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Στο 3ο Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου
Ανάλογες εργασίες, εξάλλου, εξελίχθηκαν
εσχάτως και στο 3ο Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου.
Μετά την προσθήκη των τριών νέων αιθουσών, έχουν ικανοποιηθεί πλέον οι ανάγκες
του σχολείου.

Πρώτο και δεύτερο Δημοτικά

Ξεπερνιούνται, όπως όλα δείχνουν, τα
προβλήματα που είχαν ανακύψει στο έργο
της προσθήκης έξι αιθουσών στο 2ο Λύκειο
Ωραιοκάστρου, εξαιτίας καθυστερήσεων στη
ροή της χρηματοδότησης από τη ΝΑΘ

Ήδη αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την
προσθήκη έξι νέων αιθουσών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου.
Το έργο αυτό προϋπολογίζεται στο ύψος των 600.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες, καθώς ήδη γίνεται η γεώτρηση,
για την κατασκευή του νέου διδακτηρίου, όπου θα στεγαστεί το 4ο Δημοτικό Σχολείο, στη θέση του παλιού διδακτηρίου.

Έξι αίθουσες στο 2ο Λύκειο
Την ίδια ώρα ξεπερνιούνται, όπως όλα δείχνουν, τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην εξέλιξη του έργου που αφορά στην προσθήκη έξι
αιθουσών στο 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου, εξαιτίας της διακοπής της χρηματοδότησης από τη ΝΑΘ.
Για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου συνεργάστηκε στενά με
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενώ σε συνάντηση που προκλήθηκε με τον τότε Αντινομάρχη Παιδείας Διονύση Ψωμιάδη αναλήφθηκε η δέσμευση από πλευράς του για
συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου και κανονική αποπληρωμή
του εργολάβου.

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, εξάλλου, πραγματοποίησε συνάντηση με τους εκπροσώπους των
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και με
τους Διευθυντές των 1ου και 2ου Δημοτικών
Σχολείων Παλαιοκάστρου.
Όπως γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ήδη προωθούνται οι διαδικασίες
για την κατασκευή του νέου 2ου Δημοτικού
Σχολείου και για την ένταξη του έργου στο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Το νέο διδακτήριο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί επί της οδού Υψηλάντη. Ήδη έγινε ο ορισμός των μελών της επιτροπής που θα ελέγξει
την καταλληλότητα του οικοπέδου, ενώ η μελέτη του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί
στα τέλη Απριλίου. Στο μεταξύ, στον χώρο δίπλα από το 2ο Δημοτικό πρόκειται να τοποθετηθεί ακόμη μία αίθουσα διδασκαλίας.

Νέο Γυμνάσιο - Λύκειο στο Παλαιόκαστρο
Παράλληλα, από πλευράς Δήμου Ωραιοκάστρου προωθούνται οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων δωδεκαθέσιων Γυμνασίου και
Λυκείου στην περιοχή του Παλαιοκάστρου και
συγκεκριμένα επί της οδού Νεοχωρούδας.
Το συγκεκριμένο έργο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Μάλιστα, ο κ. Μπάτος έθεσε το θέμα αυτό στην αρμόδια Υπουργό
Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, σε συνάντηση που
είχε μαζί της, ζητώντας την παρέμβασή της,
ώστε να επισπευσθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που
ανέλαβε η κυρία Κατσέλη, μέσα στο προσεχές
τρίμηνο θα πρέπει να έχει αναδειχθεί και ο
ανάδοχος που θα αναλάβει την κατασκευή του
νέου σχολικού συγκροτήματος.
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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

«Πακέτο» μέτρων
για τη διασφάλιση
άνετων μετακινήσεων
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Σε «πακέτο» μέτρων για τη διασφάλιση άνετων μετακινήσεων
προς και από το 3ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο λειτουργεί επί της
οδού Νέστου, κατέληξε η Δημοτική Αρχή Ωραιοκάστρου σε
συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και
τον Διευθυντή του Σχολείου.

Ανταποκρινόμενος άμεσα σε σχετικά
αιτήματα πολιτών, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος ανέθεσε
στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
την οργάνωση ευρείας σύσκεψης με
τους παραπάνω φορείς, με σκοπό τη
λήψη και την εξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο της στάθμευσης
στην οδό Νέστου.
Με γνώμονα το συμφέρον πρωτίστως
των μαθητών, αλλά ασφαλώς και των
υπόλοιπων χρηστών της οδού, κατά τη
διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκαν σε απόλυτη ομοφωνία τα ακόλουθα:
• Από τις 8.00 το πρωί και μέχρι τη
λήξη της προσέλευσης ή της αποχώρησης των μαθητών, η οδός Βυζαντίου από τη συμβολή της με την
οδό Νέστου μέχρι και τη συμβολή
της με την οδό Φιλελλήνων θα παραμένει αποκλεισμένη.
• Στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται επί
της οδού Νέστου, το οποίο πρόσκειται στο σχολικό συγκρότημα,
θα απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση, όπως άλλωστε ορίζεται και από τον Κ.Ο.Κ.
• Ακόμη, απαγορεύεται η στάθμευση
και επί του οδοστρώματος, καθώς το
υπόλοιπο τμήμα της οδού δεν επαρκεί για την κυκλοφορία των οχημάτων της αντίθετης ροής κυκλοφορίας (άνοδος προς Υψηλάντη).
• Αντίθετα, η στάθμευση επιτρέπεται
στο τμήμα της οδού Νέστου που βρίσκεται απέναντι από το σχολικό συγκρότημα (Βυζαντίου μέχρι Κωνσταντινουπόλεως)
• Απαγορεύεται επίσης η διέλευση
από την οδό Νέστου προς την άνοδο
της οδού Βυζαντίου. Υπάρχει ήδη
εγκατεστημένη ανάλογη σήμανση.
• Η στάθμευση των σχολικών λεωφορείων θα γίνεται επί της οδού Νέστου μετά τη συμβολή της με την
οδό Βυζαντίου προς την οδό Κονταξοπούλου. Με τον τρόπο αυτό η
σχολική συνοδός θα οδηγεί τα παιδιά προς το σχολείο και από το σχολείο προς το λεωφορείο με απόλυτη ασφάλεια από το πεζοδρόμιο.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΩΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής
για τους μαθητές του Ωραιοκάστρου
Με μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής ξεκινάει η άνοιξη του
2010 για τους μαθητές των νηπιαγωγείων του Δήμου
Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του
Δημάρχου Ωραιοκάστρου Νικόλαου Μπάτου, με στόχο την
προστασία των παιδιών και την ενημέρωσή τους σχετικά με όλα
όσα πρέπει να γνωρίζουν, ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια.

