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Το Λαογραφικό Μουσείο - Κέντρο Ιστορίας
και Πολιτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου
δεν θα λειτουργήσει απλώς ως ένας
εκθεσιακός χώρος, αλλά ως ζωντανός
οργανισμός, ο οποίος θα φιλοξενεί
πληθώρα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

Εκατοντάδες αντικείμενα κυρίως προβιομηχανικής εποχής, κειμήλια που
έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες του Πόντου, παραδοσιακές στολές, κεντήματα
και υφαντά, αγροτικά εργαλεία και οικιακά σκεύη, παλιές φωτογραφίες,
έγγραφα διοικητικού περιεχομένου, αλλά και προσωπικές επιστολές
συνοδευόμενες με τις μαρτυρίες των πιο παλιών κατοίκων του Ωραιοκάστρου
θα αποτελέσουν ορισμένα μόνο από τα εκθέματα του μουσείου



Υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού: Πέτρος Αταμιάν, Πρόεδρος
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)

Βουτιές για όλους 
στο κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών
του Δήμου Ωραιοκάστρου

Το δημοτικό κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών του Ωραιοκάστρου, το

οποίο αποτελεί τον πλέον σύγχρονο και φιλόξενο αντίστοιχο χώρο σε ολόκληρο

τον Νομό Θεσσαλονίκης, βρίσκεται και πάλι στη διάθεση μικρών και μεγάλων.

Εκατοντάδες άτομα κάθε ηλικίας συμμετέχουν ήδη στο πλούσιο πρόγραμμα

κολυμβητικών δραστηριοτήτων, ενώ για όσους προτιμούν να κολυμπούν

ελεύθερα υπάρχουν οι ώρες κοινού.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ12

Το σύγχρονο και φιλόξενο και μάλιστα ολυμπιακών 

προδιαγραφών δημοτικό κολυμβητήριο του Ωραιοκάστρου 

βρίσκεται και πάλι στη διάθεση μικρών και μεγάλων, 

προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν 

τα ευεργετήματα από την άθληση στον νερό
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Προγράμματα άθλησης 
για μικρούς και μεγάλους

ΤΜΗΜΑΤΑ AQUA AEROBIC
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή
09.30 - 10.15, 20.15 - 21.00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Δευτέρα έως Παρασκευή
20.30 - 21.15 (επιλέγουν τρεις ημέρες την εβδομάδα)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Πέντε ετών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 16.00 - 16.30
Αρχάριοι (6-8 ετών): Δευτέρα έως Παρασκευή: 16.35 - 17.20
Αρχάριοι (8-12 ετών): Δευτέρα έως Παρασκευή: 17.30 - 18.15
Προχωρημένοι (8-12 ετών): Δευτέρα έως Παρασκευή: 18.15 - 19.00
Δώδεκα ετών και άνω: Δευτέρα έως Παρασκευή: 19.15 - 20.00

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
Δευτέρα - Παρασκευή
09.00 - 16.00, 20.00 - 22.00
Σάββατο και Κυριακή
09.00 - 16.00

Εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας 

παρακολουθούν το πρόγραμμα 

κολυμβητικών δραστηριοτήτων, το οποίο 

έχει καταρτιστεί με τη συνεργασία έμπειρων 

καθηγητών φυσικής αγωγής, ώστε να 

ανταποκρίνεται απόλυτα στις πολλαπλές 

ανάγκες και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο 

των παιδιών όσο και των ενηλίκων

Τα προγράμματα άθλησης
στον χώρο του δημοτικού
κολυμβητηρίου
πραγματοποιούνται καθ’ όλη
τη διάρκεια της εβδομάδας και
το προσωπικό που τα
πλαισιώνει είναι άριστα
καταρτισμένο. Εξάλλου, οι
συνθήκες υγιεινής τόσο στην
πισίνα όσο και στα αποδυτήρια
του κολυμβητηρίου είναι
εξαιρετικές και ελέγχονται
συνεχώς. 
Το δημοτικό κολυμβητήριο του
Ωραιοκάστρου θα παραμείνει
ανοικτό μέχρι και τον
Οκτώβριο.



Επιστρέφονται τα 73 από τα 152 ευρώ
που επέβαλε η ΕΥΑΘ ως τέλη υδρομέτρων
Μια πρώτη δικαίωση των θέσεων που
διατύπωσε και των αγώνων που
έδωσε η Δημοτική Αρχή
Ωραιοκάστρου συνιστά η δέσμευση
της Εταιρείας Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)
ότι προτίθεται να επιστρέψει άμεσα
στους καταναλωτές του Ωραιοκάστρου
τα 73 από τα 152 ευρώ, τα οποία η ίδια
επέβαλε ως τέλη υδρομέτρων.

