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Όταν το καλοκαίρι 
συναντά το Φθινόπωρο

EDITORIAL

Αν και το καλοκαίρι είναι μια εποχή ξεχωριστή 
για τον καθένα, γιατί ποτέ και κανένα καλοκαίρι 
δεν είναι ίδιο, ωστόσο, η αίσθηση της ξενοια-
σιάς και της ανεμελιάς των εφηβικών χρόνων 
μας συνοδεύει όλους, μαζί με την αίσθηση της 
ελευθερίας να μεταχειριστούμε και να βιώ-
σουμε το χρόνο χωρίς όρους και ρόλους, χωρίς 
ενοχές  εγκαταλείποντας, κατά κάποιο τρόπο, 
τις ευθύνες που  έχουμε, εκτός των γεγονότων.
Τι κι αν όμως τελειώνει επισήμως, δηλαδή 
ημερολογιακά. Η εμπειρία έχει δείξει πως το 
διαδέχεται το εξίσου νωχελικό Indian summer 
(εξαιρετικά ζεστές φθινοπωρινές ημέρες). 
Αυτή η προσδοκώμενη και τόσο γλυκιά παρά-
ταση της εποχής των διακοπών, που μπορεί 
μεν, να διαθέτει μια απαιτητική καθημερινότη-
τα, χαρίζει όμως με τη σειρά της, τις δικές της 
στιγμές ραστώνης. Τέλος εποχής και απαρχή 
μιας νέας. 
Το χρονικό μεταίχμιο μεταξύ Αυγούστου και 
Σεπτεμβρίου έχει πάντα ένα ιδιαίτερο χρώμα. 
Μια ξεχωριστή περίοδος, καθώς το καλοκαί-
ρι σβήνει αργά και συναντά το Φθινόπωρο που 
θέτουμε σε δοκιμασία τις καλοκαιρινές απο-
φάσεις μας,  συμβολίζοντας πάντα την επανεκ-
κίνηση της «καθημερινότητας», φορτωμένη 
όμως  με προσδοκίες και σχέδια.  
Στην πόλη της Καλαμαριάς το καλοκαίρι δεν 
κύλησε νωχελικά. Συνεχίστηκαν και μάλιστα με 
ρυθμούς εντατικούς οι εργασίες του Ανοιχτού 
Κέντρου Εμπορίου Καλαμαριάς (Open Mall), 
ενός έργου που φιλοδοξεί να τονώσει την 
εμπορική δραστηριότητα της της πόλης και θα 
αναδείξει την ενιαία εμπορική της ταυτότητα. Η 
οδός Μ. Χρυσάνθου ολοκληρώθηκε και μένει 
πια η δενδροφύτευση.
Αναβαθμίστηκε το πάρκο και ο περιβάλλοντας 
χώρος στον Φοίνικα με επεμβάσεις ήπιας μορ-
φής και σχεδιασμού  αναδεικνύοντας και την 
ευρύτερη περιοχή του Φοίνικα, που κατέχει το 

ρόλο της ανατολικής εισόδου  της πόλης.
Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για να υπο-
γραφεί η  σύμβασης του έργου που θα θωρα-
κίσει αντιπλημμυρικά τις περιοχές του Αγίου 
Ιωάννη, της επέκτασης και του Φοίνικα.
Επιπλέον, δύο σημαντικά έργα έβαλε σε εφαρ-
μογή η Διοίκηση που  θα προστατεύουν το πε-
ριβάλλον και θα συμβάλουν στην καθαριότητα 
της πόλης. Είναι τα ηλεκτρικά οχήματα που θα 
προμηθευτεί και οι γωνιές ανακύκλωσης που 
θα δημιουργήσει. Βήματα για να ζήσουμε τη 
ζωή που θέλουμε και που μας αξίζει, εστιά-
ζοντας το ενδιαφέρον στο περιβάλλον που μας 
φιλοξενεί. Η αλλαγή βέβαια του τρόπου ζωής 
δεν είναι εύκολη υπόθεση και οι μάχες που 
πρέπει να δίνονται θα πρέπει να είναι συνεχείς.
Μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις του καλοκαι-
ριού κυρίαρχη θέση είχαν βέβαια οι πολιτιστι-
κές κυρίως εκδηλώσεις με αναφορά στα 100 
χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή που 
συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου. Επίσης, οι εκ-
δηλώσεις και τα πανηγύρια -θεσμοί της πόλης, 
ανέβασαν το κέφι και έδωσαν μια αισιόδοξη 
καλοκαιρινή διάθεση.
Την κυρίαρχη θέση όμως όλων των εκδηλώ-
σεων την έχει το Παρά Θιν΄ Αλός, το μουσικό 
φεστιβάλ της πόλης που προωθεί τον πολιτι-
σμό. ΄Ενας εδραιωμένος πολιτιστικός  θεσμός 
με όλα εκείνα τα στοιχεία που τον  κάνουν να 
ξεχωρίζει για την ποιότητα και τον πλουραλι-
σμό του.
Ας υποδεχτούμε πια το Φθινόπωρο, που κρύ-
βει κι αυτό τη μαγεία του, αυτή των νέων κύ-
κλων που ανοίγουν, της πρώτης βροχής που σε 
ανακουφίζει από τη ζέστη, των δεκάδων χρω-
μάτων στα φύλλα των δένδρων, χωρίς κανένα 
ίχνος μελαγχολίας, πεσιμισμού ή θλίψης αλλά  
με αισιοδοξία, με συναίσθημα και με μαγεία.

Καλό Φθινόπωρο
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π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Α Λ Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο  Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Ι Ο

Ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αλιεία και Θάλασσα», το Αλιευτικό 
Καταφύγιο Νέας Κρήνης Καλαμαριάς 
μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά 
την έγκριση της χρηματοδότησής του, 
που υπογράφηκε στις 10 Αυγούστου 
και ανακοίνωσε την επομένη ημέρα 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 

Το αλιευτικό καταφύγιο πρόκειται να 
κατασκευαστεί στην παράκτια ζώνη 
της περιοχής Νέας Κρήνης του Δήμου 
Καλαμαριάς, σε συνέχεια της επιχω-
μάτωσης που πραγματοποιήθηκε για 
το σκοπό αυτό το 1996.
Φανερά ικανοποιημένος από την έκ-
βαση της υπόθεσης, ο  Δήμαρχος 
Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, 
επισημαίνει «Πριν από σαράντα χρό-
νια αποτελούσε μία ιδέα. Πριν τρία 

χρονιά, όταν ανέλαβα Δήμαρχος, μό-
λις είχε απορριφθεί. Σήμερα μετά από 
πολλή δουλειά, αλλεπάλληλες πιέσεις 
και συναντήσεις με τους αρμόδιους 
υπουργούς, πετύχαμε, αυτό που κανείς 
δεν πίστευε μετά από δεκαετίες υπο-
σχέσεων που έμεναν στα λόγια. Εγκρί-
θηκε η χρηματοδότηση και προχωρά-
με στην κατασκευή του αλιευτικού κα-
ταφυγίου. Ενισχύουμε τον πρωτογενή 
τομέα και ταυτόχρονα την οικονομία 
της Καλαμαριάς».
Με την ολοκλήρωση της Πράξης επι-
τυγχάνεται η κατασκευή ενός σύγχρο-
νου και πλήρως εξοπλισμένου  αλιευ-
τικού καταφυγίου, χωρητικότητας 83 
επαγγελματικών σκαφών (25 μεγάλα 
γρι- γρι και μηχανότρατες και 55 σκά-
φη παράκτιας αλιείας), που θα καλύ-
πτει τις ανάγκες των αλιέων του Δήμου 

Καλαμαριάς και όλου του στόλου της 
ευρύτερης περιοχής της Περιφερεια-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
Το αλιευτικό καταφύγιο της Νέα Κρή-
νης, ενδυναμώνει την υφιστάμενη 
δραστηριότητα της αλιείας και τις προ-
οπτικές της νεανικής επιχειρηματικό-
τητας του κλάδου, λόγω παράδοσης και 
γειτνίασης με τη θάλασσα. Ταυτόχρονα 
συνδέεται με την ανάπλαση του μετώ-
που της παραλιακής ζώνης 6,5 km του 
Δήμου Καλαμαριάς. Η νέα λιμενική 
υποδομή αποτελεί βασική κατεύθυνση 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων του Αναθεωρη-
μένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
του Δήμου Καλαμαριάς.

Ο προϋπολογισμός της  δημόσιας 
δαπάνης αγγίζει τα 6.601.400€

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 
για το αλιευτικό καταφύγιο στη Ν. Κρήνη

μετά από δεκαετίες υποσχέσεων και σειρά άκαρπων ενεργειών

Μετά την θετική αυτή 
εξέλιξη, ο πρόεδρος 
των Παράκτιων Αλιέ-
ων Νέας Κρήνης Κα-
λαμαριάς, Δημήτρης 
Τσιπούρας, δήλωσε: 
«Σαν πρόεδρος των 
Παράκτιων Αλιέων 

Καλαμαριάς και εκ μέρους των ψα-
ράδων της Νέας Κρήνης ευχαριστώ 
τον Δήμαρχο Δαρδαμανέλη Γιάννη για 
την επιμονή του, ώστε το έργο να γίνει. 
Κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσαν οι 
προηγούμενοι, εδώ και σαράντα χρό-
νια. Μπράβο!»
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πολιτης Κ   4

9 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για αναπλάσεις 

στην Καλαμαριά
Μία μεγάλη χρηματοδότηση και ένα ση-
μαντικό βήμα για  αναπλάσεις  της πόλης, 
πέτυχε ο Δήμος Καλαμαριάς. Με από-
φαση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 
Καλαμαριά χρηματοδοτείται με 9 εκα-
τομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια από τις 
πιο σοβαρές διεκδικήσεις του Δήμου και 
προσωπικά του Δημάρχου, Γιάννη Δαρ-
δαμανέλη.

Η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των 
9.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης 
αφορά στην πρόταση που είχε καταθέσει 
αυτόνομα ο Δήμος, με στόχο τη γενναία 
ανάπλαση και αναζωογόνηση  μεγάλου μέ-
ρους της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του Δήμου  
περιλαμβάνει στοχευμένες αναπλάσεις 
πράσινων διαδρομών, οι οποίες προβλέ-
πονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
της περιοχής επέμβασης και αφορά το 
έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί, μετά 
την έγκριση της πρότασης του Δήμου  με 
τίτλο «Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις 
στο Δήμο Καλαμαριάς» που κατέθεσε η 
Διοίκηση. Το προτεινόμενο δίκτυο μπορεί 
να συνδέσει κοινωφελείς, κοινόχρηστες 
και άλλες κύριες τοποθεσίες της Καλα-
μαριάς, όπως οι σταθμοί του μετρό και θα 
προσφέρει βελτιωμένες συνθήκες στη με-

τακίνηση των πεζών και των ποδηλάτων. 
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν 
σε μήκος  3.370,53 μέτρα, ενώ η συνο-
λική επιφάνεια ανάπλασης θα καλύπτει 
περίπου  62.000 τ.μ. 

Στο πλευρό του Δημάρχου ήταν οι τεχνι-
κές υπηρεσίες και το τμήμα προγραμμα-
τισμού που μέσα σε δύο μήνες ετοίμασαν 
τη μελέτη σε συνεργασία με την Αναπτυ-
ξιακή Μείζονος Θεσσαλονίκης, η οποία 
κόστισε 270.000 ευρώ κι έφερε στην Κα-
λαμαριά 9.000.000,00 ευρώ.

Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος Γιάννης 
Δαρδαμανέλης «Είμαστε σε εγρήγορ-
ση. Έχουμε καταγράψει τα προβλήματα 
του τόπου μας, τις ανάγκες των δημοτών 
μας και κυνηγάμε τις καλύτερες και πιο 
ωφέλιμες λύσεις. Η συγκεκριμένη χρη-
ματοδότηση έρχεται μετά από πολλές 
πιέσεις, επαφές και διαπραγματεύσεις, 
προκειμένου να κάνουμε κατανοητό ότι 
η Καλαμαριά δεν μπορεί να τρενάρει την 
ανάπτυξή της».

Έχουμε καταγράψει τα προβλήματα του τόπου μας, 
τις ανάγκες των δημοτών μας και κυνηγάμε τις 
καλύτερες και πιο ωφέλιμες λύσεις. 
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πολιτης Κ   5

Σε συμφωνία οδεύει η παραχώρηση της πλαζ Αρετσούς 
στο Δήμο  Καλαμαριάς

Προς θετική εξέλιξη βαίνει η υπόθε-
ση παραχώρησης της πλαζ Αρετσούς  
στο Δήμο Καλαμαριάς από την Εται-
ρεία Ακινήτων του Δημοσίου, καθώς 
αναμένεται η υπογραφή της νέας σύμ-
βασης. 
Τη νέα πρόταση της ΕΤΑΔ για την παρα-
χώρηση της πλαζ Αρετσούς συζήτησε 
την 1η Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή, 
ως αρμόδια για τέτοια θέματα και απο-
φάσισε ομόφωνα  την έγκρισή της.
Η προτεινόμενη σύμβαση έλαβε «πρά-
σινο φως» από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Καλαμαριάς, με τις 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης  να εκ-
φράζουν για μια ακόμη φορά αντίθετη 
άποψη, επαναλαμβάνοντας πως η πλαζ 
πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο Κα-
λαμαριάς, χωρίς κανένα αντίτιμο, κάτι 
όμως που είναι παράνομο και δεν μπο-
ρεί να επιτευχθεί.

Η νέα πρόταση της Εταιρίας αυξάνει 
αυτή τη φορά  τον χρόνο της παραχώ-
ρησης στο Δήμο από 25 σε 30 χρόνια, 
διατηρώντας το ελάχιστο αντίτιμο, σύμ-
φωνα με  τον ισχύοντα νόμο, στο 20% 
επί του τζίρου των εμπορικών δραστη-
ριοτήτων.
«Μετά από μία δεκαετία ληγμένου πα-
ραχωρητηρίου, αδιαφορίας και εγκατά-
λειψης της Πλαζ και   ύστερα από την 
καταψήφιση της αρχικής πρότασης, 
που ήρθε ως αποτέλεσμα επίπονων 
και επίμονων διεκδικήσεών μας από 
την ΕΤΑΔ, επανήλθε η  Εταιρία με μία 

νέα πρόταση με την αποδοχή  της οποί-
ας η πλαζ Αρετσούς επιστρέφει στον 
Δήμο μας κι έτσι μπορούμε να μιλάμε 
πια για την ουσιαστική ανάπτυξη ενός 
σημαντικού μέρους του παραλιακού 
μετώπου» δήλωσε εμφανώς ικανο-
ποιημένος ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, 
Γιάννης Δαρδαμανέλης και προσθέτει 
«η πλαζ Αρετσούς αλλάζει σελίδα και 
όσοι απέχουν από τις κρίσιμες αποφά-
σεις συνηγορούν στην αδράνεια και την 
υποβάθμιση του παραλιακού μετώπου. 
Σήμερα σώσαμε την παραλία μας από 
τον κίνδυνο να βρεθεί σε ξένα χέρια».



Ε Ρ Γ Α
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Π Ρ Α Σ Ι Ν Η  Π Ο Λ Η

Προγράμματα και δράσεις που θα αναδείξουν 
την πολιτισμική ταυτότητά του

Σε τροχιά ανάπτυξης ο Δήμος Καλαμαριάς

Ένα σύμφωνο συνεργασίας με στόχο 
την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 
και της επιχειρηματικότητας, υπέγρα-
ψε στις 23 Ιουνίου ο Δήμαρχος Καλα-
μαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης με τον 
Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Επιχειρηματιών Τουρισμού & 
Ναυτιλίας και του Συνδέσμου Επιχει-
ρηματιών Ελλάδος, Ιωάννη Μανδρίνο.  

Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα προχω-
ρήσουν στην ανταλλαγή πληροφοριών 
σε ότι αφορά  επιχειρηματικά, εκπαι-
δευτικά, και γενικότερα οικονομικά 
θέματα, ενώ θα διοργανώσουν συνα-
ντήσεις, εκθέσεις, ημερίδες και κάθε 
τύπου ενέργειες, που θα αποβλέπουν 
στην ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των 
σχέσεων μεταξύ των μελών τους. Ο Δή-
μος Καλαμαριάς μπορεί να ενταχθεί σε 
προγράμματα και δράσεις τα οποία θα 
ενισχύσουν την αμοιβαία συνεργασία 
και θα αναδείξουν την πολυπολιτισμική 
ταυτότητα της πόλης.
Έκδηλα ικανοποιημένος ο Γιάννης 
Δαρδαμανέλης μετά την υπογραφή του 

Συμφώνου δήλωσε: «Ο Δήμος Καλαμα-
ριάς έχει βγει δυναμικά στο προσκήνιο, 
γίνεται πια εξωστρεφής δίνοντας έμφα-
ση στη διεθνή προβολή της πόλης, ως 
τουριστικό προορισμό, αναπτύσσοντας 
μία σειρά δράσεων, με απώτερο σκοπό 
την ανάπτυξή της σε όλα τα επίπεδα».
Στην υπογραφή του συμφώνου συνερ-
γασίας παρόντες ήταν η Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού, Τουρισμού & Διεθνών Σχέ-
σεων, Βάσω Νικολέττου, ο Αντιπρόε-
δρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών 
Ελλάδος και Ειδικός Γραμματέας Ανά-
πτυξης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Επιχειρηματιών Τουρισμού & Ναυτι-
λίας, Παναγιώτης Καρδάρας και ο Το-
μεάρχης Υπεύθυνος Νεανικής Επιχει-
ρηματικότητας του Σ.Ε.Ε, Αλέξανδρος 
Μανδρίνος.

Ο Δήμος Καλαμαριάς 
έχει βγει δυναμικά στο 
προσκήνιο, γίνεται πια 
εξωστρεφής δίνοντας 
έμφαση στη διεθνή 
προβολή της πόλης...
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συνεχίζεται και προχωρά με σταθερούς ρυθμούς 
στο Δήμο Καλαμαριάς

 Η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης 

Ένα έργο σημαντικό για την πόλη της 
Καλαμαριάς θα συνεχιστεί μετά και την 
υπογραφή της σύμβασης και αφορά την 
Β’ φάση της αποχέτευσης των ομβρίων 
υδάτων στο νότιο τμήμα της Καλαμα-
ριάς, που θα εξασφαλίζουν την αντι-
πλημμυρική θωράκιση των περιοχών 
Αγίου Ιωάννη, Επέκτασης και Φοίνικα.

Ειδικότερα θα κατασκευαστούν οι κύρι-
οι αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και τα 
τεχνικά εκβολής στους αποδέκτες, στον 
ανατολικό τομέα του Δήμου, με δυτικό 
όριο την οδό Πόντου και βόρειο-βορει-
οανατολικό-ανατολικό όριο τις οδούς Χ. 
Τσιγγιρίδου, Κ. Καραμανλή, Αναπαύσε-

ως και την Περιφερειακή Τάφρο.  Συ-
γκεκριμένα τα έργα περιλαμβάνουν την 
κατασκευή αγωγών με συνολικό μήκος 
9.880 μ., την κατασκευή 232 φρεατίων 
επίσκεψης αλλά και την κατασκευή 791 
φρεατίων υδροσυλλογής.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης το-
νίζοντας τη σημαντικότητα της εξέλιξης,  
δηλώνει: «Ξεκινάει ένα μεγάλο έργο, το 
οποίο οι κάτοικοι του Αγίου Ιωάννη, της 
Επέκτασης και του Φοίνικα περίμεναν 
εδώ και πολλά χρόνια. Με την αποχέτευ-
ση ομβρίων υδάτων, θα σταματήσουν να 
πλημμυρίζουν οι δρόμοι και η διέλευσή 
τους θα γίνεται χωρίς προβλήματα. Η 
αλήθεια είναι ότι δε θα αποφύγουμε το 

σκάψιμο, τις εργασίες στους δρόμους και 
την ταλαιπωρία, μέχρι την ολοκλήρωσή 
του. Μακάρι να υπήρχε τρόπος να φτά-
σουμε στο τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να 
υποστούμε όλη αυτήν την ταλαιπωρία. Θα 
πρέπει όμως όλοι να κάνουμε υπομονή, 
γιατί ο στόχος είναι ένας, η βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής μας».
Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 
10,4 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα υπολογίζο-
νται ότι οι εργασίες θα έχουν διάρκεια 
2 χρόνια. Το έργο χρηματοδοτείται  από 
το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον & Αειφόρο Ανάπτυξη 2014-
2020» και από το Ταμείο Συνοχής.

Ξεκινάει ένα μεγάλο έργο, το οποίο οι κάτοικοι του Αγίου Ιωάννη, της Επέκτασης 
και του Φοίνικα περίμεναν εδώ και πολλά χρόνια. 
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Ε Ρ Γ Α  &  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Οχτώ υβριδικά αυτοκίνητα εντάχθηκαν 
στον στόλο του Δήμου Καλαμαριάς

Στον εκσυγχρονισμό του στόλου του 
προχώρησε ο Δήμος Καλαμαριάς 
μέσα στον Ιούλιο, αποκτώντας οκτώ 
αυτοκίνητα με σύστημα ήπιας υβριδι-
κής τεχνολογίας, το οποίο επιτρέπει 
την ανάκτηση ενέργειας και εξασφα-
λίζει χαμηλές εκπομπές ρύπων.
Αυτό, συνιστά απόλυτο σεβασμό στο 
περιβάλλον και παράλληλα εξοικονο-
μεί ενέργεια, καθώς δεν χρειάζονται 
φόρτιση αφού  επαναφορτίζονται αυ-
τόματα από την επιβράδυνση και έχουν 
χαμηλή κατανάλωση.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, Γιάννη Δαρ-
δαμανέλη, ο Δήμος  Καλαμαριάς διαθέ-
τει σήμερα  έναν σύγχρονο στόλο επι-
βατικών οχημάτων, τα οποία  στηρίζουν 
τη λειτουργία των υπηρεσιών κάνοντας 
εύκολη τη δουλειά τους με περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα σχεδόν μηδενικό. 
Επιπλέον  η μεγάλη εξοικονόμηση   θα 

γίνει σε χρήματα των δημοτών, γιατί η 
κίνηση αυτή γίνεται μέσα από τα αντα-
ποδοτικά τέλη, τα οποία κόστη θα ελα-
φρύνουν το Δήμο και τα νοικοκυριά των 
πολιτών της Καλαμαριάς.
Τα υβριδικά αυτά αυτοκίνητα  διανέμο-
νται στις υπηρεσίες, σύμφωνα με τις 
ανάγκες που έχουν καταγραφεί.  ΄Ετσι, 
δύο οχήματα δίνονται στη Διεύθυνση 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος, δύο στη 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 
δύο στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δό-
μησης, ένα στην Πολεοδομία και ένα 
όχημα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέ-
ριμνας, Αλληλεγγύης & «Βοήθεια στο 
Σπίτι».
Το επόμενο βήμα είναι η προμήθεια 
των απορριμματοφόρων, τα οποία θα 
είναι ηλεκτροκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι, 
ο στόλος του Δήμου εκσυγχρονίζεται 

σταδιακά και οι ανάγκες ωθούν τη Διοί-
κηση του Δήμου να υλοποιήσει  το Σχέ-
διο   Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχη-
μάτων, τοποθετώντας πάνω από εκατό 
φορτιστές στην Καλαμαριά, πέραν από 
αυτούς που υπάρχουν ήδη μέσα στα 
αμαξοστάσια και στους χώρους του Δή-
μου. 
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Δή-
μαρχος, «η μεταστροφή στην ηλεκτρο-
κίνηση είναι πολύ θετική για το περι-
βάλλον» και ευχαριστεί την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η προ-
μήθεια έγινε στο πλαίσιο της Πράξης 
«Προμήθεια οχημάτων με εναλλακτι-
κά καύσιμα ή κινητήρες νέας γενιάς 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο 
Καλαμαριάς» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020» και το  κόστος ανέρχεται 
στις 120.320,96 ευρώ.

Επόμενο βήμα είναι η προμήθεια 
ηλεκτροκίνητων απορριμματοφόρων

Π Ρ Α Σ Ι Ν Η  Π Ο Λ Η
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Π Ρ Α Σ Ι Ν Η  Π Ο Λ Η

Ηλεκτρικά οχήματα και γωνιές ανακύκλωσης 
εκσυγχρονίζουν την Καλαμαριά

Δύο σημαντικά έργα για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και την καθα-
ριότητα της πόλης, εξασφάλισε ο Δή-
μος Καλαμαριάς, μετά και την έγκρισή 
τους από το Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης».  

Το πρώτο αφορά στην προμήθεια 
ηλεκτρικών οχημάτων και σταθ-
μών φόρτισής τους, προϋπολογισμού 
2.589.560,20€ και ο Δήμος θα παρα-
λάβει συνολικά δέκα ηλεκτρικά οχή-
ματα και έξι σταθμούς φόρτισης, συμ-
βάλλοντας έτσι στη μείωση των ρύπων.
Με το δεύτερο έργο ο Δήμος προχωρά-
ει στην προμήθεια και την τοποθέτηση 
Εξοπλισμού για να δημιουργηθούν Γω-
νιές Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο εναρ-
μόνισης με τους στόχους που τίθενται 
στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απο-
βλήτων.
Με βάσει τον σχεδιασμό που έγινε, ο 
Δήμος Καλαμαριάς θα τοποθετήσει 
υπόγειους  κάδους αποθήκευσης ανα-
κυκλώσιμων αποβλήτων (χαρτί-χαρ-
τόνι, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί κλπ) σε 
κοινόχρηστους χώρους, ενώ θα μπουν 

και οικίσκοι ανακύκλωσης, οι οποίοι  
θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό 
για τη διαλογή στην πηγή των τεσσά-
ρων υλικών. Παράλληλα προχωράει 
και η προμήθεια δύο  απορριμματο-
φόρων οχημάτων, προϋπολογισμού 
3.093.564,40€, ώστε να εξασφαλίζεται 
η αποκομιδή απορριμμάτων από τους 
υπόγειους κάδους. Ο προϋπολογισμός 

του έργου φτάνει τα 3.093.564,40€.
«Η Καλαμαριά διαρκώς εκσυγχρονί-
ζεται. Η έγκριση των δύο αυτών έργων 
είναι αποτέλεσμα εντατικής  δουλειάς, 
που στόχο έχει την προστασία του περι-
βάλλοντος και φυσικά την καθαριότητα 
της πόλης, η οποία αποτελεί μία από τις 
βασικές προτεραιότητές μας», δηλώνει ο 
Δήμαρχος  Γιάννης Δαρδαμανέλης.

Η έγκριση των δύο αυτών έργων είναι αποτέλεσμα εντατικής  
δουλειάς με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος ..
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Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

΄Εγιναν τα πρώτα βήματα 
για την ανάπλαση του Φοίνικα

Σε μια σειρά από  ήπιας μορφής και 
σχεδιασμού επεμβάσεις  οι οποίες  
αναδεικνύουν το πάρκο και την ευρύ-
τερη περιοχή του Φοίνικα, προχώρησε 
μέσα στο καλοκαίρι η Δημοτική Αρχή 
Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, που 
πραγματοποιεί η Εταιρεία Διανομής 
Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας.

Η ανάπλαση αφορά τον περιβάλλοντα 
χώρο της συνοικίας που περικλείεται 
από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως, 
Πραξιτέλους, Στρατού Νικολάου και 
Αμφιτρίτης. Ειδικότερα, ελέγχθηκε και 
επισκευάστηκε το αρδευτικό σύστημα, 
αντικαταστάθηκαν και χρωματίστηκαν 
τα κιγκλιδώματα, αντικαταστάθηκαν 
τα φωτιστικά σώματα στον εξωτερι-
κό χώρο της Δημοτικής αγοράς,  όπου 
αυτά επιβάλλονταν και ταυτόχρονα κα-
θαρίστηκαν οι προσόψεις. Επιπλέον, 
ανακατασκευάστηκε το στέγαστρο σκί-
ασης στο χώρο του πάρκου και τοποθε-
τήθηκαν μεταλλικά καθίσματα. Επίσης, 
επιδιορθώθηκε και χρωματίστηκε η 
μεταλλική περίφραξη και διαμορφώ-
θηκε ο χώρος με νέα φυτά.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Δαρδαμα-
νέλη «Ο Φοίνικας μπορεί να μην ανήκει 

στις ευνοημένες περιοχές της Καλα-
μαριάς, δεν είναι όμως ξεχασμένη από 
την παρούσα διοίκηση. Είχαμε πει ότι 
θα κάνουμε κινήσεις για την ανάπλασή 
του και δε μείναμε στα λόγια. Ήρθαμε 
σε επαφή με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και σύντο-
μα θα δούμε τη συνολική αναβάθμιση 
της γνωστής αγοράς του. Σαφώς έπεται 
και συνέχεια με άλλα έργα στην περι-
οχή».

Μάλιστα, μέσα από το  πολυδιάστατο 
πρόγραμμα που υλοποιείται, η Εταιρεία 
αναλαμβάνει δράσεις με θετικό περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα στις περιοχές 
της Αδείας. Κύριο μέλημα της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ αποτελεί πάντως  η αδιάλειπτη 
συνεισφορά προς το κοινωνικό σύνολο 
διασφαλίζοντας έτσι ένα βιώσιμο μέλ-
λον.

Ήρθαμε σε επαφή με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και σύντομα θα δούμε 
τη συνολική αναβάθμιση της γνωστής αγοράς του. Σαφώς 
έπεται και συνέχεια με άλλα έργα στην περιοχή.

αναβαθμίστηκε το πάρκο και ο περιβάλλον χώρος 
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Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας ότι 
τα  άτομα με ειδικές ανάγκες δικαιού-
νται τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης 
σε αγαθά και υπηρεσίες με όλους τους 
υπόλοιπους πολίτες, πρωτοπορεί   με 
μια πρωτοβουλία συμβολισμού και ευ-
αισθησίας. Τοποθέτησε πινακίδες με 
ανάγλυφα στοιχεία και με γραφή Braille 
στα γραφεία των υπηρεσιών, για να δι-
ευκολύνονται  και να εξυπηρετούνται οι  
πολίτες με προβλήματα  όρασης.
Έτσι με την ψηλάφηση, οι πολίτες θα μπο-
ρούν να περιηγηθούν στους χώρους και 
να βρουν πιο εύκολα την υπηρεσία που 
επιθυμούν..
«Αποφασίσαμε να προσθέσουμε αυτές 
τις πινακίδες ώστε να συμβάλλουμε στην 
διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση 
των συμπολιτών μας με προβλήματα όρα-
σης. Ουσιαστικά το όραμά μας είναι να 

προσφέρουμε σε κάθε πολίτη την καλύ-
τερη δυνατή εξυπηρέτηση. Να μπορούν 
και οι ίδιοι να είναι αυτόνομοι και ανε-
ξάρτητοι, γιατί η έλλειψη όρασης δεν 
σημαίνει ότι μπαίνουν όρια στην εξέλιξη 
ενός ανθρώπου», εξηγεί ο Δήμαρχος 
Γιάννης Δαρδαμανέλης.

