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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ/ΦΙΛΜ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕI
ΣΕ 8.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Η παραγωγή του περιοδικού
γίνεται στην Παραγωγική Μονάδα
του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων)
ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ
ως δείγμα ενεργητικής συμμετοχής
στην προσπάθεια ανάπτυξης
του κοινωνικού του έργου.
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Δημαρχείο
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Εχεδώρου (ΠΟΔΕ)
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ΚΑΠΗ ΣΙΝΔΟΥ
2310 796868
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2310 754146

ΚΑΠΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 
2310 782709

ΚΑΠΗ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2310 784626

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΣΙΝΔΟΥ
2310 798266

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2310754364

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2310783168

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΔΙΑΒΑΤΩΝ
2310783444

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΙΝΔΟΥ
2310798060

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2310755483

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
2310781854

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2310778987

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΙΝΔΟΥ
2310799697

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
2310781881

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΘΕΑ “ΙΘΑΚΗ”
2310797662

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΦΥΤΩΝ
2310796264 / 2310 799684

Α-ΤΕΙΘ
2310 791101

ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ
2310 795153

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
2310798144

ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ
2310 785104

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΙΝΔΟΥ 
2310 569412

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΩΝΙΑΣ
2310 781000

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΣΙΝΔΟΥ
2310569420

ΚΕΠ ΣΙΝΔΟΥ
2310795073

ΕΛΤΑ ΣΙΝΔΟΥ
2310 799566

ΕΛΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2310 752111

ΕΛΤΑ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
2310781303

ΟΑΕΔ ΙΩΝΙΑΣ
2310782373

ΟΤΕ ΙΩΝΙΑΣ
2310781499

ΙΚΑ ΙΩΝΙΑΣ
2310782572

ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ
2310784401-7

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Μήνυμα Δημάρχου

Στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτό-
πων, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρου-
αρίου, είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και η ανάδειξη της σημασίας τους. 
Δυστυχώς, η Ελλάδα πρωτοστατεί στην συρρίκνω-
ση και στην υποβάθμισή τους. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την κατάσταση 
των ελληνικών υγροτόπων στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποδεικνύει, ότι οι ελ-
ληνικοί υγρότοποι κάθε άλλο παρά «χαίρουν άκρας 
υγείας». Περισσότεροι από τους μισούς υγροτό-
πους (το 54%) υποφέρουν από σημαντική υπο-
βάθμιση της ποιότητας των νερών που περιέχουν. 
Τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας είναι συ-
ντριπτικά, απέναντι στις προσπάθειες ορισμένων 
κρατικών οργάνων να ωραιοποιήσουν την σημερι-
νή κατάσταση των υγροτόπων. 

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως 
οι επετειακές εκδηλώσεις δεν μπορούν και δεν 
πρέπει να αποτελούν το άλλοθι όλων μας για να 
ξεχνούμε το περιβάλλον τις υπόλοιπες μέρες του 
χρόνου, αφού το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων 
μας. 

Οι ίδιοι ερευνητές  καθώς και όλες οι περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις, υπογραμμίζουν ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις η κατάσταση μπορεί να είναι αντι-
στρέψιμη και η μόνη ελπίδα είναι η τοπική κοινω-
νία. Στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας έχουμε 
τη χαρά να φιλοξενούμε έναν μοναδικό σε ομορ-
φιά και πολύτιμο σε αξία φυσικό υγρότοπο, το Δελ-
τα του Γαλλικού, που συντηρεί σπάνιες ενδημικές 
μορφές ζωής. Πολλά είναι τα έργα ανάπλασης που 
έχουνε γίνει από τη Δημοτική αρχή για την ανάδει-
ξη του υγροτόπου του Καλοχωρίου, όμως λίγοι εί-
ναι καθημερινά οι δημότες οι οποίοι επισκέπτονται 
την περιοχή συνοδεύοντας εκεί τα παιδιά τους. 
Πολλές και αξιέπαινες είναι οι δράσεις οι οποίες 
υλοποιούνται από τα Σχολεία μας και αφορούν 
στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όμως 
τα παιδιά κατανοούν την αξία των υγροτοπικών 
συστημάτων όταν προσεγγίζεται βιωματικά, όταν 

γίνεται ένα κομμάτι από την καθημερινότητά τους, 
όταν μαθαίνουν από τους ίδιους τους γονείς τους 
να παρατηρούν τα πουλιά, να αγγίζουν τη βλά-
στηση, να περπατούν προσεκτικά στα μονοπάτια 
που έχουν διαμορφωθεί. Μόνον έτσι μπορούν τα 
παιδιά να αντιληφθούν την οικολογική έννοια των 
υγροτόπων, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για 
την αλληλεξάρτηση φυτών ζώων και νερού, να μά-
θουν να ερευνούν και να αποκτήσουν ικανότητες 
παρατήρησης, ανάλυσης και σύνθεσης. Τα παιδιά 
επισκεπτόμενα τον υγρότοπο αναπτύσσουν στά-
σεις και διαθέσεις φιλικές προς αυτούς, χρησιμο-
ποιούν τις αισθήσεις τους και ευαισθητοποιούνται 
για την προστασία τους. 

Ας μου επιτραπεί η αναφορά σε μια ινδιάνικη πα-
ροιμία που λέει: «Δεν κληρονομούμε τη γη, τη 
δανειζόμαστε από τα παιδιά μας».

Τέλος θα ήθελα να καλέσω για μια ακόμη φορά 
τους γονείς – δημότες του Εχέδωρου- να επισκε-
φθούν την υγροτοπική περιοχή του Δέλτα του 
Γαλλικού ώστε να θαυμάσουν την φυσική του αξία 
και ομορφιά, να αφουγκραστούν τους ήχους του 
νερού και να καλλιεργήσουν στη συνείδηση των 
παιδιών τους το σεβασμό και την αγάπη για τα πο-
λύτιμα υδάτινα οικοσυστήματα. 
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Στην κυριότητα του Δήμου Εχεδώρου πέρασαν με 
τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας έκταση 645 στρεμμάτων η οποία αναπτύσσε-
ται στην προστατευόμενη από τη συνθήκη Ramsar 
περιοχή .
Η έκταση αυτή είχε παραχωρηθεί το 1968 στη Δι-
εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έπειτα από μακρο-
χρόνιους δικαστικούς αγώνες όπως μας εξηγεί ο 
Αντιδήμαρχος Εχεδώρου κ. Ευστάθιος Παντελίδης 
και μετά από τρεις προσφυγές στο ΣτΕ ακυρώθηκε 
η πράξη παραχώρησης της έκτασης στη ΔΕΘ και 
επανέρχεται τελεσίδικα στην περιουσία του Δήμου 
Εχεδώρου. Πρόκειται για ένα πολύτιμο περιουσι-
ακό στοιχείο-τονίζει ο κ .Παντελίδης-το οποίο θα 
αξιοποιηθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο προς 
όφελος όλων των δημοτών του Εχεδώρου αλλά και 
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής .

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι: «Ο σκο-
πός για τον οποίο κηρύχθηκε απαλλοτρίωση δεν 
έχει καταστεί δυνατό να υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, 
για το λόγο ότι όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί η κα-
τάσταση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά έχει μά-
λιστα χειροτερεύσει» και επισημαίνονται μεταξύ 
άλλων και τα εξής : 

« Στην εκδίκαση της ( από 2 Φεβρουαρίου 1999) 
αίτησης : του Δήμου Εχέδωρου Θεσσαλονίκης, 
κατά των Υπουργών: 1) Εθνικής Οικονομίας, 2) Οι-
κονομικών και 3) Ανάπτυξης, και κατά της παρεμ-
βαίνουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με την 
οποία ο αιτών Δήμος επιδιώκει να ακυρωθεί η σι-
ωπηρή απόρριψη των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, να δεχθούν αίτημα για την ανάκληση 
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία κηρύ-
χθηκε με την υπ’ αριθμ. 6624/4464/1972 κοινή 
υπουργική απόφαση Οικονομικών και Εθνικής Οι-
κονομίας. 
Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέ-
λου, με την Α.15218/4288/12.6.1971 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Βορείου 
Ελλάδος (Δ’ 146/1.7.1971) κηρύχθηκε αναγκαστική 
απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες της Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, εκτάσεως συνολικού εμ-

βαδού 1.084.981 τ.μ. κειμένης στην κτηματική πε-
ριοχή της Κοινότητας Καλοχωρίου και φερομένης 
να ανήκει σε διαφόρους ιδιώτες. Η απαλλοτρίωση 
κηρύχθηκε για τη μεταστέγαση και μεταφορά των 
εγκαταστάσεων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλο-
νίκης εκτός των ορίων της πόλεως Θεσσαλονίκης 
και λοιπούς συναφείς σκοπούς. Στη συνέχεια, με 
την ως άνω Ε, 6624/4464/4.9.1972 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι-
κών (Δ’ 254/6.10.1972) κηρύχθηκε, υπέρ και με δα-
πάνες ΝΠΔΔ «Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης», 
αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως 646.000 
τ.μ., κειμένης στην περιοχή της κτηματικής περι-
φέρειας της ίδιας Κοινότητας και φερομένης να 
ανήκει, και μεταξύ άλλων, σε αυτήν. Η τελευταία 
αυτή απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για τους αυτούς 
ως άνω σκοπούς, ήτοι για τη μεταστέγαση και με-
ταφορά των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Εκθέ-
σεως Θεσσαλονίκης εκτός των ορίων της πόλεως 
Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία ζώνης εγκαταστά-
σεων χονδρεμπορίου και ζώνης πρασίνου, προς 
εξυπηρέτηση της μείζονος περιοχής της πόλεως 
Θεσσαλονίκης και των λειτουργιών του λιμένος, 
της παρακείμενης βιομηχανικής ζώνης και ζώνης 
χονδρεμπορίου. 
Η απαλλοτρίωση συντελέσθηκε το έτος 1974 με 
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της πράξεως ειδοποιήσεως για την παρακατάθεση 
της οικείας αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων (Δ’ 254/22.10.1974). Στη συνέ-
χεια, η Κοινότητα Καλοχωρίου με την από 15.1.1980 
αίτηση της προς τη Διοίκηση ζήτησε την ανάκλη-
ση της ανωτέρω απαλλοτριώσεως για το λόγο ότι 
είχε παρέλθει αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς να 
χρησιμοποιηθεί η απαλλοτριωθείσα έκταση για το 
σκοπό, για τον οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση. 
Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε σιωπηρά από τη Δι-
οίκηση, αίτηση δε ακυρώσεως κατά της σιωπηρός 
αυτής αρνήσεως απορρίφθηκε ως αβάσιμη με την 
1989/1981 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, Η Κοινότητα Καλοχωρίου υπέβαλε, ακολού-
θως, στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομι-
κών και Εμπορίου την από 8.11.1991 αίτηση της για 
την ανάκληση της απαλλοτριώσεως. Στις 10.5.1993 
η Κοινότητα Καλοχωρίου υπέβαλε στα ως άνω 

Υπουργεία νέα αίτηση για την άρση της επίδικης 
απαλλοτριώσεως. Και η αίτηση αυτή απορρίφθηκε 
σιωπηρά από τη Διοίκηση, ενώ αίτηση ακυρώσεως 
κατά της σιωπηρός αυτής αρνήσεως απορρίφθηκε 
με την 4862/1995 απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. Με την απόφαση αυτή έγιναν, μεταξύ 
άλλων, δεκτά τα εξής: «... κατά τα στοιχεία του φα-
κέλου, μόλις το 1989 εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδο-
μικό Σχέδιο του οικισμού της αιτούσης Κοινότητας 
(απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων 66502/4837/3-10-1989 φ, 645 τ. Δ) 
το οποίο προέβλεψε χωροθέτηση ζώνης χώρου εκ-
θέσεων νοτίως του παραπάνω οικισμού καθώς και 
δημιουργία νέων οδικών αρτηριών για τη σύνδεση 
με τους προβλεπόμενους χώρους της Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εξ άλλου το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας, με το 3024/Ε1/1878/16-6-
1992 έγγραφο του προς την αιτούσα αναφέρει ότι 
η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι δεν 
εξέλιπε ο σκοπός για τον οποίο απαλλοτριώθηκε 
η επίμαχη έκταση, η οποία εξακολουθεί να είναι 
αναγκαία, αλλά η έλλειψη γενικωτέρων έργων υπο-
δομής στην περιοχή δεν επέτρεψε μέχρι τώρα την 
κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων.
Τέλος, η ΑΕ υπό την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης» στο 8862/13.9.1994 έγγραφο της 
προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναφέρει 
τα ακόλουθα: Ή έκταση αυτή (δηλ. η επίμαχη) απο-
τελεί τη μοναδική, προς το παρόν τουλάχιστον, 
προοπτική ανάπτυξης και επέκτασης της Δ.Ε.Θ. 
ΑΕ, ευθύς ως επιτρέψουν οι κρατούσες στην πε-
ριοχή συνθήκες την αξιοποίηση της... Η έκταση 
των 186 περίπου στρεμμάτων που κατέχει σήμε-
ρα και χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Θ. Α.Ε. στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης είναι ανεπαρκής σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα και μόλις και μετά 
βίας καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες της. Η 
συνεχής διεύρυνση των δραστηριοτήτων και του 
ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Δ.Ε,Θ. Α.Ε. 
στον ραγδαίως μεταβαλλόμενο Βαλκανικό και Ευ-
ρωπαϊκό χώρο δημιουργεί σήμερα, περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά, πιεστική ανάγκη είτε για την 
επέκταση των σημερινών της εγκαταστάσεων σε 
γειτονικούς χώρους (πράγμα αδύνατο ενόψει του 
ότι περιβάλλεται από οικοδομικά τετράγωνα με 

ΕΝ ΔΗΜΩ

Aγώνες ετών 
δικαιώθηκαν
Επανήλθε στο Δήμο 
Εχεδώρου έκταση 645 στρ.

Ευκλείδης Καραγιαννίδης
Δημοσιογράφος

Ευστάθιος Παντελίδης 
Αντιδήμαρχος
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πολυκατοικίες, από την Πανεπιστημιούπολη της 
Θεσσαλονίκης, από τις κεντρικές εγκαταστάσεις 
του Γ Σώματος Στρατού και από το Βυζαντινό και 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είτε για τη 
δημιουργία βοηθητικών ή και ανεξάρτητων εγκα-
ταστάσεων (όπως αποθηκών, βοηθητικών εγκα-
ταστάσεων, ειδικών μόνιμων εκθετηρίων, χώρων 
κοινής δραστηριότητας με Βαλκανικά κράτη και 
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ) σε κατάλληλο εκτός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονί-
κης χώρο, είτε, τέλος, για τη μεταφορά όλων των 
δραστηριοτήτων της σε επαρκή χώρο. Ως τέτοιος 
χώρος, για τη δημιουργία κυρίως βοηθητικών και 
συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, ενόψει των 
σημερινών δεδομένων, προορίζεται η έκταση των 
646 στρεμμάτων της περιοχής Καλοχωρίου, ενό-
ψει του ότι η πλήρης μετεγκατάσταση στην έκταση 
αυτή (που είναι υπερτριπλάσια της έκτασης στην 
οποία λειτουργεί σήμερα η Δ.Ε,Θ, Α,Ε. και οπωσ-
δήποτε παρέχει σημαντική άνεση χώρου) είναι, 
ακόμη και σήμερα, εξ αντικειμένου αδύνατη. Για 
τους παραπάνω λόγους το ΝΠΔΔ , της τέως ΔΕΘ 
, αλλά και η Δ.Ε.Θ, Α,Ε. ουδέποτε εξεδήλωσε πρό-
θεση παραιτήσεως από το δικαίωμα της να προβεί 
στην επωφελή για τις ανάγκες και τους σκοπούς 
του Οργανισμού χρήση του χώρου τούτου, ευθύς 
ως το επιτρέψουν οι γενικότερες συνθήκες στην 
περιοχή. Η απαλλοτριωθείσα έκταση κρίνεται απο-
λύτως αναγκαία για την ανάπτυξη της Δ.Ε θ. Α.Ε. 
και την εκπλήρωση των σκοπών κοινής ωφελείας 
που υπηρετεί, γεγονός που δεν ανατρέπεται από 
τις παράλληλες προσπάθειες που καταβάλλει η 
Δ.Ε,Θ. Α.Ε. για την απόκτηση και άλλου χώρου σε 
άλλες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης. Η προ-
σπάθεια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια σχεδιασμού 
και προοπτικής ανάπτυξης του Οργανισμού και 
δεν αποδεικνύει πρόθεση τυχόν της Δ.Ε.Θ. Α.Ε. να 
παραιτηθεί από τα ήδη κεκτημένα... 

Στο μεταξύ, πρέπει να σημειωθεί ότι η Δ.Ε.θ. Α.Ε. 
έχει προβεί και στη μόνη δυνατή μέχρι σήμερα 
προσπάθεια για την αξιολόγηση και την έναρξη 
αξιοποίησης του χώρου δηλαδή στην εκπόνηση 
μελέτης αξιοποίησης της περιοχής εγκαταστάσε-
ως Δ.Ε.Θ. από την έδρα Εδαφομηχανικής και Θε-

μελιώσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης με υπεύθυνο τον Καθη-
γητή Θ. Βαλαλά. Ακόμη, στις προθέσεις της είναι 
να προβεί, ευθύς ως το επιτρέψουν οι συνθήκες, 
σε επιχωμάτωση της έκτασης και άλλες ενέργειες 
διαμόρφωσης και προετοιμασίας της έκτασης για 
τη χρήση για την οποία προορίζεται... Ο σκοπός 
για τον οποίο κηρύχθηκε απαλλοτρίωση δεν έχει 
καταστεί δυνατό να υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, για 
το λόγο ότι όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί η κατάστα-
ση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά έχει μάλιστα 
χειροτερεύσει, επειδή δεν έχουν εκτελεσθεί μέχρι 
σήμερα οποιαδήποτε έργα υποδομής στην ευρύτε-
ρη περιοχή της έκτασης που αποκτήθηκε».

 Καταλήγοντας η απόφαση επισημαίνει μεταξύ άλ-
λων τα εξής: 
 «Επειδή, κατά συνέπεια, δεκτής γενομένης της 
κρινομένης αιτήσεως για λόγο βασίμως προβαλ-
λόμενο, καθίσταται αλυσιτελής η εξέταση των λοι-
πών προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως, πρέπει 
δε να απορριφθεί η παρέμβαση της εταιρείας ΔΕΘ 
ΑΕ .
Η Διοίκηση είχε την υποχρέωση, κατόπιν της από 
30,9,1998 αιτήσεως της Κοινότητας Καλοχωρί-
ου, φερομένης ως πρώην ιδιοκτήτριας, την οποία 
αφορά και ενδιαφέρει μόνη η πάροδος του ως άνω 
μακρού χρονικού διαστήματος να άρει την επίδικη 
συντελεσμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση. 

Δια ταύτα Δέχεται την υπό κρίση αίτηση. 

Ακυρώνει την δια της παρελεύσεως απράκτου τρι-
μήνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος 
παράλειψη της Διοικήσεως να άρει τη συντελεσμέ-
νη αναγκαστική απαλλοτρίωση της φερομένης ως 
ιδιοκτησίας του αιτούντος Δήμου, που επιβλήθηκε 
με την Ε. 6624/4464/4/9.1972 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 
κατά το αιτιολογικό. Απορρίπτει την παρέμβαση 
και Επιβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο και την πα-
ρεμβαίνουσα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε, 
να καταβάλουν στον αιτούντα Δήμο το ποσό των 
εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ, το οποίο αντιστοι-
χεί στη δικαστική του δαπάνη».

ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Τελεσίδικη 
απόφαση 
του Συμβουλίου 
Επικρατείας 
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Στο Δ.Δ. Καλοχωρίου...

Για τα παιδιά, μπορεί να μην είναι το σπίτι τους, 
αλλά σίγουρα είναι ένας χώρος όπου περνούνε 
πολλές ώρες από τη ζωής τους. Πολλά από αυτά 
μαζεύονται στην αυλή του σχολείου μετά το τέλος 
των μαθημάτων για να παίξουν και να βρουν τους 
φίλους τους. Αρκετά δε από αυτά όταν ενηλικιω-
θούν έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις από τα παι-
χνίδια μέσα στην αυλή του σχολείου.
Η Δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε την Κυρι-
ακή 3 Φεβρουαρίου 2008 με πρωτοβουλία του 
Αντιδημάρχου Εχεδώρου κ. Ευστάθιου Παντελί-
δη και της Δημοτικής Συμβούλου κας Ιωάννας 
Χριστοφορίδου.
Στις αυλές του Γυμνασίου και του Λυκείου καθώς 
και σε κεντρικούς περιφερειακούς δρόμους του 
Καλοχωρίου, τα παιδιά με τη βοήθεια των συμπολι-
τών τους φυτέψανε περίπου 300 δενδρίλια με την 
υπόσχεση να τα προσέχουν και να τα φροντίζουν 
ακόμη και κατά τη δύσκολη περίοδο του καλοκαι-
ριού. 
«Προσπαθούμε όλοι και η Δημοτική Αρχή και οι 
δάσκαλοι και τα ίδια τα παιδιά να διατηρήσουμε το 
σχολείο καθαρό και  όμορφο, αρχίζοντας από τη 
φροντίδα του σχολικού κήπου. Στις διαρκείς προ-
σπάθειές μας εντάσσεται και η δενδροφύτευση 
που πραγματοποιήθηκε στο Καλοχώρι. Η ευαισθη-
τοποίηση και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλ-
τούρας στα παιδιά δεν αποτελεί μόνο μέλημα των 
εκπαιδευτικών αλλά κυρίως της Δημοτικής Αρχής, 
η οποία με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις αναδει-
κνύει τα περιβαλλοντικά ζητήματα, προτείνουν λύ-
σεις και ευαισθητοποιούν όλου τους πολίτες του 
Δήμου σε θέματα που αφορούν στην προστασία 
του περιβάλλοντος.» δήλωσε στο Περιοδικό ο Αντι-
δήμαρχος Εχεδώρου κ. Ευστάθιος Παντελίδης.
«Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αγαπούν το πε-
ριβάλλον, να το φροντίζουν και να το προσέχουν. 
Ήδη έχουν αντιληφθεί πόση ομορφιά προσφέρει 
μια πράσινη αυλή από έναν άχαρο και τσιμεντέ-
νιο χώρο. Με την ευκαιρία της δεδροφύτευσης θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τους Συλλόγους του Καλο-
χωρίου που βοήθησαν στη δενδροφύτευση καθώς 
και την Εταιρεία Γενικών Μεταφορών «ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
ΑΕ» για τα καπέλα που προσέφεραν στα παιδιά» 
δήλωσε μεταξύ άλλων η Δημοτική Σύμβουλος Δ. 
Εχεδώρου κα Ιωάννα Χριστοφορίδου.

... και στο Δ.Δ. N. Μαγνησίας

Φτυάρια, αξίνες και τσάπες φορτώθηκαν στον 
ώμο πολίτες του Δ.Δ. N. Μαγνησίας και παρέα 
με τους μαθητές του Δημοτικού και του Λυκείου 
N. Μαγνησίας, την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 
2008, φύτεψαν δενδρίλια στον αύλειο χώρο των 
σχολείων.
«Στόχος μου είναι μια πράσινη πόλη» δήλωσε ο 
Αντιδήμαρχος Εχεδώρου κ. Αναστάσιος Αβρα-
μίδης, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για την 
πραγματοποίηση της δενδροφύτευσης.
Όπως ανέφερε στο περιοδικό «ΕΧΕΔΩΡΟΣ» ο κ. 
Αβραμίδης, η δενδροφύτευση εκφράζει τη βού-
ληση χιλιάδων πολιτών οι οποίοι απέδειξαν από 
όλο το φάσμα των ιδεολογικών και πολιτικών απο-
χρώσεων, ότι έχουν συνείδηση και είναι διαθέσι-
μοι και για μελλοντικές δράσεις. 
Σε μια εποχή απαξίωσης της εθελοντικής προ-
σφοράς και της αμφισβήτησης της προστασίας 
συλλογικών αγαθών, η συμμετοχή στην υλοποί-
ηση τέτοιου είδους οικολογικών πρωτοβουλιών 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση 
όλων και στη δημιουργική προστασία του περι-
βάλλοντος. Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων 
μας και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδη-
σης στα παιδιά αποτελεί κύριο μέλημα της Δημο-
τικής Αρχής.  
Ηδη, η Δημοτική Αρχή έχει δρομολογήσει την 
άμεση υλοποίηση νέων δενδροφυτεύσεων σε επι-
λεγμένα σημεία του Δ.Δ. N. Μαγνησίας. 
Στη δενδροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στο 
Δ.Δ. N. Μαγνησίας συμμετείχαν ο κ. Γιώργος Αθα-
νασιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Γιώργος 
Σπανίδης Τοπικός Σύμβουλος Δ.Δ. N. Μαγνησίας, 
η κα Μαρία Τσίμτση Τοπικός Σύμβουλος Δ.Δ. Μα-
γνησίας, οι Διευθυντές, καθηγητές και δάσκαλοι 
του Σχολείου και του Λυκείου Μαγνησίας, μέλη 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολεί-
ου και του Λυκείου καθώς και πολίτες του Δ.Δ.  
N. Μαγνησίας. 
Είναι σημαντικό για τα δένδρα να αφιερώνουμε 
ένα μικρό κομμάτι από τον χρόνο μας και να τα 
φροντίζουμε. Τα παιδιά το έχουμε καταλάβει καλά 
και χωρισμένα σε ομάδες των 5, υιοθέτησε κάθε 
ομάδα ένα δενδρίλιο με σκοπό να το φροντίζει και 
να το συντηρεί.
Ο Δήμος έχει ήδη φροντίσει για την εγκατάσταση 
αυτόματου ποτισμού στα νέα αυτά δενδρίλια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κέλλυ Μιμηκοπούλου

Ω 

Δενδροφύτευση 

Δεντροφύτευση στο Δ.Δ. Καλοχωρίου

Δεντροφύτευση στο Δ.Δ. Ν. Μαγνησίας



Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της Συνθήκης που η 
επίσημη ονομασίας της είναι: “Σύμβασης για τους 
Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας ως Ενδιαιτήματος 
Υδρόβιων Πουλιών”, ως υγρότοποι θεωρούνται  “... 
φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από 
έλη με ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς 
ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από 
τυρφώδεις περιοχές ή από νερό. Οι περιοχές αυτές 
είναι μονίμως ή προσωρινώς κατακλυζόμενες με 
νερό το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλ-
μυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες 
που καλύπτονται από θαλάσσιο νερό το βάθος του 
οποίου κατά την αμπώτιδα δεν υπερβαίνει τα έξι 
μέτρα. Στους υγρότοπους μπορούν να περιλαμβά-
νονται και οι παρόχθιες ή παράκτιες ζώνες που γει-
τονεύουν με υγρότοπους ή με νησιά ή με θαλάσσι-
ες υδατοσυλλογές και που είναι βαθύτερες από έξι 
μέτρα κατά την αμπώτιδα.”.
Οι υγρότοποι, όσοι δεν έχουν εντελώς υποβαθμι-
σθεί από τον Άνθρωπο, σφύζουν από ζωή. Ιδιαίτερα 
θαυμαστή είναι η πληθώρα υδρόβιων πουλιών που 
βρίσκουν εκεί χώρους για αναπαραγωγή, φώλια-
σμα, τροφή και ξεκούραση. Πολλά από τα είδη είναι 
μεταναστευτικά και προστατεύονται άμεσα ή έμμε-
σα από Διεθνείς Συμβάσεις (π.χ. Ραμσάρ, Βέρνης, 
Ρίο) και Κοινοτικές Οδηγίες (π.χ.79/409/ΕΟΚ για τα 
άγρια πουλιά). Eπίσης, πολλοί υγρότοποι προστα-
τεύονται από την εθνική νομοθεσία, τη Σύμβαση 
Ραμσάρ και περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.   
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης των υγρο-
τόπων σε τύπους, π.χ. ανάλογα με τη ρέουσα ή 
στάσιμη φύση των νερών, την αλατότητα του νε-
ρού, τη γειτνίασή τους με θάλασσα, το υπόστρωμά 
τους, με το αν είναι φυσικοί ή τεχνητοί κλπ. 
Οι πολύ γενικές κατηγορίες στις οποίες συνηθίζε-
ται να χωρίζονται οι υγρότοποι στην Ελλάδα είναι: 
δέλτα, έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, πηγές, εκβο-
λές, ποταμοί, τεχνητές λίμνες.
Οι υγρότοποι έχουν πολλαπλές αξίες για τον άν-
θρωπο, διότι:
• η μεγάλη τους βιολογική ποικιλότητα είναι απα-

ραίτητη για τη βελτίωση καλλιεργούμενων φυτών, 
αγροτικών ζώων και μικροοργανισμών, για ένα μέ-
ρος της επιστημονικής προόδου, ιδιαίτερα στην 
ιατρική, για πολλές τεχνολογικές καινοτομίες και 
για την ομαλή λειτουργία πολλών οικονομικών 
δραστηριοτήτων στις οποίες χρησιμοποιούνται 
ζωντανοί οργανισμοί,
• δίνουν νερό για ύδρευση και άρδευση, εμπλουτί-
ζουν τους υπόγειους υδροφορείς, προστατεύουν 
από πλημμύρες, ενεργούν ως φίλτρα καθαρισμού 
ρύπων, μειώνουν τις ζημίες από παγετούς και καύ-
σωνες,
• παράγουν αλιεύματα, συντηρούν θηράματα, δί-
νουν πλούσια τροφή σε αγροτικά ζώα,
• παρέχουν ευκαιρίες για αναψυχή, άθληση, οικο-
λογικό τουρισμό, εκπαίδευση και έρευνα,
• είναι συνδεδεμένοι με την ιστορία, τη μυθολογία 
και την πολιτιστική παράδοση. 
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στην ελληνική 
κοινωνία η τάση για αναγνώριση της τεράστιας ση-
μασίας των υγροτοπικών πόρων της χώρας. Ωστό-
σο, η τάση αυτή δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή 
ώστε να ανακόψει την υποβάθμιση που προκαλούν 
οι ασύνετες πρακτικές που ασκούνται στους υγρο-
τόπους και τις λεκάνες απορροής τους. 

ΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η Ελλάδα έχει σήμερα περισσότερους από 400 μι-
κρούς και μεγάλους υγροτόπους συνολικού εμβα-
δού πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Πολλοί 
από αυτούς είναι σύνθετοι και σχηματίζουν μωσα-
ϊκό υγροτόπων ή υγροτοπικά συμπλέγματα. Πριν 
από δύο γενεές η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση 
υγροτόπων. 
Ο αριθμός και το συνολικό εμβαδόν των υγροτό-
πων στην Ελλάδα, με βάση την προηγούμενη κα-
τηγοριοποίηση, παρουσιάζεται στον πίνακα 1 σύμ-
φωνα με την απογραφή που διενήργησε το ΕΚΒΥ 
το 1994. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν τουλάχιστον 
άλλοι 15 υγρότοποι που δεν είχαν περιληφθεί σε 
εκείνη την απογραφή. Αρκετοί από τους υγροτό-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κέλλυ Μιμηκοπούλου
Ω 

2 Φεβρουαρίου
Παγκόσμια 
Ημέρα 
Υγροτόπων

Ο εορτασμός της Ημέρας των Υγροτόπων 
γίνεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου, ημέρα 
κατά την οποία υπεγράφη το 1971, στην ιρανική 
πόλη Ραμσάρ, η  Συνθήκη για τους Υγρότοπους 
που αποσκοπεί στην προστασία και τη συνετή 
χρήση όλων των υγρότοπων μέσω τοπικών και 
εθνικών δράσεων και διακρατικής συνεργασίας 
ως μια συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη σε 
όλο τον κόσμο. 

Η Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 
1975 και ήταν η πρώτη σύμβαση που ασχο-
λήθηκε αποκλειστικά με την προστασία των 
βιοτόπων. Οι κύριες υποχρεώσεις που αναλαμ-
βάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι:

1) Να οριοθετήσουν κατάλληλους υγροτόπους 
μέσα στα όρια της εδαφικής επικράτειάς τους 
που θα περιληφθούν σε έναν κατάλογο Υγροτό-
πων Διεθνούς Σημασίας 

2) Να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τέτοιο 
σχεδιασμό ώστε να προωθήσουν τη διατήρηση 
των υγροτόπων που περιλαμβάνονται στον κατά-
λογο αυτό και την -κατά το δυνατόν- ορθολογική 
χρήση των υγροτόπων εντός της εδαφικής τους 
επικράτειας. 

3) Να προωθήσουν την προστασία των υγρο-
τόπων και της υδρόβιας ορνιθοπανίδας οριοθε-
τώντας προστατευόμενες περιοχές σε υγρο-
τόπους, είτε συμπεριλαμβάνονται είτε όχι, και 
παρέχοντας επαρκή μέσα για την φύλαξή τους.

4) Κάθε συμβαλλόμενο κράτος πρέπει να 
οριοθετήσει τουλάχιστον μία περιοχή που να 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο κατά τη στιγμή 
που υπογράφει τη Συνθήκη. 

Η Ελλάδα ήταν η έβδομη χώρα που υπέγραψε 
-και ενεργοποίησε με την υπογραφή της- τη 
Συνθήκη Ραμσάρ με το Ν.Δ. 191/74, ανακη-
ρύσσοντας 11 υγροτοπικές περιοχές, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο Υγροτόπων 
Διεθνούς Σημασίας.

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ - EKBY

Φωτογραφίες: Πέρη Κουράκλη, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικές πληροφορίες για τους Ελληνικούς Υγρότοπους

Δέλτα Γαλλικού Ποταμού-Καλοχώρι
Τρίχρωμος Φαλαροπόδας: πουλί της Β. Αμερικής, εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2007
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πους του πίνακα αποτελούν συμπλέγματα περισ-
σότερων υγροτόπων, που, αν προσμετρούνταν ως 
ξεχωριστές εγγραφές, ο συνολικός αριθμός, μαζί 
με εκείνους που εντοπίστηκαν μεταγενέστερα, θα 
έφθανε τους 415 περίπου. 
Οι πιο πλούσιες σε υγροτόπους περιοχές της χώρας 
είναι οι βόρειες και οι δυτικές (Πίνακας 2), γι’ αυτό 
και πάνω από αυτές παρατηρούνται οι σπουδαιότε-
ρες οδοί πτήσης των μεταναστευτικών πουλιών. 
Στον κατάλογο Ramsar η Ελλάδα έχει συμπεριλά-
βει 11 υγρότοπους οι οποίοι το 1989 υιοθετήθηκαν 
επίσημα από την Ε.Ε. και θεωρήθηκαν Ειδικές 
Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με την Οδη-
γία 79/409 (εικ. 1). Οι 11 υγρότοποι που προστατεύ-
ονται από τη Σύμβαση Ramsar είναι:
1. Το Δέλτα του Έβρου 
2. Η λίμνη Βιστωνίδα και η λιμνοθάλασσα του Πόρ-
το Λάγος 
3. Η λίμνη Μητρικού και οι λιμνοθάλασσες Ροδό-
πης - νομός Ροδόπης
4. Το Δέλτα του Νέστου 
5. Οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια 
6. Η Τεχνητή Λίμνη Κερκίνη - νομός Σερρών
7. Το Δέλτα των ποταμών Αξιού, Λουδία, Αλιάκμο-
να και αλυκή Κίτρους 

8. Αμβρακικός κόλπος 
9. Το Δέλτα του Αχελώου και η Λιμνοθάλασσα 
τουΜεσολογγίου 
10. Η λιμνοθάλασσα Κοτύχι (νομός Ηλείας) και το 
δάσος της Στροφυλιάς (νομός Αχαΐας) 
11. Η λίμνη της Μικρής Πρέσπας - νομός Φλώρι-
νας. 
Για το 2008 το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας των 
Υγροτόπων είναι «Υγιείς υγρότοποι, υγιείς άνθρω-
ποι», το οποίο θα είναι και το θέμα της 10ης συ-
νάντησης των μελών της Συνθήκης που θα γίνει 
στην Κορέα το Φθινόπωρο του 2008. Η επιλογή 
του θέματος από τη Γραμματεία της Συνθήκης 
Ραμσάρ έγινε με σκοπό να αναδειχθούν οι άμεσες 
θετικές συνέπειες της διατήρησης των υγροτόπων 
στην ανθρώπινη υγεία (όπως η προμήθεια τροφής, 
καθαρού νερού, φαρμακευτικών προϊόντων κλπ), 
αλλά και οι άμεσες αρνητικές συνέπειες της κακής 
διαχείρισης των υγροτόπων στην ανθρώπινη υγεία 
(για παράδειγμα οι ασθένειες που συνδέονται με 
την ποιότητα του νερού, οι πλημμύρες, η μόλυν-
ση του πόσιμου νερού).   Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κάθε χρόνο χάνουν τη 
ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με τους 
υγροτόπους περίπου 3 εκατ. άνθρωποι.

Λίμνη ΚερκίνηΛίμνη Κερκίνη

Με καλύτερες στιγμές την απελευθέρωση 
πουλιών και την παράσταση Καραγκιόζη γιορ-
τάστηκε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στο Κέ-
ντρο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος των Νέων 
Μαλγάρων η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.
Μετά την ενημέρωση για τις λειτουργίες των 
υγροτόπων, την προστατευόμενη περιοχή και 
το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης, μικροί και με-
γάλοι βγήκαν στην αυλή του κτιρίου και απε-
λευθέρωσαν δύο γερακίνες και μία τιτώ (είδος 
κουκουβάγιας) που προήλθαν από την περί-
θαλψη του ΕΚΠΑΖ. Ήταν δυστυχώς τα τελευ-
ταία πουλιά που περιθάλφθηκαν στο ΕΚΠΑΖ 
στη Θεσσαλονίκη, που έκλεισε από την υγειο-
νομική υπηρεσία, αλλά ελπίζουμε σύντομα να 
βρεθεί μία λύση για τη στέγαση του Κέντρου.
Ο καραγκιοζοπαίχτης Γιάννης Χατζής κράτησε 
ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών σε μία 
παράσταση κατά την οποία ο αιώνιος πεινα-
σμένος κατεργάρης εκλήθη να δουλέψει ως… 
φύλακας σε προστατευόμενη περιοχή, ενώ με 
την ευκαιρία ζήτησε τη συνεισφορά των παιδι-
ών σε θέματα όπως η προστασία της φύσης, η 
αποφυγή της ρύπανσης και ο περιορισμός του 
φαινομένου του θερμοκηπίου.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των εθελοντών 
του ΕΚΠΑΖ και της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρίας, τα παιδιά επιδόθηκαν με μεγάλο 
ενδιαφέρον σε περιβαλλοντικά παιχνίδια. Το 
ενδιαφέρον τους «έκλεψε» η κατασκευή της 
χελώνας, από το υλικό με το οποίο φρόντισε 
να μας προμηθεύσει η Γραμματεία της Σύμβα-
σης Ραμσάρ.
Ευχαριστούμε πολύ τους εθελοντές που συμ-
μετείχαν! Ήδη υπήρξε ενδιαφέρον από ανθρώ-
πους της περιοχής για συμμετοχή στην Ομάδα 
Φύσης Δέλτα!

