
Στηρίζουμε την τοπική αγορά... γιατί είναι η πιο έξυπνη λύση!

Στηρίζουμε την τοπική αγορά... γιατί είναι η πιο συμφέρουσα λύση!

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
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Λαμπρός ο εορτασμός των Θεοφανίων
με επίκεντρο το δημοτικό κολυμβητήριο

Με ξεχωριστή λαμπρότητα εορτάστηκαν για ακόμη μια χρονιά τα Θεοφάνια στην πόλη του
Ωραιοκάστρου. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ανήμερα των Φώτων, η καθιερωμένη τελετή
καθαγιασμού των υδάτων πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κολυμβητήριο ολυμπιακών
προδιαγραφών, στον χώρο του «Κονταξοπούλειου». Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την
εκδήλωση, την οποία και πλαισίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ωραιοκάστρου.



Εκδήλωση της ΤΕΔΚ
υπό το βάρος του «Καλλικράτη»
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Στην εκδήλωση, την οποία ευλόγησε ο
Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως κ. Βαρνάβας, παρέστησαν
μεταξύ των άλλων οι Βουλευτές Γιώρ-
γος Αρβανιτίδης, Κώστας Γκιουλέκας,
Σταύρος Καλαφάτης και Θεόδωρος Κα-
ράογλου, η Γενική Γραμματέας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μα-
ρία Λιονή, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Ψωμιάδης και πλήθος Δη-
μάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. 
Το φλουρί έτυχε ο Δήμος Καλαμαριάς,
στον οποίο παραχωρήθηκε, έπειτα από
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΤΕΔΚ, μια κινητή παιδική
βιβλιοθήκη. Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος ως Πρόε-
δρος και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Νικόλαος Μπάτος ως Αντιπρόεδρος της
ΤΕΔΚ επέδωσαν επιταγές οικονομικής
ενίσχυσης των καποδιστριακών δήμων.

Υπό το βάρος του «Καλλικράτη»
και των επερχόμενων αλλαγών
στη διοικητική δομή της χώρας
πραγματοποιήθηκε φέτος η
καθιερωμένη εκδήλωση της
Τοπικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού
Θεσσαλονίκης για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
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Κοινωνικά, αλλά και οικολογικά μηνύματα
εμπεριείχε η εκδήλωση για την κοπή της
βασιλόπιτας των μελών του ΚΑΠΗ. 
Ο κοινωνικός χαρακτήρας της γιορτής
επισφραγίστηκε με την απόφαση που ελήφθη,
ώστε όλα τα έσοδα της βραδιάς να διατεθούν
για την ενίσχυση της μονάδας αυτιστικού
ατόμου «Ελπίδα».
Εκφραστής του οικολογικού μηνύματος
στάθηκε ο δημότης Οδυσσέας
Γραμματικόπουλος, ο οποίος τιμήθηκε 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
για την εθελοντική προσφορά του στον
τομέα της καθαριότητας επί σειρά ετών.
Στον κ. Γραμματικόπουλο απονεμήθηκε
σχετική τιμητική διάκριση από τον
Δήμαρχο Ωραιοκάστρου Νικόλαο Μπάτο
και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας
Κυριάκο Ιωσηφίδη.

Γιορτή 
με κοινωνική
ευαισθησία



Οι «El Greco» έκοψαν 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
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Με μεγάλη συμμετοχή από τα παιδιά και
τους ενήλικες που συμμετέχουν στα
τμήματα πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας των εικαστικών
ομάδων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Πρόκειται για τις ομάδες της ζωγραφικής
(παιδιών και ενηλίκων), της φωτογραφίας,
της κατασκευής κοσμήματος και της
δημιουργίας διακοσμητικών. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ των άλλων
η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ωραιοκάστρου και υπεύθυνη για τη
λειτουργία των εικαστικών ομάδων
Κατερίνα Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου,
καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) Πέτρος Αταμιάν.
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Ακόμη μια σημαντική διάκριση κατέκτησαν το 2ο Γυμνάσιο

Ωραιοκάστρου και οι ομάδες χάντμπολ του σχολείου, τόσο αυτή των

κοριτσιών όσο και αυτή των αγοριών. Συγκεκριμένα, οι ομάδες

αυτές κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στους

σχολικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των γυμνασίων

της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στους τελικούς που έγιναν στο ΔΑΚ

Συκεών τα αποτελέσματα ήταν: 

Για τα αγόρια: 2ο Ωραιοκάστρου - 4ο Συκεών 19 - 42

Για τα κορίτσια: 2ο Ωραιοκάστρου - 4ο Νεαπόλεως 10 - 14

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ελένη Βράμπα

Ο Διευθυντής του σχολείου: Γιώργος Στυλιανίδης, φιλόλογος - θεολόγος

Στη δεύτερη θέση του σχολικού πρωταθλήματος βόλεϊ
η ομάδα του 1ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου
Το 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου κατέκτησε τη δεύτερη θέση
στο σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ κοριτσιών, στο πλαίσιο των
Νομαρχιακών Αγώνων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 24.02.2010 στο Δημοτικό Αθλητικό
Κέντρο Πολίχνης. Ο γυμναστής και προπονητής της ομάδας
κ. Ρούντος, καθώς και οι παίκτριες κατέβαλαν κάθε δυνατή
προσπάθεια και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε έναν
ωραίο αγώνα, παράδειγμα και για τους υπόλοιπους μαθη-
τές του σχολείου. Οι μαθήτριες του σχολείου που συμμε-
τείχαν στην ομάδα είναι: Αναστασία Πουργιατζή, Χριστίνα
Χιώτη, Μαρία Πάσχου, Καλλιόπη Σιούγγαρη, Μαρίνα Τερζό-
γλου, Ελένη Γραικού, Κατερίνα Καρασαββίδου, Μαρία
Ακριτίδου, Ηλιάνα Βασιλείου, Χρύσα Ξενιτοπούλου, Καλ-
λιόπη Παπαδοπούλου και Χριστίνα Κοσμά.

Σημαντική διάκριση για τις ομάδες χάντμπολ
του 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου



ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ)
Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη: 18:00 - 19:00
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 18:00 - 19:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗΣ (ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ)
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 9:00 - 10:00
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 10:00 - 11:00
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 19:00 - 20:00
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 20:00 - 21:00

ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗΣ 
(άνω των 60 ετών, ΔΩΡΕΑΝ, ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ)
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 9:00 - 10:00

ΤΜΗΜΑ PILATES (ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ)
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη: 9:00 - 10:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
(4-6 ετών, ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ)
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη: 12:30 - 13:30
Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη: 16:00 - 17:00
Δευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή: 17:00 - 18:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 
(όργανα γυμναστικής - ελεύθερα βάρη, ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ) 
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 10:00 - 12:00
Δευτέρα - Τρίτη- Τετάρτη - Πέμπτη: 16:00-20:00

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 
(προπονητήριο Παλαιοκάστρου)
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 16:30 - 17:30 (γενική γυμναστική)
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 17:30 - 18:30 (ποδόσφαιρο)
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 18:30 - 19:30 (ποδόσφαιρο)
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 15:00 - 16:00 (τμήμα μπάσκετ)

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 
(γήπεδο μπάσκετ Γαλήνης)
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 16:15 - 17:15

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 
(γήπεδο μπάσκετ περιοχή «Βουναλάκι»)
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 17:30 - 18:30

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ PING - PONG 
(ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ)
Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη: 19:00 - 20:00

ΤΜΗΜΑ PING - PONG ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
(ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ)
Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή: 20:00 - 21:00

ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
(Γήπεδο 5Χ5, ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ )
Δευτέρα: 19:00 - 20:30
Πέμπτη: 20:00 - 21:00

