα κατολισθήσεις ή λασποροές είναι πιθανό 

να αντιμετωπίσουν τα ίδια φαινόμενα και στο μέλλον
Κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης
• Μείνετε σε επαγρύπνηση. Πολλοί θάνατοι από λα-
σποροές συνέβησαν όταν οι άνθρωποι κοιμόντου-
σαν. Ακούστε το ραδιόφωνο για προειδοποιήσεις 
σχετικές με φαινόμενα έντονης βροχόπτωσης. Οι 
μικρής διάρκειας έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να 
είναι πολύ επικίνδυνες ιδιαίτερα μετά από περιό-
δους βροχοπτώσεων κα υγρού καιρού.
• Αν βρίσκεστε σε περιοχές επικίνδυνες για κατο-
λισθήσεις και λασποροές πρέπει να γνωρίζετε αν 
πρέπει να τις εγκαταλείψετε για λόγους ασφά-
λειας, θυμηθείτε ότι η οδήγηση κατά τη διάρκεια 
έντονης βροχόπτωσης είναι πολύ επικίνδυνη.
• Προσπαθήστε να ακούσετε προσεχτικά για τυχόν 
παράξενους θορύβους που πιθανολογούν κινήσεις 
θραυσμάτων και εδαφών. Τέτοιοι θόρυβοι μπορεί 
να προέρχονται από σπάσιμο δέντρων ή από το 
κτύπημα μεταξύ των βράχων. Ένας αρχικός θό-
ρυβος από κύλισμα λάσπης η κατρακύλισμα θραυ-
σμάτων πετρωμάτων μπορεί να προηγείται μεγά-
λης έκτασης κατολισθήσεων. Αν είστε κοντά σε 
χείμαρρο ή ρέμα μείνετε σε ετοιμότητα για οποι-
αδήποτε ξαφνική αύξηση ή μείωση στη ροή του 
νερού και για τυχόν αλλαγή στη καθαρότητα του. 
Τέτοιες αλλαγές μπορεί να υποδεικνύουν ενεργο-
ποίηση ροών θραυσμάτων ή κατολισθήσεων που 
βρίσκονται σε ποιο ψηλά σημεία. Να είστε έτοιμοι 
να μετακινηθείτε γρήγορα. Μην καθυστερείτε. Σώ-
στε τον εαυτό σας, όχι τα υπάρχοντα σας!!
• Μείνετε σε ιδιαίτερη ετοιμότητα και επαγρύπνη-
ση όταν οδηγείτε. Τα κράσπεδα κατά μήκος των 
οδών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κατολισθήσεις, 
Παρατηρείτε με προσοχή τον δρόμο για πιθανά ση-
μάδια καθίζησης και κατάρρευσης, λάσπης, κατα-
πτώσεις βράχων και άλλα σημάδια πιθανών ροών 
θραυσμάτων.
...ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙ-
ΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ  ΜΑΣ!!!
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Το φθινόπωρο έχει μπει και ο χειμώνας παραμονεύ-
ει, δεν το καταλάβαμε λόγω των υψηλών θερμο-
κρασιών αλλά ναι είναι αλήθεια, πρέπει σιγά-σιγά 
να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα και να αποθηκεύ-
σουμε τα καλοκαιρινά. Ας δούμε λοιπόν πως θα 
διαμορφωθούν ενδυματολογικά οι επόμενοι κρύοι 
μήνες, για να ξέρουμε γυναίκες και άνδρες τι θα 
φορέσουμε και τι όχι.

Επειδή προηγούνται οι κυρίες θα αρχίσω με εσάς 
κορίτσια.
Φορέματα–παλτό. Στενεύουν θεαματικά, τα κομ-
ψά εφαρμοστά φορέματα και τα παλτό με ζώνη 
στη μέση έχουν την τιμητική τους. 

Πουλόβερ. Έρχονται πάλι, αλλά είναι φαρδιά. Οι 
λαιμοί ακολουθούν τη λογική που υποδεικνύει 
«ένα νούμερο μεγαλύτερο» από αυτό που φορά-
τε.

Παντελόνια. Παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και 
είναι ψηλοκάβαλα. Φορέστε στενά “skinny” (κολ-
λητά), αλλά και πολύ φαρδιά από πάνω ως κάτω 
καθώς και καμπάνα. Τα στενά συνδυάζονται ωραία 
με φαρδιές μπλούζες ενώ τα φαρδιά, αντίστροφα, 
με κολλητά μπλουζάκια ή σακάκια.

Φούστες. Φορέστε pencil, με πιέτες ή ακόμα και 
κλός (με λούκια). Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει 
να είναι ψηλόμεσες.

Παπούτσια. Όσο πιο ψιλές μπότες, γόβες αλλά και 
πέδιλα τόσο πιο καλά. Το φθινόπωρο προτείνουν 
σουέτ ή βελούδινες δημιουργίες για τα πόδια σας.

Τσάντες. Από μεγάλες έως και πάρα πολύ μικρές, 
μονόχρωμες ή εμπριμέ από ότι υλικό μπορείτε να 
φανταστείτε.   

Αξεσουάρ. Λεπτομέρειες από καρό ή δαντέλα κα-
θώς και πολυτελή υλικά όπως παγέτα και βελούδο, 
θα απογειώσουν την εμφάνιση σας. 

Χρώματα. Το σκούρο κόκκινο, το μπορντό, το πρά-
σινο έως το κυπαρισσί, το καμένο πορτοκαλί, το 
καφέ και το μπλε του μεσονυχτίου (midnight blue) 
πρωταγωνιστούν. Το γκρι φέτος συνδιάζεται με όλα 
τα παραπάνω και δεν θυμίζει τίποτα το περσινό. 