Τύπος, αριθμός ανά τύπο και εμβαδόν των υγροτόπων της Ελλάδος

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΣΥΝΟΛ. ΕΜΒΑΔΟΝ % ΣΥΝΟΛ. ΜΗΚΟΣ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥ  ΣΤΡ. ΕΜΒΑΔΟΥ  km

δέλτα  12 3,2 680.300 33,58 -

έλη  75 19,8 58.326 2,88 -

λίμνες  56 14,8 597.673 29,50 -

λιμνοθάλασσες  60 15,9 287.665 14,20 -

πηγές  17 4,5 1331 0,06 -

εκβολές  42 11,1 42.646 2,10 -

τεχνητές λίμνες  25 6,6 358.235 17,68 -

ποταμοί  91 24,1 - - 4.268

ΣΥΝΟΛΟ  378 100,0 2.026.176   100,00 4.268

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ — ΛΟΥΔΙΑ 
— ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με την ευκαιρία της ετήσιας παγκόσμιας γιορτής για τους υγροτόπους 
του πλανήτη, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς ζητάει την προ-
σοχή σας σε μια εκπληκτική ιδιαιτερότητα του μεγαλύτερου αρχιπελά-
γους της Μεσογείου: το Αιγαίο φιλοξενεί 700 μικρούς και μεγάλους 
υγρότοπους σε 75 νησιά! 

700 οάσεις στο κατά κανόνα ημίξηρο νησιωτικό περιβάλλον, οι υγρό-
τοποι αυτοί στηρίζουν τη ζωή καθώς αποτελούν ενδιαιτήματα πολλών 
ειδών φυτών και ζώων (μερικά από τα οποία είναι σπάνια ή ενδημικά), 
δημιουργούν σπάνιους τύπους οικοτόπων και αποτελούν πολύτιμους 
σταθμούς ξεκούρασης, καταφυγίου και διατροφής εκατομμυρίων μετα-
ναστευτικών πουλιών. Η αξία τους για τους νησιώτες είναι πολύ μεγάλη 
καθώς είναι απαραίτητοι για την αρδευτική και υδρευτική επάρκεια και 
αυτονομία, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ποικιλία και την ομορφιά των 
τοπίων και τονίζουν τη γραφικότητά τους. Ταυτόχρονα όμως, οι νησιωτι-
κοί υγρότοποι αποτελούν και τα πλέον απειλούμενα οικοσυστήματα του 
Αιγαίου. Δυστυχώς, εκατοντάδες από αυτούς υποβαθμίζονται με αυξα-
νόμενους ρυθμούς. Αλλοιώνονται και ρυπαίνονται έντονα και συρρικνώ-
νονται καθημερινά λόγω εκχερσώσεων, μπαζωμάτων και δόμησης. 

Αυτά και άλλα πολλά προκύπτουν από την ειδική έρευνα του WWF Ελ-
λάς «Προστασία των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου». Τα απογρα-
φικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν με επιτόπιες επισκέψεις της ερευ-
νητικής ομάδας της οργάνωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στο βιβλίο 
“Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: ταυτότητα, οικολο-
γική κατάσταση και απειλές”, το οποίο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Υγροτόπων στάλθηκε σε όλους τους Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβου-
λευτές. Όμως η απογραφή συνεχίζεται και επεκτάθηκε φέτος και στην 
Κρήτη, όπου έχουν εντοπιστεί κατ’ αρχήν 230 υγρότοποι. Παράλληλα, 
δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε 5 νησιά μέχρι στιγμής, ένα δίκτυο 
ενεργών πολιτών που παρακολουθούν συστηματικά την κατάσταση των 
υγροτόπων και ενημερώνουν έγκαιρα ώστε να γίνονται ενέργειες πρό-
ληψης ή αποκατάστασης της υποβάθμισης. Ήδη έχουν ερευνηθεί και 
καταγγελθεί 11 τέτοιες περιπτώσεις υποβάθμισης. 

«Οι νησιωτικοί υγρότοποι είναι εξαιρετικά πολύτιμοι φυσικοί πόροι και 
παράλληλα ένα διαχρονικό κοινωνικό αγαθό που στην Ελλάδα το κατα-
ναλώνουμε. Καταστρέφονται και το κόστος της απώλειας θα το επω-
μιστούν κυρίως οι επόμενες γενιές. Χρειάζονται άμεσα πολιτικές απο-
φάσεις και η εφαρμογή τους», τονίζει ο επιστημονικός υπεύθυνος της 
έρευνας, Καλούστ Παραγκαμιάν.

«Ζητάμε την άμεση κινητοποίηση του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας 
του τόπου, ώστε αυτά τα πολύτιμα φυσικά ‘διαμάντια’ να τύχουν της 
απαραίτητης προστασίας και σωστής διαχείρισης. Ας μην ξεχνάμε πως 
με δεδομένες τις συνθήκες που ήδη διαμορφώνονται στη Μεσόγειο 
από την κλιματική αλλαγή, κάθε μικρό ή μεγάλο υδάτινο οικοσύστημα 
γίνεται εξαιρετικά ευάλωτο και αποκτάει κορυφαία σημασία σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο», δήλωσε  ο Διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης 
Καραβέλλας.

WWF ΕΛΛΑΣ
Παγκόσμιο Ταμείο 
για τη Φύση

Άμεση πολιτική δράση 
για προστασία 
των νησιωτικών  
υγρότοπων

Πολύτιμη περιβαλλοντική κληρονομιά του πλανήτη μας, οι φυσικοί 
υγρότοποι έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 
Παρόλο που οι αναντικατάστατοι αυτοί φυσικοί πόροι προστατεύο-
νται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ, καθώς και από δυο Κοινοτικές 
Οδηγίες “http://www.ornithologiki.gr/gr/politiki/show_article.php?
artID=260&locale=gr”, η Ελλάδα πρωτοστατεί στη συρρίκνωση και 
υποβάθμισή τους.

Η οικολογική καταστροφή στη λί-
μνη Κορώνεια είναι ένα πρόσφατο 
παράδειγμα έλλειψης συντονι-
σμού, αλλά και πολιτικής βούλη-
σης. Σύμφωνα με το αισιόδοξο 
σενάριο, αν ολοκληρωθούν άμεσα 
τα έργα και σταματήσει η ρύπανση 
και η αποστράγγισή της, η λίμνη 
είναι δυνατό να ανακάμψει σε περί-
που 10 χρόνια. Μόλις τώρα θα ξεκινήσει η προσπάθεια καταγραφής 
όλων των παράνομων γεωτρήσεων, αν και από μόνη της δεν είναι 
αρκετή χωρίς σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου άρδευσης για την 
περιοχή, αλλά και την παροχή κινήτρων ενίσχυσης λιγότερο υδρο-
βόρων καλλιεργειών.

Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η άρνηση της Ελλά-
δας να εφαρμόσει την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά “http://www.
ornithologiki.gr/gr/politiki/show_article.php?artID=260&locale=gr
”. Η εμμονή της Πολιτείας στην εκτροπή του Αχελώου θα αλλοι-
ώσει τη φυσιογνωμία του ποταμού καταστρέφοντας το μοναδικό 
του Δέλτα, προκειμένου να καλύψει τον ελλειμματικό κάμπο της 
Θεσσαλίας, αντί να εφαρμόσει πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης 
των υδάτων.

Οι υγρότοποι ανήκουν στα πιο παραγωγικά οικοσυστήματα, καθώς 
παράγουν οξυγόνο δεσμεύοντας ταυτόχρονα το διοξείδιο του άν-
θρακα, εμπλουτίζουν τα νερά και προστατεύουν από τις πλημμύρες. 
Επιπλέον, υποστηρίζουν την οικονομία και την καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων που ζουν κοντά τους. Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος 
τους στον περιορισμό των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, 
ενώ αυτές ακριβώς οι περιοχές είναι οι πρώτες που θα πληγούν από 
την επικείμενη κλιματική αλλαγή! Η καθημερινή υποβάθμιση των 
υγροτόπων απειλεί με εξαφάνιση πολλά φυτά και ζώα θέτοντας σε 
κίνδυνο τη βιοποικιλότητα του τόπου μας.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εργάζεται επί 25 χρόνια για την 
προστασία των υγροτόπων της χώρας μας και την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον αυτών των 
μοναδικής αξίας περιοχών Το γραφείο της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη διεύθυνση: Καστριτσίου 
8, 54623, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,  thess@ornithologiki.
gr,  www.ornithologiki.gr  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανακοίνωση με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων

Συρρικνώνεται η περιβαλλοντική μας κληρονομιά
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Δέσποινα Παντελίδου, Δρ. Χημικός, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Εχεδώρου 
Βαλαβάνη Αθανασία, Χημικός

Ω

Αποτελέσματα 
μετρήσεων 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 
στο Δήμο Εχεδώρου

Την ευθύνη για τη λειτουργία του Δικτύου των 
Σταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
έχει η Δέσποινα Παντελίδου.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στο Δήμο Εχεδώρου για το 2006 κυ-
μάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με την 
Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος του 
Δήμου, στην οποία αναγράφονται και αναλύονται 
οι τιμές συγκέντρωσης των ρύπων που μετρήθη-
καν στους δύο Σταθμούς Ελέγχου Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης (Σίνδου - Καλοχωρίου) που λειτουργεί 
ο Δήμος από το 1991. Οι μετρήσεις και στους δύο 
σταθμούς ήταν, συγκρινόμενες μεταξύ τους, της 
ιδίας τάξης μεγέθους. Αυτό προκύπτει από τον 
ομογενή χαρακτήρα (Βιομηχανικό - Αστικό – Αγρο-
τικό) των οικισμών του Δήμου.
Οι υπερβάσεις ανά ρύπο για το έτος 2006 ανακε-
φαλαιώνονται παρακάτω:
Διοξείδιο του Θείου: Δεν σημειώθηκε καμία υπέρ-
βαση των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας σε κα-
νένα σταθμό.
Διοξείδιο του Αζώτου: Δεν σημειώθηκε καμία 
υπέρβαση των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας 
σε κανένα σταθμό.
Όζον: Δεν σημειώθηκε καμία υπέρβαση των ορίων 
της ισχύουσας νομοθεσίας σε κανένα σταθμό.
Το μειονέκτημα του δικτύου των Σταθμών Ατμο-
σφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Εχεδώρου είναι 
ότι δεν διαθέτει ακόμη τον κατάλληλο εξοπλισμό 
για την μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων, 
για τα οποία η πόλη της Θεσσαλονίκης παρουσιά-
ζει πολλές φορές υπερβάσεις. Υπάρχει πρόβλεψη 
για προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων  μέτρη-
σης των αιωρούμενων σωματιδίων  μέσα στο έτος 
2008.

Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι στην περιοχή του 
Δήμου Εχεδώρου, λόγω της λειτουργίας πολλών 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, το περι-
βάλλον πιθανότατα επιβαρύνεται και από άλλους 
ρύπους, όπως υποκατεστημένους ή μη υδρογο-
νάνθρακες, οσμές κ.ά.
Συνεπώς μία συνολική εκτίμηση της εικόνας του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής απαι-
τεί εκτός από τις μετρήσεις “ρουτίνας” των βασι-
κών ρύπων, και ειδικές μετρήσεις των παραπάνω 
ρύπων

Δεν μπορεί κανείς 
να προστατεύσει έναν 
υγρότοπο που είναι 
ελάχιστα γνωστός

Ποταμός Αξιός. Αβοκέτα: απειλούμενο είδος Άγρια Άλογα στον ποταμό Αξιό

Παλαιότερα, οι υγρότοποι θεωρούνταν άχρηστοι 
τόποι. Σήμερα, οι πολλαπλές για τον άνθρωπο 
ωφέλειες τους αναγνωρίζονται και συμπυκνώνο-
νται στο μήνυμα του φετινού εορτασμού της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων «ΥΓΙΕΙΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 
– ΥΓΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ». 

Η στενή σχέση μεταξύ της υγιούς λειτουργίας των 
υγροτόπων και της υγείας και ευημερίας των αν-
θρώπων έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά. Η διεθνής 
Σύμβαση Ραμσάρ υπολογίζει ότι η ασύνετη χρήση 
των υγροτόπων είναι υπεύθυνη για την απώλεια 
της ζωής 3 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε έτος 
και για την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης 
πολλών περισσότερων. 

Η Ελλάδα έχει πολλούς υγροτόπους, Υγρότοποι 
υπάρχουν σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης, δια-
φόρου μεγέθους και σημασίας. Ακριβής, ωστόσο, 
εικόνα της σημερινής κατάστασης των ελληνικών 
υγροτόπων δεν υπάρχει, καθώς η απογραφή που 
είχε κάνει το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγρο-
τόπων το 2000 πρέπει να επικαιροποιηθεί και να 
συμπληρωθεί, ιδίως όσον αφορά στην αναγνώριση 
των ορίων τους. Εκεί, δηλαδή, όπου υφίστανται οι 
μεγαλύτερες πιέσεις, όπως καταπατήσεις, εκχερ-
σώσεις κ.λπ. 

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι μια απογραφή από μόνη 
της δεν σώζει τους υγροτόπους. Αναδεικνύει, 
όμως, τις αξίες τους για τον άνθρωπο και στηρίζει 
τη λήψη αποφάσεων και μέτρων για τη διατήρη-
ση τους. Χρησιμεύει σε ευρύτερες χωροταξικές 
μελέτες φυσικού σχεδιασμού και χαρακτηρισμού 
προστατευόμενων περιοχών. Ένας απογεγραμμέ-
νος υγρότοπος έχει περισσότερες πιθανότητες να 
προστατευθεί μέσω της νομοθεσίας σε σχέση με 
κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι σημαντικότερος, 
αλλά άγνωστος. Μία απογραφή φανερώνει τα κενά 
και βοηθάει στον καθορισμό προτεραιοτήτων για 
την έρευνα και την ευαισθητοποίηση του κοινού. 
Η κατάλληλη, τέλος, επεξεργασία των δεδομένων 
της απογραφής, είναι χρήσιμη για τον προσδιορι-
σμό των τάσεων μεταβολής και την αξιολόγηση 
των δράσεων που τίθενται ως προτεραιότητα για 
τη διατήρηση των υγροτόπων. 

Αναγνωρίζοντας τις πολλαπλές ωφέλειες που προ-
κύπτουν από την απογραφή των υγροτόπων, η επι-
στημονική κοινότητα στη  Μεσόγειο έχει αναπτύ-
ξει εργαλεία απογραφής τα οποία αξιοποιούν τη 
σύγχρονη τεχνολογία και ενθαρρύνει τις χώρες να 
εντάξουν δράσεις απογραφής, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης του υγροτοπικού τους πλούτου 
στον εθνικό σχεδιασμό. 

ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
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Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε 
το workshop με θέμα «Διαδρομές στον μύθο του 
Εχεδώρου», το οποίο ενσωματώθηκε στο αντικεί-
μενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενός μαθήμα-
τος με τίτλο «O σχεδιασμός μέσα από ένα “παιxνί-
δι” απoσταθερoπoίησης καi απoδιάρθρωσης» (xει-
μερινό εξάμηνο 2007-2008). 
Στην εκδήλωση του Σαββάτου παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα των συνθετικών εργασιών αρχιτε-
κτονικού σχεδιασμού, που αφορούν τις «Διαδρο-
μές στον μύθο του Εχεδώρου» και εκπονήθηκαν   
από τις φοιτητικές ομάδες που συμμετείχαν στο 
workshop-μάθημα. Ζητούμενο θέμα ήταν η δια-
τύπωση μιας πρώτης συνθετικής ιδέας αρχιτε-
κτονικού σχεδιασμού, η οποία θα συσχετίζει την 
περιοχή του ποταμού Γαλλικού ή Εχεδώρου με την 
έννοια του «παραμυθιού». 
Σκοπός ήταν να συγκροτηθεί το υπόβαθρο για την 
διερεύνηση των χωρικών, περιβαλλοντικών, λει-
τουργικών και ιστορικών παραμέτρων για τον κα-
θορισμό του χαρακτήρα ανάπλασης της περιοχής. 
Το θέμα αφορούσε τέσσερις διακεκριμένους τό-

πους στην περιφέρεια της Σίνδου σε άμεση ή 
έμμεση σχέση με τον ποταμό Γαλλικό ή Εχέδωρο 
(αρχαία ονομασία με τη σημασία του ποταμού που 
φέρνει δώρα), οι οποίοι είναι: ο «ξύλινος οικισμός», 
το «δάσος», οι «λίμνες» και οι «όχθες». Οι τόποι 
αυτοί χαρακτηρίζονται από το βασικά γνωρίσμα-
τα του «περιαστικού κενού», που είναι κυρίως η 
απουσία κτισμένου ιστού, ενω παρουσιάζουν δια-
φορές, τόσοφυσικές, όσο και ανθρωπογενείς. 
Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση ενός τέτοιου 
θέματος, το οποίο βρίσκεται στο μεταίχμιο μιας σει-
ράς επιστημολογικών πεδίων εκτός από την αρχι-
τεκτονική, όπως του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, 
της αρχιτεκτονικής τοπίου, της πολεοδομίας, της 
αρχαιολογίας, της δασολογίας, κ.α., επιβάλλεται 
μια «διεπιστημονική» προσέγγιση. Στην κατεύθυν-
ση λοιπόν της διεπιστημονικής συνεργασίας πραγ-
ματοποιήθηκε μια σειρά ενημερωτικών διαλέξεων 
και συζητήσεων στη διαδικασία του workshop-μα-
θήματος με καλεσμένους-ες ομιλητές-τριες από 
άλλα πεδία, η οποία συνεχίστηκε και στη διάρκεια 
της Δημόσιας Παρουσίασης του Σαββάτου. 

Ενα Workshop
«Διαδρομές στον μύθο 
του Εχεδώρου»

μέσα σε ένα μάθημα
«O σχεδιασμός 
μέσα από ένα “παιχνίδι” 
αποσταθεροποίησης 
και αποδιάρθρωσης» 



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με ειδικά αφιερώματα στην Κύπρο, την Κρήτη 
και τη Θράκη, διοργάνωσε ο  Δήμος Συκεών και η 
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιτεχνικής 
Παιδείας και Πολιτισμού,  ένα  δωδεκαήμερο εκ-
δηλώσεων φιλοδοξώντας ταυτόχρονα να βάλει τα 
θεμέλια σε ένα νέο πολιτιστικό θεσμό. 
 
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που άρχισε στις 20 
Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 2 Μαρτίου, 
ξεκίνησε με μεγάλη λαογραφική έκθεση στην οποία 
συμμετείχε το Χορευτικό τμήμα Καλοχωρίου του 
Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Εχεδώρου με Λα-
ογραφικά στοιχεία από τη Β. Θράκη, ο Λαογραφικός 
– Μουσικοχορευτικός Όμιλος Βοϊακής Εστίας Θεσ-
σαλονίκης, η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων 
Ελλάδας, ο Λαογραφικός Όμιλος Παπάφη, η Δημοτι-
κή Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιτεχνικής Παιδείας 
και Πολιτισμού Συκεών και συνεχίστηκε με θεατρι-
κά και χορευτικά δρώμενα, ημερίδα για την ιστορία 
της ενδυμασίας στην Ελλάδα, έκθεση φωτογραφίας 
από την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στα κατεχόμενα της Κύπρου, μουσικοθεατρικές πα-
ραστάσεις και ολοκληρώθηκε με τα λαϊκά δρώμενα 
από την περίοδο του «Δωδεκαημέρου» της Αποκρι-
άς. Η 1η Λαογραφική Συνάντηση του Δήμου Συκεών 
ήταν αφιερωμένη στην Κύπρο.

