
Μπήκαμε λοιπόν στην Άνοιξη (Μάρτιος γαρ) και αντί να αρχίσουμε τον μήνα με καλή διάθεση και να φοράμε τον «μάρτη» για να μη 
μας κάψει ο ήλιος, με την είσοδο του μήνα  συνέβη το τρομερό δυστύχημα. Ποιά Άνοιξη  λοιπόν, ποιός «μάρτης» και πού καλή διάθεση. 
Εξαφανίστηκαν όλα και ένα βαρύ πέπλο θλίψης κάλυψε κάθε δραστηριότητα, κάθε σκέψη, κάθε στιγμή. Για πολλά χρόνια, το γεγονός αυτό 
θα στριφογυρίζει στο μυαλό μας και θα μας στοιχειώνει, μα περισσότερο θα στοιχειώνει τους εμφανείς αλλά και αφανείς αίτιους (αν έχουν 
συνείδηση), που εδώ και 25 χρόνια συνέβαλαν έκαστος στην απαξίωση των ελληνικών σιδηροδρόμων. Οι ευθύνες δε, δεν ανήκουν μόνο 
στα υψηλά κλιμάκια (φυσικά ανήκουν) αλλά και στα χαμηλότερα, με τις κωλυσιεργίες των αρμοδίων Επιτροπών, την πρόθυμη αποδοχή 
από αυτές όλων των παρατάσεων, που νόμιμα όμως αιτούνταν οι ανάδοχες εταιρείες (δηλαδή την αθροιστικά μεγάλη χρονική επιμήκυνση 
πέρατος των έργων εκσυγχρονισμού)  και όλα όσα προκύπτουν από την ειδησεογραφία των ημερών. Τελικά προβλέπεται, ότι η ιστορία των 
ελληνικών σιδηροδρόμων θα χωρίζεται σε δύο περιόδους: την προ 28/2/2023 και την μετά 28/2/2023.
Ανατρέχοντας τώρα στα πεπραγμένα του περασμένου διμήνου, σημειώνεται η κοπή της βασιλόπιττας του Συνδέσμου την Κυριακή 29 Ιαν. 
στο εντευκτήριό μας, εκδήλωση στην οποία  σημειώθηκε μεγάλη συμμετοχή, την βασιλόπιττα δε ευλόγησε και έκοψε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος. Ακολούθησε «σπιτικό» γεύμα, με την συνοδεία ζωντανής μουσικής και το κέφι όταν άρχισε, 
τελείωσε στις 17.00΄.

Πάλι Κυριακή, την 19 Φεβ. τώρα, ο Σύνδεσμος «εξήλθε» στην Πλάκα, όπου σε ένα ζεστό αποκριάτικο περιβάλλον, συμμετείχαν 
«ομοθυμαδόν», όπως θα έλεγε ο μακαρίτης συμπατριώτης μας Χάρρυ Κλυν, τόσοι φίλοι και μέλη του Συνδέσμου, ώστε μετά βίας μας 
χώρεσε το ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ (το μαγαζί που ξεφαντώσαμε). Το γεγονός της μεγάλης συμμετοχής είναι ενθαρρυντικό, διότι δίνει κουράγιο στο 
Δ.Σ. αλλά και στα μέλη μας, να συνεχίσουμε την δύσκολη αποστολή της ανάκαμψης του Συνδέσμου, από την λαίλαπα της πανδημίας και τις 
παρεπόμενες συνέπειες που επέφερε στην κοινωνία μας (οικονομικές, ψυχολογικές, έλλειψης επαφών και επικοινωνίας). 
Για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου οι προσδοκίες δεν είναι υψηλές, επειδή στα μέσα Απριλίου θα εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα. Έτσι, την 
Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 19.30΄, θα γίνει η παρουσίαση του πρόσφατου βιβλίου του μέλους μας κ. Κων. Χολέβα με τίτλο « Η γενοκτονία 

του ελληνισμού (1914 – 1923) Μ. Ασία - Πόντος – Ανατ. Θράκη», ενώ για  τον Μάιο εξετάζεται αν θα υπάρξει άλλη εκδήλωση, δεδομένου 
ότι απροσδιόριστα τότε θα γίνουν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές ( αν βέβαια απαιτηθούν δεύτερες).
Για την επερχόμενη τώρα μεγάλη και διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου, ο Σύνδεσμος τιμά ευλαβικά την Παναγία μας και κλίνει το γόνυ στους 
Ήρωες του 1821.  
Τέλος, το Δ.Σ. εύχεται εγκάρδια 

