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Τις δημιουργίες τους παρουσίασαν στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών τα μέλη των τμημάτων
ζωγραφικής, κοσμήματος, διακοσμητικών και φωτογραφίας

Το θερμό χειροκρότημα όσων
παρέστησαν στα εγκαίνια της
έκθεσης, που έγιναν από τον Δήμαρχο
Ωραιοκάστρου Νικόλαο Μπάτο,
απέσπασαν οι μικροί καλλιτέχνες που
συμμετέχουν στα παιδικά τμήματα,
παρουσιάζοντας το εικαστικό
δρώμενο «Το τραγούδι της γης»



ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»22

Την πλούσια λαϊκή παράδοση του τόπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει στο ευρύ κοινό ο Δήμος
Ωραιοκάστρου μέσα από τη συμμετοχή του στην έκθεση «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός», η οποία
αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τη συμμετοχή του Δήμου και του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου στην έκθεση
αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά,
πλαισίωσαν η Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων, η Ενοριακή Νεανική Εστία του Αγίου
Αθανασίου Παλαιοκάστρου, καθώς και η Ένωση Κρητών Ωραιοκάστρου και Φίλων «Ο Ερωτόκριτος».

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου
επενδύει στον πολιτισμό
Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Φώτης Παρπόρης
Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Χρυσούλα Ανδρεάδου
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Τιμώμενη περιοχή η Μικρά Ασία
Κατά την τριήμερη διάρκεια της διοργάνωσης, παράλληλα με την έκθεση, πραγ-
ματοποιήθηκαν δεκάδες εκδηλώσεις, με την παρουσία και τη συνεργασία πολιτι-
στικών φορέων, συλλόγων, χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων, αλλά και
θεατρικών ομάδων από ολόκληρη τη χώρα.
Τιμώμενη περιοχή κατά τη φετινή διοργάνωση ήταν η «καθ’ ημάς Ανατολή» -η Μι-
κρά Ασία, ο Πόντος και η Καππαδοκία. Τα προσφυγικά σωματεία που συμμετείχαν
ξεδίπλωσαν με τις δραστηριότητές τους το μεγαλείο του πολιτισμού των αλησμό-
νητων πατρίδων.

Κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός
Η έκθεση «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτι-
σμός» αποτελεί μια διοργάνωση - θε-
σμό για τα ελληνικά δρώμενα, στο
πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται η
ελληνική παράδοση και ο ελληνικός
πολιτισμός σε κάθε τους έκφανση.
Στην έκθεση, η οποία διοργανώθηκε για
τέταρτη συνεχή χρονιά, συμμετείχαν
φορείς του πολιτισμού από όλη τη χώρα,
Νομαρχίες, Δήμοι, Πολιτιστικοί Οργανι-
σμοί, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, λαογραφι-
κά μουσεία, λαϊκοί τεχνίτες, αλλά και
επαγγελματίες που ασχολούνται με τον
χώρο της λαϊκής παράδοσης και τέχνης.
Την οργάνωση της έκθεσης ανέλαβαν ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού
Σχεδιασμού, η Νομαρχία Πειραιά, κα-
θώς και τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
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Διπλό εορτασμό προετοίμασαν ο Δήμος
Ωραιοκάστρου και ο Πολιτιστικός Οργανισμός με
την ευκαιρία της Γιορτής της Μητέρας.
Με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο ευχήθηκαν
«Χρόνια Πολλά» στα πιο αγαπημένα πρόσωπα
στη ζωή τους τα παιδιά του Ωραιοκάστρου. Στο
δημοτικό πάρκο «Καλόγερος» οργανώθηκε
εκδήλωση αφιερωμένη στη μητέρα, με τη
συμμετοχή των παιδιών που
φοιτούν στους τρεις
δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς, καθώς και στο
δεύτερο νηπιαγωγείο
Παλαιοκάστρου.
Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης τα παιδιά
παρουσίασαν τραγούδια και
ποιήματα και, παράλληλα,
ζωγράφισαν και
δημιούργησαν διάφορες
κατασκευές, τις οποίες και
προσέφεραν στις μητέρες τους.