Το Χορευτικό Τμήμα Καλοχωρίου του ΠΟΔΕ ξεχώ-
ρισε με τα εκθέματα, που προέρχονται από τη μό-
νιμη έκθεση λαογραφικού πολιτισμού στο Καλοχώ-
ρι, και με το θεατρικό δρώμενο με παραδοσιακούς 
χορούς και τραγούδια της Βόρειας Θράκης, που 
συνόδεψαν γνήσιοι λαϊκοί οργανοπαίχτες. 

Οι χαμένες πατρίδες, όπως οι Καρυές της Β. Θρά-
κης, αποτελούν μια βαριά πολιτιστική κληρονομιά 
για τους κατοίκους του Καλοχωρίου, που προέρχο-
νται από οικογένειες που κατάφεραν να διατηρή-
σουν τις μνήμες και τις παραδόσεις της γενέτειράς 
τους και σήμερα αποτελούν για το Δήμο Εχεδώρου 
ένα ενεργό κύτταρο πολιτιστικής ευαισθησίας. 

«Για μια ακόμη φορά το Χορευτικό Τμήμα Καλο-
χωρίου του ΠΟΔΕ ξεχώρισε με την εξειδικευμένη 
σκηνική του παρουσίαση και προσέφερε στους 
συμμετέχοντες τεκμήρια μνήμης και νοσταλγίας» 
δήλωσε στο περιοδικό ο Αντιδήμαρχος Εχεδώρου 
κ. Ευστάθιος Παντελίδης, ο οποίος δεν παρέλει-
ψε να συγχαρεί τα μέλη του Χορευτικού Τμήματος, 
τη Διοίκηση του ΠΟΔΕ καθώς και τους διοργανω-
τές της 1ης Λαογραφικής Συνάντησης.

«…Οι δραστηριότητες του Χορευτικού Τμήματος 

Καλοχωρίου του ΠΟΔΕ εστιάζουν κυρίως στην 
έρευνα και στη μελέτη των παραδοσιακών στοι-
χείων της θρακικής κουλτούρας με στόχο να δια-
τηρηθεί και να διαδοθεί κάθε πολιτισμική πληρο-
φορία που συνδέει τις ρίζες μας με τη σύγχρονη 
κοινωνική πραγματικότητα. Τα βιώματα των γονιών 
μας και των παππούδων μας, τροφοδότησαν εμάς 
τους νεότερους με αισθήματα σεβασμού για τους 
αγώνες τους και μας κληροδότησαν τον ανεκτί-
μητο θησαυρό της ιστορικής μας παράδοσης που 
οφείλουμε με ευσυνειδησία να μεταλαμπαδεύ-
σουμε στις νεότερες γενιές. Πρέπει να εκτιμάμε 
το παρελθόν και να παλεύουμε για το μέλλον…» 
ανέφερε μεταξύ άλλων η Δημοτική Σύμβουλος 
κα Ιωάννα Χριστοφορίδου.

Στα μονοπάτια 
της παράδοσης

1η Λαογραφική Συνάντηση 
Δήμου Συκεών

Ξεχώρισε το Χορευτικό 
Τμήμα Καλοχωρίου του ΠΟΔΕ 
στις 12ημερες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις
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Για δεύτερη φορά μέσα στο σχολικό έτος 2007 
– 2008 ο Δήμος Εχεδώρου παραχώρησε το λεω-
φορείο του Δήμου για την πραγματοποίηση εκπαι-
δευτικής επίσκεψης 25 μαθητών της τρίτης τάξης 
του 2ου Γυμνασίου Εχεδώρου στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή. Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια 
μιας σειράς εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται 
στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας που 
υλοποιείται στο σχολείο μας με θέμα «Ετικέτες 
τροφίμων – Μαθαίνω να ψωνίζω σωστά». 
Με τη συνεργασία του Διευθυντή του σχολείου 
μας κ. Κουλίνα Δημητρίου και των εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του 
Δημάρχου Εχεδώρου κ. Αρβανιτίδη Γεώργιου, του 
Αντιδημάρχου κ. Γεωργιάδη Σάββα και του Αντιδη-
μάρχου Παιδείας κ. Τατατζικίδη Αντώνιου, κατέστη 
εφικτή η υλοποίηση της επίσκεψης με απόλυτη 
επιτυχία. 
Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 
2008,  οι μαθητές του Γυμνασίου μας περιηγήθη-
καν στον πρότυπο αμπελώνα «Γιάννη Μπουτάρη», 
στον οπωρώνα, στον ελαιώνα «Κων. Τσάτσου», στο 
συσκευαστήριο λαχανικών, στο οινοποιείο, στο 
βουστάσιο, στα εκπαιδευτικά θερμοκήπια, στη βι-
βλιοθήκη και στην αίθουσα υποδοχής James Hall, 
όπου παρακολούθησαν ημίωρη εκπαιδευτική προ-
βολή. Λίγο πριν την αναχώρηση προσφέρθηκαν 
στους μαθητές ως ανάμνηση της επίσκεψής τους 
φυτά και ενημερωτικό υλικό της Σχολής. 
Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι από 
τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική επίσκεψη 
και εξέφρασαν στις καθηγήτριες κ. Πιπινή Παναγι-
ώτα, κ. Γούλα Χάιδω και κ. Μπαργούλη Άννα που 
τους συνόδευσαν, την επιθυμία τους για την οργά-
νωση παρόμοιων εκδηλώσεων.

Επίσκεψη στην 
Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή

Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
στο παρελθόν στις αγροτικές εργασίες
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Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των 
ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών είναι από 
τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, ωστόσο, το ποσο-
στό των αιφνίδιων θανάτων που σχετίζονται με τα 
ναρκωτικά είναι από τα υψηλότερα , σύμφωνα με 
την  ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πα-
ρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για 
την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών 
στην Ευρώπη το 2007   
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την κάνναβη, το Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών παρατηρεί «σταθε-
ροποίηση» της χρήσης της στην Ευρώπη, μετά από 
μία «παρατεταμένη περίοδο αύξησης». Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του Κέντρου, περισσότεροι από 
23 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες έκαναν χρήση 
κάνναβης το 2007, αριθμός που αντιστοιχεί σε 7% 
περίπου των ατόμων ηλικίας15-64 ετών κατά μέσο 
όρο, ενώ παράλληλα υπολογίζεται ότι περίπου 3 
εκατομμύρια άτομα κάνουν χρήση κάνναβης σε 
καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή βάση. 
Στην Ελλάδα χρήση κάνναβης κάνει το 2% των 
ατόμων ηλικίας 15-64 ετών, σύμφωνα με το Κέ-
ντρο Παρακολούθησης, ποσοστό το οποίο είναι το 
χαμηλότερο στην Ευρώπη, μετά τη Βουλγαρία. Τα 
υψηλότερα ποσοστά χρήσης κάνναβης στην Ευ-
ρώπη καταγράφονται στην Ιταλία και την Ισπανία 
(11,2%), στην Τσεχία (9,3%) και στη Μ. Βρετανία 
(8,7%).
Εξάλλου, αύξηση σημειώνεται σε ό,τι αφορά τη 
χρήση κοκαΐνης στην Ευρώπη, σύμφωνα με το 
Κέντρο Παρακολούθησης. Το 2005 καταγράφεται 
ένα ρεκόρ κατασχέσεων κοκαΐνης στην Ευρώπη 
(107 τόνοι, ποσότητα κατά 45% μεγαλύτερη από 
αυτήν που κατασχέθηκε το 2004), ενώ περίπου 
4,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναφέρουν ότι έκαναν 
χρήση κοκαΐνης τον τελευταίο χρόνο. Αντιθέτως, 
το Κέντρο παρατηρεί μείωση των χρηστών κοκαΐ-
νης στην Ελλάδα, από το 1998 έως σήμερα. 
Επίσης, σχετικά με τη χρήση αμφεταμινών και 
έκστασης, στην Ελλάδα καταγράφεται το χαμηλό-
τερο ποσοστό στην Ευρώπη, ενώ το υψηλότερο 

καταγράφεται στην Εσθονία, στη Μ. Βρετανία και 
στην Ουγγαρία. 
Σε ό,τι αφορά την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών (ηρω-
ίνη κ.α.), το Κέντρο Παρακολούθησης αναφέρει ότι 
κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως και 6 περιπτώσεων ανά 
1000 κατοίκους ηλικίας 15-64 ετών και σημειώνει 
ότι οι εκτιμήσεις αυτές προέρχονται από ποσοστά 
θανάσιμων λήψεων υπερβολικής δόσης ή από στοι-
χεία για λοιμώδη νοσήματα (AIDS, ηπατίτιδα). Τα 
υψηλότερα ποσοστά ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών 
καταγράφονται στην Εσθονία (15 περιπτώσεις ανά 
1000 κατοίκους), στην Τσεχία, στη Σλοβακία, στη 
Φινλανδία και τη Μ. Βρετανία, ενώ τα χαμηλότερα 
αναφέρονται στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία, στην 
Κύπρο και στην Ελλάδα.
Επιπλέον, το Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρ-
κωτικά, εκτιμά ότι το ποσοστό μετάδοσης του ιού 
HIV (ΑΙDS) στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών 
μειώνεται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, κάτι 
το οποίο οφείλεται στη μεγαλύτερη διαθεσιμότη-
τα μέτρων πρόληψης, αλλά και στο γεγονός ότι, 
σε ορισμένες χώρες, η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών 
δεν είναι πλέον τόσο διαδεδομένη όσο παλαιό-
τερα. Ωστόσο, το 2005 σημειώθηκαν 3.500 νέα 
κρούσματα HIV στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτι-
κών και υπολογίζεται ότι έως και 200.000 χρήστες 
ενέσιμων ναρκωτικών ζουν με τον ιό HIV και έως 1 
εκατομμύριο ζουν με τον ιό της ηπατίτιδας.
Τέλος, απογοητευτικές είναι οι εκτιμήσεις του 
Κέντρου Παρακολούθησης, σε ό,τι αφορά τους 
αιφνίδιους θανάτους που σχετίζονται με τη χρή-
ση ναρκωτικών. Συνολικά στην Ευρώπη καταγρά-
φονται 7.000 έως 8.000 θάνατοι, ετησίως, λόγω 
υπερβολικής δόσης, ενώ παράλληλα δεν διαφαί-
νεται καμία μείωση, με βάση τα πρόσφατα δεδο-
μένα. Αύξηση στο ποσοστό των συνδεόμενων με 
τα ναρκωτικά θανάτων στους χρήστες ναρκωτικών 
ηλικίας κάτω των 30 ετών καταγράφηκαν στην Ελ-
λάδα, στην Εσθονία, στο Λουξεμβούργο και στην 
Αυστρία και σε μικρότερο βαθμό στη Λετονία και 
στην Ολλανδία.

Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας

Ετήσια Έκθεση 
για την κατάσταση 
του προβλήματος 
των ναρκωτικών 
στην Ευρώπη
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Η εφηβεία συνδέεται με μεγάλες συναισθηματικές 
και σωματικές αλλαγές. Ο νέος δεν είναι πια παιδί 
αλλά ούτε ενήλικας. Ο κύριος στόχος της εφηβεί-
ας είναι η αναζήτηση της ταυτότητας, θα πρέπει, 
δηλαδή, ο ίδιος ο έφηβος να δώσει τις δικές του 
απαντήσεις σε σημαντικά υπαρξιακά ερωτήματα, 
όπως «ποιός είμαι», «πού πηγαίνω», «τί θέλω», «τί 
πιστεύω». Γι΄ αυτό και οι έφηβοι νιώθουν μεγάλη 
αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Είναι πολύ συνηθι-
σμένες οι συχνές συναισθηματικές μεταπτώσεις 
και τα αμφιθυμικά συναισθήματα που κάνουν τους 
έφηβους να νιώθουν άβολα, καθώς διαπιστώνουν 
ότι δεν ξέρουν τι πραγματικά θέλουν. Η αυτοεκτί-
μησή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικα-
νότητά τους να δημιουργούν καινούριες σχέσεις 
και φιλίες έξω από την οικογένεια, διατηρώντας 
όμως παράλληλα και την επαφή με τους γονείς 
τους. Συχνά, αυτή η ανάγκη να στραφούν προς τα 
έξω, καθώς και η μεγάλη σημασία που έχει σ’ αυτή 
την ηλικία η παρέα με τους συνομηλίκους, παρε-
ξηγούνται από τους γονείς. Όμως η ανάγκη αυτή 
προκύπτει γιατί η παρέα μοιάζει να προσφέρει μια 
«προσωρινή» ταυτότητα στον έφηβο, μέχρι αυτός 
να καταφέρει να αποκτήσει τη δική του προσωπική 
ταυτότητα που θα είναι ξεχωριστή από κείνη των 
γονιών του.
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εφηβείας 
είναι η έντονη επιθυμία και τάση του εφήβου να 
αποκτήσει νέες εμπειρίες, να πειραματιστεί με 
νέες καταστάσεις, να δοκιμάσει νέες μορφές συ-
μπεριφοράς και τρόπου ζωής δοκιμάζοντας έτσι 
τα όριά του. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, ο πειραματισμός 
με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά είναι πολύ συνηθι-
σμένος μεταξύ των εφήβων. Δυστυχώς οι έφηβοι 
δε βλέπουν τη σχέση που έχουν οι τωρινές πρά-
ξεις με τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν στο 
μέλλον. Επίσης, έχουν την τάση να αισθάνονται ότι 
είναι άτρωτοι και ανθεκτικοί σε προβλήματα που 
θεωρούν ότι παρουσιάζουν μόνο οι άλλοι. Μερικοί 
από τους λόγους που οδηγούν τους έφηβους στον 
πειραματισμό είναι η περιέργεια, ή επειδή αυτό 
τους δίνει μία αίσθηση ευφορίας ή για να μειώσουν 
το άγχος ή πιθανόν γιατί έτσι νιώθουν ότι δείχνουν 
πως μεγάλωσαν.
Το είδος της σχέσης που θα αναπτύξει ο νέος με 
τις ουσίες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις 
αντιλήψεις που έχει για αυτές, από τα πρότυπα 
που τον επηρεάζουν, από τους τρόπους με τους 
οποίους έχει μάθει να σκέφτεται και να εκφράζεται 
σε σχέση με τους άλλους, από την αντίληψη που 

έχει για τον εαυτό του καθώς και από τις αξίες που 
έχει στη ζωή του. 
Είναι δύσκολο να προβλέψουμε ποιοι έφηβοι 
απλώς θα πειραματιστούν και θα σταματήσουν και 
ποιοι θα συνεχίσουν, οδηγούμενοι σε σοβαρά προ-
βλήματα.
Αν και η επίδραση των συνομηλίκων αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην 
αρχική επαφή και πειραματισμό με τις ουσίες, τα 
βαθύτερα συναισθηματικά προβλήματα, οι προ-
βληματικές σχέσεις  στην οικογένεια και η αίσθηση 
απομόνωσης και περιθωριοποίησης από το περι-
βάλλον φαίνεται να  ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό 
για τη συνέχιση της χρήσης και την κατάχρηση. 
Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γνωρίζουμε ότι οι πε-
ρισσότεροι νέοι άνθρωποι δε συνεχίζουν τη χρήση 
ουσιών.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς: 

• Φροντίζουν να είναι πληροφορημένοι σωστά για 
τη χρήση ουσιών, όπως επίσης και να είναι ικανοί 
να αναγνωρίσουν τις ενδείξεις της κατάχρησης. Οι 
γονείς μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις τους 
και να συζητήσουν, αποφεύγοντας να κάνουν «κή-
ρυγμα» ή να κατηγορούν το παιδί τους. Συζητούμε 
για τις εξαρτησιογόνες ουσίες όπως συζητούμε για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα, χωρίς υπερβολές και πα-
νικό. Ακούμε επίσης τις απόψεις και τα συναισθή-
ματα του παιδιού μας γύρω από το θέμα. Οι γονείς 
καλό είναι επίσης να μπορούν να αναγνωρίσουν τις 
ενδείξεις της χρήσης και να μη διστάσουν να ζη-
τήσουν βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας. 
Αν οι γονείς ανακαλύψουν ότι το παιδί τους έκα-
νε ή κάνει χρήση ουσιών είναι σημαντικό να του 
δείξουν ότι συνεχίζουν να είναι κοντά του, αλλά 
δεν θα ανεχθούν με κανένα τρόπο τέτοιου είδους 
συμπεριφορές.

• Έχει μεγάλη σημασία να κατανοούν και να παρα-
κολουθούν τις αλλαγές που συμβαίνουν στο παιδί 
τους. Τα προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν 
στην κατάχρηση ουσιών εκδηλώνονται πολύ νωρί-
τερα, με άλλους τρόπους και συμπεριφορές. Κάθε 
συμπεριφορά δεν είναι τυχαία αλλά έχει κάποιες 
αιτίες και εκφράζει κάποιες ανάγκες στις οποίες 
πρέπει να ανταποκριθούμε. 

• Να συμμετέχουν με διακριτικότητα, όσο είναι δυ-
νατό, στις δραστηριότητες του παιδιού τους (μα-

θήματα, ελεύθερος χρόνος, παρέες με φίλους).

• Να καλλιεργούν κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρί-
νειας στην οικογένεια. Η έλλειψη εμπιστοσύνης 
και η συνεχής καχυποψία οδηγούν σε αντίθετα 
αποτελέσματα απ’ αυτά που θέλουμε. Πίσω από τις 
αρνήσεις και τα ψέματα του εφήβου κρύβεται συ-
νήθως κάποιος μεγάλος φόβος και μία βαθιά κρίση. 
Πρέπει λοιπόν να δούμε τις σχέσεις που υπάρχουν 
στην οικογένειά μας. 

• Να επικοινωνούν ανοιχτά με τους εφήβους. Η 
συζητήσεις καλό είναι να επικεντρώνονται στα 
προβλήματα της κοινής ζωής μέσα στην οικογέ-
νεια και στις σχέσεις μας (δεν είναι ανάγκη να μι-
λάμε μόνο όταν έχει συμβεί κάτι σοβαρό και όταν 
θέλουμε να επιπλήξουμε). Εάν έχουμε συνηθίσει 
να συζητούμε για την καθημερινότητά μας και για 
ότι μας απασχολεί στην κοινή μας ζωή, θα έχουμε 
περισσότερες πιθανότητες να μάθουμε την πιθα-
νή εμπειρία του παιδιού μας  με τις ουσίες και τι 
σημαίνουν γι’ αυτό. Δε σημαίνει ότι πάντα είναι 
όλα αρμονικά και ότι δεν μπορούν να υπάρχουν 
συγκρούσεις και καυγάδες. Στην οικογένεια πρέ-
πει να μπορούμε να εκφράζουμε τα συναισθήματά 
μας και τις αντιθέσεις μας. Οι γονείς είναι πρόσωπα 
κύρους και πρέπει να τοποθετούνται στις συζητή-
σεις με τα παιδιά τους με ειλικρίνεια και σαφήνεια. 
Καλό είναι να παραιτηθούν από την καθοδήγηση 
και να υιοθετήσουν το διάλογο ως βασικό μέσο 
επικοινωνίας με τον έφηβο. Να προσπαθήσουν να 
τους καταλάβουν, έστω κι αν δεν συμφωνούν από-
λυτα με τις απόψεις τους. Να τους προσφέρουν 
αποδοχή («..σε καταλαβαίνω») και συναισθηματική 
υποστήριξη. 