Και τώρα αγόρια σειρά σας.
Τρείς είναι οι τάσεις της ανδρικής μόδας φέτος. 
Casual Chic, το στυλ που παραπέμπει παιχνίδι Ρώ-
σικης Ρουλέτας και το Εργατικό στυλ.
Η κυρίαρχη τάση της μόδας από τα παραπάνω είναι 

αυτή που παραπέμπει στο εργατικό στυλ.
Καρό μοτίβα, ορειβατικά παπούτσια, σκουφάκια, 
πορτοκαλί λεπτομέρειες, khaki παντελόνια και φυ-
σικά το τζίν που έχει την τιμητική του.
Απαραίτητα κομμάτια για να συνθέσετε αυτό το 
στυλ είναι. Το καρό μοτίβο είναι παντού από σακά-
κια και παλτό μέχρι και στα πουκάμισα αποτελεί το 
νούμερο ένα νέο entry στην ανδρική μόδα. Το συ-
ναντάμε σε στην κλασσική του εκδοχή (κόκκινο), 
αλλά και σε απαλές αποχρώσεις με βάση το μπλε 
και το καφέ. Καρό πουκάμισο ή ζακέτα λοιπόν αλλά 
αποφύγετε τα έντονα χρώματα για να μπορέσετε 
να το ταιριάξετε καλύτερα με το σύνολο.
Το τζίν δεν φεύγει ποτέ από την μόδα, τα σκισίμα-
τα και οι μεγάλες τσέπες κάνουν την επανεμφάνι-
ση τους ενώ το κόψιμο είναι ελαφρός πιο φαρδύ. 
Επενδύστε σε πολλές αποχρώσεις του τζίν όπως 
μαύρο, γκρι και blue-black.
Επιστρέφουν οι εποχές του σχολείου σε ότι αφορά 
τα παπούτσια με ορειβατικά μποτάκια στην καλύτε-
ρη τους εκδοχή. Αν ήσασταν οπαδοί των Vermaht 
φέτος φορέστε μπότες επηρεασμένες από εκείνο 
το κόψιμο.
Το τζίν ύφασμα δεν αγγίζει μόνο τα παντελόνια 
αλλά ντύνει τα πουκάμισα και τα σακάκια για να 
ολοκληρώσει το εργατικό στυλ. Σετάρετε τα με 
khaki παντελόνι και όχι με τζιν.

ΜΟΔΑ

Τι προτείνει η Μόδα για το 
Φθινόπωρο–Χειμώνα 2008/9

Αριστείδης Γιαμουρταλής
Image Maker 
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Παγκόσμια
ημέρα
Αλτσχαϊμερ

Σάββας Γιαμούκης
Νευρολόγος 

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης για τη νόσο αλλά και 
την αφύπνιση και ενεργοποίηση της Πολιτείας.

Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, το 6,4% 
των Ευρωπαίων άνω των 65 ετών πάσχει από 
άνοια, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πέντε εκατομ-
μύρια ανθρώπους, εκ των οποίων το 50% δεν έχει 
διαγνωσθεί. Σε τι μεταφράζεται ο αριθμός αυτός 
για τη χώρα μας; Ηδη 141.000 άνθρωποι πάσχουν 
από άνοια, αριθμός που ως το 2040 υπολογίζεται 
ότι θα έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 250.000 ασθε-
νείς. 

Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια εκφυλιστική νό-
σος, η οποία αργά και προοδευτικά καταστρέφει 
εγκεφαλικά κύτταρα. Πήρε το όνομά της από τον 
Alois Alzheimer, έναν Γερμανό νευρολόγο, ο οποί-
ος το 1907 πρώτος περιέγραψε τα συμπτώματα και 
τα νευροπαθολογοανατομικά ευρήματα της νόσου, 
όπως είναι οι πλάκες και οι νευροϊνιδιακές εκφυλί-
σεις στον εγκέφαλο. Η νόσος προσβάλλει τη μνή-
μη και τη νοητική λειτουργία αλλά μπορεί επίσης 
να οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα, όπως σε 
σύγχυση, αλλαγές στη διάθεση και αποπροσανατο-
λισμό σε χρόνο και χώρο. Αρχικά, τα συμπτώματα 
όπως η διαταραχή στη μνήμη και η απώλεια των 
νοητικών λειτουργιών, μπορεί να είναι τόσο ήπια 
ώστε να περνούν απαρατήρητα, τόσο από το ίδιο 
το άτομο όσο και από την οικογένεια και τους φί-
λους του. 

Ωστόσο, καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα συμπτώ-
ματα γίνονται ολοένα και πιο εμφανή και αρχίζουν 
να εμπλέκονται με την καθημερινή εργασία και τις 
κοινωνικές δραστηριότητες. Πρακτικές δυσκολί-
ες με καθημερινές ασχολίες, όπως το ντύσιμο, το 
πλύσιμο, η τουαλέτα προοδευτικά γίνονται τόσο 
σοβαρές ώστε, με την πάροδο του χρόνου, το 

άτομο εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους άλλους. 
Η νόσος του Αλτσχάιμερ δεν είναι ούτε μολυσμα-
τική ούτε μεταδοτική. Είναι μια ανίατη νόσος, η 
οποία προκαλεί μια γενική αποδιοργάνωση στην 
υγεία. Ωστόσο, η πιο συχνή αιτία θανάτου είναι η 
πνευμονία, γιατί, καθώς η νόσος εξελίσσεται, το 
ανοσολογικό σύστημα αποδυναμώνεται, ενώ πα-
ρουσιάζεται απώλεια βάρους, που αυξάνει τον κίν-
δυνο λοιμώξεων του ανωτέρου και του κατωτέρου 
αναπνευστικού συστήματος. Υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις ότι τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό 
επίπεδο κινδυνεύουν λιγότερο απ’ αυτά με χαμη-
λότερο μορφωτικό επίπεδο. 

Η νόσος του Αλτσχάιμερ συνήθως δεν είναι κληρο-
νομική. Επομένως δεν προκαλείται από γονίδιο που 
παίρνει ένα άτομο από τους γονείς του. Ακόμη και 
αν αρκετά μέλη της οικογενείας έχουν διαγνωσθεί 
ότι πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, αυτό δε 
σημαίνει ότι θα αναπτύξετε και οι υπόλοιποι, κα-
θώς η πλειονότητα των περιπτώσεων της νόσου 
δεν έχει γενετικό υπόβαθρο. Η νόσος είναι τόσο 
συχνή στους ηλικιωμένους, που δεν είναι σπάνιο 
δύο ή περισσότερα μέλη μιας οικογένειας, ηλικίας 
άνω των 65 ετών να πάσχουν από αυτήν. 