Πληροφορίες - εγγραφές: 
Γραφείο Αθλητισμού Δήμου
Ωραιοκάστρου, οδός Θεσσαλονίκης,
εντός του δημοτικού κολυμβητηρίου,
τηλ: 231 0 690.793

Υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος 
για θέματα Αθλητισμού: 
Αντώνης Τσαμεσίδης
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Τα καθιερωμένα πλέον προγράμματα
άθλησης που έδωσαν την ευκαιρία και
το ερέθισμα σε πολλούς κατοίκους του
Ωραιοκάστρου να ασκηθούν,
πραγματοποιούνται και φέτος για 14η
συνεχή χρονιά. Συγκεκριμένα το
αναλυτικό πρόγραμμα είναι το εξής:

Προγράμματα 
άθλησης 
για μικρούς 
και μεγάλους



Διάλεξη για τις μαθησιακές δυσκολίες

ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ. ΠΑΥΛΙΔΗ58

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνάσιου Ωραιοκά-
στρου, η διάλεξη του Γιώργου Παυλίδη, Καθηγητή Μαθησια-
κών Δυσκολιών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με θέμα
«Δυσλεξία - Μαθησιακές Δυσκολίες - Διάσπαση Προσοχής -
Τεστ και Μέθοδος Παυλίδη». 
Στην κατάμεστη αίθουσα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές
έδειξαν για ακόμη μια φορά το έντονο ενδιαφέρον τους για

τις πρωτοποριακές μεθόδους του Καθηγητή στη διάγνωση
και αντιμετώπιση της δυσλεξίας, των μαθησιακών δυσκο-
λιών και της διάσπασης προσοχής.
Διοργανωτές ήταν ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ωραιο-
κάστρου και ο Σύλλογος Καθηγητών του σχολείου. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του
Κέντρου Δυσλεξίας DyslexiaCenters - Pavlidis Method Ωραι-
οκάστρου (www.dyslexiacenters.gr, τηλ. 231 0 696.864).



Πεντακάθαρη, ευπρεπισμένη και αισθητικά
αναβαθμισμένη, η τεράστια ελεύθερη έκτα-
ση στη θέση «Αλώνια» -στην «καρδιά» του
Ωραιοκάστρου- έχει αποδοθεί στη χρήση μι-
κρών και μεγάλων, οι οποίοι την καταχαίρο-
νται και την αξιοποιούν παντοιοτρόπως. 
Τώρα μάλιστα που και ο καιρός καλυτερεύει,
ο χώρος αυτός, που προσφέρει «ανάσα»
στους πολίτες κάθε ηλικίας, επιλέγεται ακό-
μη και για τη φιλοξενία του μαθήματος της
γυμναστικής από σχολεία της πόλης, όπως
εν προκειμένω στη φωτογραφία από το 2ο
Γυμνάσιο.
Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής,
εξάλλου, επιλέγουν την έκταση αυτή για τον
περίπατό τους, για να κάνουν ποδήλατο ή
ακόμη και για να απολαύσουν μια ήσυχη
κουβέντα με την παρέα τους. 
Πολύ άμεσα ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα προ-
χωρήσει και σε νέες διαμορφώσεις στην έκτα-
ση αυτή, ώστε να την αξιοποιήσει έτι περαιτέ-
ρω και να την αναδείξει σε έναν απολύτως ορ-
γανωμένο χώρο πρασίνου και αναψυχής.

Μικροί και μεγάλοι καταχαίρονται
την τεράστια ελεύθερη έκταση
στην «καρδιά» του Ωραιοκάστρου

Η ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΙΑ» ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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Η έκθεση που φιλοξενείται στον Λευκό
Πύργο οργανώθηκε από το Μουσείο Βυ-
ζαντινού Πολιτισμού και παρουσιάζει
με συνοπτικό τρόπο όψεις της ιστορίας
της Θεσσαλονίκης διαχρονικά, με στόχο
να κεντρίσει το ενδιαφέρον των επισκε-
πτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη,

τα μνημεία και τα θεματικά μουσεία της.
Το πρακτικά αδύνατο εγχείρημα παρου-
σίασης 23 αιώνων ιστορίας σε ένα συνο-
λικό χώρο μόλις 450 τ.μ. πραγματοποιή-
θηκε με τη βοήθεια των νέων τεχνολο-
γιών. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται
κατά κύριο λόγο μέσα από ένα εντυπω-

σιακό σύνολο εφαρμογών εικόνας και
ήχου, με τη μορφή προβολών, παρου-
σιάσεων βίντεο και διαφανειών, ηχητι-
κών ντοκουμέντων και πολυμεσικών
εφαρμογών σε οθόνες αφής, που συν-
δυάζονται αρμονικά με τον περιορισμέ-
νο αριθμό αντικειμένων που εκτίθενται.
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Παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας
Κατά την Παγκόσμια Ημέρα Τροφής στο 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου οι μαθητές της Α’ τάξης
τίμησαν τα θύματα της πείνας με μια πρωτότυπη δράση: Έκαναν ενός λεπτού φασαρία αντί της
καθιερωμένης ενός λεπτού σιγής, που τηρείται, όταν τιμώνται θύματα κάποιας καταστροφής.

Με μουσικά όργανα, σφυρίχτρες, κα-
τσαρόλες και κουτάλια (παραπέμπουν
στην τροφή) και με συνθήματα που
έγραψαν και φώναξαν, θέλησαν να
αφυπνίσουν όσους είναι υπεύθυνοι
για την απαράδεκτη κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί, καθώς κάθε έξι
δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαί-
νει από πείνα.
Οι μαθητές, ευαισθητοποιημένοι, αφού
προηγήθηκε το πρότυπο μάθημα για την

πείνα στην τάξη, συμμετείχαν με ενθου-
σιασμό στη δράση.
Από την πλευρά του σχολείου, τόσο ο
διευθυντής Κωνσταντίνος Παπαδάκης
όσο και οι υπεύθυνοι της δράσης Περ-
σεφόνη Λιάπη και Χρήστος Ξανθός, κα-
θώς και το σύνολο των καθηγητών του
1ου Γυμνασίου υποστηρίζουν ότι τέτοι-
ες εκδηλώσεις αποτελούν ιδιαίτερα
σημαντικές παιδαγωγικές πράξεις, οι
οποίες, εκτός από τη γνώση που παρέ-

χουν, υπηρετούν και σπουδαίες αξίες,
όπως η ευαισθησία, ο εθελοντισμός, η
συμμετοχή κ.ά.
Η δράση επιλέχτηκε και απόσπασμά
της περιλαμβάνεται στο παγκόσμιο
video που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του YouTube.com με τίτλο Activista
made noise on world food day 2009.
Ολόκληρο το video βρίσκεται στην ίδια
ιστοσελίδα στην επιλογή More students
make noise in Greece.

Το 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στον Λευκό Πύργο, στα
πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2010. Στην επίσκεψη
συμμετείχαν οι μαθητές της δευτέρας γυμνασίου με συνοδούς καθηγητές τους: Άννα Μιχαηλίδου,
Αναστάσιο Καπάτο και Γιώργο Αρβανιτίδη.