Η Διοίκηση του Δήμου συναισθανόμενη   
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρία προσπαθεί να βελ-
τιώνει τις υποδομές του Δήμου, ώστε να 
διευκολυνθεί η καθημερινότητά τους. 
Για τον λόγο αυτό, έχει εγκαταστήσει  
συστήματα ηχητικών διατάξεων φω-
τεινών σηματοδοτών, ράμπες σε πεζο-
δρόμια και wc στα σχολεία, ενώ άμεσα 
θα προχωρήσει και  στη δημιουργία του 
sensory park, με στόχο την πληρέστερη 
και ισότιμη ένταξη των ατόμων με ανα-
πηρία στον κοινωνικό ιστό της πόλης.

Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας 
της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστα-
σίας, Έργων, Συντήρησης και Σημάν-
σεων, ανέλαβε στην αρχή του καλο-
καιριού η δημοτική σύμβουλος Μαίρη 
Τσιραμπίδου, πρώην πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, μετά από απόφα-
ση του Δημάρχου Καλαμαριάς, Γιάννη 
Δαρδαμανέλη. Μια θέση  που επιβε-
βαιώνει τον σεβασμό προς το δημότη 
και ταυτόχρονα προάγει την εικόνα της 
πόλης.

Ενας ιδιαίτερος νευραλγικός  τομέας, με 
πολλές ευθύνες που εστιάζονται στην 
καθημερινότητα του πολίτη και ένα δύ-
σκολο έργο, ώστε να συνεχίσει να υλο-
ποιείται αποτελεσματικά ο προγραμμα-
τισμός της Δημοτικής Αρχής.
Μετά την ανάληψη των νέων καθηκό-
ντων της Αντιδημάρχου, ακολούθησε 
η πρώτη σύσκεψη στη διάρκεια της 
οποίας τέθηκαν οι στόχοι, συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν στην πολιτική προ-
στασία και τη βιώσιμη κινητικότητα και 
έγινε  εκτενή συζήτηση για τη βελτίωση 
των έργων σε κοινόχρηστους χώρους και 
δημόσια κτίρια.
Αναφερόμενος στην προσωπικότητα 
της Αντιδημάρχου ο κ. Δαρδαμανέλης 
τόνισε: «Η Μαίρη Τσιραμπίδου είναι 
μία γυναίκα έξυπνη και δυναμική»  και 
πρόσθεσε με έμφαση «είναι  οργανω-
τική, έχει κερδίσει τον σεβασμό και το 

κυριότερο είναι κοντά στον πολίτη, πρό-
θυμη να βοηθήσει πάντα. Κι αυτό είναι 
πολύ σημαντικό. Ο κάθε κάτοικος της 
Καλαμαριάς θέλουμε να μας νιώθει δί-
πλα του, να γνωρίζει ότι καλύπτουμε τις 
ανάγκες που προκύπτουν και πως θα κά-
νουμε τη ζωή του πιο εύκολη».

Η νέα Αντιδήμαρχος  αφού ευχαρίστησε 
τον Δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη, για 
την εμπιστοσύνη που της δείχνει, με τη 
θέση ευθύνης που της ανέθεσε  για ακό-
μη μία φορά, δήλωσε πως  «Στόχος είναι 
να λύσουμε προβλήματα που αφορούν 
στην καθημερινότητα του πολίτη και εί-
μαστε αποφασισμένοι γι’ αυτό. Τίποτα 
δεν αφήνεται στην τύχη του, τίποτα δε 
γίνεται χωρίς δουλειά».

Στο τιμόνι της Αντιδημαρχίας  Πολιτικής Προστασίας 
η Μαίρη Τσιραμπίδου

Πινακίδες με γραφή Braille τοποθέτησε ο Δήμος 
Καλαμαριάς στα γραφεία των υπηρεσιών του

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

για τα άτομα με οπτική αναπηρία

΄Εγιναν τα πρώτα βήματα 
για την ανάπλαση του Φοίνικα
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Η πολυδιάστατη γιορτή  μουσικής στην 
Καλαμαριά με έμφαση στην καλλιτε-
χνική παραγωγή, συμπλήρωσε φέτος 
32 χρόνια.  Επτά επιλεγμένες εκδη-
λώσεις  με μια ευρεία γκάμα από μου-
σικές συναυλίες και ένα «Αφιέρωμα 
στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
Καταστροφή», συνεπήραν και φέτος 
το κοινό  στην πλαζ Αρετσούς αλλά και  
στον εμβληματικό χώρο του Κυβερ-
νείου, από τις 26 Αυγούστου έως τις 8 
Σεπτεμβρίου και έβαλαν  την ποιοτική 
σφραγίδα στις εκδηλώσεις της πόλης. 

Η αυλαία του Παρά Θιν Αλός  άνοιξε στις  
26 Αυγούστου  στην πλαζ Αρετσούς με 
τη  συναυλία «Τα 10 Μπουζούκια της 
Δόμνας». Μια παρέα μουσικών από τη 
Θεσσαλονίκη παρουσίασε μια παρά-
σταση – πρόγραμμα – πρόταση.
Η ιδέα γεννήθηκε στην ιστορική ταβέρ-
να της Άνω Πόλης, «Δόμνα», από τον 
Γιάννη Καρασάββα ο οποίος ανέλαβε 
και την επιμέλεια του προγράμματος. 
Παρουσιάστηκαν επιλογές από κλασικά 
ρεμπέτικα, δίνοντας έμφαση σε ορχη-
στρικά της δισκογραφίας, του κινημα-
τογράφου και του θεάτρου, παίζοντας 
κλασικά λαϊκά αλλά και συνθέσεις με-
γάλων Ελλήνων δημιουργών που αγά-
πησαν το λαϊκό τραγούδι και το μπου-
ζούκι ειδικότερα. Ενορχηστρωμένα για 
δέκα μπουζούκια και δεμένα σαν μια 
αγκαλιά, σαν ένα μπουκέτο του Ελλη-
νικού πολιτισμού που ευελπιστούσε να 
αναδείξει την αξία αυτών που τείνουμε  
να ξεχάσουμε.
Τη σκυτάλη πήραν οι Stavento στις 
29 Αυγούστου, στην πλαζ Αρετσούς. 
Ο όρος «STAVENTO» στη γλώσσα των 
ναυτικών σημαίνει «καταφύγιο». Οι 
Stavento  δημιουργήθηκαν το 2004 από 
τον Μιχάλη Κουϊνέλη και τον Βαγγέλη 
Γεωργατζή και η μουσική τους πορεία 
ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα, συμπλη-

ρώνοντας φέτος 17 χρόνια.Η παρουσία 
τους με νέες και παλιές επιτυχίες τους 
ξεσήκωσαν το κοινό και ανέβασαν την 
αδρεναλίνη του κοινού.
Η τρίτη εκδήλωση με τίτλο “Όταν ο 
ELVIS συνάντησε τους BEATLES” 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγού-
στου, στην πλαζ Αρετσούς, από τους 
Skelters, μια σύγχρονη Rock μουσική 
μπάντα με αγγλόφωνο στίχο.  Δυόμισι 
ώρες με τραγούδια του Βασιλιά, αλλά 
και του κορυφαίου συγκροτήματος 
όλων των εποχών έφεραν αναμνήσεις 
και ξεσήκωσαν χορευτικά το κοινό.
Επέλεξαν το όνομα τους επηρεαζό-
μενοι από το τραγούδι των Beatles 
“HelterSkelter”.
Η επόμενη εκδήλωση «Υπό το Σελη-
νόφως» ήταν  η συναυλία της  Φιλαρ-
μονικής Ορχήστρας του Δήμου Καλα-
μαριάς, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη 
Κούκα στις 2 Σεπτεμβρίου, στον αύλειο  
χώρο του Κυβερνείου. Πενήντα πέντε 
και πλέον πνευστοί και κρουστοί μου-
σικοί της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, 
έδωσαν  πνοή σε μελωδίες και ρυθ-
μούς που γεννήθηκαν από τη διάδραση 
των μουσικών παραδόσεων της Ευρώ-
πης και της Αμερικής.
Στις συνθέσεις ακούστηκαν  η ευρω-
παϊκή κλασική παράδοση, η οποία γο-
νιμοποιείται και μεταμορφώνεται από 
την τζαζ, ροκ και λάτιν μουσική που 
άνθισαν στην αμερικανική ήπειρο, δη-
μιουργώντας ένα νέο, υβριδικό είδος, 
στο οποίο τα παραπάνω στοιχεία βρί-
σκονται αξεχώριστα.
O Αλέξανδρος Τζοβάνι, ένας από τους 
πιο ταλαντούχους ανερχόμενους ερμη-
νευτές της ελληνικής μουσικής σκη-
νής, το βράδυ της 3ης Σεπτεμβρίου, 
στο παλατάκι, παρουσίασε με αφορμή 
την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, 
ένα μουσικό πρόγραμμα ενώνοντας με-
ρικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες 

του έντεχνου ελληνικού αλλά και του 
ευρωπαϊκού ρεπερτορίου. Ο Αλέξαν-
δρος με τη μοναδική του ερμηνευτική 
ικανότητα και τη γεμάτη συναίσθημα 
φωνή του, παντρεύει φρέσκιες μουσι-
κές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής 
δισκογραφίας με τραγούδια σταθμούς 
στην ιστορία του έντεχνου ρεπερτορίου. 
Μαζί του ήταν οι μουσικοί: ο Αστέρης 
Τσαλίκης στο πιάνο, ο Μιχάλης Πιπέρ-
κος στα πνευστά,  η Δέσποινα Σκέντου 
στο βιολί, ο Αγαμέμνων Μάρδας στο 
μπάσο, στα Kρουστά ο Μπάμπης Πετσί-
νης  και στα φωνητικά η Άννα Γρηγορο-
πούλου.
Το μουσικό φεστιβάλ συνεχίστηκε  στις  
5 Σεπτεμβρίου  στο κυβερνείο με ένα 
τριήμερο «Αφιέρωμα στα 100 χρόνια 
από την Μικρασιατική Καταστροφή». 
Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι» σε συνερ-
γασία με το Ελληνικό Σωματείο «Οι 
Μωμόγεροι», παρουσίασαν την μου-
σικοχορευτική παράσταση «ΡΕΜΠΕΤΙ-
ΚΟ…η κραυγή των προσφύγων».
H παράσταση μετέφερε το κοινό στα 
τέλη του 19ου αιώνα, στα «Καφέ Αμάν» 
της Πόλης και της Σμύρνης και στο ρε-
μπέτικο όπως καθιερώθηκε αργότερα 
στον Πειραιά και  βρήκε «πρόσφορο 
έδαφος» στη Θεσσαλονίκη, αλλά και 
στη μακρινή Νέα Υόρκη όπου και μεγα-
λούργησε.
Την παράσταση πλαισίωνε πολυμελές 
συγκρότημα (με τζουρά, μπαγλαμά, 
ούτι, βιολί, σαντούρι, ντέφι, μπουζούκι, 
κιθάρα, ακορντεόν, κλαρίνο, κρουστά), 
σε κείμενα και παρουσίαση της δρ Λα-
ογραφίας Μυροφόρας Ευσταθιάδου. Η 
έρευνα-επιμέλεια χορών και σκηνοθε-
σία είναι του Κώστα Αλεξανδρίδη.
Επίσης, το Μουσείο Φωτογραφίας 
«Χρήστος Καλεμκερής» του Δήμου 
Καλαμαριάς παρουσίασε στις  7 Σε-
πτεμβρίου στο παλατάκι  το έργο το 

Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης 
που προωθεί τον πολιτισμό
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«Δάσος των Όρκων», του βραβευμένου 
συνθέτη Γιάννου Αιόλου. Ένα δάσος γε-
μάτο συναισθήματα,  ευχές, προσμονή και 
ελπίδες για κάτι καλύτερο. Το Δάσος των 
Όρκων είναι το δάσος που έχει ο καθένας 
μέσα μας. Μια Ωδή στο Νέο Ξεκίνημα. Ο 
Γιάννος Αιόλου δεν επιθυμούσε να μιλήσει 
για 100 χρόνια από μια καταστροφή, αλλά 
για την ανάγκη του ανθρώπου να εκκινεί 
διαρκώς, να κινητοποιεί μέσα του Ευχές 
και Όρκους για ένα καλύτερο αύριο. Οι 
φωτογραφίες που συνόδευαν τη μουσική 
ήταν από τη Συλλογή του Μουσείου.Φω-
τογραφίες ανθρώπων στο μεταίχμιο, μετά 
από χρόνια καταστροφών που ελπίζει και 
εύχεται να αλλάξει η ζωή του, να γίνει το 
αύριο καλύτερο από το χθες του.

Το φετινό «Παρά θίν’αλός» έκλεισε την αυ-
λαία του, με το «Αφιέρωμα στον Μίκη Θε-
οδωράκη» από την Ορχήστρα Ελληνικής 
Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμα-
ριάς της ΚΕΔΚΑ  στις  8 Σεπτεμβρίου, στην 
πλαζ Αρετσούς.
Η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής του Δη-
μοτικού Ωδείου Καλαμαριάς παρουσίασε  
μια επετειακή συναυλία, αφιερωμένη στην 
μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώ-
νοντας φέτος  έναν χρόνο  απουσίας του. 
Η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής αποτε-
λείται από παιδιά, νέους και ενήλικες που 
έδωσαν το δικό τους στίγμα ερμηνεύοντας 
επιλεγμένα τραγούδια και μουσικές του. 
Η βραδιά πλημμύρισε μελωδίες από τις 
ωραιότερες συνθέσεις του μεγαλύτερου 
μουσουργού της χώρας μας. 
Ο  εδραιωμένος αυτός  πολιτιστικός  θε-
σμός με όλα εκείνα τα στοιχεία που τον  
κάνουν να ξεχωρίζει για την ποιότητα και 
τον πλουραλισμό του ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία και φέτος χαρίζοντας  στο κοινό 
όμορφες μουσικές απολαυστικές βραδιές.
Και του χρόνου με υγεία !!! 
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Στην Καλαμαριά το 3ο Πανελλήνιο Αντάμωμα 
Μικρασιατών με τραγούδια και χορούς

Μικρασιάτες από κάθε γωνιά της Ελ-
λάδας αντάμωσαν στην προσφυγο-
μάνα Καλαμαριά, στις 3 Ιουλίου στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης Μια 
θάλασσα μνήμες… και γινήκαμε όλοι 
ένα, για τα 100 χρόνια από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή και έφεραν αρώ-
ματα από τις αλησμόνητες πατρίδες.
Το 3ο Πανελλήνιο Αντάμωμα διοργάνω-
σε ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργα-
σία με την Oμοσπονδία Προσφυγικών 
Σωματείων Ελλάδος και τέσσερις τοπι-
κούς πολιτιστικούς συλλόγους.
Εβδομήντα σύλλογοι, σε άριστη συ-
νεργασία με το Δήμο, την οργανωτική 
ομάδα του επετειακού προγράμματος 
εκδηλώσεων «Καλαμαριά 1922-2022», 
την ΟΠΣΕ και τους τέσσερις τοπικούς 
Πολιτιστικούς Συλλόγους (Σύλλογος 
Κουριωτών Καλαμαριάς”Ο Ταξιάρχης”, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων   Μι-
κρασιατών Νέας Κρήνης “Αγία Παρα-
σκευή”, Προοδευτικός Σύλλογος Αρε-
τσούς & Δέρκων, Σύλλογος Κατιρλιωτών 
Θεσσαλονίκης “Αγ.Ιωάννης ο Πρόδρο-
μος”) που ανέλαβαν τη διοργάνωση του 
3ου Πανελλήνιου Ανταμώματος, κατά-
φεραν να εντυπωσιάσουν όσους έδωσαν 
το παρών τους στην εκδήλωση.
Χίλιοι τετρακόσιοι χορευτές, από Μικρα-
σιατικούς Συλλόγους όλης της χώρας, 
ταξίδεψαν τους θεατές στον χρόνο, μέσα 
από τους παραδοσιακούς χορούς, στο 
γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, απο-
δεικνύοντας έτσι πως ο χρόνος δεν έφε-
ρε τη λήθη για τις αλησμόνητες πατρίδες.
«Εκατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος 