• Να θέτουν σταθερά όρια. Είναι αλήθεια ότι αν 
οι γονείς προσπαθήσουν να ασκήσουν μεγαλύτερο 
έλεγχο στα παιδιά τους κινδυνεύουν να θεωρη-
θούν αυστηροί. Αν πάλι παραχωρήσουν περισσό-
τερες ελευθερίες και ενισχύσουν υπερβολικά τις 
προσπάθειες των εφήβων για ανεξαρτητοποίηση 
είναι σαν να λένε «Δε μας χρειάζεσαι πια. Κάνε ότι 
θέλεις». Στην περίπτωση αυτή όμως κινδυνεύουν 
να θεωρηθούν από τους έφηβους άστοργοι και 
αδιάφοροι. Μέσα από τις έντονες συζητήσεις οι 
έφηβοι οριοθετούν τον εαυτό τους και ταυτόχρονα 
ανανεώνουν την εμπιστοσύνη στους γονείς τους, 
τους οποίους θέλουν δυνατούς, σταθερούς και 
ώριμους. Ακόμα και τα όρια και οι απαγορεύσεις 

Σπυροπούλου Ελευθερία
Κοινωνική & Κλινική Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα»
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είναι απαραίτητα. Τα έχουν ανάγκη, για να ανακό-
ψουν την ορμή και την παντοδυναμία τους. Ένας 
γονιός παραιτημένος, ανίσχυρος, όχι μόνο δεν εί-
ναι πρότυπο, αλλά κάνει τον έφηβο να αισθάνεται 
μεγαλύτερη ανασφάλεια. Έχει ανάγκη να βλέπει 
που είναι το όριο για να μπορέσει να διαπραγμα-
τευτεί μαζί του και να αυτοπροσδιοριστεί. 

• Να καλλιεργήσουν στο παιδί τους την αίσθηση 
του «ανήκειν». Η διατήρηση «δεσμών» με την κοι-
νωνία, έχει αποδειχθεί πως προστατεύουν το άτο-
μο τόσο από την αντικοινωνική συμπεριφορά, όσο 
και από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Στους 
κοινωνικούς αυτούς δεσμούς περιλαμβάνονται 
οι δεσμοί με τους γονείς και την οικογένεια, το 
θρησκευτικό συναίσθημα, το ενδιαφέρον για την 
εκπαίδευση και για άλλες κοινωνικές δραστηριότη-
τες. Το συναισθηματικό δέσιμο βοηθά το παιδί να 
υιοθετήσει βασικές κοινωνικές αξίες και κανόνες. 
Αντίθετα, αναφέρεται ότι η απομάκρυνση από τις 
καθιερωμένες κοινωνικές αξίες, σχετίζονται θετικά 
με τη χρήση ναρκωτικών. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες 
που τα ίδια (και όχι εμείς) θεωρούν αξιόλογες. Ένα 
παιδί που έχει τα δικά του ενδιαφέροντα, το δικό 
του τρόπο να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του, τη 
δική του δημιουργική ώθηση, δίνει νόημα στη ζωή 
του, νιώθει μια εσωτερική πληρότητα και πατά γερά 
στα πόδια του. Ένα παιδί που έχει επιβεβαιωθεί 
και διακριθεί μέσα από κάτι που κατάφερε ή έκανε 
το ίδιο, θα αντισταθεί καλύτερα σε οποιονδήποτε 
πειρασμό που μπορεί να το βλάψει, σε σύγκριση 
με ένα παιδί που βιώνει εσωτερικό κενό και αντλεί 
χαρά μόνο μέσα από υλικά αγαθά.

• Να προετοιμάσουν το παιδί τους για τις δυσκολίες 
της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι το βοηθούν να νιώσει 
ότι είναι ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
θα του προκύψουν. Επιθυμία όλων των γονιών είναι 
να μπορεί το παιδί τους να διαπραγματευτεί τις δυ-
σκολίες και όχι να τρέπεται σε φυγή. Αυτή τη στάση 
τη μαθαίνουμε αρχικά μέσα στην οικογένεια. Είναι 
λοιπόν πολύ σημαντικό οι ίδιοι οι γονείς να προά-
γουν την αυτονομία του παιδιού, προσφέροντάς του 
τις ευκαιρίες να πετύχει «στόχους» προσαρμοσμέ-
νους στις δυνατότητές του. Ενθαρρύνουμε την προ-
σπάθεια περισσότερο και όχι μόνο το αποτέλεσμα. 
Η συνήθεια να αναλαμβάνουμε, να λύνουμε τα προ-
βλήματα του παιδιού μας ή ακόμα να προλαβαίνουμε 
τις ανάγκες του εμποδίζει την αυτονόμησή του. Είναι 
επικίνδυνο να μην αφήνουμε το παιδί μας να αντιμε-
τωπίσει καμία δυσκολία, γιατί τότε μεγαλώνει σαν ένα 
φυτό σε θερμοκήπιο και δε ν θα έχει τις απαραίτητες 
αντιστάσεις για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του 
εξωτερικού κόσμου. Το να ικανοποιούμε επίσης κάθε 
επιθυμία του παιδιού μπορεί ακόμα και να ευνοήσει 
μία κατοπινή ουσιοεξάρτηση. Το παιδί συνηθίζει να 
του παρέχονται όλα και δεν θα αντέξει τις ματαιώ-
σεις όταν βρεθεί αντιμέτωπο με κάποιες δυσκολίες.  
Είναι πιθανότερο να αναζητήσει μία «γρήγορη» και 
«εύκολη» λύση. 

Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα»
Kέννεντυ 32 Αμπελόκηποι
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-729090

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Το ΚΕΘΕΑ, αυτοδιοικούμενο, μη κερδοσκοπικό νο-
μικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είναι ο πρώτος 
φορέας που συστάθηκε στην χωρά μας για την θε-
ραπεία, πρόληψη, εκπαίδευση επαγγελματιών και 
έρευνας  στον τομέα της τοξικοεξάρτησης.

Σήμερα το ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα πανελλαδικό δί-
κτυο δωρεάν υπηρεσιών με Ελληνική και Διεθνή 
αναγνώριση. Αποτελεί έναν από τους βασικούς 
φορείς υλοποίησης του Εθνικού σχεδιασμού κατά 
των ναρκωτικών.

Στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια λειτουργίας του ΚΕ-
ΘΕΑ λειτουργούν οι εξής μονάδες: Συμβουλευτικό 
Κέντρο – Κοινότητα – Επανένταξη – Οικογενειακή 
Υποστήριξη – Συμβουλευτική κρατουμένων – Απο-
φυλακισμένοι – Έφηβοι – Μητέρες  χρήστριες  ψυ-
χοτρόπων ουσιών με τα παιδιά τους – Τηλεφωνική 
γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης – Εκπαίδευ-
ση – Παραγωγικές  μονάδες  – Οικονομικό τμήμα 
– Έρευνα. 

Παράλληλα υπάρχουν Συμβουλευτικά Κέντρα στα 
Γιαννιτσά και στο Κιλκίς που συνδέονται με την 
Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και το λιθογραφείο το 
οποίο ασχολείται με τις γραφικές τέχνες.

Η θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη αποτελεί την κυρία 
φάση θεραπείας για χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών 
20 χρονών και άνω και βρίσκετε σε ένα όμορφο 
περιβάλλον στην Σίνδο. Ξεκίνησε την λειτουργία 
της το 1983 ως καινοτόμος δράση στον Ελληνικό 
χώρο. Με το πέρασμα των χρονών αποδυκνίεται 
περίτρανα πως τέτοιες δομές όχι μονό μπορούν 
να συνυπάρξουν ομαλά με τους γείτονες – πολίτες 
αλλά μπορούν και να ενισχύσουν την ποιότητα 
ζωής  όλων. 

Το βασικό πνεύμα της θεραπευτικής κοινότητας 
βασίζεται σε αρχές όπως: 

• “Μπορείς αλλά όχι μόνος”, που βασικό στόχο 
έχει να νοηματοδοτήσει την δύναμη της ομάδας 
στην επίτευξη ενός κοινού στόχου.

• “Μπορείς να αποφασίσεις να αλλάξεις τρόπο 
ζωής”, που νοηματοδοτεί την δύναμη της προσω-
πικής απόφασης.

• “Ασχολήσου με τους άλλους και το περιβάλλον”, 
που νοηματοδοτεί την σημασία να βγει κανείς από 
το δικό του «κλουβί».

• “Καν` το στεγνά, χωρίς φάρμακα”, με σημαντικό 
στόχο να πάρει όλη την δόξα της επιτυχίας το άτο-
μο και όχι τα φάρμακα.

Σε συνοπτικό επίπεδο ο βασικός στόχος της πο-
ρείας του ατόμου στην θεραπευτική κοινότητα εί-
ναι να αναγνωρίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του και να ποντάρει στα θετικά, 
δυνατά σημεία του, να ζει με την ποιότητα που ο 
ίδιος ορίζει, να βάζει δημιουργικούς στόχους και 
να προσπαθεί γι`αυτούς, να νοιάζεται για τον εαυ-
τό του, την οικογένεια του και τους άλλους όπως 
έτσι θα έπρεπε να κάνει έτσι και αλλιώς ο κάθε άν-
θρωπος. 
Το γενικότερο μήνυμα που εκτιμώ ότι στέλνεται 
από τους ανθρώπους που έρχονται στην θεραπευ-
τική κοινότητα είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα στην 
κατεύθυνση ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα των 
ναρκωτικών και ότι ο άνθρωπος που χρησιμοποι-
ούσε ναρκωτικές ουσίες έκανε κάποιες λανθασμέ-
νες επιλογές στην ζωή του που μπορεί όμως να 
τις αλλάξει.

Το ΚΕΘΕΑ 
και το βασικό 
νόημα της 
Θεραπευτικής 
Κοινότητας 
ΙΘΑΚΗ

Καλαμπαλίκης Βασίλης
Υπεύθυνος Θ. Κ. ΙΘΑΚΗ

Ω 



Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα των ναρκω-
τικών συζητιέται όλο και πιο έντονα, είτε 
γιατί οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
το πρόβλημα άρχισαν να το συζητούν πιο 
φωναχτά, είτε γιατί οι μορφές και οι δομές 
θεραπείας άρχισαν να πληθαίνουν κινώντας 
συζητήσεις αλλά κυρίως γιατί η πραγματικό-
τητα δείχνει ότι η εξάρτηση αφορά όλες τις 
ηλικίες, συναντιέται σε όλα τα κοινωνικά και 
οικονομικά στρώματα και χωρίς να μας ρω-
τήσει μπορεί να μας χτυπήσει την πόρτα. Αν 
η εξάρτηση μπει και φωλιάσει στο σπίτι μας 
δύσκολα διώκεται. Τα ΜΜΕ και η πλειονότητα 
των συζητήσεων φωτίζουν και ασχολούνται 
κυρίως μ΄αυτή την πλευρά – με τις συνέπειες 
της εξάρτησης και τις δυνατότητες θεραπείας 
της. 

Ελάχιστοι ασχολούνται με το ερώτημα γιατί 
άραγε οι «πόρτες» να ανοίγουν τόσο εύκολα 
με το πρώτο χτύπημα ή γιατί κάποιες «πόρ-
τες» ανοίγουν και κάποιες όχι. Οι απαντήσεις 
στα ερωτήματα αυτά είναι και το κλειδί των 
μέτρων που μπορεί να πάρει κανείς για να 
προλάβει, σαν γονέας, εκπαιδευτικός, νέος, 
αθλητικός, πολιτιστικός, τοπικός παράγο-
ντας – μέσα από οποιοδήποτε ρόλο. Σήμερα 
γνωρίζουμε ότι Πρόληψη δεν είναι σίγουρα 
ο εκφοβισμός, οι διαλέξεις, οι αφίσες και οι 
απαγορεύσεις. Η πρόληψη βρίσκεται στις  
καθημερινές πράξεις, αποφάσεις, στον τρόπο 
επικοινωνίας και στην ποιότητα των σχέσεων 
που θα αναπτυχθούν στην οικογένεια, στο 
σχολείο, στην παρέα, στην γειτονιά τα οποία 
θα δώσουν την ευκαιρία στο άτομο να εκφρα-
στεί, να δημιουργήσει δεσμούς, να εκτιμήσει 
τον εαυτό του και να θέσει υγιείς στόχους. 

Το Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης Δυ-
τικής Θεσσαλονίκης για τις εξαρτησιογόνες 
ουσίες «Δίκτυο Άλφα» είναι ένα από τα 73 
Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν αυτή τη 
στιγμή στην Ελλάδα υπό την εποπτεία του 
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑ-
ΝΑ). Τα Κέντρα Πρόληψης αποτελούν τους 
αναγνωρισμένους από το κράτος φορείς για 
την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της 
εξάρτησης. 

Με τη στήριξη του Δήμου Εχεδώρου και άλ-
λων 12 Δήμων και φορέων της Δυτικής Θεσ-
σαλονίκης, το «Δίκτυο Άλφα» υλοποιεί από 
το 2001 δράσεις στην οικογένεια, στο σχολείο 
και στην κοινότητα που έχουν ως στόχο την 

πρόληψη της εξάρτησης κυρίως των νέων 
από νόμιμες και παράνομες ουσίες. Υλοποιεί 
επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, 
ομαδικά εργαστήρια για γονείς, εκπαιδευτικές 
συναντήσεις με νέους, παρεμβάσεις ενη-
μέρωσης και  ευαισθητοποίησης σε φορείς 
και συλλόγους, ενώ ταυτόχρονα δέχεται σε 
ατομικά ραντεβού άτομα και οικογένειες 
που τους απασχολούν θέματα χρήσης και 
γενικότερα ψυχικής υγείας, με στόχο τη συμ-
βουλευτική και το σωστό προσανατολισμό για 
θεραπεία.  Το Κέντρο Πρόληψης παρέχει τις 
υπηρεσίες του στους πολίτες δωρεάν.

Πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς του Δήμου 
Εχεδώρου έχουν παρακολουθήσει τα επι-
μορφωτικά σεμινάρια του Δικτύου Άλφα και 
εφαρμόζουν  πρακτικές πρόληψης στις σχολι-
κές τους τάξεις και στις οικογένειές τους.  
Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου 
Πρόληψης στελεχώνεται από πέντε ψυχολό-
γους και έναν γραμματέα.

Ο Δήμος Εχεδώρου εκπροσωπείται στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Δικτύου Άλφα με  τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο 
Διαμαντόπουλο Γεώργιο, σε θέση Γενικού 
Γραμματέα. Ο Δήμος Αμπελοκήπων εκπροσω-
πούμενος από τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φούσκα Πασχάλη, έχει τη θέση 
του Προέδρου, η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλε-
ως και Σταυρουπόλεως με εκπρόσωπο τον 
πατέρα Νικηφόρο Καλαϊτζίδη κατέχει τη θέση 
Αντιπροέδρου, η Ένωση Γονέων και Κηδε-
μόνων Δήμου Ευόσμου «Αριστοτέλης» με 
εκπρόσωπο τον κύριο Ποντικίδη Αθανάσιο τη 
θέση Ταμία, ενώ μέλη είναι η Νομαρχία με εκ-
πρόσωπο τη Νομαρχιακή Σύμβουλο Ευτέρπη 
Βασιλειάδου, ο Δήμος Ευόσμου με εκπρόσω-
πο την Αντιδήμαρχο Μανδαλιανού Αθανασία, 
ο Δήμος Μενεμένης με εκπρόσωπο την Αντι-
δήμαρχο Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, ο Δήμος 
Ελευθερίου-Κορδελιού με εκπρόσωπο τον 
Δημοτικό Σύμβουλο Εμμανουηλίδη Γεώργιο 
και η Ε΄ΕΛΜΕ εκπροσωπούμενη από την 
εκπαιδευτικό Ρογδάκη Άννα.

Η πρόληψη της εξάρτησης 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Tο Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα» διοργανώ-
νει κύκλο ανοιχτών συναντήσεων ενημέρωσης για 
γονείς με τίτλο «Συζητούμε, Μαθαίνουμε, Υποστη-
ριζόμαστε». Το πρόγραμμα των συναντήσεων, οι 
οποίες θα υλοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Διαβατών (θεατράκι), έχει ως 
εξής:

Τετάρτη 9 Απριλίου, 6 – 8 το απόγευμα:
«Περιστατικά βίας και εκφοβισμού στο σχολείο και 
ο ρόλος του γονιού».

Τετάρτη 16 Απριλίου, 6 – 8 το απόγευμα:
«Μαθησιακές δυσκολίες: ποια τα χαρακτηριστικά 
τους και τι μπορούμε να κάνουμε».

Τετάρτη 7 Μαίου, 6 – 8 το απόγευμα:
«Η ουσιαστική επικοινωνία και η επίλυση συγκρού-
σεων στην οικογένεια»

Τετάρτη 14 Μαίου, 6 – 8 το απόγευμα:
«Παιδί και γονιός: Τα συναισθήματα και οι ανάγκες 
μας είναι φίλος ή εχθρός της σχέσης μας;».

Tο Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα», εξασφάλισε 
τη συνεργασία του Β΄ΚΔΑΥ (Κέντρο Διάγνωσης, 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης του Υπουργείου 
Παιδείας), προκειμένου να καλυφθούν τα δύο 
πρώτα θέματα των συναντήσεων. 

  

Σπυροπούλου Ελευθερία
Κοινωνική & Κλινική Ψυχολόγος
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Δίκτυο Αλφα

Κύκλος 
ανοιχτών 
συναντήσεων 
για γονείς
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Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά  πραγματοποιήθη-
κε στο Γυμνάσιο Διαβατών η κοπή της βασιλόπι-
τας  από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. 
Βαρνάβα, χοροστατούμενος από τους ιερείς του 
Ι. Ν Αγίου Δημητρίου Διαβατών π. Θεοφάνη και π. 
Κωνσταντίνο.
Η εκδήλωση έγινε στις 23 Ιανουαρίου 2008 στο 
κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου με πρωτο-
βουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
Γυμνασίου σε συνεργασία με τον Γυμνασιάρχη κ. 
Κουλίνα Δημήτριο και τους καθηγητές του Γυμνα-
σίου και παρέστησαν ο  κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος 
Νομαρχιακός Σύμβουλος Παιδείας ως εκπρόσωπος 
του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, ο Διευθυντής της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θες/νίκης 
κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος , οι Αντιδήμαρχοι του 
Δ. Εχεδώρου Γεωργιάδης Σάββας και Αβραμίδης 
Αναστάσιο , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου κ. Διαμαντόπουλος Γεώργιος , ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Αλβανός Φώτης, ο Πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Διαβατών Καλαφάτης Βασίλειος, 
η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του Γυμνα-
σίου κα Σκυβαλάκη Αλεξάνδρα, οι καθηγητές και 
οι μαθητές του Γυμνασίου , γονείς και ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Αντωνιάδης 
Αντώνης με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Μετά την τελετή της  κοπής της βασιλόπιτας κα-
λωσόρισε τους προσκεκλημένους ο Γυμνασιάρχης 
κ. Κουλίνας Δημήτριος , στη συνέχεια χαιρέτησαν 
την εκδήλωση:  η Μιχελή Κατερίνα  μαθήτρια της 
Γ’  τάξης του Γυμνασίου και Πρόεδρος του 15με-
λούς Μαθητικού Συμβουλίου , ο εκπρόσωπος του 
Νομάρχη Θες/νίκης, ο Διευθυντής της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 
τέλος μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. 
Βαρνάβας, τονίζοντας το ενδιαφέρον του για την 
νεολαία, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμε-
νους 450 και πλέον μαθητές του Γυμνασίου, που 
δεν σταμάτησαν να τον χειροκροτούν, ζήτησε να 
έχουν ζωντανή την ελπίδα στον Θεό και να στη-
ρίζονται σ’ Αυτόν και να προσπαθούν στο σχολείο 
να προοδεύουν. Ο Σεβασμιώτατος μοίρασε σε 
όλους τους μαθητές από έναν σταυρό της Ιεράς 
Μητροπόλεως ως ευλογία και από ένα τσουρεκάκι 
προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 
Στους 17 τυχερούς  μαθητές δόθηκαν από τον Σύλ-
λογο δώρα, καθώς επίσης και στους 2 τυχερούς 
καθηγητές. 