Διπλός 
ο εορτασμός 
προς τιμήν 
της μητέρας
Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Φώτης Παρπόρης
Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Χρυσούλα Ανδρεάδου
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Αφιερωμένη στις μητέρες, εξάλλου, ήταν και η
παράσταση που παρουσίασε την ίδια ημέρα η
παιδική θεατρική σκηνή του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Τα παιδιά παρουσίασαν τη «Φαύστα» του Μποστ
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου.
Τη διδασκαλία των ρόλων και τη σκηνοθεσία
επιμελήθηκε η ηθοποιός Νέλλυ Δελή, οι
χορογραφίες ήταν της Σοράνας Αργυροπούλου και
τα σκηνικά της Τατιάνας Τρυγώνη και του
Ανδρέα Κοροβέση. 
Έπαιξαν οι: Μπιάνκα Παπαδοπούλου,
Τρύφων Τύπου, Ανθή Γιολτζίδου,
Αθηνόδωρος Τσόγκας, Δανάη Βεργίνη,
Μαρινιώ Βεργίνη, Άννα Παπαμίχου,
Άλκηστις Κυριακίδη, Ανδριάννα
Ζαχαριάδου, Χρήστος Γούλας και
Λεωνίδας Καλτσίδης.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ26

Αιμοδοσία Δήμου Ωραιοκάστρου

Δεξαμενή δοτών μυελού των οστών
Δωρεά οργάνων σώματος

Νέα εθελοντική αιμοδοσία 
28 Νοεμβρίου 2010

Περίσσευμα ανθρωπιάς και ευαισθησίας
από τους εθελοντές αιμοδότες
Υπεύθυνη τομέα Κοινωνικής Πολιτικής: Κατερίνα Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου, 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου

Συγκινητική ήταν η συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας και στην πιο πρόσφατη εθελοντική αιμοδοσία που
οργανώθηκε από τον Δήμο Ωραιοκάστρου και τον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής. Για ακόμη μια φορά οι εθελοντές
αιμοδότες μετουσίωσαν το σύνθημα αυτής της κοινωνικής εκστρατείας «Δίνω Ζωή… Είναι στο Αίμα μου» σε πράξη.
Σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία που οργανώνεται οι πολίτες έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να δηλώνουν
συμμετοχή στις εθελοντικές ομάδες δοτών μυελού των οστών, αλλά και δωρητών οργάνων σώματος, οι οποίες
έχουν συγκροτηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Περίσσευμα ανθρωπιάς
και κοινωνικής
ευαισθησίας επιδεικνύουν
οι εκατοντάδες των
πολιτών του
Ωραιοκάστρου, οι οποίοι
εδώ και χρόνια στηρίζουν
με συνέπεια και θέρμη τη
λειτουργία της Δημοτικής
Τράπεζας Αίματος.



Σε επίπεδα… ρεκόρ κινήθηκε η
συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας στο
πρόγραμμα πρόληψης διαφόρων
παθήσεων που σχετίζονται με τη
σκελετική υγεία, το οποίο υλοποίησαν
ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ο τομέας
Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία
με τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης
Ασθενών με Οστεοπόρωση.

Ειδικότερα, περίπου εκατόν πενήντα άτομα αξιο-
ποίησαν τη δυνατότητα που τους προσφέρθηκε να
υποβληθούν εντελώς δωρεάν σε μετρήσεις οστι-
κής πυκνότητας, καθώς και κύφωσης ή σκολίωσης.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν από εξειδικευμέ-
νο προσωπικό στον χώρο του Δημαρχείου Ωραιο-
κάστρου περίπου εξήντα πέντε άτομα για οστεο-
πόρωση και άλλα περίπου ογδόντα πέντε για σκο-
λίωση και κύφωση.
Θεωρώντας ότι η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη «ασπίδα»
για την υγεία των πολιτών, ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα συνεχί-
σει και στο μέλλον τις δυναμικές πρωτοβουλίες του σε αυτόν
τον τόσο ευαίσθητο τομέα.