ΤΊ ΆΝΟΊΞΗ ΚΊ ΆΥΤΗ

ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ
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Παρακαλούνται τα μέλη και φίλοι του 
Συνδέσμου να ανταποκριθούν σύντομα 
στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής 

τους για το 2023, δεδομένου ότι αυτή δίδει 
και το απαραίτητο "οξυγόνο", που στηρίζει 

οικονομικά τον Σύνδεσμο.

Ο λογαριασμός ΙΒΑΝ της τράπεζας 
Πειραιώς είναι: 

GR 840171 0020 0060 0201 0989 111.

Με εκτίμηση και προσδοκία
για την ανταπόκρισή σας
Το Δ. Σ. του Συνδέσμου

Θεσσαλονικέων

ΚΑΤΑΒΟΛΉ  
ΕΤΉΣΙΑΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΙΑΝ ΟΥ Α ΡΙ ΟΣ  -  ΦΕ Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι ΟΣ

Η  ΕΛΕΥΘΕΡΊΆ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ

ZΑΦΕΙΡΗΣ ΤΑΜΠΑΚΙΔΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΠΟΤΕ ΞΆΝΆ!
Το χρωστάμε στη μνήμη του Άλκη!

Ένας χρόνος από τη ''μαύρη" εκείνη μέρα, που όλη η Ελλάδα 
δάκρυσε, σοκαρίστηκε, θύμωσε. Ο Άλκης Καμπανός έπεφτε 
θύμα της πιο ακραίας οπαδικής βίας. Οφείλουμε όλοι μαζί 
ενωμένοι να δράσουμε ενάντια στον χουλιγκανισμό.

Επι τη επετείω της 25ης Μαρτίου



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΟΊΟΣ ΕΊΜΆΊ;

Αναρωτήθηκες ποτέ ποιός πραγματικά είμαι; Σε ενδιαφέρει ποιός στ' αλήθεια είμαι;