Tο Δ.Σ του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Σεβα-
σμιώτατο που παρά το βαρύ του πρόγραμμα έδωσε 

το παρόν για τέταρτη συνεχή χρονιά, καθώς επί-
σης και για το μεγάλο του ενδιαφέρον για τα προ-
βλήματα που απασχολούν τον τομέα της παιδείας 
και ιδιαίτερα στον Δήμο μας.

Το 1ο Σύστημα Προσκόπων της Σίνδου και η Ένω-
ση Παλ. Προσκόπων της Σίνδου πραγματοποίησαν 
μαζί την τελετή κοπής της Βασιλόπιτας τους στο 
Πνευματικό Κέντρο του  Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στη Σίνδο το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2008.
Στην τελετή έγιναν  και οι απολογισμοί των δρα-
στηριοτήτων τους για το 2007.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
αντιδήμαρχος κ. Νικ. Γλερίδης, ο τοπικός έφορος 
των προσκόπων, ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Αλέξ. 
Πολυχρονίδης, μέλη της ‘Ενωσης, γονείς και φίλοι 

προσκεκλημένοι. 
Στη Σίνδο υφίστανται 2 προσκοπικά κλιμάκια                                                                                  
• 1ο  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ  ΣΙΝΔΟΥ  
Δνση : Νικ. Πλαστήρα 4,  57400  Σίνδος
Αρχηγός συστήματος: Νικολτζούκης Νικόλαος 
Διεύθυνση οικίας: Αλεξ. Παπάγου 16, 57400  Σίν-
δος – Τηλ. 6972-849123, Οικ.797083
• ΕΝΩΣΗ ΠΑΛ. ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1ου Σ.Π.  ΣΙΝΔΟΥ  
Δνση: Νικ. Πλαστήρα 4, 57400  Σίνδος
Πρόεδρος: Γεώργιος Γρηγοριάδης, τηλ 6972166174, 
2310-591011

Χαράλαμπος Αποστολίδης
Γεν.Γραμματέας Συλλόγου Γονέων  Γυμνασίου Διαβατών

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Ω 

Κοπή βασιλόπιτας 

Σύλλογος Γονέων των μαθητών του Γυμνασίου Διαβατών Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Γρηγοριάδης
Πρόεδρος “ Ένωση Παλ. Προσκόπων 1ου Σ. Π. Σίνδου”

Ω 

• 1ο Σύστημα Προσκόπων Σίνδου   
• Ένωση Παλ. Προσκόπων Σίνδου
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Βαλάντης Αθ. Παπαγεωργίου
Πρόεδρος Δ.Σ. Λαογραφικού Συλλόγου Σίνδου «Ο ΡΟΔΑΚΑΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Ω 

4η Συνάντηση συμμαθητών 
του Ιδιωτικού Γυμνασίου Σίνδου
“ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΥΣΑΡΙΔΗ”

Την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτάς του έκοψε 
ο Λαογραφικός Σύλλογος Σίνδου «Ο ΡΟΔΑΚΑΣ» 
σε γνωστό κέντρο της περιοχής, παρουσία του 
Δ.Σ. του και μελών του.

Συνεχίζονται τα μαθήματα των τμημάτων παραδο-
σιακών χορών του Συλλόγου. Αναλυτικά το πρό-
γραμμα για το έτος 2008 έχει ως εξής:
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
Μικρό Παιδικό Τμήμα: 16:00 – 17:00
Μεγάλο Παιδικό Τμήμα: 17:00 – 18:00
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
Τμήμα Ενηλίκων: 20:00 – 21:30
Τμήμα Εμφανίσεων: 21:30 – 23:00
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα 
του Π.Ο.Δ.Ε. (όπισθεν Ψητοπωλείου ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ).
Για πληροφορίες: 2310 799750, 6972015531, 2310 
796044, 6977281008.

• Ημερήσια εκδρομή διοργάνωσε ο Λαογραφικός 
Σύλλογος Σίνδου «Ο ΡΟΔΑΚΑΣ» την Κυριακή 24 
Φεβρουαρίου 2008 στη Βουλγαρία. Οι εκδρομείς 
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Χιονοδρομι-
κό Κέντρο της πόλης Μπάνσκο, καθώς και τις πό-
λεις Σαντάνσκυ και Πετρίτσι.

Τά νέα του “ΡΟΔΑΚΑ”

Το σαββατοκύριακο 19 & 20 Ιανουαρίου 2008 οι 
συμμαθητές του ιδιωτικού γυμνασίου Σίνδου ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΥΣΑΡΙΔΗ ετών 1967 – 1974 έκοψαν 
για τέταρτη συνεχή χρονιά την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα στον παραδοσιακό ξενώνα La noi (στα βλάχι-
κα η ερμηνεία είναι «σε μας») στο χωριό Σαμαρίνα 
των Γρεβενών. 
Το ραντεβού δόθηκε το Σάββατο στην πλατεία του 
χωριού Σαμαρίνα σε υψόμετρο 1650 μέτρα στο πιο 
φημισμένο βλαχοχώρι κάτω από το δάσος της Κι-
ούριστας όπου και γευμάτισαν όλοι μαζί οι συμμα-
θητές και οι σύζυγοί τους. 

Το βράδυ συγκεντρώθηκαν όλοι στο σαλόνι του 
ξενώνα όπου ο πρόεδρος της τάξης κ. Ισαάκ Πε-
τρίδης αφού ευχαρίστησε όλους για την παρουσία 
τους στην εκδήλωση ευχήθηκε στους παρευρι-

σκομένους αλλά και στους συμμαθητές τους που 
απουσίαζαν καλή χρονιά γεμάτη υγεία έκοψε την 
πίτα (βλάχικη κρεατόπιτα προσφορά της ιδιοκτή-
τριας του ξενώνα κας Ζωής Παπαγεωργίου). 
Τυχερός της χρονιάς ο κ. Γεώργιος Καλούδης ο 
οποίος πήρε δώρο μία χειροποίητη εικόνα της Πα-
ναγίας. Ακολούθησε γλέντι με χορούς και άφθονο 
κρασί μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Την Κυριακή όλοι οι συμμαθητές μαζί περπάτησαν 
στα χιονισμένα σοκάκια του χωριού Σαμαρίνα επι-
σκέφθηκαν τον παλαιό νερόμυλο, την εκκλησία 
του Αγίου Αθανασίου που κτίστηκε το 1840 γέμι-
σαν τα πνευμόνια τους με πεντακάθαρο βουνίσιο 
αέρα και συμφώνησαν για την επόμενη χρονιά το 
ραντεβού για την κοπή της πίτας να γίνει σε ποντι-
ακό χωριό.
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Αναφ. ΕΥΡΩ: 20080225STO22137 / 28-02-2008

Συνολικά 141.675 Ευρωπαίοι πολίτες έλαβαν πρό-
σφατα μέρος σε ηλεκτρονική ψηφοφορία με στό-
χο την επιλογή σχεδίου για το αναμνηστικό κέρμα 
των 2 ευρώ. Πάνω από το 40% των ψηφοφόρων 
επέλεξε το σχέδιο του Έλληνα γλύπτη Γιώργου 
Σταματόπουλου. Από τον Ιανουάριο του 2009 θα 
εκδοθούν περίπου 90 εκατομμύρια κέρματα με το 
σχέδιο αυτό σε όλα τα κράτη μέλη που θα χρησι-
μοποιούν το ευρώ -συμπεριλαμβανομένης ίσως και 
της Σλοβακίας. 
Στα πλαίσια των εορτασμών της πρώτης δεκαετίας 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), 
ζητήθηκε πριν από λίγο καιρό από τους πολίτες και 
κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιλέξουν 
ένα σχέδιο για το αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ, 
ψηφίζοντας ηλεκτρονικά. Η ψηφοφορία έκλεισε 
στις 22 Φεβρουαρίου.
 
Από τις “πρωτόγονες” ανταλλαγές στο σύγχρο-
νο ευρώ.
 
Πάνω από 141.000 άτομα συμμετείχαν στην ψηφο-
φορία, επιλέγοντας ανάμεσα σε πέντε σχέδια τα 
οποία είχαν προεπιλέξει οι διευθυντές των νομι-
σματοκοπείων των χωρών της ευρωζώνης. Το νι-
κητήριο σχέδιο (βλ.φωτογραφία) του Γιώργου Στα-
ματόπουλου, γλύπτη της Τράπεζας της Ελλάδος, 
έλαβε το 41.48% των ψήφων. 
 
Το αναμνηστικό κέρμα για τα 10 χρόνια της ΟΝΕ, 
«συμβολίζει το ευρώ ως το τελευταίο βήμα μιας 
μακραίωνης ιστορίας εμπορικών συναλλαγών που 
αρχίζουν από τις προϊστορικές ανταλλαγές σε εί-
δος - τις οποίες εκφράζει η σκόπιμα πρωτόγονη 
τεχνοτροπία του σχεδίου - και φτάνουν μέχρι τη 
σημερινή Οικονομική και Νομισματική Ένωση», 
αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή. Εκτι-
μάται ότι θα εκδοθούν περίπου 90 εκατομμύρια 

κέρματα σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης από 
τον Ιανουάριο του 2009.
Το νέο αναμνηστικό κέρμα είναι το δεύτερο του 
είδους που εκδόθηκε σε όλα τα μέλη της ευρωζώ-
νης: το πρώτο κέρμα εκδόθηκε πέρσι με αφορμή 
την 50ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμνη-
στικά κέρματα των 2 ευρώ και σε εθνικό επίπεδο
 
Κάθε κράτος μέλος της ευρωζώνης μπορεί να εκ-
δίδει μια φορά το χρόνο ένα αναμνηστικό κέρμα 
των 2 ευρώ. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημα-
σία για τους συλλέκτες κερμάτων.
 
Τα κέρματα αυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και 
ιδιότητες, καθώς και την ίδια όψη με ένα κανονικό 
κέρμα των 2 ευρώ. Διαφέρουν ως προς το αναμνη-
στικό σχέδιο που απεικονίζεται στην εθνική όψη. 
Μέχρι στιγμής εννιά κράτη έχουν εκδώσει ειδικά 
ευρωκέρματα. Το πρώτο τέτοιο κέρμα εκδόθηκε το 
2004 από την Ελλάδα με την ευκαιρία των Ολυμπι-
ακών Αγώνων της Αθήνας. 
 
Τα αναμνηστικά κέρματα, τα οποία απαντούν μόνο 
στην ονομαστική αξία των 2 ευρώ, έχουν ισχύ νό-
μιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή 
μπορούν να χρησιμοποιούνται –και πρέπει να γί-
νονται αποδεκτά– όπως οποιοδήποτε άλλο κέρμα 
ευρώ. 
 
Επόμενος σταθμός η Σλοβακία
 
Μέχρι στιγμής η ευρωζώνη αριθμεί 15 κράτη μέλη 
(μετά από την ένταξη της Ελλάδας το 2001, της 
Σλοβενίας το 2007, και της Κύπρου και της Μάλτας 
το 2008). Αναμένεται ότι η Σλοβακία θα αποτε-
λέσει το 16ο κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου του 
2009. Οι κερματοσυλλέκτες ήδη περιμένουν το γε-
γονός με ανυπομονησία...

 

Από την Ελλάδα ο νικητής 
του νέου αναμνηστικού 
κέρματος των 2 ευρώ

Το νικητήριο αναμνηστικό κέρμα
του Έλληνα γλύπτη Γιώργου 
Σταματόπουλου.



ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ 
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΣΟΛΙΑ

Υλικά για 6 άτομα:

• 1 κιλό καλαμαράκια (κομμένα)

• 3/4 φλιτζάνι λάδι

• 5 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 1 φλιτζάνι άσπρο κρασί

• Χυμό ενός λεμονιού

• Λίγο άνηθο

• 1/2  κιλό κόκκινα φασόλια (βρασμένα ή κονσέρβα)

Καθαρίζετε τα καλαμαράκια. Σοτάρετε σε κατσα-
ρόλα τα καλαμαράκια με το λάδι. Προσθέτετε τα 
κρεμμυδάκια, τα σοτάρετε, ρίχνετε το κρασί, το 
χυμό λεμονιού, τον άνηθο, τα φασόλια και ένα 
φλιτζάνι νερό. Τα αφήνετε να σιγοβράσουν για εί-
κοσι λεπτά περίπου. Το φαγητό αυτό τρώγεται και 
κρύο.

Κακάλα Αικατερίνη

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ

Υλικά για 4 άτομα:

• 1 κιλό καλαμαράκια καθαρισμένα

• 150 γραμμάρια πράσο ψιλοκομμένο

• 150 γραμμάρια αγκινάρες (την καρδιά)

• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

• 1/2 ματσάκι μαϊντανό 

• Λίγο άνηθο

• 1 κουταλιά κάπαρη

• 2 κουταλιές ρύζι

• Χυμό λεμονιού (από 1 λεμόνι)

• 2 ντομάτες ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες

• 1 φλιτζάνι λάδι

• 1 φλιτζάνι άσπρο κρασί

• Αλάτι

• Πιπέρι

1) Πλένετε τα καλαμαράκια και τα αφήνετε να 
στραγγίσουν. Σοτάρετε το πράσο, τις αγκινάρες, 
τα κρεμμυδάκια, τον μαϊντανό, τον άνηθο και την 
κάπαρη με το μισό λάδι.
2) Όταν μαλακώσουν ρίχνετε και το ρύζι, το χυμό 

λεμονιού, τις ντομάτες και λίγο από το κρασί. Αφή-
νετε να βράσουν λίγο μέχρι να τραβήξει τα υγρά.
3) Γεμίζετε με το μείγμα τα καλαμαράκια και τα το-
ποθετείτε στην κατσαρόλα με το υπόλοιπο λάδι. Τα 
σβήνετε με το υπόλοιπο κρασί και τα σιγοβράζετε 
σε χαμηλή φωτιά, ώσπου να μαλακώσουν και να 
τρυπιούνται με το πιρούνι.
Σερβίρονται ζεστά ή κρύα.

Κακάλα Αικατερίνη

ΡΕΒΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ

• 1 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού ρεβίθια

• 1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο

• Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο

• Λίγο δυόσμο ψιλοκομμένο

• 1 φέτα ψωμιού μουσκεμένη και στυμμένη  

• 1 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού περίπου αλεύρι και 
όσο ακόμη χρειαστεί για να αλευρώσουμε τους 
κεφτέδες

• Αλάτι 

• Πιπέρι

• Σπορέλαιο για το τηγάνισμα

Μουσκεύουμε από το βράδυ τα ρεβίθια σε νερό. Το 
πρωί τα βράζουμε για λίγη ώρα, να μη λειώσουν. Τα 
σουρώνουμε, τα περνάμε τα από το μύλο και μετά 
τα ανακατεύουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Παίρ-
νουμε κουταλιές και τους τηγανίζουμε σε καυτό 
λάδι. Τους βγάζουμε και τους αφήνουμε σε χαρτο-
πετσέτα για να ρουφίξει το λάδι τους.

Κυραϊλίδου Κωνσταντινιά

ΤΑΡΑΜΟΚΕΦΤΕΔΕΣ  
ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

• 150 γραμμάρια ταραμάς

• Ένα ξερό κρεμμύδι – ένα ματσάκι φρέσκα κρεμ-
μυδάκια

• Άνηθο – μαϊντανό – δυόσμο, όλα ψιλοκομμένα

• Πιπέρι – ρίγανη

• ½ κουταλάκι σόδα φαγητού

• 2 ποτήρια νερό

• Αλεύρι

Λιώνουμε τον ταραμά με νερό. Ρίχνουμε τα μυ-
ρωδικά και τα λαχανικά. Τα ανακατεύουμε καλά 
και ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι να γίνει μέτριο 
το κουρκούτι. Καίμε το λάδι και ρίχνουμε μέτριες 
κουταλιές της σούπας. 
Η συνταγή είναι από τη μητέρα μου, από την Ανα-
τολική Θράκη.  
Καλή επιτυχία!

Γισορμπατζόγλου Αθ. Βασιλική

ΣΠΑΝΑΚΟΚΕΦΤΕΔΕΣ

Υλικά:

• 1 κιλό σπανάκι 

• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

• 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

• Λίγο άνηθο ψιλοκομμένο

• 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι ή γαλέτα 
 (περίπου)

• Λίγες μαύρες σταφίδες (προαιρετικές)

• Σπορέλαιο για το τηγάνισμα 

• Αλεύρι για το τηγάνισμα 

• Αλάτι 

• Πιπέρι

Καθαρίζουμε και πλένουμε το σπανάκι. Χρησιμο-
ποιούμε τα φύλλα και το τρυφερό μέρος από τα κο-
τσάνια, το ψιλοκόβουμε, το τρίβουμε με αλάτι και 
το στύβουμε να φύγουν τα νερά του. Βάζουμε το 
λάδι να κάψει και ρίχνουμε τα κρεμμύδια να ξανθύ-
νουν, τον άνηθο το αλάτι, το πιπέρι και το σπανάκι. 
Τα ανακατεύουμε μέχρι να μαραθεί και να γίνει ένα 
μείγμα. Έπειτα ρίχνουμε και το αλεύρι και αφού 
σμίξει πλάθουμέ το σε κεφτέδες. Τους κεφτέδες 
τώρα τους αλευρώνουμε, τους τηγανίζουμε σε 
καυτό λάδι κι όταν τους βγάλουμε τους αφήνουμε 
σε χαρτοπετσέτα για να ρουφήξει το λάδι τους.

Κυραϊλίδου Κωνσταντινιά 

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

 

Γευστικές προτάσεις    
για τη Σαρακοστή

Τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου και κάθε ελληνική κουζίνα ετοιμάζεται να φορέσει τα σαρακο-
στιανά της. Αν και από την Καθαρή Δευτέρα ξεκινάει η περίοδος της μεγάλης νηστείας, η ελληνι-
κή κουζίνα παραμένει συναρπαστική και η τοπική γαστρονομία  των ημερών αποτελεί ένα ακόμη 
κομμάτι ενός αυθεντικού πολιτισμού, που αξιοποιεί τη διατροφική κουλτούρα των ημερών. Πέντε 
αγαπημένες μας κυρίες, μέλη του ΚΑΠΗ Διαβατών μας προτείνουν γεύσεις, μυρωδιές και χρώμα-
τα μέσα από συνταγές που αποκαλύπτουν ότι τελικά το νόστιμο δεν είναι αναγκαστικά περίπλοκο.
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Στις 24 και 25 Ιανουαρίου τα μέλη μας ξέφυγαν 
από την καθημερινότητα τους και απόλαυσαν το 
χειμερινό τοπίο στα Τρία – Πέντε Πηγάδια στην 
Νάουσα..

ΚΑΠΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δραστηριότητες 

ΚΑΠΗ

Κ.Α.Π.Η. ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Στις 22/01 έγινε η κοπή της βασιλόπιτας στο χώρο 
του Κ.Α.Π.Η.