Τη συγκεκριμένη δέσμευση ανέλαβε ο Πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Κωνσταντίνος Καμάκας, κατά
τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που συγκάλεσε για το θέ-
μα αυτό ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος. Στο
πλαίσιο της συνάντησης, στην οποία παρέστηκαν κι άλλα

υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη της ΕΥΑΘ, συζητήθηκαν
και διάφορα άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
Όπως αποφασίστηκε θα ακολουθήσει και νέα συνάντηση,
ώστε να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος, αλλά και ο ακριβός τρό-
πος της επιστροφής των χρημάτων αυτών στους καταναλωτές.

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ14

Πανήγυρη 
στο παρεκκλήσι 
των Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου
Έναν βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα είχαν
οι λατρευτικές εκδηλώσεις που
οργανώθηκαν στο πλαίσιο της
πανήγυρης του παρεκκλησιού των
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 

Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τη
Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Ιουνίου και κορυφώθη-
καν με τη λιτάνευση της ιερής εικόνας των Αγίων
στην περιοχή γύρω από το παρεκκλήσι.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποι-
ήθηκε η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς που ορ-
γανώθηκε, ώστε να υποστηριχθούν οι σκοποί αφε-
νός της ανέγερσης του Ενοριακού Παιδικού Σταθμού
«Αναπνοή» και αφετέρου της δημιουργίας Ξενώνων
Φιλοξενίας Συνοδών Ασθενών. 



Την περίοδο της πανηγύρεως το Ωραιόκα-
στρο είχε την ευλογία να υποδεχθεί και τη
θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της
Γοργοϋπηκόου από την Ιερά Μονή Γενεσί-
ου της Θεοτόκου Νέας Μαγνησίας, η οποία
και παρέμεινε στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτό-
κου επί μία εβδομάδα για προσκύνημα.
Οι λατρευτικές εκδηλώσεις που οργανώ-
θηκαν στη χάρη της Παναγίας πραγματο-
ποιήθηκαν προεξάρχοντος του Μητροπο-

λίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρ-
νάβα και με τη φροντίδα του προϊσταμέ-
νου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ωραιοκάστρου Νικολάου Μοναστηρίδη.
Η Παναγία η Πορταΐτισσα αποτελεί την
προστάτιδα του Ωραιοκάστρου, καθώς ο
Δήμαρχος Νικόλαος Μπάτος, υλοποιώ-
ντας σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, έχει προσφέρει στη χάρη
Της το χρυσό κλειδί της πόλης.

Λατρευτικές εκδηλώσεις στη χάρη
της Προστάτιδας του Ωραιοκάστρου
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Μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν οι
λατρευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες προετοίμασαν η Μητρόπολη
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, το εκκλησιαστικό συμβούλιο του
Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο Δήμος Ωραιοκάστρου, με
την ευκαιρία της πανηγύρεως της Παναγίας της Πορταΐτισσας.

Η πόλη του Ωραιοκάστρου 

βρίσκεται υπό τη σκέπη 

της Παναγίας της Πορταΐτισσας, 

αντίγραφο της σεπτής εικόνας 

της οποίας βρίσκεται στον Ιερό Ναό 

Κοιμήσεως Θεοτόκου χάρη 

στη φροντίδα του Πρωτοπρεσβύτερου 

Νικολάου Μοναστηρίδη

Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης 

πραγματοποιήθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις, 

τις οποίες οργάνωσαν η Μητρόπολη Νεαπόλεως 

και Σταυρουπόλεως, το εκκλησιαστικό συμβούλιο 

του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 

και ο Δήμος Ωραιοκάστρου με την ευκαιρία 

της πανηγύρεως της Παναγίας της Πορταΐτισσας



Γιόρτασε η περίφημη ξύλινη εκκλησία του
Ωραιοκάστρου
Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Φώτης Παρπόρης
Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Χρυσούλα Ανδρεάδου
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Στις εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώθηκαν από τον Δήμο και τον
Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτι-
σμού της Μαύρης Θάλασσας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, πα-
ρέστη μεταξύ των άλλων ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στη
Θεσσαλονίκη Αλεξέι Ποπόφ, τον οποίο και υποδέχθηκε ο Δή-

μαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής παρουσιάστηκαν εντυπωσιακά χορευτικά από
τα συγκροτήματα της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων, καθώς και
του δήμου Θερμαϊκού, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής πέριξ της εκκλησίας
του Αγίου Γεωργίου προσέφεραν σε όλο τον κόσμο χειροποίητα εδέσματα. 
Χορηγοί της εκδήλωσης: -κέντρο διασκέδασης «Κλεοπάτρα, -ζαχαρο-
πλαστείο «Νοσταλγία», - Γεννάδιος Λαβασώβ, εμπόριο τροφίμων

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στις
εκδηλώσεις που οργανώθηκαν με
την ευκαιρία της πανηγύρεως του
Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, της
περίφημης ξύλινης εκκλησίας
ρωσικού τύπου, η οποία αποτελεί
«στολίδι» για την πόλη του
Ωραιοκάστρου.
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Ημέρα 
ιστορικής ενδοσκόπησης
και εθνικής μνήμης

Την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού τίμησαν
ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ο
Πολιτιστικός Οργανισμός, καθώς
και η Ένωση Ποντίων
Ωραιοκάστρου και Φίλων.

Οι επετειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την
τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στον ιερό ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου και, μετά από έναν σύ-
ντομο χαιρετισμό του Αντιδημάρχου Καθαριό-
τητας Κυριάκου Ιωσηφίδη, ακολούθησε κατά-
θεση στεφάνων στο Ηρώο Ωραιοκάστρου.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο δι-
δάκτορας Σύγχρονης Ιστορίας στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βλάσης Αγ-
τζίδης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η Γενο-
κτονία των Ελλήνων της Ανατολής ως μέσο δια-
μόρφωσης των σύγχρονων εθνών - κρατών».
«Ημέρα ιστορικής ενδοσκόπησης και εθνικής
μνήμης» χαρακτήρισε την επέτειο της Γενοκτο-
νίας του Ποντιακού Ελληνισμού ο Δήμαρχος
Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος, τονίζοντας
ότι η διεύρυνση του ποντιακού ζητήματος και η
διεθνοποίηση της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτο-
νίας αποτελούν πάγιο αίτημα κάθε Έλληνα.



Ο Δήμος Ωραιοκάστρου πρωτοστατεί στον αγώνα
για να λήξει η ομηρία των Ελληνοποντίων

Οι χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι πλήτ-
τονται βάναυσα από τα διαρκή πρόστι-
μα που τους επιβάλλονται τόσο από το
ΙΚΑ όσο και από την Πολεοδομία για τις
πρώτες κατοικίες τους, που με τόσο κό-
πο και τόσες θυσίες δημιούργησαν, συ-
νάντησαν την αμέριστη υποστήριξη
του Δήμου Ωραιοκάστρου και προσω-
πικά του Δημάρχου Νικολάου Μπάτου.
Ο ίδιος, άλλωστε, έχει κατ’ επανάληψη
πρωτοστατήσει στην οργάνωση ενημε-
ρωτικών συναντήσεων και εκδηλώσε-
ων -με πιο πρόσφατη αυτή της 14ης

Μαΐου που φιλοξενήθηκε στον χώρο
του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου- προ-
σφέροντας βήμα στις οικογένειες των
Ελληνοποντίων, ώστε να ακουστούν τα
αιτήματά τους.
Στην εκδήλωση που οργανώθηκε στο Δη-
μαρχείο παρουσία και του Νομάρχη
Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη
συμμετείχαν μαζικά εκπρόσωποι των Ελ-
ληνοποντίων από τις περιοχές του Ωραι-
οκάστρου, της Καλλιθέας, του Ευόσμου,
της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, του
Εχεδώρου, αλλά και της Αθήνας.

Ψηλά ο πήχης των διεκδικήσεων
Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος
Μπάτος έχει θέσει ψηλά τον πήχη των
διεκδικήσεων, προωθώντας τα δίκαια
αιτήματα αυτών των οικογενειών με
προσωπικές συναντήσεις του και προ-
σωπικές επιστολές του προς όλες τις
αρμόδιες αρχές.
Μεταξύ των διεκδικήσεων, τις οποίες
έχει προβάλει ο κ. Μπάτος ακόμη και
προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Γιώργο
Παπανδρέου, περιλαμβάνεται η ανά-
ληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
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Πρωτοστάτης σε πανελλαδικό επίπεδο αναδεικνύεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου

στους αγώνες, ώστε να λήξει το καθεστώς ομηρίας κάτω από το οποίο βρίσκονται

περίπου 3.500 οικογένειες Ελληνοποντίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Την αμέριστη υποστήριξη του
Δήμου Ωραιοκάστρου και
προσωπικά του Δημάρχου
Νικολάου Μπάτου συνάντησαν
στα δίκαια αιτήματά τους οι 3.500
οικογένειες των Ελληνοποντίων
που αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα



τη μείωση κατά 50% των εισφορών
προς το ΙΚΑ και τους υπόλοιπους ασφα-
λιστικούς οργανισμούς. 
Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ωραιοκά-
στρου υποστήριξε μεταξύ των άλλων τα
αιτήματα για τη διαγραφή των προστί-
μων και των προσαυξήσεων από την Πο-
λεοδομία, καθώς και για το προσωρινό
πάγωμα όλων των πληρωμών, λόγω της
γενικευμένης οικονομικής κρίσης.
Για τα θέματα αυτά ο κ. Μπάτος έχει
απευθυνθεί στον ίδιο τον Πρωθυπουρ-
γό, στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέα Λοβέρ-
δο, στον Διοικητή του ΙΚΑ Θεόδωρο
Αμπατζόγλου, στον Νομάρχη Θεσσαλο-
νίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη, καθώς και
στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτή-
των (ΤΕΔΚ) Νομού Θεσσαλονίκης -με
την ιδιότητα και του Αντιπροέδρου του
οργάνου- και την Κεντρική Ένωση Δή-
μων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).

Κερδήθηκε η πρώτη μάχη
Ήδη, άλλωστε, χάρη και στη δυναμική
όσο και αποτελεσματική παρέμβαση
του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, κερδή-
θηκε η πρώτη πολύ σημαντική μάχη

στον αγώνα που δίνουν οι οικογένειες
των Ελληνοποντίων.
Συγκεκριμένα, επετεύχθη η έκδοση
του Νόμου που ορίζει ότι «το ποσοστό
μείωσης των συντελεστών του άρθρου
38, του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, λόγω προσωπικής απασχόλη-
σης των εγκατεστημένων μέχρι
31.12.1999 στην Ελλάδα παλιννοστού-
ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική
Ένωση, προκειμένου για την ανέγερση
πρώτης, κύριας και μοναδικής κατοι-
κίας, συνολικής επιφάνειας έως 120
τ.μ., που ανεγείρεται σε οικόπεδο ιδιό-
κτητο ή παραχωρημένο κατά το άρθρο
5 του ν. 2790/2000, ορίζεται στο 50%.
Η ισχύς της διάταξης αυτής επεκτείνε-
ται για οικοδομικές άδειες που θα εκ-
δοθούν μέχρι και 31.12.2010».
Οι αγώνες, βεβαίως, συνεχίζονται και
ήδη ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου απηύ-
θυνε νέα επιστολή προς τον Διοικητι-
κή του ΙΚΑ, ώστε κι αυτός με τη σειρά
του να αποστείλει σχετική εγκύκλιο
σε όλα τα υποκαταστήματα του φο-
ρέα, προκειμένου να ανακληθούν
όλες οι επιδόσεις προστίμων που
έχουν κοινοποιηθεί.
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Την εκδήλωση χαιρέτισε 

και ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης 

Παναγιώτης Ψωμιάδης

Εκπρόσωποι των Ελληνοποντίων 

όχι μόνο από το Ωραιόκαστρο, 

αλλά και από τις περιοχές της Καλλιθέας, 

του Ευόσμου, της Σταυρούπολης, 

της Ευκαρπίας, του Εχεδώρου, 

ακόμη όμως και της Αθήνας συμμετείχαν 

μαζικά στην ενημερωτική εκδήλωση 

που οργανώθηκε στον χώρο 

του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου
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Αισθητική πανδαισία με την υπογραφή 
των «El Greco» του Ωραιοκάστρου
Υπεύθυνη για τη λειτουργία των εικαστικών ομάδων: Κατερίνα Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου,
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.): Πέτρος Αταμιάν

Πιστός στην παράδοση κι όλων
των προηγούμενων ετών ο Δήμος
Ωραιοκάστρου διοργάνωσε με
εξαιρετική επιτυχία το 16ο
Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών
κατά το διάστημα από τις 2 έως
και τις 9 Ιουνίου στο πέτρινο
κτίριο της «Παιδόπολης»

Εκατοντάδες πολίτες κάθε
ηλικίας επισκέφθηκαν την
έκθεση, αποδίδοντας τα
εύσημα για τα εντυπωσιακά
έργα τους στα εξαιρετικά
δημιουργικά μέλη των
εικαστικών ομάδων «El Greco»
του Δήμου Ωραιοκάστρου