Είμαι αυτός που στα 18 μου πάλεψα να καταταγώ σε μια από τις στρατιωτικές σχολές αλλά τότε με χλεύασες, επειδή 
αποφάσισα να μη ζήσω ανέμελα νεανικά χρόνια.
Είμαι αυτός που τελείωσα τις σπουδές μου αμέσως, χωρίς να γίνω ένας ακόμα αιώνιος φοιτητής αλλά τότε πάλι 
απαξίωσες τους κόπους μου λέγοντας, σιγά το πράγμα και ότι πια δεν είχα καμία ανάγκη.
Είμαι αυτός που βγαίνοντας από την σχολή πήρα πρώτο μισθό 800 ευρώ, χωρίς όμως να διαμαρτυρηθώ αλλά τότε 
φρόντισες πάλι να με ειρωνευτείς, λέγοντας μου "άραγε τι προσφέρεις εσύ;"
Είμαι αυτός που ανέλαβα να προσέχω στρατιώτες, τα παιδιά σου, τα αδέλφια μου, παιδιά της ηλικίας μου ή και 
μεγαλύτερους μου και όπως μου τους χρέωσαν, έτσι τους παρέδωσα, βλέποντας στα μάτια τους τον δικό μου αδελφό.
Είμαι αυτός που στα 22 έριχνα με πυροβόλο, έκανα πτώση με αλεξίπτωτο, έκανα κατάδυση, οδηγούσα άρμα, σήκωνα 
ελικόπτερο ή αεροπλάνο, ταξίδευα μήνες σε φρεγάτα, και πάλι ήμουν υπεύθυνος για άλλους εκτός από εμένα αλλά 
τότε είχες μόνο να μου πεις, ότι μόνος μου το επέλεξα.
Είμαι αυτός που κάθε 2-3-4-5 χρόνια "όπου γης και πατρίς" αλλά τότε εσύ με "παρηγορείς" λέγοντας μου, ότι αυτά 
τα ήξερα εξ αρχής.
Είμαι αυτός που ποτέ δεν ζήτησε αύξηση, που δεν βγήκε στον δρόμο να φωνάξει, αφήνοντας τη θέση του και το 
καθήκον αλλά τότε εσύ με "καθησύχασες" ότι θα έχω παχυλό μισθό όταν αποστρατευτώ.
Είμαι αυτός, που ποτέ δεν σταμάτησε να δουλεύει, χωρίς να υπάρχουν για εμένα αργίες, γιορτές, διακοπές αλλά τότε 
μου έδωσες “κουράγιο” λέγοντας μου να το δω ως εμπειρία, χωρίς μιζέρια.
Είμαι αυτός που, όταν βγει σε πρόωρη σύνταξη, μπας και προλάβω να ζήσω μερικά φυσιολογικά χρόνια, πριν πεθάνω 
από καρδιά και ό,τι έχει δημιουργηθεί μετά από χρόνια άγχους και εγρήγορσης, μου θυμίζεις ότι βγήκα "νεότατος" 
στη σύνταξη σε σχέση με άλλους.
Είμαι αυτός που ήμουνα μόνος μου σε μια βραχονησίδα, με μόνη ασπίδα την πατρίδα και το χρέος.
Είμαι αυτός που δέχεται πίεση 8g, διαλύει μέση και αυχένα, πού πέφτει από τα 1200 πόδια και μετά από 800 άλματα, 
δεν έχω γόνατα να ανέβω τις σκάλες του σπιτιού μου.
Είμαι αυτός που έχει χάσει την ακοή του μετά από 500 βολές στο άρμα, που καταδύεται σε ένα κομμάτι σίδερο που 
ταξιδεύει με φουρτούνα σε όλο το Αιγαίο μέρα και νύχτα αλλά εσένα πάλι δεν σε απασχολεί.
Είμαι αυτός που με λες καραβανά ειρωνικά αλλά εγώ είμαι εκεί όταν με χρειάζεσαι σε αεροδιακομιδή, πυρκαγιά, 
θεομηνία ή πόλεμο.
Είμαι αυτός που σκοτώθηκα εν ώρα υπηρεσίας για να σε υπερασπιστώ, κυνηγώντας τον "φίλο γείτονα".
Είμαι αυτός που πέρασε την ζωή του μέσα σε ένα πιλοτήριο αλλά για εσένα υπάρχω μόνο στις φωτογραφίες, που 
πασχίζεις να τραβήξεις πλάι στο αεροπλάνο.
Είμαι αυτός που για χρόνια κοσμείς με επίθετα όπως βολεψάκιας, κηφήνας, καρεκλοκένταυρος αλλά εγώ δεν σου 
απαντώ.
Είμαι αυτός που φοράει την σημαία με υπερηφάνεια στο μπράτσο, για να μπορείς εσύ να πας διακοπές. Αλλά εσύ 
χαίρεσαι να της βάζεις φωτιά και να την πατάς, σαν σκουπίδι.
Είμαι αυτός που θα δίνει για εσένα τα καλύτερα του χρόνια, και την ζωή του ακόμα.
Είμαι ο πατέρας σου, ο γιος σου, ο αδελφός σου. Πότε θα το καταλάβεις;
Ό,τι και να λες ... όσα και να λες ... αυτός είμαι, αυτός θα είμαι...
Αφιερώνεται σε αυτούς που χάθηκαν, μη καταδεξάμενοι να παραδώσουν τα Άγια τοις κυσί και σε αυτούς που έταξαν 
στην ζωή τους να φυλάνε Θερμοπύλες. 
Αθάνατοι.



ΣΥΝΤΟΜΗ ΊΣΤΟΡΊΆ ΤΟΥ ΧΆΡΤΆΕΤΟΥ

Το όνομα «Χαρταετός» ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στη Γερμανία λέγεται ντράχεν που σημαίνει δράκος, στην Ιαπωνία τάκο που 
σημαίνει χταπόδι, στο Μεξικό παραλότε που σημαίνει πεταλούδα, στην Αγγλία κάιτ που είναι το όνομα ενός πουλιού, και στην 
Ελλάδα χαρταετός.