Διδακτική επίσκεψη στον Λευκό Πύργο



Περιήγηση στα αρχαιολογικά
εργαστήρια του Δίου
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Στα πλαίσια του προγράμματος της Αγωγής Υγείας πραγματοποιήθη-
κε επίσκεψη στα αρχαιολογικά εργαστήρια του Δίου στο Ν. Πιερίας.
Το Α.Π.Θ. διοργάνωσε για το σχολικό έτος 2009 - 2010 εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με τίτλο «Γη και ύδωρ» αποκλειστικά για τα γυμνάσια,
στα πλαίσια της μόνιμης εκπαιδευτικής έκθεσης που λειτουργεί με
θέμα «Η καθημερινή ζωή στο αρχαίο Δίον». 
Οι μαθητές μέσα από την περιήγηση των εκθεμάτων του μουσείου,
καθώς και τη διερεύνηση των μακετών γνώρισαν τη γεωμορφολογία
της περιοχής και αντιλήφθηκαν τους λόγους που ανέδειξαν το Δίον
ως το επίσημο θρησκευτικό κέντρο των αρχαίων Μακεδόνων. Την
παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος αποτέλεσαν οι καθηγητές Μ.
Μοσκοφίδου και Κ. Μουρατίδης με δεκαέξι μαθητές της Β’ Τάξης,
καθώς και οι συνοδοί καθηγητές Κ. Παντελίδου και Δ. Καραγιαννίδης
με είκοσι έξι παιδιά της Α’ τάξης του σχολείου.

Ο Διευθυντής
Γιώργος Στυλιανίδης, Φιλόλογος - Θεολόγος

Χειρονομία αγάπης για
τα παιδιά της «Άρσις»

Στις 22 Δεκεμβρίου ο Διευθυντής Γιώργος Στυ-
λιανίδης μαζί με μαθητές του 2ου Γυμνασίου
Ωραιοκάστρου επισκέφθηκαν και μοίρασαν δώ-
ρα στα παιδιά της «Άρσις» στην Παιδόπολη, δί-
νοντας μαζί με τα δώρα την αγάπη τους και τη
συμπαράστασή τους για τα τόσα προβλήματα
που ταλαιπωρούν αυτά τα παιδιά. Οι μαθητές
του 2ου Γυμνασίου με την καθοδήγηση του Διευ-
θυντή τους συγκέντρωσαν χρήματα και κάλυ-
ψαν τις ανάγκες που είχαν τα παιδιά της «Άρ-
σις». Επίσης συγκέντρωσαν χρήματα και κάλυ-
ψαν βασικές ανάγκες για μια πενταμελή οικογέ-
νεια προσφύγων Αφγανών. Μακάρι το παρά-
δειγμά τους να το μιμηθούν και άλλοι φορείς.

Πρόγραμμα αγωγής υγείας
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ξεκίνησε η υλοποίηση ενός
προγράμματος αγωγής υγείας με θέμα: «Η διατροφή στα χρόνια τα
παλιά» και συγκεκριμένα κατά τη βυζαντινή περίοδο. Στο πρόγραμ-
μα συμμετέχουν παιδιά της δευτέρας γυμνασίου. Πλησιάζοντας οι
γιορτές των Χριστουγέννων, υπήρξε διάθεση να γνωρίσουν τα παιδιά
τις διατροφικές συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα που σχετίζονται με τη
χρονική περίοδο του «Δωδεκαημέρου». Το ενδιαφέρον των παιδιών
στράφηκε στα χριστουγεννιάτικα γλυκά και τις πίτες, τις οποίες και
αποφάσισαν να ετοιμάσουν με τη βοήθεια των γονιών τους και να τις
παρουσιάσουν στους μαθητές του σχολείου. Ετοιμάστηκε πλούσιο
τραπέζι με ποικιλία νηστίσιμων εδεσμάτων, τα οποία έλκουν την κα-
ταγωγή τους από το Βυζάντιο, όπως τα λεγόμενα «μελιτιρά», τα πε-
ρισσότερα από τα οποία είχαν σαν βάση τους το μέλι. 

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος
Ο Διευθυντής Γεώργιος Στυλιανίδης, Μαρία Μοσκοφίδου Φιλόλογος,
Κωνσταντίνος Μουρατίδης Πληροφορικός



Έκθεση βιβλίου στο πλαίσιο του προγράμματος
«Λογοτεχνική Λέσχη»
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Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Γιώρ-
γος Πιτέλης, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μαθητές,
τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους φίλους
του βιβλίου που παραβρέθηκαν, μίλησε με τα θερμότερα
λόγια για τον Γιώργο Σκαμπαρδώνη.
Ο κ. Πιτέλης αναφέρθηκε στις πολιτιστικές δράσεις του
σχολείου, όπως η καθιέρωση εκδηλώσεων για τον εορτα-
σμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης και για τη φιλοσοφία,
καθώς και η οργάνωση αφιερωμάτων, όπως αυτό για τα εκα-
τό χρόνια από τη γέννηση του Γιάννη Ρίτσου. Μίλησε ακόμη
για τα πολιτιστικά προγράμματα που υλοποιούνται στο σχο-
λείο και τόνισε: «Στο 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου βρίσκο-
νται σε εξέλιξη δύο πολιτιστικά προγράμματα. Το πρώτο με
υπεύθυνες τις καθηγήτριες Τριάδα Εμμανουηλίδου και Αι-
κατερίνη Βιτωράκη αφορά στην έκδοση μαθητικής εφημε-
ρίδας. Το δεύτερο με υπεύθυνες τις Μαρία Αναγνωστάκη
και Έρνα Λαζαρίδου είναι η ‘Λογοτεχνική Λέσχη’, στο πλαί-
σιο της οποίας πραγματοποιείται και η έκθεση βιβλίου».
«Πιστεύουμε», τόνισε ο Διευθυντής, «σε ένα σχολείο ανοι-
χτό τόσο στην κοινωνία όσο και στις νέες ιδέες, σε ότι δημι-
ουργικό συντελείται στον τόπο μας, σε ένα σχολείο που θα
έχει συνάφεια με το πολιτισμικό γίγνεσθαι».
Ακολούθως πήρε το λόγο η καθηγήτρια του 3ου Γυμνασίου,
φιλόλογος Τάνια Παπαδοπούλου, η οποία μίλησε για τον
συγγραφέα και το έργο του.
Ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης υπέγραψε βιβλία του και στο τέ-
λος της εκδήλωσης παραχώρησε συνέντευξη στη συντακτι-
κή ομάδα της μαθητικής εφημερίδας του 3ου Γυμνασίου
Ωραιοκάστρου.

Έκθεση βιβλίου οργάνωσε το 3ο
Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου σε
συνεργασία με το βιβλιοπωλείο
«Μονόγραμμα» στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του
σχολείου. Την εκδήλωση
εγκαινίων της έκθεσης, στην
οποία παρέστη πλήθος κόσμου,
τίμησε με την παρουσία του ο
διακεκριμένος λογοτέχνης και
δημοσιογράφος Γιώργος
Σκαμπαρδώνης.
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Πρόκειται για ένα μοναδικό πάρκο, στο οποίο τα νήπια είχαν
την ευκαιρία να θαυμάσουν τις αναπαραστάσεις χαρακτηρι-
στικών ειδών δεινοσαύρων σε πραγματικές διαστάσεις, αλλά
και να ζωντανέψουν μια ιστορία των ζώων αυτών, τα οποία
έζησαν πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη μας.
Τα νήπια πέρασαν από πλακόστρωτα μονοπάτια, από μια ξύ-
λινη γέφυρα, από λίμνη, τεχνητό ποτάμι και καταρράκτες.
Εξοπλίστηκαν με κράνη και φωτιστικές πηγές για εξερεύνη-
ση μέσα στο τεχνητό σπήλαιο. 
Ήταν μια ανεπανάληπτη εκπαιδευτική εμπειρία για τα νή-
πια, καθώς και για τις μητέρες και τους εκπαιδευτικούς που
τα συνόδευαν.

Η Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου
Αικατερίνη Τόλιου

Η Πρόεδρος Τάνια Χατζηελευθερίου, η
Δήμητρα Μιχαηλίδου και το Δ.Σ. της
Πρότυπης Κολυμβητικής Ακαδημίας
Ωραιοκάστρου ευχαριστούν θερμά τον
Δήμαρχο Νικόλαο Μπάτο, τη Δημοτική
Αρχή, τη Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής
Ανάπτυξης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)
και το Τμήμα Αθλητισμού για τη στήρι-
ξη που παρείχαν κατά την ίδρυση και τα
πρώτα στάδια εξέλιξης της Ακαδημίας.

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΚΑΩ

Εκπαιδευτική επίσκεψη 
στο πάρκο δεινοσαύρων
Το 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου
πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο
«πάρκο των δεινοσαύρων», το οποίο βρίσκεται 
στο 7ο χλμ Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου. 
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...Το απόγευμα των παραμυθιών
Ένα παραμυθένιο απόγευμα, παρέα με τον συγγραφέα
παιδικών παραμυθιών Φίλιππο Μανδηλαρά, πέρασαν τα
παιδιά των προνηπίων των Α’ και Β’ Παιδικών Σταθμών
του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ο συγγραφέας μέσα από το
παιχνίδι και διάφορα θεατρικά δρώμενα παρουσίασε στα
παιδιά το νέο του βιβλίο με τίτλο «Καλικάντζαρος είσαι
και φαίνεσαι». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη
συνεργασία του βιβλιοπωλείου «Υδρόγειος».

Το δέντρο των ευχών
Το δικό τους «δέντρο των ευχών» δημιούργησαν τα παιδιά που φοιτούν στους Α’ και Β’ Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς του Ωραιοκάστρου. Αυτό το ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο στολίστηκε με τις ευχετήριες
κάρτες που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά, στήθηκε στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου. Τους μικρούς μαθητές
υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος Μπάτος και η Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
Χρυσούλα Ανδρεάδου.
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ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Λειτουργώντας με σύνεση και συγχρό-
νως με προνοητικότητα, όπως άλλωστε
πράττουμε σταθερά κι όλα αυτά τα χρό-
νια που ως Δημοτική Αρχή φέρουμε το
βάρος της ευθύνης για την πρόοδο και
την ανάπτυξη του τόπου μας, φροντίσα-
με εγκαίρως να διατυπώσουμε με από-
λυτη σαφήνεια και χωρίς περιστροφές ή
πολιτικά τερτίπια τις ξεκάθαρες θέσεις
μας για το μέλλον της αυτοδιοίκησης και
του Ωραιοκάστρου, εν όψει της εφαρ-
μογής του σχεδίου «Καλλικράτης».
Το Ωραιόκαστρο έχει τα εχέγγυα να πα-
ραμείνει αυτόνομος Δήμος, όμως δεδο-
μένης της εξαγγελίας του αρμόδιου
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάν-
νη Ραγκούση ότι ο συνολικός αριθμός
των Δήμων που θα προκύψουν στη χώ-
ρα στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» θα
διαμορφωθεί το πολύ σε 370 από τους
1.034 σήμερα, θέτουμε ως βάση διαλό-
γου την πρότασή μας για τη συγκρότηση
με έδρα το Ωραιόκαστρο ενός διευρυ-
μένου Δήμου, ο οποίος θα περιλαμβά-
νει την Καλλιθέα, την Ευκαρπία και τη
Μυγδονία και θα ενταχθεί ασφαλώς
στη Μητροπολιτική Διακυβέρνηση.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα δεκάδες
κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που

διαθέτουν οι παραπάνω περιοχές σε
όλους τους καίριους τομείς θα λειτουρ-
γήσουν ως τον ισχυρότερο μοχλό ανά-
πτυξης, αλλά κι ως εχέγγυο τόσο για τη
βιωσιμότητα όσο και για την εξελικτική
πορεία του νέου ισχυρού Δήμου.
Στο Ωραιόκαστρο και στην Καλλιθέα, για
παράδειγμα, έχει ήδη αρχίσει να δια-
μορφώνεται –ακόμη και ανεξαρτήτως
του «Καλλικράτη»- μια επί της ουσίας
ενιαία οικιστική περιοχή, ως αποτέλε-
σμα των γενναίων επεκτάσεων στα σχέ-
δια πόλης που υλοποιούνται από τους
δύο Δήμους. Η οικιστική ανάπτυξη πρό-
κειται ασφαλώς να γίνει με σεβασμό στο
περιβάλλον και στο πράσινο, ενώ ένα
από τα σημαντικότερα οφέλη που θα
προκύψουν από τις εντάξεις στο σχέδιο
πόλης εκτάσεων και των τεσσάρων Δή-
μων είναι η απόκτηση «τράπεζας γης».
Η συνεργασία Ωραιοκάστρου, Καλλι-
θέας και Μυγδονίας, στο πλαίσιο του
νέου διευρυμένου ΟΤΑ που εμείς προ-
τείνουμε, διασφαλίζει πέραν όλων των
άλλων την ενοποίηση των δασικών πε-
ριοχών και τη συγκρότηση ενός ενιαίου
πνεύμονα πρασίνου 50.000 και πλέον
στρεμμάτων. Κι όλοι ασφαλώς αντιλαμ-
βάνονται τι δυνατότητες προσφέρο-
νται με μια τέτοια προοπτική για την

υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής
προστασίας τεράστιας εμβέλειας.
Με την Καλλιθέα και την Ευκαρπία,
εξάλλου, μας ενώνουν και οι βιοτεχνι-
κές ζώνες που υπάρχουν στις περιοχές
μας. Η οργάνωση των βιοτεχνικών μονά-
δων και των επιχειρήσεων σε ένα πλή-
ρως λειτουργικό βιοτεχνικό πάρκο θα
αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα ανα-
πτυξιακά κίνητρα, αποφέροντας και ση-
μαντικούς πόρους στον νέο Δήμο.
Επιθυμούμε και επιδιώκουμε, εν ολί-
γοις, τη δημιουργία με έδρα το Ωραιό-
καστρο ενός πράσινου και ανθρώπι-
νου ημιαστικού και συγχρόνως ημιο-
ρεινού Δήμου, εφόσον μάλιστα συγκε-
ντρώνονται και οι αναγκαίες προϋπο-
θέσεις για τη μελλοντική αναπτυξιακή
του πορεία.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επειδή πι-
στεύουμε ότι μια τέτοια ιστορική από-
φαση για την πόλη και τον Δήμο μας
μπορεί να ληφθεί μόνον εφόσον θα
έχει εκφραστεί γνήσια και καθολικά ο
ίδιος ο λαός, επιφυλασσόμαστε, ώστε,
όταν υπάρξει συγκεκριμένη συνολική
πρόταση από την κυβέρνηση, να την
επαναξιολογήσουμε και να τη θέσουμε
σε δημόσια διαβούλευση ενώπιον των
συμπολιτών μας.

Ευχόμαστε από καρδιάς 

σε όλους τους συμπολίτες μας

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ



Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση βρί-
σκεται στην κρισιμότερη ίσως καμπή
της ιστορίας της, εν όψει της εφαρμο-
γής του μεταρρυθμιστικού προγράμ-
ματος «Καλλικράτης».
Αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα και την
κρισιμότητα του θέματος ως προς το
μέλλον των τοπικών κοινωνιών, σύσσω-
μη η αυτοδιοικητική οικογένεια ολό-
κληρης της χώρας και σύσσωμες ασφα-
λώς οι δημοτικές παρατάξεις που εκ-
προσωπούνται στα κατά τόπους Δημο-
τικά Συμβούλια έχουν ανάγει τον «Καλ-
λικράτη» σε ζήτημα αιχμής, καταθέτο-
ντας τις σκέψεις και τις προτάσεις τους
σχετικά με την επικείμενη διοικητική
μεταρρύθμιση.
Όλοι έχουν καταθέσει την αγωνία, το
ενδιαφέρον και τις σκέψεις τους για
τον «Καλλικράτη», πλην ενός. Πλην
ενός και μόνου εκπροσώπου της αντι-
πολίτευσης στο Ωραιόκαστρο, ο οποίος
είτε από άγνοια είτε από αδιαφορία εί-
τε για άλλους προσωπικούς του λόγους
δεν έχει καταθέσει ούτε μια απλή σκέ-
ψη για το θέμα που κυριαρχεί στα αυ-
τοδιοικητικά δρώμενα.
Για πολλοστή φορά ο ίδιος αυτός εκπρό-
σωπος της αντιπολίτευσης, θέλοντας
προφανώς να εξυπηρετήσει τα προσω-
πικά του μικροπολιτικά συμφέροντα,
επιχειρεί να ρίξει λάσπη στη Δημοτική
Αρχή, με τα συνήθη πλέον ψεύδη του.
Αποδεικνύει δυστυχώς σταθερά ότι
στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου είναι «ωσεί παρών» και μάλλον
δεν καταλαβαίνει ούτε καν τι ψηφίζει.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας
οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακό-
λουθα:
α. Για όλα τα έργα που υλοποιούνται
στον Δήμο Ωραιοκάστρου υπάρχουν
ολοκληρωμένες μελέτες. Τα μεγάλα

έργα, άλλωστε, υλοποιούνται με πό-
ρους που εξασφάλισε η Διοίκησή μας
από κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγή-
σεις -χωρίς οι πολίτες του Ωραιοκά-
στρου να επιβαρύνονται ούτε με ένα
ευρώ- και μάλιστα σε οικόπεδα που
επιτύχαμε να παραχωρηθούν στον Δή-
μο εντελώς δωρεάν από το Ελληνικό
Δημόσιο, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος
ήθελε να τα πάρουν ιδιώτες.
β. Η αύξηση του προϋπολογισμού του
Πολιτιστικού Οργανισμού ήταν επιβε-
βλημένη, καθώς εντός των επομένων
μηνών θα λειτουργήσει το κτίριο διοί-
κησης «Παύλος Μελάς» στο Παλαιόκα-
στρο, με χώρους θεάτρου, ζωγραφι-
κής, βιβλιοθήκης, με αίθουσα χορού
και πολλές άλλες πολιτιστικές δραστη-
ριότητες. Εξάλλου, ο Πολιτιστικός Ορ-
γανισμός του Δήμου Ωραιοκάστρου δη-
μιούργησε νέα τμήματα παραδοσια-
κών χορών και χορωδίας με τους αντί-
στοιχους ειδικούς δασκάλους.
γ. Η αγορά και η φύτευση των δενδρυλ-
λίων, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ,
έγινε κατόπιν διαγωνισμού, όπως ακρι-
βώς προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
δ. Ο κραυγαλέος ισχυρισμός του ότι ο
διαγωνισμός για την προμήθεια απορ-
ριμματοφόρων έγινε με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος αποδεικνύει ότι εί-
τε έχει μαύρα μεσάνυχτα ως προς τη
λειτουργία της αυτοδιοίκησης είτε εί-
ναι επικίνδυνος έστω και για αντιπολί-
τευση, αφού δεν είναι σε θέση να κα-
ταλάβει αυτά που αποφασίζει το Δημο-
τικό Συμβούλιο.
Να του θυμίσουμε ότι η διαδικασία έγι-
νε ακριβώς όπως επιτάσσει ο νόμος, δη-
λαδή με επίσημο διεθνή διαγωνισμό,
δημοσίευση της διακήρυξης και σχετι-
κές εγκριτικές αποφάσεις από το Δημο-
τικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτρο-

πή και την Επιτροπή Αξιολόγησης.
ε. Σε ό,τι αφορά στις απευθείας αναθέ-
σεις που επικαλείται, να του ξαναπού-
με ότι μάλλον χρειάζεται, εκτός από
τον ρόλο του ψιθυριστή, κάποτε να
μπει στον κόπο να διαβάσει και τον κώ-
δικα, για να αποφεύγει τα χονδροειδή
ατοπήματά του.
στ. Ως προς τη δημοσκόπηση, στην
οποία αναφέρεται, οφείλουμε να του
υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για πρω-
τογενή έρευνα, η οποία δεν διεξάγεται
«για να δούμε πού βρίσκονται οι παρα-
τάξεις», όπως ψευδώς ισχυρίζεται, αλ-
λά για την κατάρτιση του επιχειρησια-
κού προγράμματος των ετών 2011 -
2014. 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, μάλιστα, πολ-
λάκις έχει τεθεί ως παράδειγμα από
τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης ολόκληρου του Νομού Θεσσα-
λονίκης, καθώς σταθερά είναι ένας από
τους πρώτους Δήμους που φροντίζει να
καταθέτει εγκαίρως το επιχειρησιακό
του πρόγραμμα, στο οποίο περιγράφο-
νται κατά τρόπο λεπτομερειακό όλα τα
έργα και όλες οι δράσεις που θα υλοποι-
ηθούν για την ανάπτυξη της περιοχής.
ζ. Επειδή, μάλιστα, κάνει μια αναφορά
στο νοικοκύρεμα των οικονομικών του
Δήμου, θα του συστήναμε να μην το
επικαλείται, γιατί για νοικοκύρεμα δι-
καιούνται να μιλούν αυτοί που έχουν
αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να
ταυτιστούν με την ουσία και το περιε-
χόμενο της λέξης.
Δυστυχώς αυτό είναι το επίπεδο που
έχουν επιλέξει ορισμένοι, αδυνατώ-
ντας προφανώς να αντιπαρατεθούν με
τη Δημοτική μας Αρχή στο επίπεδο των
έργων και των πρωτοβουλιών που ανα-
λαμβάνονται. Τους αφήνουμε στην κρί-
ση των συμπολιτών μας…
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Όταν όλοι μιλούν για τον «Καλλικράτη»
κάποιος σιωπά και… σφυρίζει αδιάφορα
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ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ;

Ο «ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ» έχει ήδη συγκρουσθεί
με το παγόβουνο. Οι επιβάτες των
αμπαριών και οι ναυτικοί του πλοίου,
παλεύουν ήδη με τα νερά που άρχισαν
να μπάζουν τα «κοίλα» του σκάφους.
Μια παρέα όμως στα ανώτερα κατα-
στρώματα μετά το στιγμιαίο σοκ, συνε-
χίζει το βαλς που η ορχήστρα εξακο-
λουθεί να παίζει με πάθος.
Το story του ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ μας θυμίζει η
συμπεριφορά του δημάρχου μας, εν
μέσω της καταιγίδας που ήδη κτυπά
αλύπητα το σκάφος «ΕΛΛΑΣ». Αντί να
τον δούμε να συμμαζεύει λίγο τα έξο-
δα του δήμου για να απαλύνει έστω και
λίγο την σφοδρή οικονομική πίεση που
δέχονται ήδη οι πολίτες του δήμου μας
με τα τελευταία κυβερνητικά μέτρα,
εκείνος συνεχίζει ακάθεκτος το γνω-
στό «τροπάρι» που λίγο - πολύ συνηθί-
ζουν οι χωρίς φαντασία και όραμα
«οραματιστές-άρχοντες» του τόπου
μας.
Αλλά πιο είναι το «τροπάρι»; Μα το
γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες σε
πολλούς δήμους της χώρας. Την απρα-
ξία των προηγούμενων 3,5 χρόνων της
τελευταίας 4ετίας τους (και άλλων 12
παλαιοτέρων), προσπαθούν να καλύ-
ψουν το τελευταίο 6μηνο, με έργα
«ρουσφετολογικά» και έργα βιτρίνας,
ίσα-ίσα για την «εξαγορά» ψήφων. Αλ-
λά με τι χρήματα θα κάνουν αυτά τα χω-
ρίς μελέτες και σχεδιασμό «έργα»
τους; Ασφαλώς με δανεικά από τις τρά-
πεζες, που πάλι οι ίδιοι «υποτελείς» θα
κληθούν να αποπληρώσουν. 

Ήδη με απόφαση της πλειοψηφίας
του δημοτικού συμβουλίου έγινε αύξη-
ση του προϋπολογισμού του Πολιτιστι-
κού Οργανισμού του Δήμου Ωραιοκά-
στρου από 140.000€ σε 220.000€ δη-
λαδή αύξηση 57,14%!!!. Ωραία θα πει

κανείς!!! Επιτέλους ο δήμαρχος ενδια-
φέρεται για την ανάπτυξη του πολιτι-
σμού στο Ωραιόκαστρο!!! Όμως είναι
τα έτσι πράγματα; Είναι πραγματικά η
κατάλληλη εποχή για τόσο μεγάλη αύ-
ξηση δαπανών εν μέσω τέτοιας οικονο-
μικής κρίσης; Μήπως ο πραγματικός
λόγος είναι ότι διανύουμε προεκλογική
περίοδο και χρειάζονται χρήματα για
την προβολή του δημάρχου; Μήπως τα
χρήματα αυτά αντί να πάνε στον πολιτι-
σμό, θα πάνε σε (πολιτιστικές;) δεξιώ-
σεις, catering, ευχετήριες κάρτες, επι-
στολές και μηνύματα; Μήπως ήδη πάνε
σε προσκλήσεις προσώπων που λει-
τουργούν σαν κράχτες σε εκδηλώσεις
που διοργανώνει ο δήμαρχος; Αλλά μή-
πως πρόσφατα δεν αποφασίστηκε η
αγορά και εμφύτευση δενδρυλλίων
αξίας 45.000€, χωρίς να υπάρχει ούτε
ένα στοιχειώδες layout για το πού και
πώς θα εμφυτευθούν και ποιες ανά-
γκες θα καλύψουν; Να ήταν όμως μόνο
αυτά; ΟΧΙ. Το σχέδιο «octopus» έχει
πολλά πλοκάμια. Ο δήμαρχός μας,
αφού προκλητικά καθυστέρησε την
δημιουργία αυτόνομης υπηρεσίας
αποκομιδής απορριμμάτων, όπως προ-
έβλεψε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, ο
Νόμος Παυλόπουλου και αφού προ-
κλητικά αγνόησε την αντιπολίτευση
στο σύνολό της, η οποία τον πίεζε να
προχωρήσει σε επίλυση του θέματος,
έρχεται τώρα, να κάνει διαγωνισμό
1.200.000€ για την αγορά απορριμμα-
τοφόρων με την διαδικασία του κατ’
επείγοντος. Βέβαια για να μην τον αδι-
κούμε, πήρε από τον ανάδοχο και την
αστρονομική έκπτωση των 500€ από
το παραπάνω ποσό. Μήπως το σκηνικό
αυτό θυμίζει κατιτίς από την μεθοδο-
λογία των Ολυμπιακών έργων που τώ-
ρα καλούμαστε όλοι να πληρώσουμε;
Λέω ΜΗΠΩΣ; Αλλά τα άλλα πλοκάμια
του σχεδίου «octopus» πού είναι; Δυ-
στυχώς δεν είναι μόνο οκτώ αλλά ίσως

χίλια οκτώ. Αν ανατρέξει κανείς στον
προϋπολογισμό του έτους 2010 αλλά
και στους προϋπολογισμούς των προη-
γουμένων ετών, θα δει να επαναλαμ-
βάνονται πάρα πολλές φορές τα εξής
ποσά δαπανών. 
• 45.000€
• 15.000€
• 6.980€
Προς τί όμως αυτή η σύμπτωση- συμπά-
θεια για τα παραπάνω ποσά δαπανών;
Μήπως η επιλογή των ποσών αυτών δεν
είναι τυχαία αλλά συσχετίζεται με το
γεγονός ότι με τα ποσά αυτά μπορούν
να γίνονται απ’ ευθείας αναθέσεις είτε
με απόφαση του δημοτικού συμβουλί-
ου, που ελέγχει ο δήμαρχος, είτε με
απόφαση δημάρχου είτε αφορούν ερ-
γασίες τεμαχισμένων έργων χωρίς με-
λέτες και διαγωνισμούς; Αναρωτιέμαι
ΜΗΠΩΣ;
Τελικά, μήπως μαζί με το πολυπόθητο
νοικοκύρεμα του αδηφάγου κράτους
μας, ήρθε ο χρόνος να νοικοκυρέψου-
με και τα του Δήμου μας;

Υ.Γ. Αλήθεια γιατί στον 21ο αιώνα που
οι υπολογιστές έχουν απίστευτες ταχύ-
τητες επεξεργασίας, μια απλή δημο-
σκόπηση του δήμου μας με 30 - 35 ερω-
τήματα απευθυνόμενα σε ένα πλήθος
400 περίπου πολιτών, χρειάζεται 4 πε-
ρίπου μήνες για να δώσει αποτελέσμα-
τα; Και αφού αφορά τον δήμο, γιατί να
περιλαμβάνει ερωτήματα που σχετίζο-
νται με το προφίλ του δημάρχου; Μή-
πως ο λόγος καθυστέρησης της έκδο-
σης των αποτελεσμάτων σχετίζεται με
την «οικειοποίησή» τους; Και πως η
αντιπολίτευση του δήμου θα είναι σε
θέση να ελέγξει την ορθότητα των απο-
τελεσμάτων που θα δημοσιοποιηθούν;

Τα στελέχη της παράταξης μας, εύχο-
νται σε όλους τους κατοίκους του δή-
μου μας Καλό Πάσχα.







Δημαρχείο Ωραιοκάστρου 2313 304000-1

Ι.Κ.Α. Ωραιοκάστρου 2310 695770

Κ.Α.Π.Η. Ωραιοκάστρου 2313 304069

Κ.Ε.Π. 2310 695814

Δημοτική Βιβλιοθήκη 2313 304067

Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου 2310 690621

Κοινωνική Μέριμνα 2313 304068

Κοιμητήρια 2310 694602

Δημοτική Αστυνομία 2310 809060

ΙΖ’ Αστυνομικό Τμήμα 2310 605102 - 3

ΙΖ’ Τμήμα Ασφαλείας 2310 605100 - 1

Ταχυδρομείο 2310 696414

Ο.Α.Ε.Δ. 2310 696212 - 6

ALPHA Τράπεζα 2310 699372

Εγνατία Τράπεζα 2310 695892 - 3

Millenium Bank 2310 690873

Τράπεζα Πειραιώς 2310 698053

Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 2310 695022

Εθνική Τράπεζα 2310 689791

2310 689793 - 4

1ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου 2310 696781

2ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου 2310 689637

1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 2310 696060

2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 2310 689723

3ο Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου 2310 699639

1ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 2310 696267

2ο Δημοτικό Γαλήνης 2310 697780

3ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 2310 695993

4ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 2310 695322

1ο Δημοτικό Παλαιοκάστρου 2310 696185

2ο Δημοτικό Παλαιοκάστρου 2310 695171

1ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 2310 697639

2ο Νηπιαγωγείο Γαλήνης 2310 698818

3ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 2310 699788

4ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 2310 809070

5ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 2310 695389

1ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου 2310 690672

2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου 2310 690673

Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη 2310 696772

I.C.B.S 2310 698598

Παιδικός Σταθμός 

Δήμου Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 

Παιδόπολη 2310 695828

Β’ Παιδικός Σταθμός 

Δήμου Ωραιοκάστρου - Παιδόπολη 2310 698621

Παιδικός & Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Δήμου Ωραιοκάστρου - Ο.Α.Ε.Δ. 2310 696996

Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών 2310 689675

Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 2310 696296

Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυρού 2310 697286

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 2310 697148

Παρεκκλήσι Αγίας Παρασκευής 2310 699100 

χρήσιμα τηλέφωνα
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ΙΑΤΡΟΙ
Ακτινολόγοι - Ραδιολόγοι
Μαυρόπουλος Γεώργιος
2310 774540, 696843

Φούντος Γεώργιος
2310 231144

Αναισθησιολόγοι - Εντατικολόγοι
Τσιαντά - Ευθυμίου Αικατερίνη 
2310 695008

Γαστρεντερολόγοι
* Κοντοδήμου Κορίνα 
2310 696393, 6977358635

Γυναικολόγοι
Βερβερίδου Νίκη 
2310 695309, 6974934524

Δεληγιαννίδης Μιχάλης 
6974335166, 2310 244766, 696190

* Καραμήντζας Δημήτριος 
2310 698832, 6936837307

* Λαδά Ζωή 
2310 690577, 6978328381

Μπύρος Απόστολος 
2310 655505, 6948747823

* Τοσουνίδου Μαρίνα 
2310 697745, 6937778581

Τίκας Γεώργιος 
2310 696509, 247947, 272601

* Τριανταφυλλίδης Λέων Στυλιανός 
2310 020944, 6945550150

Τσιβελεκίδου Ελένη 
2310 412472, 694528, 6944566599

Δερματολόγοι
* Μπαϊζάνοβα Ρωξάνη 
2310 695919, 6978897462

Μπίκος Αριστείδης 
2310 764301, 6972257878

Καρδιολόγοι
* Σίσκος Α. Γεώργιος 
6944511234, 6972075007, 2310 698788

* Παπαδοπούλου Δέσποινα 
6978419445, 2310 695460, 699125

Μικροβιολόγοι
* Μπάτος Συμεών 
2310 692370

* Νικολού Βιβή 
2310 698889, 6944642042

Τρικαλιώτης Θεοχάρης 
2310 696976, 512323

* Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Κέντρο 
2310 695800, 6977433167

Νευρολόγοι
* Πετρίδου Κ. Μαρία 
2310 698602, 6932467452

Ορθοπεδικοί
* Βαλικίδης Χαρ. Αλέξιος 
2310 690583, 6978897472 

Καρατζέτζος Χαρίσιος 
6944787590, 2310 698439, 
698365, 696866

Λαζαρίδης Γιώργος 
2310 222152, 695283, 6944461808

* Φωτιάδης Ηλίας 
2310 699583, 6974735233 

Ουρολόγοι
Μαυρίδης Ανδρέας 
2310 700409, 6945153545

Παπανικολάου Ευτύχιος 
(Ανδρολόγος) 
2310 724640, 695111, 6944573780

Οφθαλμίατροι
* Μοιρασγεντή Κατερίνα 
2310 695065, 6976623181

Μπατζοτάσιος Γιάννης 
2310 552864

* Σαμανίδου Ελεονώρα 
2310 698832, 6947604343

Τρανός Πάρης 
6932279090, 2310 270899, 694367

Τσουματίδης Δήμος 
2310 553930, 699482

Παθολόγοι
Θεοδωρίδης Στέλιος (Διαβητολόγος) 
6944249821

* Ιωαννίδου Χρ. Βαϊα 
(Υπερτασιολόγος - Διαβητολόγος) 
2310 699450, 6932 462073

* Κεβρεκίδου Αθηνά (Υπερτασιολόγος) 
2310 699317, 689717

* Μπόσκος Μιχαήλ 
2310 696069

Παζάρλογλου Μιχάλης (Νεφρολόγος) 
2310 697880, 660494

* Πίγκας Γεώργιος (Διαβητολόγος) 
2310 699192, 689925

Σαπάκος Ιωάννης (Υπερτασιολόγος) 
2310 659953, 6944304958

Σαχινίδης Παύλος 
2310 747595, 699620, 6944467873

* Σπυρίδης Κωνσταντίνος 
6977205719, 2310 694900

* Τσιάντας Γεώργιος 
(Υπερτασιολόγος, Διαβητολόγος) 
6974978694, 2310 694109, 695008

Παιδίατροι
Ασλανίδου - Τρανού Ελένη 
6937132213, 2310 558148, 694367

Γιδάρης Κ. Δήμος 
6947932194, 2310 730581, 697164

* Δαουκόπουλος Δημήτρης 
6976886219, 2310 695050

* Εξαδακτύλου Σωτηρία 
6938622804, 2310 694640, 696900

Θωμαϊδης Νίκος 6944833433, 
ιατρείο 2310 734774, οικία 2310 698398

* Καραγιάννη Σταματία 
2310 690802, 6972000852

Κονταλέκας Ε. Αλέξανδρος 
2310 558822, 6979677988

Κριθαρούλα Τζένη 
6977649618

Μπουρλή Ευαγγελία
2310 659956, 6944504760

* Παππάς Α. Αθανάσιος 
2310 690801, 6977747178

* Τεφλιούδη Ελένη 
2310 689899, 6972676513

* Τσακαλίδης Παναγιώτης 
2310 696729, 699303, 6944245809

* Χαριζοπούλου Λολίτα 
2310 699278, 699087

Πνευμονολόγοι
* Ελευθερίου - Γιδάρη Κλειώ 
2310 694672, 6946680732 

Ναλμπάντης Αθανάσιος 
2310 416435, 697851, 6977501600

Πανούσης Α. Παναγιώτης 
2310 696870

Χειρούργοι
Αϊναλής Στυλιανός 
2310 699325

* Καραπιπερίδης Δαμιανός 
2310 695506, 6932827591

* Μαλκότσης Δημήτρης 
(Αγγειοχειρούργος - Αγγειολόγος) 
2310 697976, 6974432563

Μποτέλης Πέτρος 
2310 412472, 694528, 6977394592

* Παυλίδου Ελένη 
2310 694070, 698134

* Χατζηδημητρίου Χριστόδουλος
2310 696927, 6947565506
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Χειρούργοι παίδων
Ραμματά Κατερίνα 
2310 268900, 694581, 6974123224

Ψυχίατροι
* Μακρής Χρήστος
2310 695321

* Σαββίδου Κλεοπάτρα
2310 694208

Σιώτης Χρήστος 
2310 221184, 6944567350

Ωτορινολαρυγγολόγοι
* Γκάνσου Βάγια
2310 692122

* Πετρίδης Δημήτριος
2310 699557

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
* Αμαραντίδης Βασίλειος
2310 697796

* Αρβανιτίδου Πένυ 
2310 695172, 6948225822

* Καλαϊτζή Ελένη (Χειρούργος οδοντίατρος)
2310 699909, 6978183064

* Καλαϊτζής Γιώργος
2310 698083

* Κερίδου Ελένη 
2310 809209, 6948055573

* Κοβουσιάδου Ελισάβετ 
2310 698666, 699605, 6944819619

Κρικέλη - Ταγαρά Χρυσούλα 
2310 320894-5, 2310 698036

Μακρίδου Ραχήλ, 6945022394

* Μανωλάρα Μαρία 
(Χειρούργος οδοντίατρος) 
2310 694130

* Μεγαπάνου Βασιλική 
6977207120, 2310 694959

* Μουρατίδης Χ. Ευριπίδης 
2310 697631, 6937 670352

* Νικολαϊδης Κωνσταντίνος 
2310 696988, 697417, 6977212631

* Παρασκευόπουλος Εδουάρδος 
2310 698717

* Πετράκη Στέλλα 
2310 695707, 6972321786

* Σαραμάντου Δέσποινα
2310 696846

* Τρικαλιώτης Θ. Αλέξανδρος 
2310 696029, 6946231387

* Φαράχ Ζιάντ
2310 694130

* Χοχόλη Μπέτη
2310 694472

Ορθοδοντικοί
* Παπατσαρούχα Σοφία 
2310 699619, 6948899199

* Χαραλαμπίδης Αδάμ 
2310 689854, 6945757441

Ομοιοπαθητικοί
* Μπάτου Νίκη
2310 696319

* Παπαδοπούλου Ταμάρα 
2310 697529, 699696, 6977280474

Φυσιοθεραπευτές
Γκέλσης Ιωάννης
2310 689955

* Κανελίδου Ελένη 
2310 695908, 6974650892

* Καρύδης Νικόλαος 
2310 809210, 6945853113

Λιοτήρης Δημήτρης
6972401328

* Μαυροπούλου Ελευθερία 
2310 695931, 6973017266

* Πανούση Μαρίζα 
2310 698700, 6944854930

* Παπαδημητρίου Ιωάννα-Κατερίνα 
6944241476, 2310 697654, 6944377614

* Παρχαρίδης Αναστάσιος
2310 698524

* Σίνος Νικόλαος 
2310 696062, 6974351885

* Στοϊλίδης Αριστείδης 
6974316796

Ψυχολόγοι
* Αθανασιάδου Χριστίνα 
2310 698754, 696444

* Δρόσου Ευαγγελία 
(Ψυχοπαιδαγωγός) 
2310 697480, 6942403353

* Καμπάκη Δανάη (Εργοθεραπεύτρια) 
2310 698022, 6974918676

* Κασάμπαλη Κατερίνα 
2310 690852

Κεβρεκίδης Παντελής
2310 697601

Μανώλα Εύη (Σχολική Ψυχολόγος - 
Ψυχοθεραπεύτρια), 6977341718

* Μηλούση Κυριακή 
(Συμβουλευτική Ψυχολόγος)
6973312875

Μακρή Ευθυμία
2310 250133

Μπαμπούρης Ιωάννης 
2310 623583, 6974304666

* Νεάρχου Νίκη (Ψυχοθεραπεύτρια 
παίδων - Συμβουλευτική γονέων)
6972820704

Νταγλαράκης Ηλίας (Σύμβουλος Γονέων) 
6937503230

* Στανίση Νικολέτα (Λογοθεραπεύτρια) 
6940 946823

* Χριστοδουλάκη Ιωάννα (αποκλειστικά
για παιδιά με ειδικές ανάγκες) 
2310 699724, 6976626074

Ρεφλεξολογία
* Ζιάκα Αναστασία (μέλος του συλλόγου
Ελλήνων Ρεφλεξολόγων) 
2310 697578, 6973927415

Διαιτολόγοι
* Χ. Κουντουρούδη - Ε. Καλώνη 
2310 695393

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
* «Άγιος Μόδεστος» Κτηνιατρική Κλινική 
2310 683098, 697544 (οικ.)

* Αλατζάς Γεώργιος 
2310 697544, 735221

Βένιος Βασίλειος 
2310 697854, 772410

* Μοσχοβόπουλος Γεώργιος 
2310 696316

* Νικολαΐδου Ελισάβετ 
2310 698899, 6972285483

* Νυμφοπούλου Σόνια 
2310 809121, 6942499199

* Παντούλας Λάμπρος 
2310 696752, 6978227514

* Σώρος Χρήστος 
2310 698416, 6974646922

Για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων του
Ωραιοκάστρου φιλοξε-
νούμε στη στήλη, τους
ιατρούς συμπολίτες μας. 

Με αστερίσκο*
σημειώνουμε 
τα ιατρεία που 
βρίσκονται στο 
Ωραιόκαστρο



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άμεση Δράση 100

Πυροσβεστική 199

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166

IKA 184

Διανυκτερεύοντα Νοσοκομεία 1434

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία 1434

Λιμεναρχείο 2310 531505

Ολυμπιακή 2310 473312

Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εσωτερικού 145

Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εξωτερικού 147

Κινηματογράφοι - Θέατρα 181

Δρομολόγια ΚΤΕΛ 142

ΚΤΕΟ 167

Πρώτες Βοήθειες «Ερυθρός Σταυρός» 2310 530530

Δασαρχείο 191

Λιμενικό 2310 531504 - 7

Τουριστική Αστυνομία 2310 554871

Βλάβες 2310 511972, 928243, 520010

Ο.Σ.Ε. Τρένα 2310 517517

Υ.ΜΑ.Θ. 2310 264321

Νομαρχία 156- 2310 413651

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών 2310 522583

Τηλεφωνική γραμμή για το AIDS 2310 422021

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών 2310 233233

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 2310 589158

Μέγαρο Μουσικής 2310 895800

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Καργάκου Λεμονιά 

(Κομνηνών 66) 2310 689640

Καρολίδου-Μπελέλι Σουζάνα 

(Κομνηνών 30) 2310 697488

Ματάνα Γιολάντα & ΣΙΑ ΟΕ 

(Λ. Βύρωνα δίπλα στο ΙΚΑ) 2310 695711, 695040

Μπάτου - Πετρίδη Ζωή 

(Λ. Δημοκρατίας 19) 2310 696428

Μετζέλου Βάσω 

(Λ. Δημοκρατίας 31) 2310 696264

Παταβάλη-Τσουματίδου Στεφανία 

(Λ Δημοκρατίας 29) 2310 699481-2

Παπανικολάου - Εγγλεζάκη Μαρία 

(Π. Μελά 5, Παλαιόκαστρο) 2310 697888

Πετροπούλου Βίλλυ 

(Θεσσαλονίκης & Καρπενησίου 

έναντι Goody’s) 2310 690581

Τσουμπρής Νίκος (Γαλήνη) 2310 698254

Τυμπανίδης Θεόδωρος 

(Κομνηνών 87 & Αργυρουπόλεως, 

Πλατεία Δημαρχείου) 2310 695143

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
Θεσσαλονίκη 2310 551525

Λευκός Πύργος 2310 249100, 2310 218600, 214900

Μακεδονία 2310 550500

Μέγας Αλέξανδρος 2310 866866

Mercedes 2310 525000, 525777
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Οι αιτήσεις για τις εγγραφές παιδιών

στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου

θα γίνονται δεκτές

από τις 10 Μαΐου κι έως τις 15 Ιουνίου

στο Γραφείο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

που λειτουργεί στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης2. Εκκαθαριστικό της εφορίας
3. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας
4. Βεβαίωση παιδιάτρου
5. Αίτηση που δίδεται στον Δήμο

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

231 0 696.996 (Α’ Παιδικός Σταθμός)

231 0 698.621 (Β’ Παιδικός Σταθμός)