Στις 25 και 26 Ιανουαρίου τα μέλη μας ξέφυγαν 
από την καθημερινότητα τους και απόλαυσαν το 
χειμερινό τοπίο στα Τρία –Πέντε Πηγάδια στη Νά-
ουσα.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2008 

ΚΑΠΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ
1)  Λιθότοπος Σερρών 
2)  Βλάστη Κοζάνης 
3) Γουμένισα Κιλκίς 
4)  Ελασσόνα Λάρισας 
5)  Μαρμαρά Χαλκιδικής 
6)  Ιερισσό Χαλκιδικής 
7)  Καλά Νερά Βόλου 
8)  Βασιλικά Θεσσαλονίκης  

31/1/2008: Έγινε Γενική Συνέλευση των μελών 
του ΚΑΠΗ. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν :
-Απολογισμός του 2007 (Οικονομικός  και  Δραστη- 
ριοτήτων)
-Ενημέρωση για το πρόγραμμα εκδρομών του 2008
-Καθορισμός ημερομηνίας για την εκλογή Εκπρο-
σώπου των μελών
Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιή-
θηκε η κοπή της πίτας όπου 3 μέλη και ένας εργα-
ζόμενος του ΚΑΠΗ κέρδισαν ένα χρηματικό ποσό.

Κ.Α.Π.Η. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
 

17/1/2008: Πραγματοποιήθηκε το πρώτο μάθημα 
της ομάδας χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ. Η ομάδα συ-
γκεντρώνεται κάθε Πέμπτη 4:00 – 6:00  στο χώρο 
του ΚΑΠΗ Γυναικών.

14/2/2008: 50 γυναίκες μέλη του ΚΑΠΗ είχαν την 
δυνατότητα να κάνουν την βόλτα τους στην Λεω-
φόρο Νίκης, να πιούν τον καφέ τους σε ένα από 
τα πολλά καφέ της παραλίας και στην συνέχεια να 
παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση «Συ-
ρανό ντε Μπερζεράκ» στο Βασιλικό Θέατρο. 12/2/2008: Ύστερα από παραίτηση του κου Σί-

σκου Α. από το αξίωμα του εκπροσώπου των με-
λών του ΚΑΠΗ Καλοχωρίου, πραγματοποιήθηκε 
εκλογική διαδικασία την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 
2008 όπου εκλέχτηκε ως  νέος  εκπρόσωπος ο κος 
Μπόζογλου Τ.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πολυβραβευμένο Κεχριμπάρι κέρδισε τις εντυπώσεις των 
γευσιγνωστών και στο Παρίσι. Στο διαγωνισμό Vinalies 2008 
του Παρισιού - γνωστό για τα αυστηρά κριτήρια των Γάλλων- η 
ρετσίνα Κεχριμπάρι του Στέλιου Κεχρή κατάφερε να κερδίσει για 
ακόμα μια φορά την εκτίμηση των γευσιγνωστών, αποσπώντας 
το ασημένιο μετάλλιο. Διάκριση ιδιαίτερης σημασίας, λαμβάνο-
ντας υπόψη πως για πρώτη φορά οι Γάλλοι βραβεύουν ρητινίτη 
οίνο, αποδεικνύοντας και πάλι την υψηλή ποιότητα και μοναδι-
κότητά του.

Ένας αιώνας δημιουργίας
Μία από τις μεγάλες υπογραφές της Ιστο-
ρίας του Οίνου και της Γεύσης στη Β. Ελ-
λάδα. Το 1911, ο Ευάγγελος Κεχρής φέρ-
νει τα πρώτα μπουκάλια από τις ΗΠΑ για 
να εμφιαλώσει το κρασί του. Το 1954 οι 
αδερφοί Κεχρή συστήνουν την οινοποιητική, ποτοποιητική τους 
επιχείρηση.
Σήμερα η σκυτάλη πέρασε στα χέρια της οικογένειας του Στέ-
λιου Κεχρή. Ο ίδιος είναι πτυχιούχος του Α.Π.Θ. και οινολόγος, 
όπως και η Ελένη Κεχρή, χημικός μηχανικός, με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Bordeaux ΙΙ της Γαλλίας.
Η φιλοσοφία τους είναι απλή. Γεύση και ποιότητα ξεχωριστή, 
προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς και του καταναλωτή. Έτσι, 
οι αμπελώνες επιλέγονται αυστηρά. Η καλλιέργειά τους παρα-
κολουθείται συστηματικά από γεωπόνο – οινολόγο. Έρχονται 
κατόπιν η παράδοση, η εμπειρία και η γνώση και το σταφύλι πα-
ραδίδει τον καλύτερο εαυτό του. Ο «Πρώτειος», η «Συλλογή Σ. 
Κεχρή», το «Γένεσις», η «ρετσίνα Κεχριμπάρι», «Το Δάκρυ Του 
Πεύκου» και το «Μυστικό», το «σε φόντο ροζέ», αγαπήθηκαν 
από τους καταναλωτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κα-
θιερώθηκαν. Οίνοι μικρής παραγωγής, ξεχώρισαν με τη γεύση 
και το άρωμά τους και πολλές φορές βραβεύθηκαν σε διεθνείς 
διαγωνισμούς. Ακόμη, εδώ και δύο δεκαετίες, η οινοποιία Κεχρή 
δημιούργησε και διαθέτει ένα πραγματικά σπιτικό λικέρ «Δωρι-
κή» σε δύο γεύσεις: κράνο και καρυδάκι.
Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής και εμφιάλωσης στο 
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης είναι ένα αληθινό εργαστήρι αναζήτη-
σης νέων γεύσεων, αρωμάτων και ανάπτυξης νέων προϊόντων.  
Η οινοποιία Κεχρή είναι μέλος της Ε.Ν.Ο.Α.Β.Ε. ( Ένωση Οινοπα-
ραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος) και το οινοποιείο 
της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης αποτελεί σημείο της διαδρο-
μής Οι Δρόμοι του Κρασιού της Θεσσαλονίκης (web site: www.
wineroads.gr). Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται στη φάση νέων επεν-
δύσεων και επέκτασης των εγκαταστάσεών της με τη δημιουργία 
νέων αιθουσών οινοποίησης, εμφιάλωσης και κάβας καθώς και 
αίθουσας εκδηλώσεων και γευστικών δοκιμών. Το νέο οινοποιείο 
θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008 και θα είναι επισκέψιμο.
ΚΕΧΡΗ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ • Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη, 57009 
Τηλ: 2310-751283, Fax: 2310-751372

Κεχριμπάρι 
ρετσίνα 
βραβεύουν 
οι Γάλλοι

Εγκαινιάστηκε την Κυριακή 23 Μαρτίου 
2008 το Μεταφορικό Κέντρο Ελλάδος ΜΕ-
ΚΕΛ της εταιρείας TML Μελισσάς Α.Ε. Ο 
κ. Χάρης Μελισσάς, βασικός μέτοχος της 
εταιρείας TML ΜΕΛΙΣΣΑΣ Α.Ε. και εμπνευ-
στής-ιδιοκτήτης του Κέντρου τόνισε ότι :  
«Στόχος του Διαμετακομιστικού Κέντρου 
είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων με-
ταφορών στην έκδοση αδειών λειτουργί-
ας, παρέχοντάς τους σύγχρονες κτιριακές 
εγκαταστάσεις που να πληρούν τις προδι-
αγραφές του νόμου.  Η εγκατάσταση των 
μεταφορικών επιχειρήσεων σε σύγχρονα 
και λειτουργικά κτίρια δεν είναι μόνο απαί-
τηση του νόμου, αλλά και πρακτική απαί-
τηση των καιρών. Τι εννοώ με αυτό; Το να 
παρουσιάζεις την επιχείρησή σου και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα οργανω-
μένο και όμορφο ‘περιτύλιγμα’, όπως είναι 
οι σύγχρονες εγκαταστάσεις που παρέχει 
το Διαμετακομιστικό Κέντρο, δίνει αμέσως 
κύρος στην επιχείρηση και έτσι οι πελάτες 
δείχνουν πολύ πιο εύκολα εμπιστοσύνη σε 
αυτήν.
»Από την άλλη, θα μπορούμε πλέον, μέσω 
της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί 
μεταξύ των μεταφορικών εταιρειών που 
στεγάζονται στο Κέντρο, να μιλάμε για 
υπηρεσίες εθνικής μεταφοράς, καθώς 
όλα τα προϊόντα που έρχονται στο Κέντρο 
μπορούν να μεταφερθούν σε όλη τη Μα-
κεδονία και τη Θράκη, χρησιμοποιώντας 
μία από τις 9 εταιρείες που αυτή τη στιγμή 
λειτουργούν εντός του Κέντρου, ενώ για 
την υπόλοιπη Ελλάδα, μπορεί η μεταφορά 
να γίνει μέσω της TML ΜΕΛΙΣΣΑΣ Α.Ε. 
 Σήμερα δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε 
ότι οι μεταφορικές εταιρείες δουλεύουν 
στο πεζοδρόμιο. Λόγω έλλειψης χώρου, η 
φόρτωση και η εκφόρτωση των δεμάτων 
γίνεται κυριολεκτικά στο δρόμο! Ακόμα 
και μία ψιχάλα μπορούσε να δημιουργήσει 
πρόβλημα στη δουλειά μας. Πέραν τού-
του η εταιρεία έδινε την εντύπωση της 
απόλυτης προχειρότητας, γεγονός που 
‘κόστιζε’ όσον αφορά την αξιοπιστία μας 
ως επαγγελματίες μεταφορείς. Τώρα πλέ-
ον το Διαμετακομιστικό Κέντρο μπορεί να 
παρέχει την απαιτούμενη άνεση χώρου 
για τα φορτηγά, τη φόρτωση-εκφόρτωση-
μεταφόρτωση, αλλά και τη στέγαση των 
γραφείων της κάθε εταιρείας. Κάτι τέτοιο 
αποτελεί καινοτομία, ιδίως για τις μεταφο-
ρικές εταιρείες της περιφέρειας, οι οποίες 
συχνά στεγάζονταν σε 100 m2, χώρο δη-
λαδή πολύ μικρό σε σύγκριση με τις λει-
τουργικές τους ανάγκες».

Το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου του 
Κέντρου είναι 13.000 m2. Το κτίσμα όπου 
στεγάζονται οι εταιρίες καλύπτει 5.500 
m2 και τα μαγαζιά που περιλαμβάνει έχουν 
εμβαδόν από 350 έως 530 m2. 
 »Αυτό όμως που είναι σημαντικό για τη 
δουλειά μας», λέει, «είναι το γεγονός ότι 
κάθε μαγαζί διαθέτει μπροστά στην πρό-
σοψή του υπαίθριο χώρο περίπου 300 m2 
προς αποκλειστική χρήση του μισθωτή, 
όπου θα μπορεί ανενόχλητα να κάνει τις 
όποιες εργασίες απαιτούνται καθημερινά.
»Φυσικά γύρω από τους χώρους αυτούς 
υπάρχουν και οι κοινόχρηστοι δρόμοι 
που χρησιμοποιούνται από τα φορτη-
γά και τα IX όλων των εταιρειών και των 
επισκεπτών, ενώ υπάρχει επίσης και κοι-
νόχρηστος χώρος στάθμευσης, όπου θα 
μπορούν να αφήνουν το αυτοκίνητό τους 
και οι πελάτες των εταιρειών, για να μην 
εμποδίζουν έτσι τις εργασίες των εταιρει-
ών. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
με τη λειτουργία του Διαμετακομιστικού 
Κέντρου θα συνεισφέρουμε στην αποσυμ-
φόρηση του κυκλοφοριακού στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, πρόβλημα που εντεί-
νεται με την πάροδο των ετών. Το Κέντρο 
βρίσκεται στο Καλοχώρι, δυτικό προάστειο 
της Θεσσαλονίκης, και, καθώς έχει εύκολη 
πρόσβαση προς την Εγνατία οδό, την Εθνι-
κή οδό και τη Βιομηχανική Περιοχή της 
Σίνδου, τα βαρέα οχήματα δεν θα χρειάζε-
ται να εισέρχονται στο κέντρο της πόλης. 
Επίσης, θεωρώ πως η ανέγερση του Δια-
μετακομιστικού Κέντρου, εκτός του ότι θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη του Καλοχωρίου, 
μιας κατεξοχήν βιομηχανικής περιοχής, θα 
αποτελέσει την αρχή της συγκέντρωσης 
των μεταφορικών εταιρειών σε ένα σημείο 
της πόλης. Αυτό, κατά την άποψη μου, θα 
είναι θετικό, καθώς μέχρι πρότινος ήταν 
διάσπαρτες μέσα στην πόλη και η ανάπτυ-
ξη συνεργασιών μεταξύ τους ήταν πρακτι-
κά πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη».

Μεταφορικό Κέντρο 
Ελλάδος ΜΕΚΕΛ

Εγκαινιάστηκε 
στο Καλοχώρι

Ευκλείδης Καραγιαννίδης
Δημοσιογράφος

Ω 
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Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εκδρομών τον Ια-
νουάριο , οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης είχαν τη 
δυνατότητα να επισκεφθούν τη χιονοδρομική πί-
στα στο Σέλι. 
Εκεί, κάτω από την καθοδήγηση έμπειρων δασκά-
λων του σκι οι μαθητές απόλαυσαν τη γοητεία 

του χιονιού και κατόρθωσαν μέσα απ’ αυτήν την 
ευκαιρία να ανεβαίνουν στα λιφτ και να μπορούν 
να ισορροπήσουν μέσα από τα πέδιλά τους και να 
κατεβαίνουν την πλαγιά. Ήταν μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία και τα παιδιά έφυγαν ικανοποιημένα κι 
ευχαριστημένα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Εφη Καραμανώλη
Γυμνάστρια, Δημοτικό Σχολείο Ν. Μαγνησίας

Ω 

Πρωτάθλημα 
Χάντμπωλ
Ν. Θεσ/νίκης

Δραστηριότητες 
του 1ου 
Δημοτικού 
Σχολείου 
Ν. Μαγνησίας

Η παράδοση θέλει την ομάδα του Σχολείου της Ν. 
Μαγνησίας να φθάνει στο τελικό. Δυστυχώς για 
εμάς δεν μπορέσαμε να σηκώσουμε το κύπελο της 
διοργάνωσης. Αρκεστήκαμε στο δεύτερο μετάλλιο 
που πήραν τα κορίτσια της ομάδας μας. Μετά από 
συνεχόμενες πέντε νίκες τα κορίτσια φθάσανε στο 
τελικό με την ομάδα του 2ου Σχολείου Ωραιοκά-
στρου και χάσαμε με 13 – 7 σκορ. Το σίγουρο είναι 
ότι οι συνθήκες πια γίνονται όλο και δυσκολότερες 
, αφού τα παιδιά που συμμετέχουν είναι όλοι αθλη-
τές γραμμένοι σε ομάδες της περιοχής τους. Επο-
μένως είναι επιτακτική η ανάγκη να ιδρυθεί ομάδα 
χαντ –μπωλ και στην περιοχή μας , πράγμα που το 
φωνάζουμε εδώ και πολύ καιρό , αλλά κανείς δεν 
παίρνει την πρωτοβουλία για να υλοποιηθεί αυτή η 
ανάγκη και στο Δήμο μας.



Στις 17 Ιανουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε ο 
καθιερωμένος αγιασμός και η κοπή της πίτας στο 
κλειστό γυμναστήριο Καλοχωρίου. Έγινε ο αγωνι-
στικός απολογισμός και η βράβευση των αθλητών 
και των προπονητών που διακρίθηκαν την χρονιά 
που μας πέρασε.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων που διεξή-
χθη στη Περαία τον Μάρτιο του 2007 ο σύλλογος 
είχε ένα χρυσό μετάλλιο από τον αθλητή του Δρα-
κούλη Παναγιώτη. 
Τον Σεπτέμβριο ο ίδιος αθλητής μαζί με τον συ-

ναθλητή του Ευαγγελίδη Παύλο διεκδίκησε στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στο Λεωνίδιο 
μία θέση στην εθνική ομάδα των εφήβων. Ο Δρα-
κούλης Παναγιώτης ήταν αυτός που πήρε την νίκη 
στον μεταξύ τους αγώνα και το εισιτήριο για την 
εθνική και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγι-
νε στο Ταλλίν της Εσθονίας. 

Στους ίδιους αγώνες υπήρχε και δεύτερη εκπρο-
σώπηση του συλλόγου από τον προπονητή του κο 
Βασιλικάρη Ανδρέα όπου κατέκτησε την δεύτερη 
θέση.

Τον Νοέμβριο στην Πρέβεζα 24 αθλητές και αθλή-
τριες έλαβαν μέρος στους πανελλήνιους αγώνες 
παίδων κορασίδων.Η προσπάθεια των παιδιών για 
διάκριση ήταν αξιέπαινη. Οι αθλητές που διακρίθη-
καν ήταν: 
 
Τζαγκατζής Χρήστος χρυσό μετάλλιο
Χαρίτογλού Ξενοφών χρυσό μετάλλιο
Ευαγγελίδου Ελένη 2 χάλκινα μετάλλια
Προβατάρη θεοδώρα χάλκινο μετάλλιο
Στανήμερος Γρηγόρης χάλκινο μετάλλιο

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητικός Σύλλογος 
Tae Kwon Do 
«Ελπίδες» Καλοχωρίου



Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι αυτή 
την στιγμή στο χώρο του ποδοσφαίρου γίνεται μια 
πολύ καλή δουλειά στα τμήματα υποδομής του Ιω-
νικού, όπου κάθε μέρα τριάντα μικρά παιδιά κάτω 
από την καθοδήγηση του έμπειρου και ικανού προ-
πονητή κ. Νταούτζογλου Παναγιώτη, ο οποίος για 
είκοσι και πλέον χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στα αθλούμενα νιάτα της Ιωνίας, που αφενός 
τα γυμνάζει και τα μαθαίνει τα μυστικά της μπάλας 
και αφετέρου τα διαπαιδαγωγεί, τα μαθαίνει τρό-
πους συμπεριφοράς διαπλάθοντας τους χαρακτή-
ρες τους, ώστε να βγουν άξια και ικανά μέλη της 
κοινωνίας.

Σίγουρα αυτή η ενασχόλησή τους με τον αθλητι-
σμό τα απομακρύνει από άλλα στέκια που τόσο 
πολύ έχουν βλάψει τη νεολαία μας. Ασφαλώς θα 

ήταν μεγάλη μας παράλειψη να μην αναφέρουμε 
την αμέριστη συμμετοχή του Δήμου Εχεδώρου 
συμπαρίσταται οικονομικά στην προσπάθεια και 
ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. Αρβανιτίδη Γιώργο, που 
τον ενδιαφέρει ο αθλητισμός και όχι ο πρωταθλητι-
σμός στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου του.
Η παιδικά ομάδα μετέχει στο παιδικό πρωτάθλημα 
Ε.Π.Σ.Μ. με ικανοποιητικά αποτελέσματα και αξιό-
λογη πορεία και αποτελείται από τον Ναλμπάντη 
Ν., Κέσογλου Μ., Σουλεϊμάν Ι., Γρηγορίου Ε., Αχ-
μέτ Ο., Στόγιανη Χ., Εξουσίδη Σ., Χαραλαμπίδη Λ., 
Καμπουρίδη Δ., Κεντίδη Σ., Σπυριδωνίδη Γ., Ρήγα 
Α., Παπαδόπουλο Α., Ασημάτη Φ., Συμεωνίδη Δ., 
Ανάζο Η., Συμεωνίδη Ν., Τσιμενίδη Ν., Κοσκεσίδη 
Λ., Χατζηαποστόλου Ε., Παπαδόπουλο Σ., Παναγι-
ωτίδη Α., Σοφιανίδη Α., Αναστασιάδη Χ., Παπαδό-
πουλο Χ. 