Την υλοποίηση αυτής της νέας προσπάθειας έχει αναλάβει η Δημοτική Αστυνομία. Σε αυτό το πλαίσιο κάθε χρόνο,
αρχής γενομένης από την τρέχουσα
σχολική περίοδο, θα οργανώνονται
σχετικά μαθήματα εντός των σχολικών
αιθουσών, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των νηπιαγωγείων του Δήμου και την πολύτιμη συνδρομή του
Γραφείου Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

«Ασπίδα» για τους μαθητές
Στόχος του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής είναι να έρθουν οι μικροί μαθητές σε επαφή με βασικές έννοιες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως «οδός», «πεζόδρομος»,
«φωτεινός σηματοδότης», καθώς και
με τις κυριότερες πινακίδες σήμανσης, όπως το “STOP”, με απώτερο σκοπό να μάθουν πώς να κινούνται με
ασφάλεια είτε ως πεζοί είτε ως επιβάτες οχήματος, αποφεύγοντας έτσι την
πρόκληση ή την εμπλοκή τους σε τροχαίο ατύχημα.
Η όλη προσπάθεια θα ολοκληρωθεί σε
εορταστικό κλίμα με τη διοργάνωση
σχετικής εκδήλωσης για το σύνολο των
μαθητών των νηπιαγωγείων του Δήμου
Ωραιοκάστρου. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης γιορτής θα διοργανωθεί διαγωνισμός ζωγραφικής, ώστε η

πρώτη επαφή με την κυκλοφοριακή
αγωγή να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη
των παιδιών.

Επέκταση του προγράμματος
Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του
προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής για τη δημιουργία μελλοντικά
υπεύθυνων πολιτών, καθώς και για την
πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, πρόθεση της Δημοτικής Αρχής Ωραιοκάστρου και της Διεύθυνσης Δημοτικής
Αστυνομίας είναι η κυκλοφοριακή
αγωγή να εισαχθεί σταδιακά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τελικά να αποτελέσει θεσμό
για τα σχολεία του Ωραιοκάστρου.
Ο Δήμος κινείται στην κατεύθυνση της
οργάνωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, το οποίο θα ξεκινάει από
την προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης
και θα εξελίσσεται μέχρι και την αποφοίτηση των μαθητών της Γ’ Λυκείου,
προσφέροντας πλήρη θεωρητική εκπαίδευση και βιωματική μάθηση των
κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής.
Όπως σημειώνει ο Δημοτικός Αστυνομικός Ηλίας Δαφόπουλος, ο οποίος έχει
αναλάβει τόσο την επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού όσο και την παρουσίαση των μαθημάτων, το υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα, καθώς
και οι δραστηριότητες, με τις οποίες θα
ασχοληθούν τα παιδιά, είναι προσαρ-

μοσμένα στην ηλικία των μαθητών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι μαθητές
των πρώτων τριών τάξεων του δημοτικού θα διδαχθούν διαφορετικά πράγματα από τους συμμαθητές τους των
τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, ενώ διαφορετικό θα είναι το περιεχόμενο των μαθημάτων τόσο για
τους μαθητές των Γυμνασίων όσο και
για τους μαθητές των Λυκείων. Μάλιστα, ο σχετικός προγραμματισμός δεν
αφορά μόνο στο περιεχόμενο και στην
ύλη των μαθημάτων, αλλά και στην οργάνωση των μαθητών σε τμήματα, ώστε
να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν
αποδοτικότερη διδακτική διαδικασία.
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ΚΔΑΠ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Κοιτίδα δημιουργικής απασχόλησης
για τα παιδιά
Το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Ωραιοκάστρου
(ΔΗΚΕΩ) λειτουργεί από το 2006
στην ωραιότερη περιοχή του
Δήμου μας. Σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Εργατικής Εστίας
(Ο.Ε.Ε) και μέσω
χρηματοδοτούμενων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
δίνεται η δυνατότητα να φοιτούν
στο ΚΔΑΠ παιδιά εργαζόμενων
μητέρων.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των εργαζομένων μητέρων, ώστε να ισορροπήσουν και να εναρμονίσουν τους ολοένα και
περισσότερο απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, που συνυπάρχουν μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου και η Δημοτική Επιχείρηση, αρωγοί σε αυτή τη δράση, βρίσκονται στο
πλευρό των εργαζόμενων μητέρων και συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στην
αποδοτική και ευχάριστη λειτουργία της δομής.
Στον χώρο του ΚΔΑΠ τηρούνται όλα τα μέτρα για
την ασφαλή λειτουργία του (πυρασφάλεια,
θέρμανση, καθαριότητα).
Γνωρίζοντας ότι η προσχολική αγωγή είναι σημαντική για τη διάπλαση των παιδιών, αλλά
αποτελεί και κυρίαρχο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία και στη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών μέσα από ευχάριστες παιδαγωγικές μεθόδους, δημιουργώντας μια μοναδική
ατμόσφαιρα.
Πέτρος Αταμιάν
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Ω.
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• 13:00 - 21:00
• καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή
• από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου
της επόμενης χρονιάς (11 μήνες)

ΤΟ ΚΔΑΠ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
• Ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη της κοινωνικότητας, συντροφικότητας και
συνεργασίας
• Εξοικείωση με την τέχνη και τον πολιτισμό
• Υγιεινή και ασφαλή παραμονή των παιδιών

Το πρόγραμμα προσφέρεται
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται
σε παιδιά ηλικίας 6-12 χρόνων

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
231 0 689.975 και 2313 304.079