Η ιστορία του χαρταετού

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχει μια εκδοχή που αναφέρει ότι ο μηχανικός Αρχύτας (440 – 360 π.Χ.) από τον Τάραντα, 
που ασχολήθηκε με πτήσεις, χρησιμοποίησε τον χαρταετό για τις μελέτες του, όλοι γνωρίζουμε ότι ο χαρταετός ξεκίνησε από την 
Ανατολική Ασία και συγκεκριμένα από την Κίνα 2000 χρόνια πριν. Οι Κινέζοι έφτιαχναν χαρταετούς από μπαμπού, μετάξι, χαρτί 
και τον χρησιμοποιούσαν για να διώξουν τα κακά πνεύματα!
Με το πέρασμα των χρόνων ο χαρταετός έγινε γνωστός στην Ιαπωνία, στην Ταϊλάνδη, στο Αφγανιστάν και στην Ευρώπη.
Αρκετές φορές στο παρελθόν ο χαρταετός χρησιμοποιήθηκε για πειράματα. Αρχικά ο μετεωρολόγος Αλεξάντερ Γουίλσον 
χρησιμοποίησε έναν χαρταετό στον οποίο είχε δέσει ένα θερμόμετρο και κατάφερε να μετρήσει τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. 
Το 1752, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος με την βοήθεια ενός χαρταετού απέδειξε τον ηλεκτρισμό των κεραυνών και γενικότερα της 
ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα την εφεύρεση του αλεξικέραυνου. Μια άλλη προφορική μαρτυρία, που μάλλον αγγίζει τα όρια του 
μύθου, υποστηρίζει ότι η κατασκευή της γέφυρας του Νιαγάρα ξεκίνησε, περνώντας στην απέναντι όχθη το πρώτο σκοινί, δεμένο 
σε ένα χαρταετό.

Τι σημαίνει όμως το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα; Υπάρχουν δύο θεωρίες 
που εξηγούν το γιατί πετάμε χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα.
Η πρώτη, έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα και σχετίζεται με τον θεό Διόνυσο, την 
Αποκριά και τα καρναβάλια. Το πέταγμα του χαρταετού συμβολίζει την ψυχική και 
πνευματική κάθαρση, μετά από όλο αυτό το ξεφάντωμα και τις «ατασθαλίες».
Η δεύτερη είναι συνδεδεμένη με τον Χριστιανισμό. Η Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα 
της Σαρακοστής, η οποία συνεπάγεται την έναρξη της νηστείας του Πάσχα. Οι χριστιανοί, 
στην ουσία ξεκινάνε την σωματική αλλά και την πνευματική νηστεία. Το πέταγμα του 
χαρταετού συμβολίζει την απελευθέρωση του ανθρώπινου πνεύματος και η ψυχή των 
ανθρώπων έρχεται πιο κοντά στον Θεό.
Αμόλα καλούμπα λοιπόν και Καλή Σαρακοστή….



Υπογράφηκε την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 η σύμβαση για την Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής 
Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ (Flyover) και με προϋπολογισμό 373,2 εκατ. ευρώ.

Η ακτινογραφία του Flyover

Πρόκειται για ένα νέο οδικό άξονα ο οποίος θα κατασκευαστεί στην ανατολική πλευρά της Περιφερειακής 
Θεσσαλονίκης, ενώ ένα τμήμα του, με μήκος περίπου 4 χλμ., θα είναι υπέργειο (εξ ου και η ονομασία «flyover»). 
Ειδικότερα, θα κατασκευαστεί μια Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος (ΥΤΛ) μήκους 13,5 χλμ., από τα οποία τα 4 χλμ. 
σε συνεχή γέφυρα, με 4 λωρίδες, δύο συν λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση. Επιπροσθέτως, το έργο 
περιλαμβάνει τη δημιουργία 9 ανισόπεδων κόμβων, 8 νέων γεφυρών και 3 σηράγγων.
Όπως έχει επιβεβαιωθεί, δεν θα έχει διόδια, ενώ μαζί με την ολοκλήρωση του Μετρό θα αναδείξουν τη Θεσσαλονίκη 
σε μια «διαφορετική, πρωταγωνιστική, σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, που θα προσελκύει καινοτόμο επιχειρηματικότητα, 
τουριστικές και τεχνολογικές επενδύσεις».

Αλλάζει το τοπίο στις μετακινήσεις

Σημαντική είναι η αλλαγή που θα επέλθει στις μετακινήσεις καθώς η πρόσβαση από τη μία άκρη της πόλης στην 
άλλη, από την Ευκαρπία ως την Καλαμαριά, θα γίνεται πολύ πιο εύκολα.
Παράλληλα εξασφαλίζεται:
• Γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση από και προς τους πιο κρίσιμους προορισμούς, όπως ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδό, 
Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και Χαλκιδική.
• Πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη από τις γειτονικές πόλεις, όπως τις Σέρρες, τα Γιαννιτσά, το Κιλκίς, 
την Κατερίνη.
Το Flyover θα έχει άμεση επίδραση στην καθημερινότητα της πόλης, εξυπηρετώντας 10.000 οχήματα την ώρα ανά 
κατεύθυνση, προσφέροντας στους οδηγούς μετακινήσεις σε πιο σταθερούς χρόνους και με οικονομία. Αρκεί να 
αναφερθεί ότι η δυνατότητα του σημερινού δρόμου είναι 5.000 οχήματα την ώρα ανά κατεύθυνση, ενώ το 2030 
εκτιμάται ότι θα είναι 7.500 οχήματα την ώρα ανά κατεύθυνση.

ΞΕΚΊΝΟΥΝ ΕΠΊΤΕΛΟΥΣ ΤΟΝ «ΕΝΆΕΡΊΟ» ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΆΛΟΝΊΚΗ



Τα οφέλη του έργου για όλη την πόλη

Η ολοκλήρωση του έργου της Περιφερειακής, μαζί με το Μετρό της Θεσσαλονίκης που θα δοθεί σε λειτουργία σε 
περίπου έναν χρόνο, πρόκειται να συμβάλλουν καταλυτικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, 
ώστε αυτή να αποκτήσει ένα νέο, σύγχρονο πρόσωπο.
Ο οδικός άξονας υψηλών προδιαγραφών θα επιτρέπει την ταχεία και ασφαλή παράκαμψη του αστικού ιστού της 
Θεσσαλονίκης εξασφαλίζοντας τα εξής οφέλη:
• Αύξηση της οδικής ασφάλειας, λόγω της μείωσης του αριθμού ατυχημάτων (θανατηφόρα ατυχήματα).
• Περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης με τη μείωση του όγκου των κυκλοφορούντων 
οχημάτων εντός του κέντρου της Θεσσαλονίκης και αύξηση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν 
διαδρομές εκτός κέντρου.
• Βελτίωση στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της Βόρειας Ελλάδας, καθώς σήμερα δεν είναι ικανοποιητική η 
προσβασιμότητα στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στους τουριστικούς προορισμούς της Χαλκιδικής, ιδίως κατά τις 
περιόδους αιχμής.
Εκτιμάται ότι, κατά την περίοδο κατασκευής διάρκειας 4 ετών θα απασχοληθούν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι.
Υπενθυμίζεται ότι, ανάδοχος του έργου είναι η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. η 
οποία θα έχει την υποχρέωση της κατασκευής, της λειτουργίας και συντήρησης του έργου με συνολική διάρκεια 
Σύμβασης Σύμπραξης τα 30 έτη.