Δουλειά σε βάθος 
γίνεται στά τμήματα 
υποδομής στον Ιωνικό

Με τον έμπειρο προπονητή που τον συναντήσαμε 
σε μια προπόνηση είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνο-
μιλία. 

Κύριε  Νταούτζογλου, πώς βλέπετε την πορεία 
της ομάδας;
Επειδή έχω να κάνω με μικρά παιδιά από διάφορες 
κοινωνικές καταγωγές το πρώτο που κοιτάζω είναι 
να γίνουν ένα ομοιογενές σύνολο, να μάθουν τη 
συνεργασία, τη φιλία, την ομαδικότητα, να δεθούν 
μεταξύ τους, διότι η Ιωνία έχει πολλούς οικονο-
μικούς μετανάστες που πρέπει να αφομοιωθούν 
στο σύνολό της κοινωνίας και μετά αφού γίνουν 
σύνολο, ως ομάδα, τότε διαπλάθουν και χαρακτή-
ρες. Άλλωστε, ας μην ξεχνιόμαστε εδώ κάνουμε 
αθλητισμό και όχι πρωταθλητισμό. Εδώ και είκο-
σι χρόνια προσπαθώ να μαζέψω τα παιδιά από τις 
γειτονιές, να τα φέρω στο γήπεδο να αθληθούνε 
και μέσα από την ομορφιά του ποδοσφαίρου να τα 
κάνω πιο υγιή, πιο έξυπνα, πιο κοινωνικά και σί-
γουρα αν κάποιος έχει το ανάλογο στοιχείο, να το 
προσπαθήσω στη μεγαλύτερη ομάδα και γιατί όχι 
και σε επαγγελματικούς συλλόγους.

Τελικά, νομίζετε ότι υπάρχει ανταπόκριση από 
τους γονείς και τη Δημοτική Αρχή;
Δεν έχω κανένα παράπονο. Έχουμε ωραίες εγκα-
ταστάσεις, γήπεδα, υπάρχει λεωφορείο από το 
Δήμο για τις μετακινήσεις και σίγουρα οι γονείς 
στο βαθμό που μπορούν, βοηθούν ηθικά τα παιδιά 
και την ομάδα. Αισιοδοξούμε ότι η ομάδα θα πάει 
καλά και πάντα θα προσπαθούμε για κάτι ακόμα 
πιο καλό, για έναν ακόμη πιο υψηλό στόχο. Ευχαρι-
στώ και εσάς και το περιοδικό για την τιμή που μου 
κάνατε για να ασχοληθείτε με ένα τόσο ευαίσθητο 
θέμα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Χαραλαμπίδης 
Aθλητικογράφος

Ω 
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Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας την 26η Φεβρουαρί-
ου 2008 ο Δημήτρης Αδαμίδης σε ηλικία 46 ετών. 
Ο εκλιπών , η καταγωγή του οποίου ήταν από τα 
Διαβατά, ήταν γνωστός στον Δήμο μας από την 
ενασχόλησή του στον χώρο της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, στον Αθλητικό Σύλλογο «Ιωνικός», τον 
Σύλλογο Ποντίων «Αλέξανδρος Υψηλάντης» και 
στον Σύλλογο Γονέων του Γυμνασίου Διαβατών με 
σημαντική προσφορά σε όλα τα όργανα , στα οποία 
συμμετείχε ενεργά.
Η προσωπική  γνωριμία μαζί του ήταν στον Σύλ-
λογο Γονέων του Γυμνασίου Διαβατών τον οποίο 
υπηρέτησε ως Πρόεδρος και εγώ ως Γενικός Γραμ-
ματέας για τρεις  συνεχόμενες σχολικές χρονιές 
από το έτος 2004 μέχρι το 2007.
Ο ίδιος βέβαια υπηρέτησε την θέση αυτή και σε 
προηγούμενα χρόνια. Η προσφορά του ήταν πολύ 
σημαντική στο Γυμνάσιό μας. Το ενδιαφέρον του 
ήταν πολύ μεγάλο για την βελτίωση της εικόνας 
του Γυμνασίου μας και του επιπέδου εκπαίδευσης 
των παιδιών μας. Κατέβαλε , σε συνεργασία με τα 
Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου, τον Γυμνα-
σιάρχη και τους καθηγητές και συνεργαζόμενος 
με τον Δήμο μας , σημαντικές προσπάθειες στο 
να γίνουν διάφορες εργασίες στο Γυμνάσιό μας 
που βελτίωσαν την εικόνα του, και βρισκόταν δί-
πλα στους καθηγητές και στους μαθητές σε όποια 
ανάγκη και πρόβλημα  παρουσιαζόταν. Καταλυτική 
ήταν πρωτοβουλία του στο να λυθεί η κατάληψη 
των μαθητών του Λυκείου στην Νέα Μαγνησία.
Η πρόωρη απώλεια του Δημήτρη αφήνει ένα ση-
μαντικό κενό στον χώρο των σχολείων των Δημο-
τικών Διαμερισμάτων Διαβατών και Νέας Μαγνη-
σίας.
Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και 
στους οικείους του τα θερμά μου συλλυπητήρια.-

Χαράλαμπος Αποστολίδης
Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Γονέων
Γυμνασίου Διαβατών

Η διεύθυνση και το προσωπικό του δημοτικού σχο-
λείου Ν. Μαγνησίας ευχαριστεί:

• Το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων της Ν. Μαγνη-
σίας που διευκολύνει τις οποιεσδή-ποτε μετακινή-
σεις μας, αφού αναλαμβάνει το κόστος των λεω-
φορείων που μας συνοδεύουν.

• Τον φωτογράφο Β. Ευρυπίδη, ο οπoίος μας χο-
ρήγησε το ποσό των 200 € για αγορά αθλητικού 
υλικού.

• Την κυρία Έφη Μαρμαρινού, η οποίαμε το ποσό 
των 360 € μας χάρισε καινούρια εμφάνιση για την 
στολή της παρέλασης.

•  Τον πρόεδρο του Δ.Σ. Γεώργιο Διαμαντόπουλο 
και τον αντιδήμαρχο Αναστάσιο Αβραμίδη για την 
ευγενική προσφορά δυο λεωφορείων για τη μετα-
φορά των μαθητών Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού 
Ν.Μαγνησίας στην Πέλλα, όπου τα παιδιά ήρθαν σε 
επαφή με extreme sports , όπως ραφτινγκ , τοξο-
βολία και εναέριο πέρασμα (fly–fox).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Εχεδώρου Διαμαντόπουλος Γεώργιος και ο 
Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Διαβα-
τών Καλαφάτης Βασίλειος ευχαριστούν την εται-
ρεία «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» για την ευγενική
χορηγία ηλεκτρονικών υπολογιστών με πλήρη εξο-
πλισμό προς το σχολείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Ο Δήμος Εχεδώρου για μια ακόμη χρονιά συνεχίζει 
την έκδοση του περιοδικού με τίτλο «ΕΧΕΔΩΡΟΣ». 

Από τη νέα χρονιά το περιοδικό του Δήμου κυκλο-
φορεί κάθε μήνα και έχει πολυμορφικό χαρακτήρα 
καθώς περιλαμβάνει μόνιμες στήλες – θεματολο-
γία, νέα και ανακοινώσεις του Δήμου, δραστηριό-
τητες φορέων και συλλόγων,  θέματα γενικότερου 
ενδιαφέροντος καθώς και άρθρα και απόψεις των 
πολιτών μας.

Το περιοδικό συνεχίζει να διανέμεται δωρεάν και 
αποστέλλεται ταχυδρομικά σε κρατικές υπηρεσί-
ες, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα. Σύντομα σε κεντρικά σημεία 
του Δήμου μας θα τοποθετηθούν ειδικές προθή-
κες (stands), όπου ο κάθε δημότης θα μπορεί να 
βρίσκει το περιοδικό. 

Όσοι δημότες επιθυμούν να υποβάλουν θέματα ή 
άρθρα με σκοπό να συμπεριληφθούν στην ύλη του 
περιοδικού, καλούνται να τα αποστέλλουν μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση  pr.pressoffice@
echedoros.gr ή σε ψηφιακό δίσκο (CD Rom) στο 
Γραφείο Τύπου του Δήμου Εχεδώρου, Ν. Πλαστή-
ρα 13, 57400 Σίνδος και με την ένδειξη Περιοδικό 
«ΕΧΕΔΩΡΟΣ». Σε περίπτωση που τα άρθρα ή τα 
κείμενα περιλαμβάνουν φωτογραφίες τότε αυτές 
πρέπει να είναι σε αρχεία τύπου (file format) TIFF, 
GIF, JPEG ή PDF, υψηλής ανάλυσης (300dpi). Θέ-
ματα ή άρθρα των δημοτών θα δημοσιεύονται στο 
περιοδικό μόνο εφόσον είναι ενυπόγραφα. 

Η ύλη κάθε τεύχους θα κλείνει στις 25 κάθε μήνα.

Το Περιοδικό «ΕΧΕΔΩΡΟΣ» διευθύνεται από συ-
ντακτική επιτροπή ενώ την αρχισυνταξία και τον 
συντονισμό της ύλης έχει αναλάβει το Γραφείο Τύ-
που του Δήμου Εχεδώρου (τηλ. 2310 796570, 2310 
707411).

Στόχος μας είναι, ανανεώνοντας την ύλη, την μορ-
φή και την κυκλοφορία του περιοδικού,  να κατα-
στεί ο «ΕΧΕΔΩΡΟΣ» ένα ακόμη βήμα έκφρασης 
και προβολής των δημοτών μας. 

Η Συντακτική Επιτροπή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ 

Προσφορά εκπαιδευτικού υλικού κυκλοφορια-
κής αγωγής απο τον Αντιδήμαρχο Εχεδώρου κ. 
Αναστάσιο Αβραμίδη
 
Οι κ.κ. Βασίλης Καλαφάτης Διευθυντής 2ου Δη-
μοτικού Σχολείου Διαβατών, Ιωάννης Σακελαρίου 
Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μαγνησίας 
και Μαρία Συράκη απερχόμενη Διευθύντρια 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Διαβατών, ευχαριστούν τον 
Αντιδήμαρχο Εχεδώρου κ. Αναστάσιο Αβραμίδη 
για το υλικό κυκλοφοριακής αγωγής που πρόσ-
φερε για την εκπαίδευση των μικρών μαθητών. 
Το υλικό αυτό θα συμβάλλει στην εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της 
κυκλοφοριακής αγωγής και θα τους βοηθήσει να 
αντιμετωπίσουν υπεύθυνα το ευαίσθητο θέμα της 
ασφάλειας.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ–ΛΟΥΔΙΑ 
–ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα
«Δέλτα Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα: ένας άγνωστος 
θησαυρός».

Διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας προκηρύσσει ο 
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλι-
άκμονα σε συνεργασία με το Φωτογραφικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.

Οι φωτογράφοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, 
καλούνται να έρθουν στην περιοχή –η οποία περι-
λαμβάνει τα Δέλτα του Αξιού και του Αλιάκμονα, 
τις εκβολές του Γαλλικού και του Λουδία, την λι-
μνοθάλασσα Καλοχωρίου, το έλος της Αγαθούπο-
λης, καθώς και τις Αλυκές Κίτρους Πιερίας- και να 
φωτογραφίσουν τις φυσικές ομορφιές της αλλά και 
τους κινδύνους που την απειλούν, τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες (γεωργία, αλιεία, οστρακοκαλλιέρ-
γεια),  την χλωρίδα και την πανίδα της.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η προβολή και η ευ-
αισθητοποίηση του κοινού για την περιοχή, η οποία 
προστατεύεται από την εθνική και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία (δίκτυο Natura 2000) και από διεθνείς 
συμβάσεις (Σύμβαση Ραμσάρ). Τα ποτάμια και οι 
άλλοι υγρότοποί της αποτελούν έναν αναντικατά-
στατο φυσικό πόρο για τους κατοίκους της περιο-
χής, αλλά και ένα φιλόξενο καταφύγιο για πολλά 
είδη χλωρίδας και πανίδας. Μεταξύ αυτών, περισ-
σότερα από 200 είδη πουλιών, πολλά από τα οποία 
σπάνια και απειλούμενα. Το υγροτοπικό σύστημα 
των Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα αποτελεί 
έναν άγνωστο οικολογικό θησαυρό πολύ κοντά 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης!
Τελευταία ημέρα αποστολής των φωτογραφιών η 
31/8/2008 
Οι φωτογραφίες που θα αναδειχθούν μέσω του 
διαγωνισμού θα εκδοθούν σε πολυτελές λεύκωμα 
και ημερολόγιο και θα παρουσιαστούν σε σειρά εκ-
θέσεων που θα διοργανωθούν στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του 
διαγωνισμού: 
Tηλ.: 2310 794811
Ιστοσελίδες:
www.axiosdelta.blogspot.com 
http://www.fkth.gr.
Εmail: axiosdelta@blogspot.com

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φωτογράφοι 
στη γνωριμία τους με την περιοχή, θα πραγμα-
τοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και 
μέχρι τον Αύγουστο, ξεναγήσεις από το Φορέα 
Διαχείρισης, κατόπιν συνεννόησης. Οι ενδιαφερό-
μενοι φωτογράφοι μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλ. 2310 794811 (9:00 πμ – 18:00 μ.μ).

ΙΑΤΡΟΙ

ΣΙΝΔΟΣ
Αποστόλου Θωμάς    
Χειρούργος Ορθοπαιδικός   
2310 213000

Γιάντσιου Στέλλα   
Μικροβιολόγος    
2310 798478 

Γκόγκος Χρήστος 
Καρδιολόγος-Παθολόγος
Υπερτασιολόγος 2310 798777 

Γκριμπιζής Γρηγόριος    
Γυναικολόγος    
2310 798652 / 244296 

Θεοφάνης Κωνσταντίνος  
Παθολόγος - Καρδιολόγος   
2310 798326 / 798097 

Θεοφανίδης Θεοφάνης  
Παθολόγος
2310 798279 

Καλογιάννη Ιφιγένεια   
Ψυχολόγος - Λογοθεραπευτής   
2310 570318 

Καλογιαννίδου Εύα    
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 795199 

Καρνής Νικόλαος 
Ιατρός Βιοπαθολόγος
Μικροβιολόγος 2310 795058 

Κατίδης Μιχαήλ    
Παιδίατρος    
2310 798081 

Κατσαντώνη Παναγιωτα
Ειδική Παθολόγος    
2310 799707 

Κοκκίνης Ιωάννης    
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 798600 

Κυριαζής Νικόλαος     
Λογοθεραπευτής
Λογοπαθολόγος 2310 570039

Μαμμόπουλος Θεοδόσιος
Παθολόγος
2310 798444 / 798441 

Μπιζάνης Ιωάννης    
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος
2310 799535 

Παναγιωτίδης Σωκράτης 
Παθολόγος    
2310 702008 

Πασαλίδου Α. Κων/να   
Χειρουργός Οφθαλμίατρος   
2310 795060 

Σταμίρη Φωτεινή    
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 795905 

Στάμος Παναγιώτης    
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 799322 

Τριανταφύλλου Ιωάννης   
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής   
2310 272.213 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Αποστολούδης Κυριάκος  
Χειρούργος Ορθοπεδικός   
2310 752958 

Αράπογλου Στέλιος 
Γενική Χειρουργική    
2310 751047 

Βακαλίδης Κωνσταντίνος  
Χειρουργός Ουρολόγος   
2310 754387 /6974992171 

Βοσνακίδης Θεόδωρος   
Παθολόγος    
2310 752333
 
Καϊκής Άγγελος    
Παιδίατρος    
2310 753162 / 752738
 
Κασαπάκης Κωνσταντίνος  
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 751837 

Λευκαδίτης Μάκης    
Γενική Ιατρική    
2310 754657 

Σαράφης Ιωάννης   
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 755588 

Σκερλετόπουλος Δημήτρης  
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 751645 

Τακίδης Σταύρος  
Γενική Ιατρική    
2310 751051 

Χριστοφορίδου Μαρία   
Χειρουργός Οδοντίατρος   
2310 755560 

Ν. ΜAΓΝΗΣΙΑ-ΔΙΑΒΑΤΑ (ΙΩΝΙΑ)
Γιαμουρταλή Γεωργία    
Οδοντίατρος    
2310 783932
 
Γούλα Χρύσογλου Μαρία  
Δερματολόγος    
2310 268929 / 783900 

Ευαγγέλου Γεώργιος  
Οδοντίατρος    
2310 782600 

Καβάκος Στέλιος   
Οδοντίατρος    
2310 781957 

Καραμπούτα Μπισμπινά Ζαχαρούλα 
Παιδίατρος   
2310 785415 

Λαζαρίδου Χρυσούλα   
Ψυχολόγος    
2310 783329
 
Μηναρετζή Παναγιώτα
Οδοντίατρος
2310 781451 

Μισιρλής Δημήτρης   
Λογοπεδικός Π.Ε.    
2310 788515

Μουροβουνιώτης Χάρης  
Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
2310 781281 

Μπατζιλή Ελένη    
Παθολόγος - Λοιμοξιολόγος   
2310 780772 

Μπίκου Αρετή    
Οδοντίατρος    
2310 781771 

Μπισμπινάς Ηλίας   
Χειρουργός - Ορθοπεδικός   
2310 781208 / 542450 

Παπαδόπουλος Μηνάς
Παθολόγος    
2310 781772 

Πεχλιβανίδης Γεώργιος 
Καρδιολόγος   
2310 785866

Πεχλιβανίδης Κυριάκος 
Γυναικολόγος    
2310 784825 

Τζηκαλιός Αθανάσιος 
Οδοντίατρος    
2310 780701 

Τσακίρη Ελένη    
Οδοντίατρος    
2310 574929 

Χρύσογλου Γεώργιος   
Χειρουργός-Ορθοπεδικός   
2310 783900 

Ψαλτόγλου Ιωάννης 
Γεν. Ιατρική    
2310 781271 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΙΝΔΟΣ
Ανδρονικίδης Ιωάννης    
2310 799325 
Αποστόλου Ζαφειρένια    
2310 797283 
Βαλαβάνη Ειρήνη     
2310 795126 
Δημητριάδης Στυλιανός    
2310 796036 
Μπστσώκη Ολγα    
2310 799400
Παντελίδης Χαράλαμπος    
2310 798107 
Φλώρος Θεόδωρος     
2310 798394 

ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Δανιήλ Mαρία-Ελένη 
2310 753282 
Κωστοπούλου-Παπαδοπούλου
Βασιλική
2310 752195 
Σκερλετοπούλου Δέσποινα   
2310 754201 
Ταργουντζίδου Σοφία Λ.  
2310 751238 
Τσιτσέλη Αιμιλία     
2310 574774

Ν. ΜAΓΝΗΣΙΑ-ΔΙΑΒΑΤΑ (ΙΩΝΙΑ)
Αβραμίδης Αλέξανδρος    
2310 784382 
Ελευθεριάδου Αλίκη     
2310 783122 
Ευριπίδης Βασίλειος     
2310 783773 
Θεοδοσιάδης Κυριάκος    
2310 781720 
Κούνιος Γεώργιος     
2310 781872 
Σιδεράς Ευάγγελος     
2310 781391 
Τσάκας Ευάγγελος     
2310 781369 
Φλώρος Χρήστος     
2310 781164 

ΙΑΤΡΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ