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
• Ζωγραφική: πρακτική εξάσκηση με τα υλικά, τεχνικές για εύκολο σχέδιο, γλυπτική με πηλό,
ανάγλυφο γλυπτό, χαρακτική, γλυπτική, τεχνικές με χρώματα
• Εικαστικά: κατασκευές με πηλό, γύψο, πλαστελίνη, άμμο, κατασκευές μουσικών οργάνων, μασκών, ψηφιδωτά, διάφορα κολάζ, τυπώματα
• Μουσική: θεωρία της μουσικής, μουσικά παιχνίδια, παιδικά τραγούδια, μουσικοκινητική αγωγή, γνωριμία και επαφή με διάφορα μουσικά όργανα (αρμόνιο, ακορντεόν, μελόντικα, μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο, φλογέρα) και μια σειρά από
κρουστά μουσικά όργανα (ντέφι, μαράκες, πιάτα, τύμπανο, κλάβες, καστανιέτες κ.ά.). Στόχοι
του τμήματος αυτού είναι τα παιδιά να έρθουν
κοντά στη μουσική, πιθανόν να ανακαλύψουν το
ταλέντο τους σε κάποιο μουσικό όργανο ή στο
τραγούδι.
• Γυμναστική: γνώση και αντίληψη του σώματος,
διδασκαλία τεχνικών στοιχείων από όλα τα
αθλήματα (ομαδικά και ατομικά), παιχνίδια φυσικής αγωγής, παιχνίδια με μπάλες, σχοινάκια,
στεφάνια, κορίνες, ενημέρωση για θέματα διατροφής.
• Παιδική λογοτεχνία: βιβλιοθήκη για ανάγνωση
εξωσχολικών βιβλίων
• Ατομικά και ομαδικά παιχνίδια: επιτραπέζια
παιχνίδια, παιχνίδια γνώσεως και ανάπτυξης δεξιοτήτων, κατασκευών και συναρμολόγησης
• Εκπαιδευτική τηλεόραση: προβολές βίντεο
(δύο φορές την εβδομάδα) με εκπαιδευτικά θέματα από το φυσικό περιβάλλον, ταινίες ψυχαγωγικού περιεχομένου.
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Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Θωρακίζεται η υγεία
των πολιτών κάθε ηλικίας
Τα δικά του γραφεία στη Θεσσαλονίκη
απέκτησε το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας,
στο οποίο συμμετέχει ως ένα από τα
δυναμικότερα μέλη του ο Δήμος
Ωραιοκάστρου. Στα εγκαίνια των νέων
γραφείων του φορέα ο Δήμος
Ωραιοκάστρου εκπροσωπήθηκε από την
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και
υπεύθυνη του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής
Κατερίνα Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου

Δυναμικά προγράμματα στον ευαίσθητο τομέα της προληπτικής ιατρικής
υλοποιεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ο οποίος και αποτελεί πανελληνίως
ένα από τα πλέον ενεργά και δραστήρια μέλη του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας.
Σε αυτό το πλαίσιο και με σκοπό να δημιουργήσουν μια «ασπίδα» για την
υγεία των πολιτών κάθε ηλικίας, ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ο τομέας Κοινωνικής Πολιτικής οργάνωσαν εκστρατεία στο πλαίσιο του «Μήνα Πρόληψης
κατά του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου», όπως έχει οριστεί ο Μάρτιος από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Εντελώς δωρεάν οι προληπτικές
εξετάσεις
Συνεργαζόμενος, λοιπόν, με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, ο Δήμος Ωραιοκάστρου προσέφερε σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 50 έως 75 ετών τη
δυνατότητα να υποβληθούν εντελώς
δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο για τον
καρκίνο του παχέος εντέρου.
Οι δεκάδες των πολιτών που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους είχαν την ευκαιρία να εξεταστούν δωρεάν, επισκεπτόμενοι χωρίς ραντεβού και μόνο με
την αστυνομική τους ταυτότητα τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου «Βιοϊατρι-

κή» και «Ευρωδιάγνωση» καθ’ όλη τη
διάρκεια του Μάρτη.
Αυτή η πολύ σημαντική πρωτοβουλία
τέθηκε υπό την αιγίδα και την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού.

Πρόληψη της παιδικής
παχυσαρκίας
Το επόμενο στοίχημα, όπως το προσδιόρισε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου και υπεύθυνη του
τομέα Κοινωνικής Πολιτικής Κατερίνα
Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου, είναι η εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά ενός
εκτεταμένου προγράμματος για την
πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.
Ήδη από πλευράς Δήμου Ωραιοκάστρου
έχει υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση
προς το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας για
τη συμμετοχή στο αντίστοιχο πρόγραμμα υπό τον τίτλο «παιδεια-τροφή».
Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα
από τα σοβαρότερα προβλήματα της
σύγχρονης εποχής, καθώς, σύμφωνα

με επιστημονικές μελέτες, ένα στα
τέσσερα παιδιά στην Ελλάδα είναι είτε
υπέρβαρο είτε παχύσαρκο. Οι προβλέψεις των ειδικών για το μέλλον, μάλιστα, είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, αφού
εκτιμάται ότι, εάν συνεχίσουμε με τους
ίδιους ρυθμούς, το 2050 σχεδόν το σύνολο των παιδιών θα είναι παχύσαρκα.

Οι στόχοι του Διαδημοτικού
Δικτύου Υγείας
Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, στο
οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, έχει ως κύριους στόχους:
• Τη συνένωση των δυνάμεων των Δήμων στον τομέα της πρόληψης στην
υγεία για τη βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών τους
• Τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου
λειτουργίας των δομών υγείας στους
ΟΤΑ
• Την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης στην υγεία, αλλά και τη διαδημοτική συνεργασία για τη διεκδίκηση
πόρων, κρατικών και ευρωπαϊκών.

ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Δίνω αίμα… σώζω μια ζωή
Η προσφορά αίματος αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους κρίκους του κοινωνικού
εθελοντισμού. Δεν αποτελεί απλώς μια πράξη
αγάπης ή μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής
αλληλεγγύης, αλλά δώρο ζωής.
Στο πνεύμα αυτό ο Δήμος Ωραιοκάστρου
λειτουργεί Δημοτική Τράπεζα Αίματος, που
αποτελεί μια από τις αρτιότερα οργανωμένες σε
ολόκληρο τον Νομό Θεσσαλονίκης.
Κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του Δήμου
Ωραιοκάστρου και του Τομέα Κοινωνικής
Πολιτικής οργανώνονται εθελοντικές
αιμοδοσίες στον χώρο του Δημαρχείου. Για
πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε μέσα στον
Μάρτιο και μάλιστα με μεγάλη ανταπόκριση
από τους εθελοντές αιμοδοσία στο
Παλαιόκαστρο, ενώ θα ακολουθήσει αντίστοιχη
προσπάθεια και στην περιοχή της Γαλήνης.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Βαθύτατη θλίψη σε όλο τον κόσμο του
Ωραιοκάστρου προκάλεσε η είδηση για τον
αδόκητο χαμό του παπά - Δημήτρη, μετά από
τραυματισμό του σε τροχαίο δυστύχημα.
Ο παπά - Δημήτρης θα μείνει στο μυαλό και στην
καρδιά κάθε κατοίκου του Ωραιοκάστρου ως ο
απλός, σεμνός και αγαπητός ιερέας, που βρισκόταν
πάντοτε στο πλευρό όλων. Εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και μάθημα
για το μέλλον μέσα από το πρόγραμμα
«Μνήμη και Τεκμηρίωση…»
Από το 1981 ο πληθυσμός του
Ωραιοκάστρου διπλασιάζεται
κάθε δεκαετία. Σήμερα, το
Ωραιόκαστρο δεν είναι μόνο
μια πολύ μεγαλύτερη πόλη σε
σχέση με το παρελθόν. Είναι
μια νέα πόλη, εντελώς
διαφορετική από τους
συνοικισμούς που υπήρξαν
άλλοτε στην περιοχή.
Αρκετοί κάτοικοι του Ωραιοκάστρου
γεννήθηκαν εδώ. Είναι απόγονοι παλαιότερων οικογενειών, οι οποίες
εγκαταστάθηκαν στον τόπο κατά τη
δεκαετία του 1920 ή κατοικούσαν ήδη
από τον 19ο αιώνα. Οι περισσότεροι,
όμως, από τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου εγκαταστάθηκαν στον Δήμο
τα τελευταία χρόνια. Προήλθαν από
διάφορα σημεία του πολεοδομικού
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, από
άλλους τόπους της Ελλάδας και από το
εξωτερικό. Κάθε ένας έχει τις δικές
του ρίζες και το δικό του ιστορικό υπόβαθρο. Όσο περνά όμως ο καιρός και
εξοικειώνεται με το περιβάλλον του
Ωραιοκάστρου είναι επόμενο να έχει
πολλές απορίες για το καθημερινό περιβάλλον και την ιστορία της νέας πατρίδας του.
Οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι, όταν γνωρίζουμε το παρελθόν
του τόπου όπου ζούμε και εργαζόμαστε, δενόμαστε περισσότερο μαζί του
και αποκτούμε ισχυρότερη συνείδηση
κατοίκου και δημότη. Έχουν επίσης
δείξει ότι η συνείδηση που αναπτύσσουν οι δημότες για την πόλη, στην
οποία κατοικούν, είναι το αποτελεσματικότερο μέσο για την κοινωνική
ανάπτυξή της.

Ταξίδι στην ιστορία
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος
Ωραιοκάστρου πραγματοποιεί και θα
παρουσιάσει σύντομα το πρόγραμμα
«Μνήμη και Τεκμηρίωση» για τη γνώση
του παρελθόντος της περιοχής.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε εδώ και τρία
χρόνια και από τη μια αφορά στη συγκέντρωση της προφορικής παράδοσης και παλαιών αντικειμένων, που παραπέμπουν στη ζωή και την ιστορία των
παλαιότερων κατοίκων του Ωραιοκάστρου. Έχουν ληφθεί δεκάδες συνεντεύξεις από ηλικιωμένους δημότες, οι
οποίοι παραχώρησαν μοναδικό φωτογραφικό υλικό, αλλά και παλαιά αντικείμενα.
Από την άλλη, στο ίδιο πλαίσιο γίνεται η
καταγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων και των δημοσιευμένων και
ανέκδοτων γραπτών πηγών που αφορούν στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
Ασχοληθήκαμε με την αρχαιολογία και
την ιστορία της περιοχής σε μεγάλη
χρονική κλίμακα, η οποία καλύπτει περίοδο πολλών αιώνων. Πρόκειται για
την ιστοριογραφική προσπάθεια που
βασίζεται στο αρχαιολογικό έργο και
τις γραπτές πηγές, όπως οθωμανικά
έγγραφα, ταξιδιωτικές περιγραφές,

ιστοριογραφική βιβλιογραφία, αλλά
και εφημερίδες και κυρίως το αρχείο
του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Έκδοση ειδικού βιβλίου
Ένα μέρος από το υλικό που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που
διεξάγεται στεγάζεται στο Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο του Ωραιοκάστρου, το οποίο προετοιμάζεται με ταχείς ρυθμούς, για να ανοίξει τις πύλες
του. Το μουσείο αυτό δεν είναι δημιούργημα μόνον του Δήμου, αλλά και
των ίδιων των κατοίκων του Ωραιοκάστρου, που αγκάλιασαν με θέρμη την
προσπάθεια να διατηρήσουμε τη συλλογική και ατομική μνήμη. Ανήκει στην
ολότητα των κατοίκων, όχι μόνον των
ενηλίκων, αλλά και των παιδιών, που
από το μουσείο αυτό μπορούν να διδαχτούν πολλά για τις ρίζες τους.
Παράλληλα, τα πορίσματα της έρευνας
θα εκδοθούν σε τόμο, γραμμένο από
έμπειρους ερευνητές, που ετοιμάζεται
και θα κυκλοφορήσει σύντομα. Το πρόγραμμα «Μνήμη και Τεκμηρίωση» αποτελεί μια προσπάθεια του Δήμου που
δημιουργεί μια σταθερή βάση για μελλοντική έρευνα και εξειδίκευση του
παρελθόντος του Ωραιοκάστρου.

Η συμμετοχή των δημοτών στο πρόγραμμα με την προσφορά των
οικογενειακών τεκμηρίων τους (φωτογραφιών, εγγράφων και
αντικειμένων) δεν θα βοηθήσει απλώς την προσπάθεια του
Δήμου, αλλά θα ενισχύσει τη γνώση των νέων γενεών και θα
αναδείξει την περιοχή μας. Περιμένουμε τις προσφορές σας σε
αντικείμενα, έγγραφα, αρχεία, φωτογραφίες και μαρτυρίες (τηλ.
231 3 30.40.65,-64, Μαρία Καραστεργίου - Γιώργος Μαβίνης).
Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου: Κατερίνα Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου, Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου.
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«Εκείνα τα χρόνια το γλέντι
για το γάμο δεν σταματούσε
την Κυριακή, αλλά συνεχιζόταν
και τις επόμενες μέρες.
Τη Δευτέρα γυρνούσαν
σε συγγενείς και φίλους, μάζευαν
κότες και ξανάστρωναν το τραπέζι.
Έτσι ξεκινούσαν και πάλι ο χορός
και το τραγούδι…»,
Βάσω Τελιούση
«Το πρώτο μας λεωφορείο στο
Ωραιόκαστρο ήταν ένα νοσοκομειακό
άσπρο με έναν σταυρό στο πλάι και
μέσα είχε δύο ξύλινους πάγκους.
Δεν υπήρχαν τακτικά δρομολόγια,
περιμέναμε να συμπληρώσει επιβάτες,
για να ξεκινήσει…»,
Δημήτρης και Κώστας Κουφουνάκης

«Γεννήθηκα το 1916 στο Μπακού της
Ρωσίας. Από εκεί ήρθαμε πρόσφυγες
στην Ελλάδα το ’22 με ένα πλοίο που
μετέφερε τσιμέντο. Όταν το πλοίο
σταμάτησε στην Κωνσταντινούπολη
για κάποιες ώρες, ο κόσμος φώναζε
συγκινημένος ‘Η Πόλη! Βγείτε έξω να
δείτε την Πόλη’…»
Αναστασία Γαλιτσίδου
«Το 1932 άρχισαν να χτίζουν βίλες
στο Ωραιόκαστρο γνωστοί έμποροι
και επιστήμονες από τη Θεσσαλονίκη.
Έτσι άρχισαν να διαφημίζουν το καλό

«Στο χωριό

κλίμα του Ωραιοκάστρου και άρχισαν

καλλιεργούσαμε κυρίως

να έρχονται και παραθεριστές.