ΟΊ  ΆΓΊΟΊ ΚΥΡΊΛΛΟΣ  ΚΆΊ  ΜΕΘΟΔΊΟΣ

Η αποστολή τους με αφετηρία την Θεσσαλονίκη είχε πρωτίστως διπλωματικό χαρακτήρα και εξυπηρετούσε τις στοχεύσεις της 
εξωτερικής πολιτικής της Κωνσταντινούπολης, που επιδίωκε να διευρύνει τα όρια της πολιτικής και πολιτισμικής ακτινοβολίας της 
στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά οι δύο θεολόγοι της Θεσσαλονίκης στην αποστολή που έφεραν εις πέρας, υπερασπίστηκαν πρωτίστως 
τα δικαιώματα των λαών, των απλών ανθρώπων.
Η κληρονομιά τους μεταλαμπαδεύτηκε και στους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω των μαθητών τους, αποτελώντας 
ενωτικό παράγοντα όχι μόνο ανάμεσα στην Ευρώπη και τους Σλάβους που κατοικούσαν στα εδάφη της, αλλά και στους 
σλαβικούς λαούς μεταξύ τους. Οι Βαλκανικές χώρες και ξεχωριστά οι χώρες της άλλοτε Μεγάλης Μοραβίας τιμούν ιδιαίτερα 
τους δύο Θεσσαλονικείς Αγίους που αποτελούν ένα κοινό σημείο αναφοράς στην ιστορική και θρησκευτική πορεία τους. Αυτό 
σήμερα μπορεί να γίνει αφορμή και λόγος αφενός για περαιτέρω σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων και αφετέρου ενδυνάμωσης 
του θρησκευτικού τουριστικού ρεύματος προς την Θεσσαλονίκη, την γενέτειρα των Αγίων Ισαποστόλων και πόλη του Αγίου 
Δημητρίου, το Άγιον Όρος και την Μακεδονία αλλά και διαρκές σημείο αναφοράς στην αναζήτηση κοινών συνισταμένων των 
χωρών της Ε.Ε για θέματα πολιτισμού. Η πολιτιστική παρακαταθήκη του έργου των δύο Θεσσαλονικέων Αγίων και φωτιστών των 
Σλάβων και το πνεύμα της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης αποτελούν βάσεις γι΄ αυτό. Γι’ αυτό το λόγο τα δύο αδέλφια παραμένουν 
πάντοτε ορόσημα ανεξάντλητης πνευματικής ακτινοβολίας και προσφοράς, ως άγιοι που ενώνουν τους λαούς.
Ο Κύριλλος και κυρίως ο Μεθόδιος αντιμετώπισαν με στωικότητα τις δυσκολίες που συνάντησαν στο έργο τους. Δεν πτοήθηκαν, 
πίστευαν πάντα στο πνεύμα της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, του σεβασμού απέναντι στον άλλο, στην ισότητα και την 
ισονομία. Είναι οι αρχές που ρίζωσαν και επικράτησαν στους κατοπινούς αιώνες κατά την δημιουργία των κρατών, είναι αξίες 
μέσα στις οποίες φύτρωσε τον περασμένο αιώνα η ιδέα της κοινής συμπόρευσης, της ειρηνικής συνύπαρξης, της οικονομικής 
συνεργασίας των ευρωπαϊκών κρατών, η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, το πρώτο καθοριστικό βήμα της οποίας έγινε πριν από 73 
χρόνια, με την γνωστή σε όλους μας Διακήρυξη Σουμάν. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, μέσα απ’ 
αυτό το ενωτικό τους έργο, μέσα από το πνεύμα συνεργασίας που καλλιέργησαν μεταξύ των λαών, στους οποίους μετέφεραν το 
βυζαντινό πνεύμα και τον πολιτισμό έχουν ανακηρυχθεί και από την Καθολική Εκκλησία, μόλις το 1980, συνπροστάτες Άγιοι της 
Ευρώπης.

Μέσα στο μεγάλο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης όπως έχουν δηλώσει βυζαντινολόγοι και ιστορικοί 
«η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη, η πλέον “βυζαντινή πόλη” σε όλη την Ευρώπη. Ίσως και σε όλο τον 
κόσμο. Η μόνη “πόλη-βυζαντινό μουσείο” που διαθέτει ακόμη αυτό το στοιχείο διαχρονίας του 
Βυζαντίου σ΄ όλες τις περιόδους του (πρωτοβυζαντινά-μεταβυζαντινά χρόνια) με “δείγματα” απ΄ όλες 
τις εκφάνσεις του (ιστορία, αρχιτεκτονική, θρησκεία, καθημερινή ζωή)». Η μόνη πόλη που διαθέτει 15 
μνημεία παλαιοχριστιανικής και Βυζαντινής τέχνης, ενταγμένα στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της Unesco.
Η κυριλλο-μεθοδιανή αποστολή στη Μεγάλη Μοραβία το έτος 863 εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο 
ιεραποστολικό σχέδιο του Βυζαντίου με στόχο την πολιτισμική προσέγγιση λαών της Κεντρικής και στη 
συνέχεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί, Κύριλλος και Μεθόδιος υπήρξαν 
γνήσια τέκνα του βυζαντινού πολιτισμού και πρόδρομοι του Ουμανισμού. Ο Κύριλλος, ένα από τα πλέον 
φωτισμένα πνεύματα της εποχής του, εφηύρε το πρώτο σλαβικό αλφάβητο, δηλώντας απερίφραστα 
το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε λαού να τελεί τη Θεία Λειτουργία στη γλώσσα του. Η παρουσία των 
συμπατριωτών μας αγίων στη Μεγάλη Μοραβία, δηλαδή στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης, οι δρόμοι 
συνεργασίας που άνοιξαν επιτάχυναν τις διαδικασίες εκχριστιανισμού και ταυτόχρονα συνετέλεσαν στην 
πνευματική ανέλιξη των λαών της ευρύτερης περιοχής.



ΠΊΝΕΤΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΛΕΜΟΝΊ ΤΟ ΠΡΩΊ 
Ο τρόπος που ξεκινάς την μέρα σου είναι πολύ σημαντικός, δεν έχει σημασία αν είσαι μητέρα, εργάτης, επιχειρηματίας, αθλητής, το 
πρώτο πράγμα που κάνεις το πρωί έχει πολύ μεγάλη σημασία!
Μπορεί να σκέφτεσαι ότι το πρόγραμμα σου είναι πολύ φορτωμένο για ένα σωστό πρωινό, αλλά αν μπορείς να βρεις χρόνο μόνο για 
ένα πράγμα το οποίο μπορεί να βελτιώσει την υγεία σου ένα ποτήρι ζεστό νερό με το χυμό από μισό λεμόνι είναι ότι καλύτερο μπορείς 
να κάνεις για τον εαυτό σου. Είναι πολύ απλό και τα οφέλη πολλά για να τα αγνοήσεις.
Ενισχύει το ανοσοποιητικό
Τα λεμόνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και κάλιο. Η βιταμίνη C μας βοηθάει να καταπολεμήσουμε τα κρυολογήματα και το κάλιο 
διεγείρει τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, επίσης βοηθά στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.
Τα λεμόνια είναι απίστευτα αλκαλική τροφή!
Μπορεί τα λεμόνια από μόνα τους να είναι όξινα αλλά μέσα στον οργανισμό μας γίνονται αλκαλικά (το κιτρικό οξύ δεν δημιουργεί 
οξύτητα στο σώμα όταν μεταβολίζεται). Όπως γνωρίζουμε ένα αλκαλικό σώμα είναι πραγματικά το κλειδί για καλή υγεία.
Βοηθά στην απώλεια βάρους
Τα λεμόνια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, η οποίες βοηθάνε στη μείωση της πείνας. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι οι 
άνθρωποι που διατηρούν μια πιο αλκαλική δίαιτα χάνουν βάρος γρηγορότερα.
Ενισχύει την πέψη
Το ζεστό νερό χρησιμεύει για την τόνωση της γαστρεντερικής οδού. Τα λεμόνια και τα λάιμς έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα 
άλατα και βιταμίνες βοηθώντας στην αποβολή των τοξινών και στην λειτουργία του πεπτικού συστήματος.
Λειτουργεί ως φυσικό διουρητικό
Ο χυμός του λεμονιού βοηθάει στην αποβολή των ανεπιθύμητων υλικών επειδή αυξάνει το ποσοστό ούρησης. Επομένως οι τοξίνες 
αποβάλλονται γρηγορότερα με αποτέλεσμα ένα υγιές ουροποιητικό σύστημα.
Καθαρίζει το δέρμα
Η βιταμίνη C βοηθά στην μείωση των ρυτίδων και των κηλίδων. Το νερό με λεμόνι καθαρίζει τις τοξίνες από το αίμα, με αυτό τον 
τρόπο βοηθά στο να διατηρηθεί το δέρμα καθαρό.
Ενυδατώνει το λεμφικό σύστημα
Ένα ποτήρι ζεστό νερό με λεμόνι βοηθά στην πρόληψη της αφυδάτωσης (προφανώς). Όταν το σώμα είναι αφυδατωμένο (κόπωση 
των επινεφριδίων), δεν μπορεί να εκτελέσει όλες τις κατάλληλες λειτουργίες του, αυτό οδηγεί σε συσσώρευση τοξικών ουσιών, άγχος, 
δυσκοιλιότητα και ο κατάλογος συνεχίζεται.
Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί αδένες που βρίσκονται πάνω από τα νεφρά, και μαζί με το θυρεοειδή δημιουργούν ενέργεια. 
Επίσης εκκρίνουν σημαντικές ορμόνες, συμπεριλαμβανομένης της αλδοστερόνης.
Η αλδοστερόνη είναι μια ορμόνη που εκκρίνεται από τα επινεφρίδια που ρυθμίζει τα επίπεδα του νερού και τη συγκέντρωση 
των μεταλλευμάτων, όπως το νάτριο στο σώμα μας, βοηθώντας μας να παραμένουμε ενυδατωμένοι. Τα επινεφρίδια είναι επίσης 
υπεύθυνα για τη μείωση του άγχους.
Υιοθετώντας μόνο αυτή την πρακτική, πίνοντας ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με λεμόνι το πρωί για ένα μήνα μπορεί να αλλάξει ριζικά 
η υγεία μας και να μας χαρίσει ενέργεια. Η συνταγή είναι πολύ απλή-ένα φλιτζάνι ζεστό, χλιαρό νερό και το χυμό από μισό λεμόνι.



Από το 1914
χτίζουμε μαζί σας
σχέσεις εμπιστοσύνης

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός τελευταίας 
τεχνολογίας για:
Νοσοκομεία - Κλινικές - Ιδιωτικά Ιατρεία

Άμεση τεχνική υποστήριξη

Εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού
Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ειδικότητα

info@papapostolou.gr www.papapostolou.gr

Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Δ ΑΛ Α Ρ Ι Σ ΑΧ Α Ν Ι ΑΗ Ρ Α Κ Λ Ε Ι ΟΙ Ω Α Ν Ν Ι Ν ΑΠ Α Τ Ρ Α

Χορηγοί

Χορηγός Επικοινωνίας:

Η ΘΕΣΣΆΛΟΝΊΚΗ ΠΡΟΒΆΛΛΕΤΆΊ ΣΕ ΊΣΠΆΝΊΚΟ ΚΆΝΆΛΊ 
Η γαστρονομική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης  και η σύνδεσή της με την ντόπια παραγωγή παρουσιάστηκε στην Ισπανική 
τηλεόραση λίγο πριν την εκπνοή του 2022.
Οι Ισπανοί τηλεθεατές είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την δημιουργία γλυκών και εδεσμάτων, που είναι άμεσα 
συνδεδεμένα με την Θεσσαλονίκη και παρασκευάζονται με τοπικά προϊόντα.
Συνδέοντας το προϊόν με τον τόπο παραγωγής του, η  Ισπανίδα δημοσιογράφος παρουσίασε πώς παρασκευάζεται η Ελληνική 
φέτα, η Θεσσαλονικιώτικη μπουγάτσα αλλά και τα παραδοσιακά μελομακάρονα .
H Ισπανίδα δημοσιογράφος περπάτησε στην κρεαταγορά της συμπρωτεύουσας, ενώ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο κλασικό και 
φημισμένο σάντουιτς με γύρο, αναρτώντας στον λογαριασμό της εικόνες από παραφουσκωμένους γύρους να ψήνονται στη φωτιά.
Τα γυρίσματα της ομάδας παραγωγής της εκπομπής Aqui la Τierra, του Ισπανικού κρατικού καναλιού TVE1 οργάνωσε ο 
Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
Αξίζει να σημειωθεί πως η  εκπομπή μεταδίδεται από το κρατικό κανάλι «1» από Δευτέρα έως  Παρασκευή από 20:00 έως 21:00 
και τις Κυριακές από 20:30 έως 21:00. Έχει μερίδιο τηλεθέασης μεταξύ 10% και 11%, με περισσότερους από ένα 1.200.000 θεατές 
ανά ημέρα.
Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης 
κ. Βούλα Πατουλίδου δήλωσε: «Η γαστρονομία μιας περιοχής, όταν βασίζεται σε ντόπια υλικά και παραδοσιακές μεθόδους 
παρασκευής, μπορεί από μόνη της να αποτελέσει επαρκή λόγο, για να επισκεφθεί κάποιος μια χώρα. Προωθώντας τα τοπικά 
προϊόντα βελτιώνουμε το brand του προορισμού. Η Θεσσαλονίκη έχει ταυτότητα και παραγωγή». 