Η νόσος διαγιγνώσκεται μέσω μιας διαδικασίας 
αποκλεισμού, περισσότερο από μια προσεκτική 
εξέταση της φυσικής και διανοητικής κατάστασης 
του ατόμου, παρά από την ανεύρεση ενδεικτικών 
στοιχείων υπέρ της νόσου. Στην πραγματικότητα 
υπάρχουν τρεις διαγνώσεις: δυνατή, πιθανή ή βέ-
βαιη νόσος του Αλτσχάιμερ. Η διάγνωση της δυνα-
τής νόσου βασίζεται πάνω στην παρατήρηση των 
κλινικών συμπτωμάτων και την προσβολή δύο ή 
περισσότερων γνωστικών λειτουργιών (π.χ. μνήμη, 
λόγος ή σκέψη ), όταν είναι παρούσα μια δεύτερη 
νόσος, που δε θεωρείται η αιτία της άνοιας, αλλά 
κάνει τη διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ λι-
γότερο βέβαιη. Η διάγνωση θεωρείται πιθανή, με 

βάση τα παραπάνω κριτήρια, αλλά με την απουσία 
μιας δεύτερης νόσου. Η αναγνώριση των χαρακτη-
ριστικών πλακών και των νευροϊνιδιακών εκφυλί-
σεων στον εγκέφαλο είναι ο μόνος τρόπος για να 
επιβεβαιώσει κανείς τη διάγνωση της νόσου του 
Αλτσχάιμερ. Για τον λόγο αυτό, η τρίτη διάγνωση 
της βέβαιης νόσου του Αλτσχάιμερ μπορεί να τε-
θεί μόνο μετά από νεκροτομή ή βιοψία. Προς το 
παρόν, δεν υπάρχει κάποια προληπτική ή θεραπευ-
τική αγωγή που να παρεμβαίνει στην εξέλιξη της 
νόσου του Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, τα τελευταία χρό-
νια υπάρχει πρόοδος στην ανάπτυξη χολινεργικών 
φαρμάκων τα οποία έχουν θετική επίδραση στα 
συμπτώματα της νόσου. 

Νέες θεραπείες
Σε φάση δοκιμών βρίσκονται 200 διαφορετικές θε-
ραπείες ενώ παράλληλα δοκιμάζεται η προσέγγιση 
της χορήγησης νευροτρόπων παραγόντων μέσω 
της μύτης: αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα κα-
θώς όταν ο παράγοντας εισάγεται από τη ρινική 
κοιλότητα, περνάει κατευθείαν στην εγκεφαλική 
ουσία και βοηθάει τα εγκεφαλικά κύτταρα να συνε-
χίσουν να ζουν. Από την πληθώρα των θεραπειών 
ορισμένες βρίσκονται σε δοκιμές σε ανθρώπους 
και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν.  

Στις μελλοντικές προσεγγίσεις περιλαμβάνονται 
και τα βλαστικά κύτταρα, τα πολυδύναμα αυτά κύτ-
ταρα του οργανισμού τα οποία σύμφωνα με τους 
ειδικούς ίσως μια ημέρα φέρουν επανάσταση στη 
μάχη για την καταπολέμηση πολλών ασθενειών. 
Εχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις με έγχυση βλαστι-
κών κυττάρων κατευθείαν στον εγκέφαλο ασθε-
νών και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτά πολ-
λαπλασιάζονται εντός του εγκεφάλου, συνδέονται 
με τα ήδη υπάρχοντα ζώντα νευρικά κύτταρα και 
κρατούν τις συνάψεις ζωντανές.
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Στις μέρες μας ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί 
μία από τις συχνότερες μορφές καρκίνου των αν-
δρών συνιστώντας ένα μείζων πρόβλημα δημόσι-
ας υγείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι 
βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των καρκίνων 
των ανδρών από πλευράς συχνότητας και στη 
δεύτερη μεταξύ των αιτιών θανάτου από καρκίνο 
στον ανδρικό πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι περίπου 
180.000 Αμερικανοί προσβάλλονται κάθε χρόνο 
από καρκίνο του προστάτη, ενώ 32.000 άνδρες  
πεθαίνουν από αυτόν. Ο καρκίνος του προστάτη 
παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση 
με τους άλλους καρκίνους, μία από τις οποίες είναι 
ότι συχνά παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση, 
χωρίς να προκαλεί κανένα σύμπτωμα και χωρίς να 
επεκτείνεται πέραν του οργάνου. Οι καρκίνοι αυ-
τοί είναι δυνατόν να είναι μικροί σε μέγεθος, με 
βραδεία ανάπτυξη και να μην εγκυμονούν σοβαρό 
κίνδυνο για τον ασθενή. Τι προκαλεί την εμφάνιση 
του καρκίνου του προστάτη και τι προδιαθέτει σε 
αυτό; Τα αίτια  του καρκίνου του προστάτη απο-
τελούν στην εποχή μας αντικείμενο εντατικής 
επιστημονικής έρευνας. Είναι πολύ πιθανό στην 
αιτιολογία της πάθησης να εμπλέκονται πολλοί πα-
ράγοντες. Θεωρείται ως νόσος της μέσης και μεγά-
λης ηλικίας, αφού είναι σπάνιος στις ηλικίες κάτω 
των 40 ετών αλλά ολοένα συχνότερος στις γηραι-
ότερες ηλικιακές ομάδες. Εκτιμάται ότι στις ΗΠΑ 
ένας στους 55 άνδρες μεταξύ 40 και 59 ετών θα 
αναπτύξει καρκίνο του προστάτη, ενώ στις ηλικίες 
60 έως 79 ετών η συχνότητα προσβολής αυξάνει 
σε 1 στους 7 άνδρες. Ο καρκίνος του προστάτη 
αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου από 
καρκίνο στις ΗΠΑ και μπορεί να θεραπευτεί απο-
τελεσματικά εάν ανακαλυφθεί σε πρώιμο στάδιο. 
Ορισμένα από τα συμπτώματα με τα οποία μπορεί 
να εκδηλωθεί ο καρκίνος του προστάτη είναι βύθι-
ος πόνος στη περιοχή της λεκάνης, συχνή ούρηση 
ή και άλλες ενοχλήσεις, όπως αίσθημα πόνου ή 
καψίματος κατά την ούρηση, εξασθένηση της ακτί-
νας των ούρων, αίμα στα ούρα ή το σπέρμα. Επίσης 
μπορεί να εμφανιστεί πόνος στην κατώτερη ράχη, 
τους γοφούς ή τους γλουτούς, ανορεξία, απώλεια 
βάρους καθώς και επόμονοι οστικοί πόνοι. Συνί-
σταται όλοι οι άνδρες πάνω από την ηλικία των 40 
ετών να υποβάλλονται προληπτικά σε δακτυλική 
εξέταση του προστάτη από το ορθό, έτσι ώστε ο 
ουρολόγος να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσο ο 
προστάτης είναι διογκωμένος και κατά πόσο υπάρ-
χουν ανωμαλίες του σχήματος ή της υφής του. Για 
τους άνδρες άνω των 50 ετών συνίσταται να υπο-
βάλλονται ετησίως σε προληπτική δακτυλική εξέ-
ταση του προστάτη από το ορθό σε συνδυασμό με 
μία μικροβιολογική εξέταση του ειδικού προστατι-
κού αντιγόνου (prostate specific antigen, PSA).    

Κωνσταντίνος Βακαλίδης
Χειρούργος Ουρολόγος Αναφ. : 20081027STO40642

Μεσογειακή διατροφή, 
για μια μακρύτερη 
και ευτυχέστερη ζωή

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Η παχυσαρκία θεωρείται πλέον ως επιδημία στην 
Ευρώπη, ιδιαίτερα στα παιδιά. Για να αντιμετωπι-
στεί το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να ανατρέξουμε 
στις παλιές παραδόσεις, λένε οι υποστηρικτές της 
μεσογειακής διατροφής. Κατά τη διάρκεια πρό-
σφατης ακρόασης, μέλη της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής Γεωργίας συζήτησαν με ειδικούς για τα 
οφέλη της μεσογειακής διατροφής, στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 
2008. Τα μυστικά μιας καλής διατροφής; Ισορρο-
πία και ποικιλία! 
Ως γνωστό, μεσογειακοί λαοί όπως είναι οι Έλλη-
νες, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί ζουν περισ-
σότερα χρόνια. Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί 
κατά κάποιο τρόπο μια ασφάλεια ζωής που δεν 
μπορεί να αγγίξει η οικονομική κρίση, σύμφωνα με 
μια ακρόαση που διοργάνωσε πρόσφατα η κοινο-
βουλευτική επιτροπή Γεωργίας. 
 
Η Maria Dolores Rubio Lleonart, σύμβουλος της 
κυβέρνησης της Rioja (Ισπανία), ανέφερε “μελέ-
τες που αποδεικνύουν ότι η μεσογειακή διατροφή 
βοηθά στη μείωση κινδύνων για όλες τις καρδιαγ-
γειακές παθήσεις, τη νόσο του Αλτσχάιμερ και τον 
καρκίνο”. Με άλλα λόγια, η μεσογειακή δίαιτα απο-
τελεί μια πραγματική ασφάλεια ζωής, που μειώνει 
τα ποσοστά θνησιμότητας, καθυστερεί τη γήρανση 
και μειώνει τα έξοδα που καταβάλλονται για την 
υγεία. 
 
Παν μέτρον άριστον 
 Οι καλές διατροφικές συνήθειες βασίζονται στην 
ισορροπία. Γι’αυτό και η κα Lleonart συνιστά να 
τρώμε “λίγο από τα πάντα”. Κατά τη γνώμη της τα 
μπαχαρικά και τα βότανα θα μπορούσαν να αποτε-
λέσουν εναλλακτική λύση στο αλάτι.
 
Ο Lluis Serra Majem, πρόεδρος του Ιδρύματος 
Μεσογειακής Διατροφής, συνιστά με τη σειρά του 
“το ψάρι, το ψωμί, τα καρύδια, τα φρέσκα φρούτα, 
τους ξηρούς καρπούς, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, 
και μη κατεργασμένα, εποχιακά προϊόντα”, καθώς 
και την καθημερινή κατανάλωση 2 ποτηριών κρασι-
ού για τους άνδρες και ενός για τις γυναίκες.
 
Ναι στα λαχανικά και την καλή εκπαίδευση
 Για τον Ιταλό μάγειρα Alfonso Iaccarino χρειάζεται 
“να επιστρέψουμε στη φύση, στο απλό φαγητό, τις 
παλιές παραδόσεις, την ποικιλία και την ποιότητα” 
και να αποφεύγουμε τα χημικά προϊόντα.
 
Για τον κ. Serra Majem, το μενού μας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει δύο πιάτα -με πρώτο μια σαλάτα ή 
λαχανικά που έχουν λιγότερες θερμίδες ενώ γεμί-
ζουν το στομάχι. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ακρόαση συμφώνη-
σαν άλλωστε ότι το σχολείο θα μπορούσε να δι-
αδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση 
της παχυσαρκίας, καθώς είναι σε θέση να εμφυσή-
σει στους μαθητές καλές διατροφικές συνήθειες 
από μικρή ηλικία. 
 
Περισσότερο κρέας αντί για ψάρι θα πρέπει να 
τρώνε οι νότιοι λαοί 
Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Γε-
ωργίας και μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρα-
τών Neil Parish προειδοποίησε ότι “αν ολόκληρη 
η Ευρώπη αρχίσει τη μεσογειακή διατροφή, δεν 
θα υπάρχουν αρκετά ψάρια”. Κατά τη γνώμη του, 
θα ήταν λάθος να ευνοηθεί ένα συγκεκριμένο δια-
τροφικό είδος. Γι’αυτό και οι πολίτες της βόρειας 
Ευρώπης θα πρέπει να τρώνε περισσότερα ψάρια 
και να καταναλώνουν περισσότερο ελαιόλαδο, ενώ 
αυτοί της νότιας Ευρώπης να τρώνε  περισσότερο 
κρέας. 
 
Πολλοί ομιλητές τόνισαν επίσης ότι η μεσογειακή 
δίαιτα βασίζεται σε υψηλής ποιότητας τρόφιμα, 
αλλά και είναι δείγμα πολιτισμού. Συγκεκριμένα, 
η Ισπανίδα ευρωβουλευτής Rosa Miguélez Ramos 
(από τη Σοσιαλιστική Ομάδα) δήλωσε ότι η Ισπανία, 
η Ιταλία, η Ελλάδα και το Μαρόκο έκαναν αίτηση να 
περιληφθεί η μεσογειακή δίαιτα στον κατάλογο της 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO... Δεν απο-
κλείεται άλλωστε να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο το αίτημα αυτό σε προσεχές ψήφισμα.
 
Τι θα φάμε σήμερα;
Όπως και να’χει, αν δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε 
αυτό το μεσημέρι, μπορείτε πάντα να χρησιμοποι-
ήσετε μια από τις υγιεινές συνταγές μακαρονιών 
του Alfonso Iaccarino: Τηγανίστε φασόλια με κα-
ρότα, σέλινο, κρεμμύδια και σκόρδο. Στη συνέχεια 
προσθέστε ντομάτες και νερό και αφήστε τα για 
10 λεπτά. Προσθέστε ήδη βρασμένα μακαρόνια και 
συνοδεύστε τα με μισό ποτήρι κόκκινο κρασί. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Καλοχωρίου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 
2008 – 2009 εύχονται στα παιδιά που φιλοξενούνται στον σταθμό μας «καλή 
Σχολική Χρονιά» καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό να ασκούν τα καθή-
κοντά τους με ευθύνη και να συνεχίσουν το πραγματικά αξιόλογο έργο τους.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναγιώτης Χολέζας 
Ω 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΛΗΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 

O αθλητισμός είναι αξία, είναι ιδανικό και ανιδιο-τέ-
λεια . Γεννά την αρμονία, ρυθμίζει την κίνηση, δίνει 
χάρη στη δύναμη και δύναμη στη χάρη. Αθλητισμός 
σημαίνει τιμή και δικαιοσύνη, πρόοδο , ειρήνη , εί-
ναι τίμιος και ηθικός αγώνας, χαρά και δημιουργία. 
Η αναζήτηση της ομορφιάς του αθλητισμού, μέσω 
της συμμετοχής και η κατάκτηση της, αποτελεί 
ζητούμενο στη σημερινή κοινωνία . Ο αθλητισμός 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό , αλλά μέσω προαγωγής 
και βελτίωσης του ανθρώπου.

Η πάλη αποτελούσε το κυριότερο μέσω αγωγής 
των νέων στην αρχαία Ελλάδα. Είχε το χαρακτήρα 
επίδειξης , ετοιμότητας πνεύματος , τέχνης και δύ-
ναμης. Η δύναμη του σώματος, η καλλιέργεια του 
χαρακτήρα, η δύναμη της ψυχής χτίζονται μέσα 
από την πάλη .     

Ο Φέλιξ Πολιανίδης είναι αθλητής του αθλητικού 
συλλόγου πάλης Εχεδώρου. Άρχισε να παλεύει 
στα οχτώ του χρόνια. Διακρίθηκε από τους υπόλοι-
πους συναθλητές του  για την δύναμη και την έξυ-
πνη τεχνική του. Δίκαια κατέχει τον τίτλο του άρι-
στου παλαιστή. Στα δεκατέσσερα του χρόνια είναι 
πρωταθλητής Ελλάδος στους παίδες ενώ την ίδια 
χρονιά είναι πρώτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
των παίδων στο Ιράν. Είναι Πρωταθλητής εφήβων 
για τρία συνεχόμενα χρόνια και εφτά φορές Πρω-
ταθλητής στους άντρες στο Εθνικό Πρωτάθλημα 
Πάλης Ελλάδος. Άλλες σημαντικές διακρίσεις του 
είναι : 
• Δύο φορές τρίτος και δύο φορές τέταρτος στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.    
• Μια φορά τρίτος και δύο φορές τέταρτος στο Πα-
νευρωπαϊκό πρωτάθλημα.  
• Τρείς φορές πρώτος στο Grand Prix Πάλης στην 
Γερμανία .
• Τρίτος στο Προκριματικό Ολυμπιακό τουρνουά .
• Δύο φορές πρώτος στο Grand Prix Ακρόπολης .

Ο Αβραάμ Ασλανίδης είναι ο προπονητής της ομά-
δας μας. Υπήρξε Πρωταθλητής και επί σειρά ετών 
στελέχωσε την Εθνική ομάδα Πάλης έχοντας δια-
κρίσεις και στο εξωτερικό . Με περίσσιο μεράκι και 
αυστηρή πειθαρχία προπονεί τους αθλητές μας 
από έντεκα χρονών και άνω κάθε Δευτέρα-Τετάρ-
τη-Παρασκευή στις 19:00 το απόγευμα στο κλειστό 
γυμναστήριο του γυμνασίου Σίνδου. Για πληροφο-
ρίες καλέστε στο 6979 772902 .   





Δόμνα Σταματάκη
Κοινωνική Λειτουργός

Ω 

ΚΑΠΗ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2008

17/9/2008: 50 Μέλη του ΚΑΠΗ Καλοχωρίου επισκέφτηκαν την κωμόπολη 
του Αιγινίου που διοργάνωσε την ετήσια εμποροπανήγυρη ,που θεωρείτε μία 
από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος .Εκεί τα μέλη είχαν την δυνατότητα  να κά-
νουν τα ψώνια τους και στην συνέχεια να απολαύσουν τα άφθονα  ψητά 

28/9/2008: Στις 28 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η εξαήμερη εκδρομή για 120 μέλη 
του ΚΑΠΗ Καλοχωρίου. Τα μέλη που συμμετείχαν στην εκδρομή μπόρεσαν να  
γνωρίσουν το νησί της Πάρου , της Αντιπάρου  και να πάρουν μία γεύση από 
την Νάξο. Επίσης  το βραδύ της 1ης Οκτωβρίου γιόρτασαν όλοι μαζί την Ημέρα 
της Γ’ Ηλικίας .Απόλαυσαν ένα δείπνο που τους προσέφερε το ΚΑΠΗ και στην 
συνέχεια χόρεψαν και τραγούδησαν με την ζωντανή μουσική που υπήρχε!

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ



ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΚΑΠΗ 
ΔΙΑΒΑΤΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ

7 Ιουνίου: Συμμετοχή χορευτικού και χορωδίας 
του Κ.Α.Π.Η. στις εκδηλώσεις «Ελευθέρια» του 
Νομού Κιλκίς.
8 Ιουνίου: Μονοήμερη εκδρομή στο σπήλαιο 
Μαράα και στη Δράμα.
10 Ιουνίου: Φιλοξενία του Κ.Α.Π.Η. Κολινδρού 
22 Ιουνίου: μονοήμερη εκδρομή στη Βλάστη 
Κοζάνης
27 Ιουνίου: Συμμετοχή του χορευτικού σε εκδη-
λώσεις στο Καμπάνη Κιλκίς.
27 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου: Πενθήμερη εκδρομή 
στη Σαντορίνη

ΙΟΥΛΙΟΣ

5 Ιουλίου: Μονοήμερη εκδρομή στο Σπήλαιο 
Πετραλώνων και στα Ν. Πλάγια Χαλκιδικής.
15 Ιουλίου: Απογευματινή βόλτα στο «Χωριό της 
Ειρήνης» για ουζάκι
27 Ιουλίου: Μονοήμερη εκδρομή στους Ν. Πό-
ρους Πιερίας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

28 Αυγούστου: Συμμετοχή του χορευτικού και 
της χορωδίας στις εκδηλώσεις «ΙΩΝΙΑ» ΣΤΟ Πάρ-
κο της Ν. Μαγνησίας
29 Αυγούστου: Συμμετοχή του χορευτικού και 
της χορωδίας σε εκδηλώσεις του Δήμου Γαλλικού 
του Ν. Κιλκίς.
30 Αυγούστου: Μονοήμερη στη Λεπτοκαρυά 
Πιερίας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2 Σεπτεμβρίου: Συμμετοχή της χορωδίας και 
του χορευτικού στις εκδηλώσεις «ΙΩΝΙΑ» στο 
Γυμνάσιο Διαβατών. Επίσης παρουσιάστηκε και το 
χορευτικό του Α΄ Κ.Α.Π.Η. Κιλκίς, καλεσμένο από 
το Κ.Α.Π.Η. μας.
12 Σεπτεμβρίου: Χορός το0υ Κ.Α.Π.Η. στο Πάρκο 
της Ν. Μαγνησίας.
14 Σεπτεμβρίου: Συμμετοχή του Χορευτικού στο 
4ο Φεστιβάλ Χορευτικών Γ΄ Ηλικίας, στο Πολυδέ-
ντρι του Δήμου Βερτίσκου, όπου το χορευτικό μας 
απέσπασε το Α΄ βραβείο.
16 έως 23 Σεπτεμβρίου: Επταήμερο διακοπών 
στη Σκοτίνα Πιερίας

Ελένη Κωνσταντινίδου
Κοινωνική Λειτουργός

Ω 
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ΚΑΠΗ 
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

H δική σας
στήλη

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Σπαρτιάτες, Μακεδόνες
Πάντα στους αγώνες
Κρήτες και νησιώτες
θαλασσινοί πατριώτες
Θεσσαλοί, Ηπειρώτες
και Αθηναίοι
είσαστε γενναίοι.
Με τη θεά  την Αθηνά
Πορεύεστε παντοτινά.

Βουλγαρίδης  Παναγιώτης 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ

Ήταν 10 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή
χρονιά του ΄96 και πάμε εκδρομή.
Με γέλια, με λαχτάρα γεμάτοι από χαρά
ευθύς κατευθυνθήκαμε για το Καϊμακτσαλάν.
Αφού ξεκουραστήκαμε κι έπαιξαν τα παιδιά
ευθύς κατευθυνθήκαμε πάλι για Διαβατά.
Στο δρόμο μας περίμενε ο χάρος παγανιά
να πάρει τις ψυχές μας, εμάς και τα παιδιά.
Σε μια στροφή του δρόμου ο πάγος φοβερός 
μας πήρε με το αμάξι ευθύς για τον γκρεμό.
Μα ένα χέρι άγιο μας σταμάτησε
μας κράτησε το αμάξι και μας απάλλαξε.
Θεέ μου σε ευχαριστούμε για την απαλλαγή
θα σε ευγνωμονούμε σε όλη μας τη ζωή.
                               
Κοσμίδης Γεώργιος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2 Σεπτεμβρίου: Συμμετοχή της χορωδίας και του 
χορευτικού στις εκδηλώσεις «ΙΩΝΙΑ» στο Γυμνά-
σιο Διαβατών.
13 Σεπτεμβρίου: Χορός του Κ.Α.Π.Η. στο Πάρκο 
της Ν. Μαγνησίας.
16 έως 23 Σεπτεμβρίου: Επταήμερο διακοπών 
στη Σκοτίνα Πιερίας

Ελένη Κωνσταντινίδου
Κοινωνική Λειτουργός

Ω 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προσφορά βιβλίων στη Βιβλιοθήκη της Μαγνη-
σίας

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Εχεδώρου ευ-
χαριστεί την εταιρεία «ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΙΔΗΣ» για την προσφορά βιβλίων στη Βιβλιοθήκη 
της Μαγνησίας. Η εταιρεία «ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΙΔΗΣ» διατηρεί εμπορικό κατάστημα στο Δη-
μοτικό Διαμέρισμα Διαβατών με αντικείμενο την 
εμπορία υποδημάτων, τσαντών και δερμάτινων 
ειδών. Το επιχειρηματικό πνεύμα της κας Δήμητρα 
Τριανταφυλλίδου προσφέρει στους πελάτες της 
εταιρείας μεγάλη ποικιλία ελληνικών και ξένων 
ειδών, γνωστών οίκων: LoLipos, Lodi, Newmatic, 
Gilian, Geox κ.α.

ΕΝ ΔΗΜΩ

Από την νέα περίοδο οι πολίτες του Καλοχωρίου 
αλλά και όλου του Δήμου και της εγγύτερης περι-
φέρειας ευρύτερα, θα έχουν την ευκαιρία να επω-
φεληθούν από τις υπηρεσίες του νεοσύστατου 
Αθλητικού Συλλόγου Αρτέμιδα Καλοχωρίου. Έχο-
ντας υπόψη ότι, η ρυθμική κινητική δραστηριότητα 
συμβάλλει στη σωστή ορθοσωμική ανάπτυξη των 
παιδιών, καθώς και στην ατομική και κοινωνική έκ-
φραση, συνδυάζοντας όλα τα οφέλη της άσκησης, 
στόχος του συλλόγου είναι η καλλιέργεια και η 
ανάπτυξη των διαφόρων ειδών χορού και γυμνα-
στικής, τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε ψυχαγωγι-
κό επίπεδο.

Υπό την έμπειρη καθοδήγηση της πρώην πρωτα-
θλήτριας και ομοσπονδιακής προπονήτριας Ρυθμι-
κής Αγωνιστικής Γυμναστικής Αρετής Συναπίδου 
και των καταξιωμένων  στον χώρο συνεργατριών 
της θα λειτουργήσουν τμήματα  για όλες τις ηλι-
κίες και όλα τα επίπεδα (αγωνιστικός και μαζικός 
αθλητισμός):
• Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής
• Ρυθμικής Γυμναστικής (Μαζικός αθλητισμός)
• Κλασσικού Μπαλέτου
• Μοντέρνου χορού
• Latin, Salsa, Cha cha και άλλα

Ο Αθλητισμός πρέπει να αποτελεί μέσω σωματικής 
και ψυχικής ευεξίας για όλους σε κάθε επίπεδο και 
κάθε ηλικία χωρίς να μας παρασύρει η ματαιοδοξία 
στη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Πρέπει να μά-
θουμε τους νέους και τις νέες  να απολαμβάνουν 
την κάθε στιγμή στη ζωή τους χωρίς να αντιμετω-
πίζουν τον ενδοιασμό για δραστηριοποίηση.

Πληροφορίες: κα Συναπίδου Αρετή 
τηλ: 2310755430 κιν: 6936952498

Α.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ

 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
 
Μπαίνοντας στον 30ο χρόνο πετυχημένης λει-
τουργίας του ο Π.Α.Σ. «ΕΧΕΔΩΡΟΣ» συνεχίζει τις 
δραστηριότητές του ενόψει της νέας περιόδου.
Τα τμήματα που λειτουργούν είναι:

• Τμήμα θεατρικού παιχνιδιού.
• Τμήμα κλασσικού μπαλέτου.
• Τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών
   (για παιδιά & ενήλικες).
• Τμήμα ζωγραφικής- κατασκευών.
• Τμήμα σκάκι (για παιδιά & ενήλικες).
• Τμήμα αεροβικής γυμναστικής ενηλίκων.
• Τμήμα πινγκ-πονγκ.
• Τμήμα μοντέρνου χορού.
• Τμήμα YOGA
• Τμήμα BELLY DANCE

Ο Σύλλογος περιμένει όλους όσους ενδιαφέρο-
νται για τα τμήματα, να εγγραφούν εγκαίρως στα 
γραφεία του στην οδό Βιζυηνού & Λυσαρίδη γωνία 
στην Σίνδο.

Τηλέφωνο και φαξ επικοινωνίας: 2310 799 290.
E-mail:pasechedoros@gmail.com

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αρετή Συναπίδου 
Ω 

I.E.K Σίνδου
              
Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο 
του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αγαπητέ Κύριε Βαρσαμίδη

Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσα να σας 
ευχαριστήσω θερμά για την παραχώρηση των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για 
τις ανάγκες των θεωρητικών και εργαστηριακών 
μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής 
Τέχνης» Α΄ και Γ΄ εξαμήνων του Δημόσιου ΙΕΚ 
Σίνδου.

Ευελπιστούμε ότι οι καταρτιζόμενοι της συγκε-
κριμένης ειδικότητας θα έχουν την ευκαιρία μέσα 
από την κατάλληλη καθοδήγηση των έμπειρων εκ-
παιδευτών τους και εκμεταλλευόμενοι τις άρτιες 
εγκαταστάσεις σας να αποκτήσουν όλα εκείνα τα 
απαραίτητα εφόδια που θα τους καταστήσουν ικα-
νά στελέχη στην αυριανή αγορά εργασίας.

Με εκτίμηση

Αντωνιάδης Αντώνιος
Διευθυντής  ΙΕΚ Σίνδου



ΙΑΤΡΟΙ

ΣΙΝΔΟΣ
Αποστόλου Θωμάς    
Χειρούργος Ορθοπαιδικός   
2310 213000

Γιάντσιου Στέλλα   
Μικροβιολόγος    
2310 798478 

Γκόγκος Χρήστος 
Καρδιολόγος-Παθολόγος
Υπερτασιολόγος 2310 798777 

Γκριμπιζής Γρηγόριος    
Γυναικολόγος    
2310 798652 / 244296 

Θεοφάνης Κωνσταντίνος  
Παθολόγος - Καρδιολόγος   
2310 798326 / 798097 

Θεοφανίδης Θεοφάνης  
Παθολόγος
2310 798279 

Καλογιάννη Ιφιγένεια   
Ψυχολόγος - Λογοθεραπευτής   
2310 570318 

Καλογιαννίδου Εύα    
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 795199 

Καρνής Νικόλαος 
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Μικροβιολόγος 2310 795058 

Κατίδης Μιχαήλ    
Παιδίατρος    
2310 798081 

Κατσαντώνη Παναγιωτα
Ειδική Παθολόγος    
2310 799707 

Κοκκίνης Ιωάννης    
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 798600 

Κυριαζής Νικόλαος     
Λογοθεραπευτής
Λογοπαθολόγος 2310 570039

Μαμμόπουλος Θεοδόσιος
Παθολόγος
2310 798444 / 798441 

Μπιζάνης Ιωάννης    
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος
2310 799535 

Παναγιωτίδης Σωκράτης 
Παθολόγος    
2310 702008 

Πασαλίδου Α. Κων/να   
Χειρουργός Οφθαλμίατρος   
2310 795060 

Σταμίρη Φωτεινή    
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 795905 

Στάμος Παναγιώτης    
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 799322 

Τριανταφύλλου Ιωάννης   
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής   
2310 272.213 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Αποστολούδης Κυριάκος  
Χειρούργος Ορθοπεδικός   
2310 752958 

Αράπογλου Στέλιος 
Γενική Χειρουργική    
2310 751047 

Βακαλίδης Κωνσταντίνος  
Χειρουργός Ουρολόγος   
2310 754387 /6974992171 

Βοσνακίδης Θεόδωρος   
Παθολόγος    
2310 752333
 
Καϊκής Άγγελος    
Παιδίατρος    
2310 753162 / 752738
 
Κασαπάκης Κωνσταντίνος  
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 751837 

Λευκαδίτης Μάκης    
Γενική Ιατρική    
2310 754657 

Σαράφης Ιωάννης   
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 755588 

Σκερλετόπουλος Δημήτρης  
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 751645 

Τακίδης Σταύρος  
Γενική Ιατρική    
2310 751051 

Χριστοφορίδου Μαρία   
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 755560 

Ν. ΜAΓΝΗΣΙΑ-ΔΙΑΒΑΤΑ (ΙΩΝΙΑ)

Γιαμουρταλή Γεωργία    
Οδοντίατρος    
2310 783932
 
Γούλα Χρύσογλου Μαρία  
Δερματολόγος    
2310 268929 / 783900 

Ευαγγέλου Γεώργιος  
Οδοντίατρος    
2310 782600 

Καβάκος Στέλιος   
Οδοντίατρος    
2310 781957 

Καμαράκη Βιολέτα   
Μικροβιολογικό Εργαστήριο   
2310 784441

Καραμπούτα Μπισμπινά Ζαχαρούλα 
Παιδίατρος   
2310 785415 

Λαζαρίδου Χρυσούλα   
Ψυχολόγος    
2310 783329
 
Μηναρετζή Παναγιώτα
Οδοντίατρος
2310 781451 

Μισιρλής Δημήτρης   
Λογοπεδικός Π.Ε.    
2310 788515

Μουροβουνιώτης Χάρης  
Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
2310 781281 

Μπατζιλή Ελένη    
Παθολόγος - Λοιμοξιολόγος   
2310 780772 

Μπίκου Αρετή    
Οδοντίατρος    
2310 781771 

Μπισμπινάς Ηλίας   
Χειρουργός - Ορθοπεδικός   
2310 781208 / 542450 

Παπαδόπουλος Μηνάς
Παθολόγος    
2310 781772 

Πεχλιβανίδης Γεώργιος 
Καρδιολόγος   
2310 785866

Πεχλιβανίδης Κυριάκος 
Γυναικολόγος    
2310 784825 

Τζηκαλιός Αθανάσιος 
Οδοντίατρος    
2310 780701 

Τσακίρη Ελένη    
Οδοντίατρος    
2310 574929 

Χρύσογλου Γεώργιος   
Χειρουργός-Ορθοπεδικός   
2310 783900 

Ψαλτόγλου Ιωάννης 
Γεν. Ιατρική    
2310 781271 
 
Μαρία Β. Κουσούτη–Πεχλιβανίδου
Χειρουργός Ορθοπαιδικός
Τηλ. 2310 785866
6947 201760

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΙΝΔΟΣ
Ανδρονικίδης Ιωάννης    
2310 799325 
Αποστόλου Ζαφειρένια    
2310 797283 
Βαλαβάνη Ειρήνη     
2310 795126 
Δημητριάδης Στυλιανός    
2310 796036 
Μπστσώκη Ολγα    
2310 799400
Παντελίδης Χαράλαμπος    
2310 798107 
Φλώρος Θεόδωρος     
2310 798394 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Δανιήλ Mαρία-Ελένη 
2310 753282 
Κωστοπούλου-Παπαδοπούλου
Βασιλική
2310 752195 
Σκερλετοπούλου Δέσποινα   
2310 754201 
Ταργουντζίδου Σοφία Λ.  
2310 751238 
Τσιτσέλη Αιμιλία     
2310 574774

Ν. ΜAΓΝΗΣΙΑ-ΔΙΑΒΑΤΑ (ΙΩΝΙΑ)
Αβραμίδης Αλέξανδρος    
2310 784382 
Ελευθεριάδου Αλίκη     
2310 783122 
Ευριπίδης Βασίλειος     
2310 783773 
Θεοδοσιάδης Κυριάκος    
2310 781720 
Κούνιος Γεώργιος     
2310 781872 
Σιδεράς Ευάγγελος     
2310 781391 
Τσάκας Ευάγγελος     
2310 781369 
Φλώρος Χρήστος     
2310 781164 

ΙΑΤΡΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΝ ΔΗΜΩ

Βασιλική Αξαρλή-Πετράκη
Ποιήτρια

Ω 

Έφυγε ο Κώστας Ρουμπίδης

Έφυγε ο Άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας

Αγαπημένε μας Κωστή,

«Φυλλαράκι που ο αέρας φυσάει και πέφτει, η ζωή 
μου. Καράβι που η φουρτούνα το γέρνει , η ψυχή 
μου.»

Είναι ένας στίχος από το πρώτο μου βιβλίο το οποίο 
είχες διαβάσει και σου ’κανε εντύπωση. Σαν φύλ-
λο έπεσες Κωστή μου που το χτύπησε καταιγίδα 
γιατί ήσουν όρθιος μέχρι που ’ρθε το μοιραίο. Μία 
θάλασσα απ’ αγάπη άφησες πίσω σου κι ένα βουνό 
από πόνο. Πόνο αβάσταχτο βουβό στην οικογένειά 
σου, στους φίλους, στους συμμαθητές σου. 

Η ανθρωπιά, η καλοσύνη, η πραότητα και η ειλικρί-
νειά σου χτύπησαν την πόρτα της ψυχής σου, κι 
εσύ την άνοιξες διάπλατα και έγιναν τρόπος ζωής. 
Τυχεροί εμείς που ήμασταν φίλοι και συμμαθητές 
σου. Επενδύσαμε στο χρηματιστήριο της καρδιάς 
σου και κερδίσαμε. Καράβια γινόμασταν και μας 
ταξίδευες με τα γαλανά σου μάτια στις θάλασσες 
του κόσμου με τα μπλε νούφαρα και τ’ αφρισμένα 
κύματα. Σαν χθες ανεβαίναμε τα σκαλιά του σπι-
τιού σου φεύγοντας απ’ το σχολείο, οχτάχρονα 
παιδάκια στα θρανία και η κυρά Ζαχαρούλα με το 
χαμόγελο πάντα και τις καραμέλες στην τσέπη μας 
άνοιγε την πόρτα.

Αξέχαστε Κωστή στο μεγάλο ταξίδι που κίνησες 
να πας ήμασταν όλοι εκεί, δεν έλειπε κανείς, δεν 
μίλαγε κανείς, μόνο δάκρυα βουβά έτρεχαν απ’ 
όλους μας κι από τον ουρανό ψιλόβροχο, δάκρυα 
του Θεού. Τα δάκρυα της συζύγου, της αδελφής, 
των παιδιών σου, βάλσαμο της ψυχής γι’ αυτούς. 
Κει που ’πεφταν κρίνα φύτρωσαν κάτασπρα Κωστή 
μου κι η μυρωδιά τους θα σε συνοδεύει εκεί στο 
περβόλι του ουρανού που ’ναι μια μεγάλη οθόνη. 
Εμείς όλοι εκεί θα σε βλέπουμε κοιτώντας τον 
ήλιο, το φεγγάρι, τ’ αστέρια  ελπίζοντας πως κι εσύ 
θα μας βλέπεις.

Κωστή μου εμείς θα ζούμε με τις αναμνήσεις που 
ζήσαμε και περάσαμε μαζί. Η Αγάπη μας θα σε συ-
νοδεύει πάντα όπου είσαι. Η θύμησή σου Λίκνο 
άσβηστο στο χρόνο, στο μυαλό μας, στην ψυχή 
μας. Στον τάφο σου ίσως θα έπρεπε να γραφτούν 
τα παρακάτω:  

«Εδώ κοιμάται το γελαστό παιδί. Την Κυριακή είχε 
πάντα στη ματιά και το χρυσάφι όλου του κόσμου 
στην καρδιά. Καλό κατευόδιο ψυχή μου, να ’σαι 
ευτυχισμένος εκεί που είσαι. Καλόν παράδεισο και 
καλή και μεγάλη υπομονή στην οικογένειά σου.»

Θα σε θυμόμαστε και θα σ’ αγαπάμε πάντα,

Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές σου από το 
Δημοτικό Σχολείο