σιτάρι. Πριν τις θεριστικές

Τα καλοκαίρια εδώ ήταν γεμάτα με

μηχανές κρατούσαμε το

κόσμο…»,

δρεπάνι στο ένα χέρι και

Γιώργος Τσαραμπουλίδης

την παλαμαριά στο άλλο,
για να θερίσουμε…»
Αστέριος Τελιούσης
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Ολοκληρώθηκε η κατασκευή
τοιχίου αντιστήριξης
στον κεντρικό δρόμο

Ακόμη ασφαλέστερες καθίστανται οι μετακινήσεις των χιλιάδων
πολιτών που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση την κεντρική οδό
Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, μετά από την ολοκλήρωση των
εργασιών για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εκατέρωθεν του
διαπλατυσμένου δρόμου. Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε με
σκοπό την προστασία από το ενδεχόμενο ολίσθησης των πρανών.

Σε πλήρη εξέλιξη
το περιβαλλοντικό έργο
του καθαρισμού των ρεμάτων
Ακόμη ένα έργο περιβαλλοντικής προστασίας
βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Ωραιοκάστρου.
Πρόκειται για τη διευθέτηση και τον καθαρισμό όλων
των ρεμάτων που διατρέχουν την πόλη του
Ωραιοκάστρου. Τα έργα αυτά εξελίσσονται με ευθύνη
της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Τις εργασίες καθαρισμού,
αλλά και διαμόρφωσης μιας μικρής γέφυρας στο ρέμα που
βρίσκεται στην περιοχή του ξενοδοχείου «Prestige»
επιθεώρησαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου
Ωραιοκάστρου Κυριάκος Ιωσηφίδης και ο υπεύθυνος από
πλευράς ΕΥΔΕ Αλέξανδρος Κελεσίδης.

Ανάλογο τεχνικό έργο, το οποίο
αφορά στην κατασκευή ρείθρου για
τα όμβρια, εκτελείται και στο κομμάτι
του κεντρικού δρόμου, στην περιοχή
της Γαλήνης, το οποίο ακόμη δεν έχει
διαπλατυνθεί. Στην πορεία το
συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου
θα ασφαλτοστρωθεί, ώστε να
καταστούν πιο άνετες οι μετακινήσεις
των οδηγών. Τα έργα που
εκτελούνται είναι προϋπολογισμού
200.000 ευρώ.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Ο «δεκάλογος» για τη διατήρηση της πόλης
όμορφης και καθαρής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Βγάζουμε τα οικιακά απορρίμματα σε τακτικές ώρες και όχι κατά τη διάρκεια της ημέρας
Συσκευάζουμε τα απορρίμματα σε πλαστικές σακούλες (ανθεκτικές), τις οποίες και οφείλουμε να δένουμε καλά
Τοποθετούμε τις σακούλες μέσα στον κάδο απορριμμάτων και όχι έξω από αυτόν
Απορρίπτουμε στους μπλε κάδους μόνο ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο)
Δεν εμποδίζουμε την αποκομιδή με τη στάθμευση των αυτοκινήτων μας μπροστά σε κάδους απορριμμάτων
Δεν μετακινούμε τους κάδους απορριμμάτων από την καθορισμένη θέση, στην οποία είναι τοποθετημένοι
Δεν βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές) ή κηπευτικά απορρίμματα
στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους πριν επικοινωνήσουμε με την Αντιδημαρχία
Καθαριότητας
8. Δεν πετάμε απορρίμματα σε ακάλυπτους χώρους, άδεια οικόπεδα, πάρκα, άλση, κλπ
9. Περιφράζουμε τα οικόπεδά μας και τα διατηρούμε πάντα καθαρά από σκουπίδια, φροντίζοντας παράλληλα για
την αποψίλωσή τους
10. Για τα υπολείμματα οικοδομικών εργασιών, εφόσον πρόκειται για μικρές ποσότητες (3 - 4 σακούλες),
επικοινωνούμε με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας στα τηλέφωνα 2313 30.40.85 και 2313 30.40.95. Εάν
πρόκειται για μεγαλύτερες ποσότητες, έχουμε την υποχρέωση να φροντίσουμε μόνοι μας με δικά μας μέσα για
την απομάκρυνσή τους.
Κυριάκος Ιωσηφίδης
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Εκστρατεία καθαρισμού
στο δασόκτημα του Ωραιοκάστρου
Νέα εκστρατεία καθαρισμού στην
περιοχή του δασοκτήματος
οργάνωσαν ο Δήμος Ωραιοκάστρου
και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας,
καθώς δυστυχώς ορισμένοι
ασυνείδητοι επιμένουν να
απορρίπτουν σε αυτόν τον
μοναδικής φυσικής ομορφιάς χώρο
κάθε λογής σκουπίδια, ακόμη και
μπάζα. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Ιωσηφίδης απευθύνει
έκκληση προς όλο τον κόσμο να
επιδεικνύει τον αναγκαίο σεβασμό
προς το περιβάλλον.
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ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΙΜΗΣΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο Δήμαρχος Νικόλαος Μπάτος, ο Πρόεδρος Φώτης Παρπόρης
και η Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Χρυσούλα Ανδρεάδου
απένειμαν στην κυρία Χατζηβασιλείου τιμητική πλακέτα

Άρωμα… γυναίκας

Η δημοσιογράφος Βίκυ Χατζηβασιλείου
ήταν η κεντρική προσκεκλημένη στην εκδήλωση
του Δήμου Ωραιοκάστρου για τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τίμησαν ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ο
Πολιτιστικός Οργανισμός, διοργανώνοντας μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη εκδήλωση
στις 8 Μαρτίου, στον πολυχώρο «Nouvelle».