«ΑΣΠΙΔΑ» ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 27

Δυναμικές πρωτοβουλίες στον τομέα
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Υπεύθυνη τομέα Κοινωνικής Πολιτικής: Κατερίνα Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου, Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου

Δεκάδες γονείς αξιοποίησαν τη δυνατότητα
που τους προσέφερε ο Δήμος Ωραιοκάστρου
να εξεταστούν τα παιδιά τους για σκολίωση
και κύφωση εντελώς δωρεάν και χωρίς να
ταλαιπωρηθούν ούτε στο ελάχιστο

Περίπου εξήντα πέντε άτομα
υποβλήθηκαν σε δωρεάν
εξετάσεις οστικής πυκνότητας, στο
πλαίσιο του προγράμματος
προληπτικής ιατρικής που
υλοποιήθηκε από τον τομέα
Κοινωνικής Πολιτικής

Το εξειδικευμένο προσωπικό που
πραγματοποίησε τις μετρήσεις συναντήθηκε με
τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου Νικόλαο Μπάτο



Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στα
σχολεία

Οι περίπου τριακόσιοι μαθητές που φοιτούν
στα οκτώ νηπιαγωγεία του Ωραιοκάστρου
είχαν σε πρώτη φάση την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα
κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, το
οποίο υλοποίησαν για πρώτη χρονιά ο
Δήμος και η Δημοτική Αστυνομία με την
υποστήριξη του Γραφείου Αγωγής
Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Από το νέο σχολικό έτος, όπως γνωστοποίησε ο
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος, τα
μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής πρόκειται να
επεκταθούν στις σχολικές μονάδες όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης.
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα της κυκλοφορια-
κής αγωγής στα σχολεία εφαρμόζεται με σκοπό
την προστασία των παιδιών και την ενημέρωσή
τους σχετικά με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν,
ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ28

Στο πρώτο νηπιαγωγείο 

Ωραιοκάστρου

Στο τρίτο νηπιαγωγείο

Στο πρώτο νηπιαγωγείο 

Παλαιοκάστρου

Στο δεύτερο νηπιαγωγείο 

Ωραιοκάστρου
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Στο τέταρτο νηπιαγωγείο

Στο πέμπτο νηπιαγωγείο

Στο δεύτερο νηπιαγωγείο 

Παλαιοκάστρου

Δεκάδες μικροί μαθητές μαζί με τους γονείς τους 

συμμετείχαν στην εκδήλωση που διοργανώθηκε 

στο «Κονταξοπούλειο» με την ευκαιρία της λήξης 

του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.

Στο πλαίσιο της γιορτής παρουσιάστηκαν ζωγραφιές, 

αλλά και χειροτεχνίες των παιδιών που φοιτούν 

στα οκτώ νηπιαγωγεία του Ωραιοκάστρου εμπνευσμένες 

από τα θέματα που αφορούν στον τομέα 

της κυκλοφοριακής αγωγής, ενώ σε δύο τυχερούς 

μαθητές κληρώθηκε από ένα ποδήλατο.



Μαθήματα… οικολογίας
από τα νήπια του Ωραιοκάστρου
Πρόεδρος Δημοτικών Παιδικών Σταθμών: Χρυσούλα Ανδρεάδου
Αντιπρόεδρος Δημοτικών Παιδικών Σταθμών: Ελίζα Αναστασιάδου

ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30

«Σώστε τη γη: Αγαπάω
το περιβάλλον» ήταν ο
τίτλος της εκδήλωσης,
η οποία διοργανώθηκε
με την ευκαιρία της λήξης του
διδακτικού έτους από τον πρώτο
παιδικό σταθμό του Ωραιοκάστρου.

Τα παιδιά παρουσίασαν πρωτότυπα δρώμενα, που
ως θέμα τους είχαν την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την ανάγκη ενεργοποίησης προς αυτή
την κατεύθυνση όχι μόνο των οργανωμένων φο-
ρέων, αλλά και κάθε μεμονωμένου ανθρώπου.
Με τα ηχηρά περιβαλλοντικά μηνύματα που έστει-
λαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο τα παιδιά
θέλησαν να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύ-
τερους για μια σειρά οικολογικών θεμάτων,
όπως η μείωση της ρύπανσης, η προώθηση της
ανακύκλωσης, η προστασία των δασών, αλλά
και η διατήρηση της καθαριότητας στις ακτές.
«Αγαπούμε τη γη, το μεγάλο μας σπίτι», είπαν
σε όλους τους τόνους οι μικροί μαθητές του
πρώτου δημοτικού παιδικού σταθμού.