Στο περιθώριο της εκδήλωσης
η Βίκυ Χατζηβασιλείου υπέγραψε
στις ενδιαφερόμενες το βιβλίο της
«Όμορφα Μυστικά»

Κεντρική προσκεκλημένη της εκδήλωσης ήταν η καταξιωμένη δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και συγγραφέας Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία
μίλησε για τον ρόλο των γυναικών
στη σύγχρονη εποχή. Στο περιθώριο
της γιορτής που οργανώθηκε προς
τιμήν των γυναικών, εξάλλου, η κυρία Χατζηβασιλείου υπέγραψε στις
ενδιαφερόμενες το καινούριο της
βιβλίο, που έχει τον τίτλο «Όμορφα
Μυστικά».
Με εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολούθησε το γυναικείο κοινό και
τις ομιλίες της διατροφολόγου
Αναστασίας Κόκκαλη και της ψυχολόγου Γεωργίας Νασιοπούλου, οι
οποίες μίλησαν για τις διαταραχές
στην πρόσληψη της τροφής σε συνάρτηση με τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς.

Στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο
Δήμος Ωραιοκάστρου για την υποστήριξη των γυναικών σε όλα τα επίπεδα αναφέρθηκαν στους σύντομους χαιρετισμούς τους ο Δήμαρχος Νικόλαος Μπάτος και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φώτης Παρπόρης. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Σοφία
Τουντούρη, ενώ ένα ευχάριστο μουσικό
διάλειμμα προσέφεραν οι καλλιτέχνες
από τη σχολή μουσικής «Mousique de la
Renaissance».
Οι γυναίκες όλων των ηλικιών που συμμετείχαν στην εκδήλωση έδειξαν για
ακόμη μια φορά το κοινωνικό τους πρόσωπο, συμμετέχοντας μαζικά στη λαχειοφόρο αγορά που οργανώθηκε, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την
ενίσχυση της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου «Ελπίδα».
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Η εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
είχε κι έναν βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς κατά τη διάρκειά της
έγινε λαχειοφόρος αγορά και τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν διατέθηκαν
για την ενίσχυση της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου «Ελπίδα»

Γυναίκες κάθε ηλικίας παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
τη γιορτή που προετοίμασαν για την 8η Μαρτίου
ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ο Πολιτιστικός Οργανισμός

Για τις «διαταραχές στην πρόσληψη της τροφής σε συνάρτηση
με τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς» μίλησαν η διατροφολόγος
Αναστασία Κόκκαλη και η ψυχολόγος Γεωργία Νασιοπούλου
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Πρωταρχικός στόχος
η ευαισθητοποίηση των παιδιών
σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας

Παράδειγμα
οικολογικής ευαισθησίας
από τους μαθητές του 2ου
δημοτικού Παλαιοκάστρου

Υπό την προστασία τους έχουν θέσει
πλέον οι μαθητές του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Παλαιοκάστρου το πάρκο
που βρίσκεται απέναντι από το
σχολείο τους, επί της οδού
Νεοχωρούδας. Εξάλλου, οι μαθητές
της πέμπτης και της έκτης τάξης του
σχολείου, στο πλαίσιο του
προγράμματος περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, προχώρησαν σε
συνεργασία με την Αντιδημαρχία
Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τον
Σύλλογο Εθελοντών στη φύτευση
νέων δέντρων στο συγκεκριμένο
πάρκο. Από την ημέρα εκείνη τα
παιδιά υιοθέτησαν το πάρκο και
δεσμεύτηκαν να το φροντίζουν και
να το αντιμετωπίζουν σαν τη δεύτερη
αυλή του σχολείου τους.

39

Νέες
δενδοφυτεύσεις
σε συνεργασία
με τμήμα του
Κολεγίου Ανατόλια
Στη φύτευση τετρακοσίων νέων δέντρων στις
παρυφές του δασικού όγκου, επί της οδού
Περικλέους στο Παλαιόκαστρο, προχώρησαν
η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου
και ο Σύλλογος Εθελοντών για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο
Ωραιόκαστρο, σε συνεργασία με μαθητές του
Κολεγίου Ανατόλια. Τα παιδιά υποδέχθηκαν ο
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Παναγιώτης Ισχνόπουλος, οι οποίοι συμμετείχαν και προσωπικά στη
δενδροφύτευση, ενώ παρουσίασαν στους μαθητές τις πλούσιες
περιβαλλοντικές δράσεις που αναπτύσσονται στο Ωραιόκαστρο.

Μήνυμα αισιοδοξίας
για το περιβάλλον
από τους μαθητές
του ΟΑΕΔ
Στενή συνεργασία με την
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και
Πρασίνου έχει αναπτύξει και ο ΟΑΕΔ.
Μαθητές της σχολής συναντήθηκαν
με τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη
Ισχνόπουλο και συνέδραμαν τις
προσπάθειες του Δήμου για ενίσχυση
του αστικού πρασίνου.

40

Μικρές «οάσεις πρασίνου»
στις γειτονιές του Ωραιοκάστρου

Εκατοντάδες εποχιακά λουλούδια τοποθετήθηκαν
στον ελεύθερο χώρο που σχηματίζεται στη συμβολή των οδών
Κομνηνών και Ηρώων

Στη φύτευση δεκάδων
νέων δέντρων προχωρούν
η Αντιδημαρχία και ο Σύλλογος
Εθελοντών, ώστε να πρασινίσει
το παρκάκι που βρίσκεται
στην περιοχή της Γαλήνης
και συγκεκριμένα
στον κεντρικό δρόμο
στο ύψος της οδού Άλσους

Σε μικρές «οάσεις πρασίνου» επιδιώκει
να αναδείξει η Αντιδημαρχία
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του
Δήμου Ωραιοκάστρου κάθε ελεύθερη
έκταση στις γειτονιές της πόλης. Προς
αυτή την κατεύθυνση, με την
υποστήριξη και του Συλλόγου
Εθελοντών για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής στο Ωραιόκαστρο,
προχωρά στη διαμόρφωση νέων
πάρκων, όπως για παράδειγμα αυτών
στην πλατεία Ολυμπιάδος, στις οδούς
Νέστου και Νεοχωρούδας, στη
συμβολή της Παύλου Μελά με την
Καραϊσκάκη, καθώς και στην περιοχή
της Γαλήνης. Στόχος των προσπαθειών
είναι να ενισχυθεί το αστικό πράσινο και
να ομορφύνει ακόμη περισσότερο το
Ωραιόκαστρο, με την τοποθέτηση
δέντρων, θάμνων και ανθέων σε όλους
τους ελεύθερους χώρους.

Συνεργεία του Δήμου Ωραιοκάστρου
εργάζονται πυρετωδώς για τη διαμόρφωση
του πάρκου της Γούναρη

Εργασίες ενίσχυσης του αστικού πρασίνου
βρίσκονται σε εξέλιξη και στην πλατεία Ολυμπιάδος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προσφορά πεντακοσίων δενδρυλλίων
στους πολίτες για να μπει το πράσινο
στη ζωή όλων
Περισσότερα από πεντακόσια
δενδρύλλια προσέφεραν η Αντιδημαρχία
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, καθώς και
ο Σύλλογος Εθελοντών για
την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής στο
Ωραιόκαστρο προς τους
κατοίκους της πόλης,
προτρέποντάς τους να
πρασινίσουν και οι ίδιοι τα
σπίτια τους.
Η εκδήλωση, η οποία
συγκέντρωσε το
ενδιαφέρον μικρών και
μεγάλων, πραγματοποιήθηκε στον
αύλειο χώρο του Ιερού Ναού του
Αγίου Αθανασίου στο Παλαιόκαστρο.

Μήνυμα οικολογικής,
αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας
Εκτός από την οικολογική ευαισθησία τους, τα
μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ωραιοκάστρου
διακρίνονται και για την έντονη κοινωνική
τους δράση. Σε αυτό το πλαίσιο οι «μαμάδες εν
δράσει» του Συλλόγου ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση του ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου
Παλαιοκάστρου και έλαβαν μέρος στο χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης, προσφέροντας χειροποίητα γλυκά, ζαχαρωτά, κοσμήματα, κεντήματα, πίνακες ζωγραφικής, κ.ά.
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ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ

η ανακυκλωση
γίνεται στάση ζωής
Σε στάση ζωής αναδεικνύεται η ανακύκλωση για τους κατοίκους του
Ωραιοκάστρου, οι οποίοι ανταποκρίνονται με ολοένα και μεγαλύτερη
θέρμη στα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιούνται από τον Δήμο και
την αρμόδια Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Εξαιρετικά αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τον τομέα της ανακύκλωσης
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς μόλις κατά το περασμένο
έτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών
Α.Ε.», στο Ωραιόκαστρο ανακυκλώθηκαν περισσότεροι από εννέα τόνοι
αντίστοιχων υλικών.
Ικανοποιητικές επιδόσεις καταγράφονται και στον τομέα της ανακύκλωσης χαρτιού και υλικών
συσκευασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, πέρυσι στο
Ωραιόκαστρο συλλέχθηκαν προς ανακύκλωση 333.320 κιλά χαρτιού, καθώς και 127.580 κιλά των
υπολοίπων υλικών συσκευασίας.
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Παναγιώτης Ισχνόπουλος απευθύνει κάλεσμα σε όλους
τους πολίτες να βάλουν την ανακύκλωση στην καθημερινότητά τους, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι
η ανακύκλωση αποτελεί στοιχείο πολιτισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
Ωραιοκάστρου γνωστοποιεί στο κοινό ότι άρχισε η
περίοδος των δενδροφυτεύσεων. Όσοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις εκστρατείες δενδροφυτεύσεων που
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Εθελοντών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο
Ωραιόκαστρο μπορούν να απευθύνονται:
• Στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Παναγιώτη Ισχνόπουλο, στο τηλέφωνο
6978 99.48.34
• Στην Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών
Ήβη Κόκκινου, στο τηλέφωνο 6978 99.48.35

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
1. Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και
Πρασίνου ευχαριστεί την εταιρία «OIKOS
ΣΠΟΡΟΙ» για τη δωρεά βολβών προς τον
Δήμο Ωραιοκάστρου.
2. Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και
Πρασίνου και ο Σύλλογος Εθελοντών για
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο
Ωραιόκαστρο ευχαριστούν το αρτοποιείο
«ΜΕΛΙ - ΜΕΛΙ» για την προσφορά
εδεσμάτων κατά τις εκστρατείες
δενδροφύτευσης που πραγματοποιήθηκαν
με τη συμμετοχή μαθητών.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Εννιά χρόνια δημιουργίας με παραστάσεις
υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής ποιότητας

Δύο θεατρικές ομάδες μεγαλουργούν
στον Δήμο Ωραιοκάστρου και χαίρουν
της αποδοχής και της εκτίμησης
του θεατρόφιλου κοινού.
Η θεατρική ομάδα ενηλίκων
του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου
Ωραιοκάστρου διανύει τον ένατο χρόνο
της επιτυχημένης πορείας της κι έχει
να παρουσιάσει έναν όγκο θεατρικών
παραγωγών με υψηλή αισθητική
και καλλιτεχνική ποιότητα.

Με πολλές συμμετοχές σε φεστιβάλ, καθώς και πολλές διακρίσεις και πρώτα βραβεία σε διαγωνισμούς, η
θεατρική ομάδα προβάλλει τον Δήμο και «εκτός των
τειχών», λειτουργώντας σαν «πολιτιστικός καθρέφτης» του Ωραιοκάστρου.
Τόσο η θεατρική ομάδα ενηλίκων του Π.Ο.Δ.Ω. όσο και η
παιδική θεατρική σκηνή λειτουργούν με επαγγελματική
συνείδηση και θέτουν υψηλούς καλλιτεχνικούς στόχους, παρουσιάζοντας άρτιες θεατρικές παραστάσεις.
Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν, είναι βιωματικά και δεν απαιτείται καμία προηγούμενη γνώση
του αντικειμένου, παρά μόνο η πειθαρχία και η σκληρή
δουλειά.
Υπεύθυνη για τη διδασκαλία των ρόλων και τη σκηνοθεσία είναι η ηθοποιός Νέλλυ Δελή.
Στα τμήματα διδάσκονται τα μαθήματα:
• Υποκριτική
• Ορθοφωνία
• Εκφορά του λόγου
• Αυτοσχεδιασμός
• Κίνηση
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Πρεμιέρα στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
με το έργο «Ωραίος ως Έλληνας» της Νέλλυς Δελή
Η θεατρική ομάδα ενηλίκων συνεχίζει εντατικά τις πρόβες της σε
ένα πρωτόπαιχτο έργο, με το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο μέσα στον Απρίλιο, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Το θεατρικό έργο «Ωραίος ως Έλληνας» της Νέλλυς Δελή πραγματεύεται το… αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων μας στο όνειρο και
την ελπίδα. Επιχειρεί να εισχωρήσει στον κοινωνικό μας ιστό με
έναν τρόπο σουρεαλιστικό, τρυφερό, αλλά και άγρια αληθινό.
Πρόκειται για μια κωμωδία που δομείται επάνω στο δίπτυχο «ρατσισμός και ανατροπές» και έχει ως ζητούμενο την αισθητική απόλαυση μέσα από μια διάθεση στοχαστική.
Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Νέλλυς Δελή, ενώ τα σκηνικά
έχει επιμεληθεί ο Ανδρέας Κοροβέσης.
Παίζουν οι: Μάκης Ναϊσίδης, Κασιανή Τσάγκα, Βάσω Δημόγλου,
Έλενα Σιούγκαρη, Μαρία Ηλιάδου, Αλμπέρτο Σέβη, Τάσος Μπελαντώνας, Ανδρέας Κοραβέσης, Ανδρέας Ρεβάνογλου, Γιάννης Ιωαννίδης, Ανέστης Λαδόπουλος, Μανώλης Ταμπάκος, Τζούλια Κοϊμτζή,
Κατερίνα Ναλμπάντη, Νικολέτα Παπαδοπούλου, Μαρία Τριγκούδη,
Βίκυ Ψωμαδάκη και Σοφία Χατζίδου.

Συμμετοχές σε φεστιβάλ
και διακρίσεις για τα παιδιά
της θεατρικής σκηνής
Στο μεταξύ, η θεατρική σκηνή του Π.Ο.Δ.Ω.
έχει ανοίξει τα φτερά της, συμμετέχοντας σε
φεστιβάλ εκτός των ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Με ένα πολύ δύσκολο έργο, λόγω «νοημάτων
και γλωσσικού ιδιώματος» -τη «Φαύστα» του
Μποστ- τα παιδιά ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους
και αποδεικνύουν πως η υπέρβαση επιτυγχάνεται μόνο μέσα από σκληρή δουλειά, μέσα
από την πειθαρχία και την απόλυτη αφοσίωση.
Τη διδασκαλία των ρόλων και τη σκηνοθεσία
επιμελείται η ηθοποιός Νέλλυ Δελή, οι χορογραφίες είναι της Σοράνας Αργυροπούλου και
τα σκηνικά του Ανδρέα Καροβέση.
Παίζουν οι: Μπιάνκα Παπαδοπούλου, Τρύφων Τύπου, Ανθή Γιολτζίδου, Αθηνόδωρος
Τσόγκας, Δανάη Βεργίνη, Μαρινιώ Βεργίνη,
Άννα Παπαμίχου, Άλκηστις Κυριακίδη, Ανδριάννα Ζαχαριάδου, Χρήστος Γούλας και Λεωνίδας Καλτσίδης.
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ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Εμπνευσμένες από την παράδοση,
αλλά και την ανθρωπιά οι εκδηλώσεις
για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας
Παραδοσιακός, αλλά και κοινωνικά
ευαίσθητος ήταν για ακόμη μια
χρονιά ο εορτασμός της Καθαράς
Δευτέρας στον Δήμο
Ωραιοκάστρου. Οι εκδηλώσεις για
τα Κούλουμα, τις οποίες
προετοίμασε ο Πολιτιστικός
Οργανισμός, προσέλκυσαν το
ενδιαφέρον εκατοντάδων πολιτών
όχι μόνο από το Ωραιόκαστρο, αλλά
και από την ευρύτερη περιοχή.
Η καθιερωμένη γιορτή για την Καθαρά Δευτέρα φιλοξενήθηκε στον χώρο του δημοτικού
αναψυκτηρίου «Bon Chateau». Το εορταστικό
πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ των άλλων
παραδοσιακή μουσική και χορούς από τη Μακεδονία και τον Πόντο. Τη διασκέδαση των παιδιών ανέλαβαν κλόουν και ξυλοπόδαροι, οι
οποίοι παρουσίασαν αποκριάτικα δρώμενα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής στους παρευρισκόμενους προσφέρονταν λαγάνες και
σαρακοστιανά εδέσματα, άφθονο κρασί και,
ασφαλώς, παραδοσιακή φασολάδα.

Ανθρωπιά
και κοινωνική αλληλεγγύη
Κατά την παράδοση και όλων των προηγούμενων ετών, η εκδήλωση είχε κι έναν βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, στους παρευρισκόμενους διατίθενταν χαρταετοί έναντι του συμβολικού τιμήματος του ενός ευρώ,
με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την
ενίσχυση της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου
«Ελπίδα».
Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος, ο Πρόεδρος Φώτης Παρπόρης και η Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Χρυσούλα Ανδρεάδου ευχαρίστησαν από καρδιάς τους πολίτες που συμμετείχαν στην εκδήλωση για τη θέρμη, με την οποία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ανθρωπιάς που τους
απηύθυνε ο Δήμος.
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Ξέφρενο αποκριάτικο πάρτι
για τους μικρούς καρναβαλιστές
των δημοτικών παιδικών σταθμών

Σε ένα ξέφρενο πάρτι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν την Αποκριά τα παιδιά που φοιτούν
στους Α’ και Β’ Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς και στον Παιδικό
Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ).
Η γιορτή, με υπεύθυνους διοργάνωσης την Πρόεδρο των Δημοτικών Σταθμών Χρυσούλα
Ανδρεάδου και τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΩ Πέτρο Αταμιάν, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Τσικνοπέμπτης στο «Rose Garden».

Ο χορός, το τραγούδι και οι ευφάνταστες
μεταμφιέσεις κυριάρχησαν στην αποκριάτικη
εκδήλωση του πρώτου νηπιαγωγείου
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Με πολύ κέφι και
πρωτότυπα δρώμενα
γιόρτασαν την Αποκριά
και οι μαθητές του
πέμπτου νηπιαγωγείου

Αστείρευτο κέφι
στον αποκριάτικο χορό
του πρώτου δημοτικού
σχολείου Παλαιοκάστρου
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Πρωτότυπες μεταμφιέσεις
στον χορό του πρώτου
γυμνασίου
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο
αποκριάτικος χορός του 1ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου,
που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων. Το βράδυ της Παρασκευής 12
Φεβρουαρίου 2010 οι μαθητές του σχολείου, οι
καθηγητές και γονείς - μέλη του συλλόγου, μαζί με
καλεσμένους φίλους από τα άλλα σχολεία γέμισαν την
αίθουσα του πολυχώρου Nouvelle, διασκεδάζοντας
ντυμένοι καρναβάλια.
Ακολούθησε
διαγωνισμός
μεταμφιεσμένων και
βραβεύτηκαν οι
καλύτερες φορεσιές.

Με μεγάλη επιτυχία
και ο αποκριάτικος χορός
του δευτέρου γυμνασίου
Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία στον χώρο του Rose Garden ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου. Γονείς, παιδιά, καθηγητές και πλήθος κόσμου χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι αργά το απόγευμα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ των άλλων ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος,
η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φώτης Παρπόρης, η Νομαρχιακή Σύμβουλος Χ. Αλίρη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου του 2ου Λυκείου
Ωραιοκάστρου, κ.ά.