από τη Μικρασιατική Καταστροφή και 
μέσα σ’ αυτόν τον αιώνα ζήσανε φτώχια, 
πολέμους, κακουχίες. Όμως το βλέμμα 
τους ήταν πάντα στραμμένο ψηλά, όσο 
χαμηλά κι αν τους έριχναν οι δοκιμασίες. 
Δούλεψαν σκληρά, πάλεψαν, έκλαψαν, 
όμως δεν εγκατέλειψαν ποτέ το όνειρο 
για μία καλύτερη ζωή. Και τα κατάφε-
ραν. Μετατρέψανε την Καλαμαριά από 
ένα λασπότοπο σε μία σύγχρονη πόλη, 
που γνωρίζει διαρκώς την ανάπτυξη. Γι’ 
αυτό  κι εμείς με τη σειρά μας εργαζό-
μαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να 
προκόψει ο τόπος μας. Με τον τρόπο 
αυτό τους τιμούμε και δικαιώνουμε τη 
μνήμη τους», είπε κατά την ομιλία του 
ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρ-
δαμανέλης και πρόσθεσε «δεν πρέπει 
να ξεχάσουμε ούτε ποιοι είμαστε, ούτε 
τι πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας. 
Οι επόμενες γενιές πρέπει να μάθουν 
τη λαμπρή ιστορία και να γίνουν συμμέ-
τοχοι του σπουδαίου αυτού πολιτισμού 
μας», επισήμανε σε ομιλία του ο Δή-
μαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης, για τους 
πρόσφυγες της Μικρασίας.
Νωρίτερα την ίδια μέρα όλοι οι χο-
ρευτές των Μικρασιατικών Συλλόγων 
συμμετείχαν στην «Πατινάδα», χορεύ-
οντας στον πεζόδρομο και την Πλατεία 
προσφυγικού Ελληνισμού, σηκώνοντας 
τα λάβαρά τους, ενώ την ίδια ώρα, οι 
πρόεδροι των συλλόγων συμμετείχαν 

στην ημερίδα που είχαν οργανώσει στο 
θεατράκι της Χηλής.
Το πρωί εκείνης της μέρας τελέστηκε 
επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυ-
μάτων της Μικρασιατικής καταστροφής, 
στα απολυμαντήρια. Εκεί ο Δήμαρχος 
Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος πα-
ρέδωσε το λάβαρο του Ανταμώματος  και 
την εικόνα του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρ-
νης, στον Δήμαρχο Καλαμαριάς και  στη 
συνέχεια άφησαν όλοι οι παρευρισκόμε-
νοι ένα λευκό τριαντάφυλλο στη θάλασ-
σα, στη μνήμη των Μικρασιατών, που δεν 
κατάφεραν να γλιτώσουν από την τραγω-
δία και να ζήσουν στη νέα τους πατρίδα.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Μητροπολίτης Νέας Κρήνης 
& Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνος, η Γενική 
Γραμματέας του Δήμου, Ελένη Φύκα, 
οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Κώστας 
Γκιουλέκας, Στράτος Σιμόπουλος και 
Χρήστος Γιαννούλης, οι Αντιδήμαρχοι, 
οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατά-
ξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Εντυπωσιακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
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Επίσης, το ΚΕΠ Υγείας του 
Δήμου σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων διοργά-
νωσαν και υλοποίησαν ένα 
πρόγραμμα προληπτικών  
εξετάσεων για τον έλεγχο 
Ανευρύσματος Κοιλιακής 
Αορτής, με την  επίβλεψη του 
έμπειρου επιστήμονα - καρ-
διολόγου  Ιωάννη Παπαδη-
μητρίου. Η εξέταση γίνεται  
με βάση το πρωτόκολλο που 
ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας η οποία κρίνεται 
αποτελεσματική και μπορεί 
να σώσει ζωές.

Το πρόγραμμα αφορούσε  
όλους τους κατοίκους ηλικίας 
πάνω από 40 ετών. Προϋπόθε-
ση όμως ήταν να εγγραφούν 
ή να είναι εγγεγραμμένοι στο 
ΚΕΠ Υγείας.

Δωρεάν θερινές διακοπές 
στα άτομα με αναπηρίες πρόσφερε

 ο Δήμος Καλαμαριάς

23η Εθελοντική Αιμοδοσία 
δείγμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς στην πράξη

Με κίνητρο την αγάπη για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες 
και τη θέληση να τους χαρί-
σει λίγες μέρες  ξενοιασιάς 
και χαλάρωσης, δίνοντας 
παράλληλα και την ευκαιρία 
στους γονείς-αγωνιστές να 
πάρουν μια ανάσα από τη 
συνεχή φροντίδα,  η Αντι-
δημαρχία Κοινωνικής Πολι-
τικής  πραγματοποίησε και 
φέτος το θερινό κατασκη-
νωτικό πρόγραμμα δωρεάν 
φιλοξενίας ΑΜΕΑ στις κα-
τασκηνώσεις Τσάφ-τσούφ 
στο Οφρύνιο της Καβάλας, 
στο πλαίσιο της κοινωνικής 
προσφοράς του Δήμου.
Εξήντα -πέντε άτομα αναχώ-
ρησαν το πρωί της  26ης  Αυ-
γούστου για την κατασκήνωση 
που θα φιλοξενηθούν για δύο 
εβδομάδες, προσφέροντας  
τη δυνατότητα για ξενοιασιά, 
ξεκούραση, ψυχαγωγία και 

δημιουργική απασχόληση, 
καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις 
δεξιότητες αυτοεξυπηρέτη-
σης, διευρύνοντας τις σχέσεις 
τους με συνομηλίκους  και η  
επιστροφή στο σπίτι τους γίνε-
ται στις 9 Σεπτεμβρίου.
Η  Αντιδήμαρχος κ. Εύα Ντό-
ντη-Μπανιώρα  δηλώνει πως 
«Όλοι έχουν ανάγκη από ξε-
κούραση και αλλαγή παρα-
στάσεων. Είμαι χαρούμενη 
που προσφέρουμε αυτή τη 
δυνατότητα στα άτομα με ανα-
πηρία, μέσω του προγράμμα-
τός μας, αποδεικνύοντας ότι 
δεν υπάρχουν διαχωρισμοί».

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής 
Πολιτικής σε συνεργασία με 
το Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», 
διοργάνωσε και πραγματο-
ποίησε  την 23η Εθελοντική 
Αιμοδοσία, στις 20 Ιουνίου 
στο Δημοτικό Θέατρο «Οδού 
Χηλής», στο πλαίσιο της 
προσπάθειας κοινωνικής 
προσφοράς. Παράλληλα με 
την αιμοδοσία την ίδια μέρα 
πραγματοποιήθηκε και η 
δράση  συλλογής φαρμάκων 
που  ενισχύουν το Κοινωνικό 
Φαρμακείο.  Την ίδια μέρα 
βέβαια σημαντική ήταν και 
η παρουσία του Εθνικού Ορ-
γανισμού Μεταμοσχεύσεων 
καθώς έγινε  ενημέρωση και 
εγγραφή εθελοντών Δωρη-
τών Οργάνων και Ιστών.

Η  αφίσα πάντως αυτής της 
εθελοντικής αιμοδοσίας προ-
έκυψε μετά από έναν διαγωνι-
σμό που διενεργήθηκε σε συ-
νεργασία με τα  Γυμνάσια της 
Καλαμαριάς.

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για 
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής 

Μια σημαντική 
και πολύ πετυ-
χημένη εκδήλω-
ση προληπτικού 
ελέγχου  βάζο-
ντας σε πρώτο 
πλάνο τη σκε-
λετική υγεία,  
πραγματοποίησε 
η Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Πολιτικής, σε 
συνεργασία με  τον Σύλλογο 
Σκελετικής Υγείας Πεταλού-
δα και το Ελληνικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.
Εκατό και πλέον πολίτες προ-
σήλθαν εκείνη την ημέρα 
και υποβλήθηκαν δωρεάν σε 
μέτρηση οστεοπόρωσης. Η 
εκδήλωση πλαισιώθηκε επι-
στημονικά από τον χειρουργό 
ορθοπεδικό Αλέξανδρο Γερά-
κη. Όλες οι εξετάσεις εγιναν 
με βάση τα μέτρα προστασίας 

που νομοθετού-
νται, τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ αλλά 
και των αρμόδιων 
φορέων, όπως 
κάθε φορά επι-
καιροποιούνται 
και ισχύουν.
Η Αντιδήμαρ-

χος Εύα Ντό-
ντη-Μπανιώρα αναφερόμενη 
στη συγκεκριμένη δράση  είπε:  
«Η οστεοπόρωση δυστυχώς 
χτυπάει την πόρτα όλο και πε-
ρισσότερων συμπολιτών μας 
και πρέπει να είμαστε σε εγρή-
γορση, ώστε να τους βοηθάμε 
με όποιο τρόπο μπορούμε. Ο 
Δήμος Καλαμαριάς, είτε μέσω 
δωρεάν εξετάσεων, είτε μέσω 
δωρεάν ιατρικής βοήθειας, 
στέκεται πάντα στο πλευρό των 
δημοτών του» τόνισε για τη συ-
γκεκριμένη δράση.

Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για την 
σκελετική υγεία στο Δήμο Καλαμαριάς



πολιτης Κ   16

Ν Ε Α  &  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Τους ήρωες-θύματα της 13ης Αυγούστου 1944  
τίμησε σε εκδήλωση ο Δήμος Καλαμαριάς

Συνάντηση Δημάρχου Καλαμαριάς 
με τον βουλευτή του Κ.Κ.Ε. Γιάννη Δελή

Η Καλαμαριά όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος τίμησε τη μνήμη των πεσόντων, 
που η πορεία τους συνδέεται με την 
ιστορία της,  με μια ιδιαίτερη τελετή που 
οργάνωσε ο Δήμος με την Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέ-
σεων, στις 13 Αυγούστου 2022  
Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέ-
ηση  για τους ηρωικούς νεκρούς – θύμα-
τα, στο ηρώο της πλατείας 13ης Αυγού-

Τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, Γιάννη Δαρ-
δαμανέλη επισκέφτηκε ο Βουλευτής Α΄ 
Θεσσαλονίκης εκλεγμένος με το ΚΚΕ, 
Γιάννης Δελής, για να ενημερωθεί 
πάνω σε θέματα που απασχολούν τους 
πολίτες της Καλαμαριάς.

Στη διάρκεια της συνάντησης που  έγινε 
σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, ο Δήμαρχος  
ενημέρωσε  τον κ. Δελή για τα έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη και όσα είναι προ 
των πυλών και φυσικά συζήτησαν για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ Α’ Θεσσαλονίκης, 
συνοδευόμενος από τη Δημοτική Σύμ-
βουλο της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρω-

στου (πάρκο Κερασούντος), παρουσία 
του Δημάρχου Καλαμαριάς Γιάννη Δαρ-
δαμανέλη, εκπροσώπων αγωνιστών της 
Εθνικής Αντίστασης, εκπροσώπων της 
Περιφέρειας Κ.Μ., Επικεφαλής δημοτι-
κών παρατάξεων, Δημοτικών Συμβούλων 
και Αντιδημάρχων, και ακολούθησε η κα-
τάθεση στεφάνων. Η εκδήλωση μνήμης 
και τιμής για τους πεσόντες ολοκληρώ-
θηκε με την  τήρηση ενός λεπτού σιγή. 

ση», Λεμονιά Ντιντή και τον Γραμματέα 
του Κεντροανατολικού Τομέα Θεσσαλο-
νίκης του ΚΚΕ, πρόσφερε στον Δήμαρχο 
ένα βιβλίο, που επιμελήθηκε το τμήμα 

ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής  του 
ΚΚΕ με τίτλο «1922 Ιμπεριαλιστική Εκ-
στρατεία και Μικρασιατική».  

Συμπληρώθηκαν φέτος 78 χρόνια από την τραγική εκείνη ημέρα της 13ης Αυγού-
στου 1944, όταν  το Ναζιστικό καθεστώς έστησε μπλόκο, με θύματα 25 Καλαμαριώ-
τες, οι οποίοι με  θάρρος και δύναμη προέταξαν τις ζωές τους στον αγώνα, για την 
απομάκρυνση του κατακτητή. 

συζήτησαν θέματα της Καλαμαριάς

I A Π Ε
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Η Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί 
τομή στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας 
και από τα σημαντικότερα γεγονότα του 
τέλους του Α  ́Παγκοσμίου Πολέμου. Από 
τον Αύγουστο του 1922 και μέχρι τα τέλη 
του 1924, περίπου 1.350.000 θύματα της 
Μικρασιατικής Καταστροφής κατέφυγαν 
στην Ελλάδα. Άνθρωποι εξαθλιωμένοι, 
άστεγοι, άποροι, άρρωστοι και ψυχικά συ-
ντετριμμένοι, κυρίως γυναίκες, παιδιά και 
ηλικιωμένοι, οικογένειες που στην πλει-
οψηφία τους είχαν χάσει τα άρρενα μέλη 
τους, αναζητούσαν τα στοιχειώδη μέσα 
επιβίωσης. Δεν ήταν μόνο η ήττα του ελλη-
νικού στρατού που προκάλεσε την εκρίζω-
ση του ελληνισμού αλλά και ο υποχρεωτι-
κός χαρακτήρας της Ανταλλαγής των Πλη-
θυσμών μεταξύ νικητή και ηττημένου. Η 
επόμενη ημέρα αποτέλεσε για την Ελλάδα 
ουσιαστικά μία πρόκληση για την αναγέν-
νηση από την πολλαπλή καταστροφή, μέσα 
από την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης και τη μακροπρόθεσμη και επώδυ-
νη επούλωση του εθνικού τραύματος.
Το συνέδριο έχει ως στόχο να αναδείξει 
νέα ερευνητικά ζητήμα-
τα, ερωτήματα και αρχει-
ακές πηγές και να διευ-
ρύνει διεπιστημονικά τη 
συζήτηση γύρω από την 
προσφυγική εμπειρία, 
την τεράστια πληθυσμι-
ακή εισροή στην ελληνι-
κή επικράτεια αλλά και 
εκτός των εθνικών συ-
νόρων, και τους τρόπους 
που αυτή επηρέασε τις 
εσωτερικές εξελίξεις σε 
κάθε τομέα. Φιλοδοξεί 
να εξετάσει την άφι-

ξη και ενσωμάτωση του μικρασιατικού, 
ποντιακού και θρακικού ελληνισμού και 
ταυτόχρονα να θέσει ερωτήματα για τη ση-
μασία της επόμενης ημέρας εκεί όπου συ-
ντελέστηκε η καταστροφή, υπό το πρίσμα 
των διαμορφούμενων υπό νέες συνθήκες 
ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν με ανακοι-
νώσεις τους διακεκριμένοι επιστήμονες, 
ερευνητές, εκπρόσωποι οργανώσεων και 
συλλόγων από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό.  
Παρά τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας 
του κορωνοϊού και τους επιβεβλημένους 
περιορισμούς και με την ελπίδα ότι η κα-
τάσταση θα βελτιωθεί, το Ιστορικό Αρχείο 
Προσφυγικού Ελληνισμού, σε συνεργασία 
με την Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητι-
σμού του Δήμου, το Μουσείο Φωτογραφί-
ας «Χρήστος Καλεμκερής» και την Έδρα 
Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ, θα τιμήσει 
την επέτειο των 100 χρόνων αυτού του 
ιστορικού γεγονότος με τη διοργάνωση 
διεθνούς συνεδρίου, στις 6, 7, 8, 9 Οκτω-
βρίου 2022. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα 

Δημοτικά Θέατρα Καλα-
μαριάς «Μελίνα Μερ-
κούρη» και της «Οδού 
Χηλής».
Στο συνέδριο θα συμ-
μετέχουν με ανακοινώ-
σεις τους διακεκριμένοι 
επιστήμονες, ερευνητές, 
εκπρόσωποι οργανώσε-
ων και συλλόγων από την 
Ελλάδα και το εξωτερι-
κό. Aκολουθούν ορισμέ-
νες από τις θεματικές 
που θα αναπτυχθούν στο 
συνέδριο.

Τους ήρωες-θύματα της 13ης Αυγούστου 1944  
τίμησε σε εκδήλωση ο Δήμος Καλαμαριάς

Η Επόμενη Μέρα Μετά 
Την Καταστροφή

Μαρία Καζαντζίδου, Ελένη Ιωαννιδου
Ιστορικοί Ι.Α.Π.Ε.

I.A.Π.Ε.

-  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

-  ΑΦΙΞΗ, ΥΠΟΔΟΧΗ, ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΑ, ΘΑΛΑ-
ΜΟΙ, ΣΥΣΣΙΤΙΑ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Κ.ΛΠ.)

-  Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (ΠΛΗ-
ΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑ-
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ.) 

-  ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΓΗΓΕΝΩΝ 
-  ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΠΟΛΕ-

ΜΟΥ
-  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
-  ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
-  Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΗ
-  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
-  ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ-

ΡΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
-  Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
-  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
-  Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
-  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
-  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
-  ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΜΝΗΜΗ
-  ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
-  Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ: Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 

I A Π Ε

1. Ο Γιώργος Μαρκίδης, πατέρας της δωρήτρι-
ας, στην Ελλάδα στο κτήμα του στα Ελευθέρια 
με το προσωπικό. Ήταν το κτήμα που καλλιερ-
γούσε μετά τον ερχομό του στην Ελλάδα.
Συλλογή Σοφίας Μαρκίδου - Τσίτσα 

2, 3 Η Λευκοθέα Παπαδοπούλου με γειτόνισσες 
στις παράγκες της Καλαμαριάς.
Συλλογή Λευκής Ανδρεάδου
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γάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού το 
Παρα ΄θιν αλός (τέλη Αυγούστου- αρχές Σε-
πτεμβρίου) το Μουσείο θα παρουσιάσει την 
οπτικοακουστική εκδήλωση «Το Δάσος των 
Όρκων», σε μουσική σύνθεση του εμπνευ-
σμένου δημιουργού Γιάννου Αιόλου και με 
προβολή  wall- mapping φωτογραφιών του 
αρχείου, που τονίζουν και αναδεικνύουν το 
συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου με την 
υπόσχεση του όρκου και τη διάψευση ή εκ-
πλήρωση αυτού.  
Στη συνέχεια και στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Συνέδριου για την επέτειο των 100 χρόνων 
από τη Μικρασιατική καταστροφή που θα δι-
εξαχθεί στις από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 
2022 στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη και Θέ-
ατρο οδού Χηλής στο Δήμο Καλαμαριάς, που 
συνδιοργανώνει το Μουσείο με το ΙΑΠΕ, θα 
παρουσιαστεί η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο 
«Αναμνήσεις Μικρασίας».
Με σύγχρονες εκτυπωτικές και τεχνολογικές 
μεθόδους, η έκθεση θα απεικονίζει και θα 
υπενθυμίζει από τη μία τον κοσμοπολιτισμό 
και την υψηλή κουλτούρα της ζωής των προ-
γόνων μας στα μεγάλα αστικά κέντρα της Μ. 
Ασίας, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, 
από την άλλη θα αποτελεί ένα ισχυρό ντοκου-
μέντο για τα γεγονότα της Καταστροφής. Μέσα 
από το πρωτότυπο και μοναδικό φωτογραφι-
κό υλικό του Μουσείου Φωτογραφίας και του 
Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού 
θα αποτυπώνεται  ο πόνος και ο ξεριζωμός του 
ελληνισμού, η εγκατάστασή του στη μητροπο-
λιτική Ελλάδα, και η προσπάθεια να ξαναστή-
σει τη ζωή του στη χώρα της προσφυγιάς. Η 
έκθεση θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο 
του REMEZZO και θα παραμείνει ανοιχτή για 

δύο μήνες, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι 
και την 30η Νοεμβρίου 2022 (με ανοιχτό 
το ενδεχόμενο παράτασης).
Τέλος με την επιχορήγηση του Υπουργείου 
Πολιτισμού το Μουσείο θα παρουσιάσει 
εντός του 2022 ή αρχές του 2023, σε χώρο 
που ακόμα δεν έχει οριστεί, μια  διατομεα-
κή φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Εις την 
Πόλιν…». Θα παρουσιάζει την Πόλη των 
Πόλεων των τελών του 19ου αιώνα και των 
αρχών του 20ου, την περίοδο της ακμής 
του ελληνισμού σε αυτήν, μέσα από πρω-
τότυπο φωτογραφικό υλικό ξένων περιη-
γητών και γνωστών στην ιστορία της φω-
τογραφίας φωτογράφων, συνοδευόμενη 
από πρωτότυπη μουσική επένδυση. Ένα 
συναισθηματικό αφήγημα φωτός και μου-
σικής σε πνεύμα ρομαντισμού και μυστι-
κισμού της Ανατολής! Με τη χρήση ψηφι-
ακής επεξεργασίας και νέων τεχνολογιών 
η συνέργεια των δύο τεχνών προσκαλούν 
τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι μνήμης και 
συναισθημάτων.
Μέσα από την τέχνη ο επισκέπτης θα βι-
ώσει όχι μόνο την ιστορικότητα των γεγο-
νότων αλλά το συναίσθημα της ακμής και 
της προόδου ενός μέρους του ελληνισμού 
που εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 
πατρίδα του αλλά ευλογήθηκε να δημιουρ-
γήσει και να λάμψει στα εδάφη της μητέ-
ρας πατρίδας.

Καλαμαριά 1922-2022

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

www.phmk.gr

Το Μουσείο Καλεμκερή, ως δυναμικός 
φορέας πολιτισμού στο Δήμο μας, αφιε-
ρώνει όλες τους τις φετινές δραστηριότη-
τες στον εορτασμό των 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή.

Το Μουσείο υποδέχτηκε με δύο εκδηλώ-
σεις τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλε-
ως Βαρθολομαίο στο Δήμο, η μία ήταν η 
φωτογραφική έκθεση «Μνήμες Μικράς 
Ασίας» με πλούσιο και πρωτότυπο φωτο-
γραφικό υλικό από το αρχείο του Μουσεί-
ου με αναφορά στα δύο μεγάλα κέντρα του 
ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη και τη 
Σμύρνη. Η άλλη ήταν η εκδήλωση «Πάρ-
θεν» σε συνεργασία με τον Ποντιακό Πο-
λιτιστικό Σύλλογο «Οι Μίθριοι», τη Μικτή 
Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμα-
ριάς και τα μέλη της Θεατρικής Αγωγής 
του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Καλα-
μαριάς- με συντονιστές τον πρόεδρο του 
Μουσείου Καλεμκερή, Παύλο Καλεμκερή 
και την πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου, 
Φωτεινή Τζιδημοπούλου. Ήταν μια μουσι-
κοθεατρική εκδήλωση με προβολή φωτο-
γραφιών, που ήταν υποβλητική και έντονα 
συναισθηματικά φορτισμένη.
Μέσα σε αυτή τη χρονιά, το Μουσείο θα 
συνεχίσει να δηλώνει έντονα το παρόν στα 
πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου. Στο με-

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο  Κ Α Λ Ε Μ Κ Ε Ρ Η

Καλλιόπη Βαλτοπούλου, 
Ιστορικός - Μουσειολόγος

Μ Ν Η Μ Ε Σ  &  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
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Ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρ-
δαμανέλης και ο Κύπριος υπουργός 
Παιδείας, Πρόδρομος Προδρόμου συ-
ναντήθηκαν στα μέσα περίπου Ιουλίου 
στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας που 
εδρεύει στην Καλαμαριά και λειτουργεί 
ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο 
του υπουργείου Παιδείας της χώρας, σε 
θέματα γλωσσικής πολιτικής.

Οι δύο άντρες συζήτησαν τόσο για την 
έντονη παρουσία των Κυπρίων στην 
περιοχή, όσο και για την θαυμαστή συ-
νεργασία που υπάρχει μεταξύ των δύο 
πλευρών.
«Η Καλαμαριά τιμάει τους νεκρούς και 
τους αγνοούμενους από την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο, όμως θα πρέπει 
να προσφέρουμε και  στους ανθρώπους 
που ζούνε σήμερα. Σ’ αυτούς πρέπει  να 
δώσουμε παιδεία, αθλητισμό και πο-
λιτισμό», δήλωσε ο κ. Δαρδαμανέλης, 
ενώ  ο κ. Προδρόμου από την πλευρά 
του συμφώνησε με τον Δήμαρχο και 
πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα μπορούσα-
με να θεσμοθετήσουμε βραβείο Κυπρο-
λογικών σπουδών».
Η συνάντηση έγινε μετά την υπογραφή 
Μνημονίου Συναντίληψης στον τομέα της 
Ελληνομάθειας, με βασικό πυλώνα υλο-
ποίησης το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 

καθώς θα  συνδράμει τις προσπάθειες 
των δυο μερών για την προώθηση της 
ελληνικής γλώσσας διεθνώς.
Στη συνάντηση ήταν επίσης παρόντες  
ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αθα-
νάσιος Γιαννακός, ο Γενικός Πρόξε-
νος της Κύπρου, Σπύρος Μιλτιάδης, ο 
Πρόεδρος του Κ.Ε.Γ, Θεόδωρος Πα-
παγγελής και ο Πρόεδρος της Ακαδη-
μίας Αθηνών, μέλος στο Δ.Σ του Κ.Ε.Γ, 
Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο 
Α.Π.Θ, Αντώνης Ρεγκάκος.

Η 20η Ιουλίου 1974 αποτελεί την πιο 
τραγική σελίδα στη σύγχρονη ιστορία 
της Κύπρου και του Ελληνισμού γε-
νικότερα. Αυτή τη μέρα, πριν από 48 
χρόνια, η Τουρκία, με αποβατικές και 
αεροπορικές επιχειρήσεις εισέβαλε 
στο νησί της «Αφροδίτης», σπέρνοντας 
το θάνατο και την καταστροφή.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 48 χρόνων 
από το προδοτικό πραξικόπημα και τη 
βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 
ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με 
την Ένωση Κυπρίων Βόρειας Ελλάδας 
και την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργα-
νώσεων Ελλάδας,  πραγματοποίησε στις 

3 Ιουλίου, εκδήλωση μνήμης, την οποία 
τίμησε με την παρουσία του ο πρώην 
υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Η 
εκδήλωση ξεκίνησε με παράκληση για 
τους αγνοουμένους. Αμέσως μετά ο Δή-
μαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμα-
νέλης, μαζί με τον πρ. υπουργό Εξωτερι-
κών, Νίκο Χριστοδουλίδη, προχώρησαν 
σε συμβολική δενδροφύτευση.
Η εκδήλωση μνήμης ολοκληρώθηκε με 
μουσικές και  χορούς από την Κύπρο, 
στην πλαζ Αρετσούς, ενώ τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Μητροπολίτης Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνος, 

η Γενική Γραμματέας του Δήμου, Ελένη 
Φύκα, η Αντιπεριφερειάρχης, Βούλα Πα-
τουλίδου, οι βουλευτές  Θεσσαλονίκης, 
Κώστας Γκιουλέκας, Δημήτρης Κούβε-
λας, Άννα Ευθυμίου, Γιάννης Αμανατίδης 
και Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Πρόξενος 
της Κύπρου, Σπύρος Μιλτιάδης, εκπρό-
σωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, Αντιδή-
μαρχοι, επικεφαλής Δημοτικών Παρατά-
ξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Η Καλαμαριά δεν ξεχνά: εκδήλωση για τα 
48 χρόνια από το πραξικόπημα στην Κύπρο

Καλαμαριά και Κύπρος συνεργάζονται

Μ Ν Η Μ Ε Σ  &  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

με σημείο αναφοράς το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
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Μια ανάπαυλα ποιοτικής δημιουργίας 
και διασκέδασης των παιδιών

Θερινή δημιουργική απασχόληση μαθητών

Ο Δήμος Καλαμαριάς ευαισθητοποι-
ημένος στα θέματα που αφορούν την 
παιδική ηλικία και στο πλαίσιο της 
κοινωνικής του πολιτικής, άνοιξε την 
αγκαλιά του και φέτος  στη θερινή απα-
σχόληση των παιδιών για ένα ακόμη 
καλοκαίρι.

Για δύο  μήνες, περίπου 1.000 μαθητές, 
σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, πέ-
ρασαν δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες 
τους  μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον,  
από τις 4 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγού-
στου, με την καθοδήγηση μιας έμπειρης 
ομάδας παιδαγωγών. 
Μέσα από το πρόγραμμα Δημιουργικής 
Απασχόλησης η Αντιδημαρχία Παιδείας 
Αθλητισμού, Νεολαίας & Δια Βίου Μά-
θησης, επιχείρησε  να προσφέρει στους 
μικρούς δημότες του, που φιλοξενήθη-
καν σε τρία Δημοτικά σχολεία (2ο,10ο 
και 17ο) και σε τρία Νηπιαγωγεία (9ο 
12ο  13ο) δωρεάν απασχόληση, με όλα τα 

ευεργετικά αποτελέσματα και τις ευχά-
ριστες αναμνήσεις που αποκόμισαν  από 
τη συμμετοχή τους, με κύριο στόχο την 
ψυχαγωγία, την αναψυχή και  την κοινω-
νική και συναισθηματική ανάπτυξή τους.
Τα σχολεία ήταν στελεχωμένα από δα-
σκάλους, ειδικούς παιδαγωγούς, γυ-
μναστές, εικαστικούς και θεατρολόγους, 
που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά του Δη-
μοτικού και του Νηπιαγωγείου με αγάπη, 
φροντίδα, συνέπεια και προσοχή.
Τα παιδιά από την πλευρά τους είχαν την 
ευκαιρία να περάσουν τον  χρόνο τους με 
πολύ παιχνίδι και ποικίλες  εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες. Φύση και περι-
βάλλον, φιλία και συναισθήματα, επαγ-
γέλματα, αθλητισμός και διατροφή ήταν 
μερικά από τα θέματα που γέμισαν τις 
μέρες τους με ενέργεια και ενδιαφέρον. 
Ξεχωριστή θέση  στο πρόγραμμα είχαν η 
χρήση οπτικοακουστικού υλικού, τα quiz, 
τα επιτραπέζια παιχνίδια και το ομαδικό 

παιχνίδι! Επίσης, υπήρχε πάντα χώρος 
για τον αυθορμητισμό και την πρωτοβου-
λία των παιδιών σχετικά με το παιχνίδι 
και τις δράσεις, αφήνοντας τη δική τους 
μοναδική πινελιά στην κάθε μέρα.
Κάθε εβδομάδα δραστηριοποιούνταν 
πάνω σε νέα θεματική ενότητα, ενώ απα-
σχολούνταν επίσης και με πολλές άλλες 
διασκεδαστικές κατασκευές, με ζωγρα-
φική και διάφορες αθλητικές δράσεις 
που συνδύαζαν άθληση και δημιουργία,  
χορό, ομαδικά projects, θεατρικό παι-
χνίδι και δράσεις που  εμπλούτισαν τα 
ερεθίσματά τους. 
Αξίζει να αναφερθεί  ότι όλο το διάστη-
μα της εξέλιξης του Προγράμματος τη-
ρήθηκαν τα μέτρα προφύλαξης από τον 
κορονοϊο,  με στόχο την ασφάλεια και την 
υγεία όλων και με την πεποίθηση ότι τί-
ποτα δεν μπορεί να πάρει από τα παιδιά 
την ξεχωριστή τους ματιά απέναντι στη 
ζωή, εάν εμείς δεν το επιτρέψουμε!
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2022 
στην Καλαμαριά

Αυτό το καλοκαίρι ήταν πραγματικά 
αλλιώτικο. Η αλήθεια είναι ότι ξεκί-
νησε με πολλές προσδοκίες, αρκετές 
από τις οποίες  έγιναν πραγματικότη-
τα. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια  η άρση 
των μέτρων για την πανδημία ήταν 
αυτή που επέτρεψε να ζήσουμε ένα 
σχεδόν κανονικό καλοκαίρι και οι  
Δήμοι να οργανώσουν  εκδηλώσεις, 
θέλοντας όλους μαζί τους πολίτες, μια 
αγκαλιά γεμίζοντας τους χώρους.
Ο Δήμος Καλαμαριάς πραγματοποίησε 
με επιτυχία τις υπαίθριες πολιτιστικές 
καθιερωμένες εκδηλώσεις, όπως το 
Πανηγύρι της Σαρδέλας στις 25 Ιου-
λίου, το εορταστικό πανηγύρι της Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος στις 4 
και 5 Αυγούστου και τις διήμερες εκ-
δηλώσεις στον Φοίνικα, στις 13 και 14 
Αυγούστου, στο πλαίσιο της μεγάλης 
γιορτής  του Δεκαπενταύγουστου.
΄Ολες αυτές οι βραδιές, έδωσαν την ευ-
καιρία για μια έξοδο στην πόλη και δι-
ασκέδαση, όπου η παραδοσιακή μουσι-
κή και τα λαϊκά γλέντια από εξαίρετους 
μουσικούς, πυροδότησαν το κέφι με 
τραγούδια και χορούς και κατάφεραν 
να βγάλουν μια φωτεινή και αισιόδοξη 
καλοκαιρινή διάθεση.
Η Γιορτή της Σαρδέλας,  αγαπημένος 
πολιτιστικός θεσμός στην Καλαμαριά  
γιορτάστηκε στις  25 Ιουλίου στο Άλ-
σος Νέας Κρήνης (πρώην Καπναπο-

θήκες). Ήταν η εκδήλωση των ψαράδων 
που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο 
πλαίσιο του εορτασμού της Αγίας Πα-
ρασκευής, πολιούχου της Ν. Κρήνης, 
σε συνεργασία με τον Αλιευτικό Σύλλογο 
Παρακτίων Αλιέων Ν. Κρήνης – Καλα-
μαριάς. Ψητές σαρδέλες, σαλάτα, ψωμί 
και άφθονη ρετσίνα μοιράστηκαν δω-
ρεάν στους πολίτες, ενώ  ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών 
Νέας Κρήνης ” Η Αγία Παρασκευή” και 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κρήνης 
“Μπουμπουλίνα” διασκέδασαν  κατοί-
κους και επισκέπτες  με παραδοσιακούς 
χορούς.

Ο Δήμος Καλαμαριάς τίμησε, σύμφωνα 
με την παράδοση, τη μεγάλη γιορτή της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, γιορ-
τή της Ιεράς Μητρόπολης Ν. Κρήνης 
και Καλαμαριάς, με άρωμα Πόντου. 
Με τη συμμετοχή των Ποντιακών Συλ-
λόγων, της Αδελφότητας Κρωμναίων, 
της ΄Ενωσης Ποντίων Καλαμαριάς, του 
Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου «Οι 
Μίθριοι» και τη Χορωδία του Συλλόγου 
Καυκασίων «Ο Προμηθέας», παρουσί-
ασαν ένα πλούσιο πρόγραμμα την πρώ-
τη ημέρα εκδηλώσεων στην πλατεία 
Προσφυγικού Ελληνισμού, ενώ τη δεύ-
τερη μέρα έγινε ένα ποντιακό γλέντι με 
σπουδαίους μουσικούς.
Οι καθιερωμένες εκδηλώσεις ολοκλη-
ρώθηκαν με το Πανηγύρι του Δεκαπε-
νταύγουστου στην πλατεία Φοίνικα. Η 
πρώτη μέρα ξεκίνησε με ζωγραφική 
για παιδιά, τσουβαλοδρομίες, παιχνίδια 
και παράσταση και το βράδυ ακολού-
θησε λαϊκό γλέντι,  τη δεύτερη μέρα οι 
παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά 
τμήματα του Εκπολιτιστικού Εξωραϊ-
στικού Συλλόγου κατοίκων Φοίνικα εί-
χαν την τιμητική τους και ακολούθησε 
συναυλία παραδοσιακής μουσικής.

ανέβασαν το κέφι και έδωσαν 
μια αισιόδοξη διάθεση
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Ομάδα διαχείρισης άγχους
για μαθητές Γ΄ λυκείου

Οι συμμετέχοντες παραδέχτηκαν ότι 
ήταν πολύ βοηθητικό που βρέθηκαν 
σε ένα ασφαλές περιβάλλον και μπό-
ρεσαν να μιλήσουν άνετα για όλα αυτά 
που τους απασχολούσαν χωρίς να φο-
βούνται ότι θα τους κρίνει κάποιος. 
Επίσης, ήταν σημαντικό ότι όλα τα 
μέλη ήταν μαθητές τρίτης λυκείου και 
αντιμετώπιζαν το άγχος για τις πανελ-
λήνιες. Αυτό τους επέτρεπε να μιλάνε 
με άτομα που καταλάβαιναν τα συναι-
σθήματά τους και αυτά που βιώνουν. 
Με τις βιωματικές ασκήσεις διαπίστω-
σαν ότι δεν νιώθουν μόνο άγχος αλλά 
αισθάνονται και άλλα συναισθήματα 
και έτσι κατάφεραν να τα διαχωρί-
σουν, καθώς θεωρούσαν ότι ένιωθαν 
μόνο άγχος και αυτό τους προκαλούσε 
μεγαλύτερη ένταση. Με τις ασκήσεις 
χαλάρωσης τα μέλη της ομάδας έμα-
θαν με συνειδητό τρόπο να χαλαρώ-
νουν και να αποφορτίζονται από την 
ένταση και το άγχος των επικείμενων  
εξετάσεων. Επίσης, ανέφεραν ότι μετά 
τις ασκήσεις χαλάρωσης ένιωθαν με-
γαλύτερη ηρεμία και αυξήθηκε η δη-
μιουργικότητα και η απόδοση τους στο 
διάβασμα. Η ομάδα αποτέλεσε για τα 
μέλη της κάτι διαφορετικό μέσα στην 
καθημερινότητα τους, καθώς έδινε την 
δυνατότητα να κάνουν ένα διάλειμμα 
από το διάβασμα και να ασχοληθούν 

με τον εαυτό τους και όλα όσα τους 
απασχολούν. Κάποια μέλη της ομάδας 
ανέφεραν ότι στην αρχή σκέφτηκαν 
πως η συμμετοχή τους στην ομάδα εί-
ναι χάσιμο χρόνου, γιατί θεωρούσαν 
ότι χάνουν χρόνο από το διάβασμα, 
αλλά στην πορεία συνειδητοποίησαν 
ότι τους ωφελεί καθώς διαπίστωσαν 
ότι η ζωή δεν είναι μόνο οι πανελλήνι-
ες εξετάσεις αλλά χρειάζεται να έχουν 
και άλλες δραστηριότητες στην καθη-
μερινότητά τους.

Η πρώτη συνάντηση έγινε κάποιους 
μήνες πριν τις εξετάσεις με διάχυτο το 
άγχος για τις πανελλήνιες. Η τελευταία 
έγινε μια βδομάδα μετά το πέρας των 
εξετάσεων και οι συμμετέχοντες πλέ-
ον ήταν απαλλαγμένοι από το βάρος 
και το άγχος που είχαν τον τελευταίο 
χρόνο. Ανεξάρτητα από την επιτυχία 
ή την αποτυχία στις εξετάσεις τα μέλη 
ήρθαν χαμογελαστά στην τελευταία 
συνάντηση και μαζί με το κλείσιμο της 
ομάδας έγινε και το κλείσιμο σε ένα 
κεφάλαιο της ζωής των παιδιών. 

του Αργύρη Γαλανομάτη 
  ψυχολόγος Συμβουλευτικού Σταθμού

 για Γονείς, Παιδιά και Εφήβους

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας, από 
τις συνολικά 7 συναντήσεις, έγινε στις 
5 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν στις 14 
Ιουνίου. Η ομάδα διαχείρισης άγχους για 
μαθητές Γ’ Λυκείου πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Σταθμού 
για Γονείς, Παιδιά και Εφήβους της Αντι-
δημαρχίας Παιδείας, Νεολαίας, Αθλη-
τισμού και Δια βίου μάθησης του Δήμου 
Καλαμαριάς. 

Στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης έγι-
νε η γνωριμία των μελών της ομάδας και 
θέσαμε τους στόχους για τους οποίους 
δουλέψαμε στις επόμενες συναντήσεις. 
Σε κάθε συνάντηση γίνανε βιωματικές 
ασκήσεις που φέρανε σε επαφή τους 
συμμετέχοντες με τα συναισθήματα τους. 
Επίσης έγιναν ασκήσεις χαλάρωσης προ-
κειμένου τα μέλη της ομάδας να μπορέ-
σουν να διαχειριστούν και να αποφορτι-
στούν από το άγχος των εξετάσεων. Στην 
τελευταία συνάντηση της ομάδας μιλήσα-
με για τα οφέλη που αποκόμισαν τα μέλη.

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α
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Το νερό αποτελεί το κυριότερο συστατικό 
του ανθρώπινου σώματος, αντιστοιχώντας 
περίπου στο 60% του σωματικού βάρους.

Η πρόσληψη νερού είναι σημαντική για την 
ομαλή λειτουργία του οργανισμού καθώς 
συμμετέχει:
• Στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών 

στα κύτταρα
• Στη διατήρηση της υγρασίας στους 

ιστούς των οργάνων
• Στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώ-

ματος
• Σε βιοχημικές αντιδράσεις 
• Στην απομάκρυνση άχρηστων ουσιών 

από το σώμα

Παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες 
ενός ατόμου σε νερό είναι:
• Η ηλικία
• Η κατάσταση της υγείας
• Η διατροφή
• Το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας
• Το εξωτερικό περιβάλλον

Η μη επαρκής  ενυδάτωση του οργανισμού 
μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Συνέ-
πειες & σημάδια αφυδάτωσης είναι:
• Μείωση της ικανότητας θερμορύθμισης
• Μείωση της αθλητικής απόδοσης και 

της όρεξης
• Δυσκολίες στην συγκέντρωση
• Πονοκέφαλοι, υπνηλία, ευερεθιστότητα
• Αυξήσεις στην θερμοκρασία σώματος 

και τον ρυθμό αναπνοής
• Η αφυδάτωση επίσης έχει συσχετιστεί 

με μειωμένη ικανότητα του οργανισμού 
να ρυθμίσει την αρτηριακή πίεση κ.α.

Για την αξιολόγηση της πραγματικής πρό-
σληψης νερού ενός ατόμου, πρέπει να  λαμ-
βάνονται υπόψη όλες οι πηγές υγρών που 
καταναλώνονται, δηλαδή και το νερό που 
περιέχεται στα ποτά, αφεψήματα, τρόφιμα.

Σύμφωνα με την Σύσταση του  Εθνικού Δια-
τροφικού οδηγού για ενήλικες, καλό είναι να 
καταναλώνουμε:

8-10 ποτήρια υγρών / ημέρα 
(2-2,5 λίτρα). 

Φροντίζουμε τουλάχιστον τα 6-8 ποτήρια 
(1,5-2 λίτρα) από αυτά να είναι νερό 
(1 ποτήρι = 250 ml νερό) 

Συστάσεις πρόσληψης νερού 
ανά ηλικία και φύλο

Πόσο νερό 
χρειαζόμαστε;

της Ευσταθίας Παπαϊωάννου

Κέντρο Συμβουλευτικής για θέματα Διατροφής
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας & Ελέγχου 

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο φύλων
Δήμος Καλαμαριάς, τηλ 2313 314524  - e-mail: papaioannou@kalamaria.gr
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παιδιά 1-3 ετών
0,9 - 1L

παιδιά 4-8 ετών
1,3L

κορίτσια 9-13 ετών
1,5L

αγόρια 9-13 ετών
1,7L

γυναίκες >14 ετών
1,6L

άντρες >14 ετών
2L

Πηγές: https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/
how-much-water-should-you-drink-per-day
• Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί/ Επιστημονική Τεκμηρίωση
• European Food Information Council (EUFIC)   https://
www.eufic.org/en/healthy-living/article/how-much-
water-should-you-drink-per-day

Χρήσιμες 
συμβουλές 

Προτιμήστε 
το νερό βρύσης 

Φροντίστε να έχετε 
μαζί σας νερό, όταν 
περπατάτε, αθλείστε, 
στη δουλειά. το αντί-
στοιχο να διδάξετε και 
στα παιδιά.

Μάθετε τα παιδιά 
όταν διψούν να πίνουν 
νερό και όχι χυμούς
 ή αναψυκτικά
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ΚΑλΟΚΑιριΝΗ ΕΚΣΤρΑΤΕιΑ ΑΝΑΓΝωΣΗΣ 
ΚΑι ΔΗΜιΟΥρΓιΚΟΤΗΤΑΣ 2022 

«Διαδρομές ανάγνωσης... άκουσε, δες, μάθε, γέλα!»

χΑριΣΤιΚΟ ΒΑΖΑΑR ΒιΒλιΟΥ
Καλαμαριά  «Μια θάλασσα μνήμες» 

Αυτό το καλοκαίρι οι Παιδικές Βιβλιο-
θήκες του Δήμου Καλαμαριάς, ως μέλη 
του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, 
άνοιξαν και πάλι τις πόρτες τους για να 
υποδεχτούν τους μικρούς και μεγάλους 
φίλους τους. 
Σκοπός της φετινής Καλοκαιρινής Εκ-
στρατείας ήταν να μετατραπούν οι τοπικές 
βιβλιοθήκες σε κυψέλες δημιουργικό-

Τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Ιουνίου  η 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Καλαμα-
ριάς οργάνωσε  χαριστικό bazaar βιβλίου 
στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρό-
νων από τη Μικρασιατική καταστροφή.  
Τα μέλη, οι συνδημότες μας και οι φίλοι 
του βιβλίου είχαν την ευκαιρία να επιλέ-
ξουν  από μεγάλη ποικιλία βιβλίων που  
διατέθηκαν για το σκοπό αυτό.
Το Bazaar έγινε στον προαύλιο χώρο της 

τητας. Το κεντρικό βιβλίο αφόρμησης  για 
όλα τα εργαστήρια ήταν Τα Ψηλά Βουνά του 
Ζαχαρία Παπαντωνίου.  

βιβλιοθήκης και η συμμετοχή ήταν εντυ-
πωσιακή. Ευχαριστούμε όλους τους πολί-
τες που στήριξαν τη δράση αυτή και αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της βιβλιοθήκης, 
ενισχύοντας το κοινωνικό φαρμακείο του 
Δήμου. Συγκεντρώθηκαν φάρμακα αλλά 
και άλλα είδη απαραίτητα για τις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες.   
Η συμμετοχή σας μας δίνει δύναμη για τη 
συνέχεια!!!!

Μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις δό-
θηκε στα παιδιά η ευκαιρία να ανακαλύ-
ψουν διαδρομές λογοτεχνικές, ποιητικές, 
μουσικές, τοπικές μέσα από ένα βιβλίο 
ορόσημο για την ελληνική λογοτεχνία. Στα 
εργαστήρια συμμετείχαν παιδιά από 5 μέ-
χρι 12 ετών. Πολύτιμοι σύμμαχοι, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκστρατείας, αποτέλεσαν 
οι εθελοντές, οι οποίοι «πλούτισαν» με τη 
συμμετοχή τους την όλη διοργάνωση.
Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας διοργανώνεται κάθε χρό-
νο από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ

Ανδριάνα Καραγιαννοπούλου
 Βασιλική Κάργα
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Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ

Ανδριάνα Καραγιαννοπούλου
 Βασιλική Κάργα

Ε Υ Ρ Ω Π Η

Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας 
διοργανώνει πανελλήνιο διαγωνισμό

Η δημιουργική ικανότητα των πολιτών 
της επικράτειας και την ίδια στιγμή να 
προβληθούν  οι ιδιαιτερότητες  κάθε 
τόπου της χώρας,  ήταν η σύλληψη της 
ιδέας της ΄Ενωσης Σεναριογράφων 
Ελλάδος για να αποφασίσουν και να 
προκηρύξουν τον διαγωνισμό με τίτλο 
“Τοπολατρεία, μια ιστορία αγάπης για 
τον τόπο μου”.
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται με τρεις 
φωτογραφίες, τις οποίες μπορεί να 
έχουν τραβήξει ακόμη και με το κινητό 
τους, να πείσουν μια επιτροπή δημι-
ουργών, ότι η δική τους αγάπη προβάλ-
λει με πειστικό τρόπο τα καλύτερα και 
εντυπωσιακότερα κομμάτια του τόπου 
τους. 

O τόπος,  οι φυσικές ομορφιές , τα μνη-
μεία, τα λαογραφικά στοιχεία και οτιδή-
ποτε θα μπορούσε να κινήσει το ενδια-
φέρον ενός απλού ανθρώπου και θα τον 
παρακινούσε να επιλέξει τον τόπο αυτό, 
για τόπο διακοπών ή έστω για μια απλή 
εκδρομή.
Η πρότασή  θα εξετασθεί από διαφορε-
τικές επιτροπές, καθώς μία επιτροπή θα 
κρίνει την ιστορία και η άλλη το περιε-
χόμενο των φωτογραφιών.
Ο νικητής του διαγωνισμού θα κληθεί  
να γράψει και να σκηνοθετήσει ένα τρί-
λεπτο promo video σε παραγωγή της 
Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, με 
τίτλο “ΤΟΠΟΛΑΤΡΕΙΑ” και θα  σταλεί σε 
όλα τα φεστιβάλ τουριστικής και πολιτι-

στικής θεματολογίας καθώς και σε όλα 
τα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού ανά την υφήλιο. 
Ο στόχος των δημιουργών θα πρέπει να 
είναι να κινήσουν το ενδιαφέρον των 
συμπατριωτών τους αλλά  και των αλλο-
δαπών, παρακινώντας τους  να επισκε-
φθούν τον τόπο τους ή και να θελήσουν 
να μάθουν την ιστορία του.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υπο-
βάλλουν τη συμμετοχή τους μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για τον δι-
αγωνισμό μπορείτε να μάθετε από την 
ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς: 
www.kalamaria.gr

“Τοπολατρεία, μια ιστορία αγάπης 
για τον τόπο μου”
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Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Η Καλαμαριά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος ιστιοπλοϊας νέων ILCA 6 

στο Ν.Ο.Θ.
Τετρακόσια πληρώματα νέων από 34 
χώρες της Ευρώπης έδωσαν το ραντε-
βού στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού 
Ομίλου Θεσσαλονίκης, από τις 29 Ιου-
νίου έως τις 6 Ιουλίου, για το ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα ILCA6 της κατηγορί-
ας τους.
Τα πρώτα πληρώματα αρμένιζαν στο 
Θερμαϊκό κόλπο και στις εγκαταστά-
σεις του Ναυτικού Ομίλου  Θεσσαλο-
νίκης κατέφθαναν καθημερινά απο-
στολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης, 
όταν οι ιστιοπλόοι πραγματοποιούσαν 
τις πρώτες αναγνωριστικές διαδρομές 
στον υδάτινο στίβο, που είχε στηθεί και 
διαμορφώθηκε για τις ανάγκες του ευ-
ρωπαϊκού πρωταθλήματος
Κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες 
περίπου 400 σκάφη άνοιξαν την πρώτη 
μέρα πανιά στο Θερμαϊκό κόλπο. Αγό-
ρια και κορίτσια στην πρεμιέρα της δι-

οργάνωσης πραγματοποίησαν από δυο 
ιστιοδρομίες, προσφέροντας θέαμα και 
συγκινήσεις στον κόσμο που βρέθηκε 
στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμα-
ριάς, για να ενισχύσει τις προσπάθειές 
τους. Η αυλαία στο ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα, έπεσε με ελληνικές διακρίσεις. 
Πρωταγωνιστής της διοργάνωσης ήταν 
ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, ο οποίος 
κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην 
κατηγορία των νέων και το χρυσό στην 
κατηγορία U17. Στην έκτη και τελευταία 
μέρα των αγώνων, οι ιστιοπλόοι αν και 
έριξαν τα σκάφη τους στον υδάτινο στί-
βο του Θερμαϊκού κόλπου με καθυστέ-
ρηση - λόγω της άπνοιας - έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό, ξεπερνώντας  τα 
όριά τους, φέρνοντας ανατροπές στην 
κατάταξη. 
Λίγες μέρες  πριν την έναρξη των αγώ-
νων ο Δήμαρχος Καλαμαριάς  είχε δη-

λώσει: «Εκμεταλλευόμενοι το δυνατό 
στοιχείο της Καλαμαριάς, που είναι η 
θάλασσα, ανοίγουμε πανιά και μαζί με 
το ΝΟΘ, μέσα από το ναυταθλητισμό τα-
ξιδεύουμε την Ευρώπη στον τόπο μας! 
Είμαι ενθουσιασμένος, όχι μόνο γιατί 
θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό θέαμα 
στα νερά του Θερμαϊκού, αλλά γιατί θα 
έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε 
τους αυριανούς πρωταθλητές της ιστι-
οπλοΐας. Αυτούς τους νέους, που έχουν 
επιλέξει τον δρόμο του αθλητισμού, της 
πειθαρχίας και της ατέρμονης προσπά-
θειας για την κορυφή. Αυτοί οι νέοι, 
μας εμπνέουν». 
Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγί-
δα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας και της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, ενώ τους αγώνες στήριξαν 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και ο Δήμος Καλαμαριάς.
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Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Στην πόλη Μοντάνα της Βορειοδυτικής 
Βουλγαρίας, προσκεκλημένη του Δήμου 
της πόλης, μετέβη  η Φιλαρμονική Ορχή-
στρα του Δήμου Καλαμαριάς για να συμ-
μετάσχει  στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Φι-
λαρμονικών «Diko Iliev”, που πραγματο-
ποιήθηκε το τριήμερο από  21 έως και 23 
Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης, 
παρουσία πλήθους φιλόμουσου  κοινού 
και χειροκροτήθηκε για την εμφάνισή της. 

Η φιλαρμονική Ορχήστρα  του Δήμου Καλαμαριάς που έχει να επιδείξει μακρά δια-
δρομή και σημαντικό έργο στο χώρο της μουσικής,  υπό τη διεύθυνση του αρχιμου-
σικού της Ιωάννη Κούκα, έκανε δύο εμφανίσεις και  παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση 
το μουσικό έργο που διακρίθηκε στο διαγωνισμό σύνθεσης, την οποία προκήρυξε το 
Φεστιβάλ. ΄Ετσι δόθηκε η δυνατότητα στον κόσμο να τις παρακολουθήσει ελεύθερα 
και να απολαύσει τις μουσικές δημιουργίες.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Καλαμαριάς
στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στη Βουλγαρία

Αναβίωσε ο Κλήδονας, μετά από δύο χρόνια παύσης 
εξαιτίας της πανδημίας

Η μακρά ιστορία του Κλήδονα, του λαϊκού 
εθίμου που επιβιώνει από την αρχαιότητα 
και τελείται κάθε χρόνο, στις 24 Ιουνίου, 
ορόσημο ανάμεσα στα δύο ηλιοστάσια του 
χρόνου, αναβίωσε στην Καλαμαριά στο 
πάρκο του Ούλοφ Πάλμε  στη Ν. Κρήνη.

Σε μία όμορφη εκδήλωση, παρουσία πλή-
θους πολιτών,  που διοργάνωσε ο Δήμος 
Καλαμαριάς σε συνεργασία με πέντε τοπι-
κούς Πολιτιστικούς Συλλόγους, αναβίωσε 
αυτή η γιορτή του Αϊ - Γιάννη, τοποθετημέ-
νη μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. 
Χορός, τραγούδι κι ένα ταξίδι στο παρελ-
θόν  καθήλωσαν μικρούς και μεγάλους, 
που έσπευσαν να απολαύσουν  το έθιμο με 

ρίζες από την Μικρά Ασία και πραγματο-
ποιείται τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών 
Νέας Κρήνης «Η Αγία Παρασκευή», ο 
Χορευτικός Όμιλος Καλαμαριάς «ΒΟ-
ΡΕΑΔΕΣ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», ο Προοδευτικός Σύλλο-
γος Αρετσούς & Δέρκων και ο Πολιτι-
στικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νέας 
Κρήνης «Η Μπουμπουλίνα».

Την αναβίωση το εθίμου  χαιρέτησε ο Δήμαρχος και παρακολούθησαν  ο Βουλευτής 
Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελας, Αντιδήμαρχοι,  Επικεφαλής Δημοτικών Παρα-
τάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι.
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Εσπερινό ΕΠΑλ Καλαμαριάς
Οι μαθητές «ανοίγουν τα φτερά τους» στο εργασιακό τους μέλλον

Γεμάτοι εμπειρίες από τα προγράμματα Erasmus 
οι μαθητές του ΕΠΑλ Καλαμαριάς

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δράση 
του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμαριάς στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ 
με τίτλο: «Πρακτική άσκηση μαθητών 
του Εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμαριάς σε 
επιχειρήσεις του εξωτερικού». ΄Ένα  
σχολείο εμπνευσμένο από τα ευρωπα-
ϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και ακο-
λουθεί ένα μοναδικό, για τα ελληνικά 
πρότυπα πρόγραμμα σπουδών. Έτσι  
προσφέρει στους μαθητές, εμπειρί-
ες – σταθμούς για την επαγγελματική 
και προσωπική τους πορεία, ακόμα 
και πριν καν οι μαθητές τελειώσουν το 
σχολείο!

Δεκαοχτώ μαθήτριες και  μαθητές του 
σχολείου, συνοδευόμενοι από τον δι-
ευθυντή του Σχολείου, Νικόλαο Γεράκη 
και τρεις εκπαιδευτικούς, ταξίδεψαν 
μέσα στο Μάιο  στη Βουδαπέστη για να 
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 
σε επαγγελματικές δομές της χώρας 
υποδοχής, ανάλογες με τον τομέα εκ-
παίδευσης και της κατάρτισής τους.
Ειδικότερα, οι μαθητές του Τομέα Γε-
ωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος, 
εκπαιδεύτηκαν και εργάστηκαν σε γε-
ωργική εταιρεία που εφαρμόζει τη μέ-
θοδο της υδροπονίας, οι μαθητές του 

Τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες 
τους, από τα Ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα Erasmus+ παρουσίασαν καθηγητές 
και μαθητές του ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, σε 
ημερίδα που έγινε  στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του σχολικού συγκροτήματος.

Οι δράσεις Erasmus+ ΚΑ1 και ΚΑ2 είναι 
προγράμματα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό, με στόχο την 
ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, τον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαί-
δευσης, τη δυνατότητα επαγγελματικής 

κατάρτισης  σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης και 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν 
από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ήταν:

Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας σε τοπι-
κές εταιρείες και επιχειρήσεις, αλλά  και 
σε δομές φιλοξενίας & περίθαλψης ατό-
μων τρίτης ηλικίας και ατόμων με σύν-
δρομο Down και ψυχιατρικές ασθένειες 
του τομέα Υγείας-Πρόνοιας και Ευεξίας.  
Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους 
μαθητές να αποκτήσουν πολύτιμη εμπει-
ρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας 

και να αποκομίσουν σπουδαία οφέλη 
τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε επαγ-
γελματικό επίπεδο. 

Οι δράσεις διάχυσης των αποτελεσμά-
των του προγράμματος, παρουσιάστηκαν 
σε  εκδήλωση, που έγινε μέσα στον Ιού-
νιο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχο-
λικού Συγκροτήματος. 

Aπό το Εργαστηριακό 
Κέντρο (Ε.Κ.) 
Καλαμαριάς:
• Erasmus+ Δράση 

KA1 με τίτλο «Ο 
Εξηλεκτρισμός της 
Αυτοκινητοβιομη-
χανίας και νέες 
Επαγγελματικές 
Δεξιότητες» 

• Erasmus+ Δράση 
KA2 με τίτλο «Step 
by Step towards 
Digital Learning»

Από το 1ο ΕΠΑ.Λ. 
Καλαμαριάς:
• Erasmus+ 
 Δράση KA2 με τίτλο 

«Don’t drop out»
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Η πρώτη διοργάνωση
beach volley στην Καλαμαριά

Μία λαμπερή βραδιά για Κοινωφελή 
σκοπό στην Καλαμαριά

Ένα διαφορετικό αθλητικό γεγονός 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
κάτοικοι της Καλαμαριάς αλλά και επι-
σκέπτες,  το τριήμερο από 24 έως τις 
26 Ιουνίου, όπου διεξήχθη  το  πρώτο 
Τουρνουά Πανελληνίου Πρωταθλήμα-
τος BEACH VOLLEY στην πλαζ Αρε-
τσούς.

Οι αγώνες ξεκίνησαν την Παρασκευή το 
πρωί και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 
το βράδυ, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέ-
αμα, σε όσους επισκέφθηκαν την πλαζ 
Αρετσούς και παρακολούθησαν από κο-
ντά τους αθλητές, να δίνουν μάχη στην 

Μια πραγματικά ξεχωριστή 
επίδειξη μόδας για φιλαν-
θρωπικό σκοπό διοργάνωσε 
ο Δήμος Καλαμαριάς την 
πρώτη μέρα του Αυγού-
στου, σε συνεργασία με το 
Elevate Fashion Show, στο  
Café Bar Restaurant REMVI  
και τελούσε υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Μέρος των 
εσόδων θα διατεθεί για κοι-
νωφελή σκοπό.
Τα μοντέλα  με αέρινα φορέ-
ματα ανέδειξαν στην πασα-

ρέλα τις καλοκαιρινές τάσεις 
της μόδας, στο γυναικείο και 
αντρικό ντύσιμο, συνδυασμένα 
με  μοντέρνα κοσμήματα, αξε-
σουάρ και επώνυμα γυαλιά.
Την εντυπωσιακή επίδειξη μό-
δας «έντυσαν» μουσικά οι υπέ-
ροχες μελωδίες της Τατιάνας 
Μασμανίδου με το σαξόφωνό 
της, ενώ η Ντίνα Παπαϊωάν-
νου με συνοδεία στο πιάνο τον 
Δημήτρη Κωστόπουλο, ερμή-
νευσε  παλιές και νεότερες 
επιτυχίες.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν ο 

Δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης 
Δαρδαμανέλης (για το φιλαν-
θρωπικό έργο και το κοινωνι-
κό πρόσωπο του Δήμου),  ενώ  
βραβεύτηκαν επίσης  για την 
κοινωνική τους προσφορά: το 
Σωματείο Ορφανοτροφείο Θη-
λέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισ-
σα», το Ευρωπαϊκό Έργο Blue 
Crowdfunding που τελέστηκε 
υπό τον συντονισμό της Αυτο-
τελούς Διεύθυνσης Υποστήρι-
ξης Καινοτομίας και Επιχειρη-
ματικότητας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας σε συ-

νεργασία με τον Πρόεδρο του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού της 
Περιφέρειας κ. Νικόλαο Τζόλλα 
και ο Διευθυντής Πολιτισμού της 
Interaction Art και Unesco Πει-
ραιώς, κ. Γεώργιος Τσούκαλης.

άμμο, για να κερδίσουν κάθε πόντο.
Το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο κατέκτη-
σαν οι Θρακιώτες Ραφαήλ Μπανιώτης, 
Γιώργος Τερζόγλου και οι Θεσσαλονι-
κιές Κατερίνα Αλτίνη, Βασιλική Κουρ-
τίδου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Beach Volley, που διοργανώθηκε για 
πρώτη φορά στο Δήμο Καλαμαριάς.
Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρ-
δαμανέλης, συνεχάρη τους αθλητές και 
προχώρησε στις απονομές των μεταλ-
λίων μαζί με τον Πρόεδρο του Δημο-
τικού Συμβουλίου, Δημήτρη Κυρατζή, 
τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, 
Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, Αθα-
νάσιο Γιαννακό και την εκπρόσωπο-μέ-

λος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετο-
σφαίρισης, Δήμητρα Χαριτίδου.
«Η πλαζ Αρετσούς από πέρυσι γεμίζει 
ζωή κι αυτό είναι κάτι που με κάνει πολύ 
χαρούμενο και περήφανο ταυτόχρονα. 
Με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach 
Volley ο Δήμος Καλαμαριάς για άλλη μια 
φορά απέδειξε ότι οι μεγάλες διοργανώ-
σεις μπορούν να φιλοξενηθούν στην πόλη 
μας», δήλωσε εμφανώς ευχαριστημένος  
ο Δήμαρχος, Γιάννης Δαρδαμανέλης.
Η Καλαμαριά ήταν  ο δεύτερος σταθμός, 
από τους εφτά συνολικά του NORTH 
AREA BEACH VOLLEY CIRCUIT, όπου 
συμμετείχαν 24 ανδρικές και 14 γυναι-
κείες ομάδες.
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝωΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• Γραφείο Αντιδημάρχου 2313 314-506
•  Γραμματεία Αντιδημάρχου  2313 314-502
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο   2313 314-503
•  Τράπεζα Ιματισμού    2313 314-503
•  Δημοτικό Ιατρείο  2313 314-500
•  Κοινωνικό Φαρμακείο      2313314-498
•  Τράπεζα Αίματος      2313 314-500
•  Συσσίτιο απόρων «Γεύμα & Φροντίδα»      2313 314-507
•  Κοινωνική Υποστήριξη    2313314-505
•  Ψυχολογική – Συμβουλευτική  2313314508 &
 Yποστήριξη  2313314-509
•  Πρόγραμμα ΑΜΕΑ  2310 471-104
  «Αυτονομία & Επικοινωνία»     
•  Βοήθεια στο Σπίτι      2313 314-501/500
•  Γραφείο Δημόσιας Υγείας      2313 314-514
•  Γραφείο Εποπτείας & Ελέγχου 2313 314-515
  Παιδικών Σταθμών - Φιλανθρωπικών
  Σωματείων
•  Κέντρο Συμβουλευτικής  2313314-524
  για θέματα διατροφής 
•  REACT - Πρόσφυγες 2313 314-512
•  Γραφείο Εθελοντισμού 2313 314-500/502
•  Προϊστάμενος Δ/νσης 2313314071 
•  Κέντρο Κοινότητας 2313314-233 / -505 / -843 
•  ΚΕΠ Υγείας 2313314499 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙωΜΕΝωΝ 
• Προϊστάμενος 2313314519 
• Α΄ΚΑΠΗ 2313314595,596 
• Β΄ΚΑΠΗ 2310/431931 
• Γ΄ΚΑΠΗ 2310/443334 
• Δ΄ΚΑΠΗ 2310/471243 
• Ε΄ΚΑΠΗ 2310/403599 
• ΣΤ΄ΚΑΠΗ 2310/457688
      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛωΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
• Αντιδήμαρχος       2313 314- 860
• Γραμματεία Πρωτόκολλο    2313 314- 807/11
• Διευθυντής Καθαριότητας     2313 314- 805 
  Αιτήματα πολιτών  2313 314- 800
  για καθαριότητα- Επιστάτης     
  (ογκώδη- μπάζα-διάφορα)
• Γραμματεία-Πληροφορίες    2313 314- 800/01 
• Ανακύκλωση 2313 314- 838/842
  (ηλεκτρικών συσκευών-
  συσκευασιών κλπ.)      

χρΗΣιΜΑ ΤΗλΕΦωΝΑ 
ΥΠΗρΕΣιωΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑλΑΜΑριΑΣ

• Τμήμα κίνησης και  2313 314- 820/841
  συντήρησης οχημάτων     
• Ηλεκτρονικά – Ηλεκτρολογικά    2313 314- 800 
• Ιατρείο  2313 314- 835
• Διευθυντής Πρασίνου    2313 314- 263
•  Τεχνικοί Γεωπόνοι 2313 314- 265
• Ογκώδη – Μπάζα – διάφορα    2313 314-800
• Κλαδιά         2313 314-800/801
• Ανακύκλωση        2313 314-800/801
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ   
• Αντιδήμαρχος        2313 314- 172
• Γραφείο Παιδείας       2313 314- 173/174
•  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας     2313 314-171
• Γραφείο Αθλητισμού και Νεολαίας        2313 314-175
•  Γραμματεία Προγραμμάτων  2310 449-000
 μαζικού αθλητισμού        
• Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής    2310 452-093
  (Γεννηματά & Α. Τρίτση) 
•  Κλειστό Δημοτικό Αθλητικό κέντρο    310 410-956 
•  Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 
  πρώην «‘Ιδρυμα Αριστοτέλης»    2310 449-600
•  Ανοιχτό Δημοτικό  2313 314- 290/246
  Κολυμβητήριο (Χηλής)     
•  Οργάνωση Προγραμμάτων  2310 440- 540
  Αθλητισμού         
• Συμβουλευτικός σταθμός  2313 314-187
 για γονείς και παιδιά  
• Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης    2313 314-490 
•  Κέντρο Πρόληψης  2310 442-044
  Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΕΛΠΙΔΑ» 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝωΝ ΣΧΕΣΕωΝ   
• Αντιδήμαρχος        2313 314579 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
• Δαήδειος παιδική βιβλιοθήκη     2310 480-916 
• Δανιηλίδειος παιδική βιβλιοθήκη    2310 456-658 
• Κεντρική βιβλιοθήκη Δ. Καλαμαριάς   2310 423-233 
• Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού
  Καραμπουρνάκι         2310 421-752 
• Παιδική Βιβλιοθήκη Κηφισιάς     2310 434-987 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚωΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
• Αντιδήμαρχος         2313 314- 020
• Γραφείο Έκδοσης Αδειών     2313 314- 223
• Δημοτικό Συμβούλιο       2313 314-242
• Δημοτολόγιο      2313 314- 209/211, 212
• Μητρώο Αρρένων       2313 314- 220
• Ληξιαρχείο        2313 314-235
• Γραφείο Εκλογών       2313 314-215
• Γραφείο Προμηθειών     2313 314- 003/004
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• Νεκροταφείο        2313 314-074
• Κ.Ε.Π. Πόντου 85       2313 306500
• Κ.Ε.Π. Καραμαούνα 1     2313 501021, 2313 501022

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚωΝ ΥΠΗΡΕΣΙωΝ
• Αντιδήμαρχος        2313 314- 301
• Τμήμα Μελετών        2313 314- 319
• Γραφείο Πρωτοκόλλου     2313 314- 300
• Πολεοδομικών Εφαρμογών    2313 314- 333
• Αρχείο Οικοδομικών Αδειών    2313 314- 336
• Τμήμα Κτηματολογίου   2313 314- 310
   και Δημοτικής Περιουσίας
• Γραφείο Κυκλοφοριακών Θεμάτων   2313 314- 353

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΥΤΑΞΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
• Αντιδήμαρχος                     2313-314 420
• Διεύθυνση 2313-314 403 
• Γραφείο Γραμματείας  2313 314 400 
• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  2313-314 405
• Γραφείο Ασφαλτοστρώσεων 2313-314 407
   & Μεταφορών
• Γραφείο Οικοδομικών Εργασιών  2313-314 406
   και Συντήρησης Πεζοδρομίων  
• Γραφείο Σήμανσης Οδών 2313-314 404 
•  Γραφείο Ηλεκτρολογικών 2313-314 402
   Εργασιών

MOYΣΕΙΟ ΦωΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  2310 418618
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ»

IΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  2310 432091
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ  2313 314048

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ  2310 029454

ΚΟΙΝωΦΕΛΗΣ   2310 455988
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  2310 437444 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2310 458181

ΣΥΠΠΑΖΑΘ   2310 438496
 2310 447995

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  2310 454453 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2310 452939
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΑΝωΝΥΜΗ  2310 452715
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤωΝ 2310 415222
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2310 416966



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ:

•  Άμεση Παρέμβαση: τηλ. 801-11- 45000 
•  Άμεση Επέμβαση Αστυνομίας: τηλ. 100  
•  Ε.Κ.Α.Β. (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) 

τηλ: 166
•  Πυροσβεστική - Άμεση Επέμβαση:   
 τηλ :199
•  Ε.Υ.Α.Θ. - Τηλέφωνο Βλαβών Υδρευσης: 

τηλ.: 2310 203979
•  Ε.Υ.Α.Θ. - Τηλέφωνο Βλαβών 

Αποχέτευσης: τηλ.: 2310 300846
•  Α’ Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς: 

Ταξιαρχών 1, Τηλ.: 2310 029462
•  Τμήμα Ασφάλειας Καλαμαριάς: 
 Ταξιαρχών 1, Τηλ.: 2310 029472 
•  Τροχαία Ανατολικού Τομέα 
 Τηλ.: 2310 428444
•  Γ’ Πυροσβεστικός Σταθμός: 
 Κρήτης 46, Τηλ.: 2313 326121 

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, Ι.Κ.Α., ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ:

•	 ΓΕΝΙΚΟ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	«ΑΓΙΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ»
 Τηλ. 2313 304 401 & ραντεβού 14970
•		 ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΙΑΤΡΕΙΟ	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 Παπανικόλα 18 & Αμισού, Τηλ. 2313 314 500
•		 Ι.Κ.Α.	Καλαμαριάς,	Τηλ. 2310 428 211
•		 Ι.Κ.Α.	Βότση,	Εθνικής Αντιστάσεως 62
 Τηλ. 2310 450 854

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – 

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

•	 Εθνικό	Κέντρο	Κοινωνικής	
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

 Τέρμα Φοίνικα - Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2310471101, 2313313927, 2313313926, 
2313313920

•		 Συμβουλευτική	και	Στήριξη	σε	Ατομικό	
και Οικογενειακό Επίπεδο

 Κέντρο Ειδικής Αγωγής (Κ.Ε.Α.): 
 Τηλ.: 2310 453107
•		 Ο.Α.Ε.Δ.	25ης	Μαρτίου	
 Τηλ.: 2310 486791 έως 93
•		 Δ.Ο.Υ.	Καλαμαριάς	Τηλ. 2310 434517
•		 Διεύθυνση	Κτηνιατρικής:	Τηλ.: 2310 478311

•		 ΟΤΕ	Καλαμαριάς	Τηλ,: 2310 364462
•  ΔΕΗ Καλαμαριάς Τηλ.: 2310 455801 έως 8 

Βλάβες: 1253
•		 ΕΛΤΑ	Καλαμαριάς:
 1. Ι.Πασαλίδη 15 & Προύσης 6, 
 Τηλ.: 2310 481030
 2. Βοσπόρου 33 - Τηλ.: 2310 455888
 3. Αγορά Φοίνικα - Τηλ.: 2310 472412

•		 Γραφείο	Τελετών	Δήμου	Καλαμαριάς 
Αιγαίου 98 Τηλ.: 2310 415222

•		 Πολυχώρος	Πολιτισμού	Δήμου	
Καλαμαριάς (πρώην Ρεμέτζο) 

 Ν. Πλαστήρα , Τηλ.: 2310 453110
•		 Αναψυκτήριο	πλάζ	Αρετσούς 
 Τηλ.: 2310 454401

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ 
Προϊσταμένη διευθυνσης 2313314517
Α’  Παιδικός Σταθμός 2310411770
Β’ Παιδικός Σταθμός 2313314537
Γ’  Παιδικός Σταθμός 2313314539
Δ’  Παιδικός Σταθμός 2310459950
Παιδικός Σταθμός ΒΟΤΣΗ 2310452057
Παιδικός Σταθμός ΚΡΗΝΗΣ 2310443007
Παιδικός Σταθμός ΜΠΙΛΛΕΙΟΣ 2310435492
Παιδικός Σταθμός ΦΟΙΝΙΚΑ 2310472460
Παιδ/ός Σταθμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α’ 2313314541
Παιδ/ός Σταθμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ B’ 2313314543
1ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ 2310426648
2ο		 Νηπιαγωγείο	4/Θ  2311300608
3ο  Νηπιαγωγείο3/Θ  2310441323
4ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310433077
5ο		 Νηπιαγωγείο	1/Θ  2310414429
6ο  Νηπιαγωγείο 3/Θ  2310430600
7ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310472587
8ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310439196
9ο		 Νηπιαγωγείο	4/Θ  2310414800
10ο		 Νηπιαγωγείο		2/Θ  2310432386
11ο		 Νηπιαγωγείο	4/Θ  2310441323
12ο		 Νηπιαγωγείο	3/Θ  2310447961
13ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310432402
14ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310436414
15ο		 Νηπιαγωγείο	4/Θ  2311301088
16ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310415777
17ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310430600
18ο  Νηπιαγωγείο 3/Θ  2310441490
19ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310481337
20ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310455141
22ο		 Νηπιαγωγείο	3/Θ	 2310426535
25ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310414884
26ο		 Νηπιαγωγείο	2/Θ  2310458929
27ο		 Νηπιαγωγείο	3/Θ	 2310449360 
1ο  Δημοτικό Σχολείο 2310 411810
2ο		 Δημοτικό	Σχολείο 2310411743
3ο  Δημοτικό Σχολείο 2310481470
4ο		 Δημοτικό	Σχολείο 2310411500
5ο		 Δημοτικό	Σχολείο 2310447722
6ο  Δημοτικό Σχολείο 2310444860
7ο  Δημοτικό Σχολείο 2310433980
8ο  Δημοτικό Σχολείο 2310472236
9ο  Δημοτικό Σχολείο 2310472730
10ο  Δημοτικό Σχολείο 2310432386
11ο  Δημοτικό Σχολείο 2310432740
12ο		 Δημοτικό	Σχολείο 2310439444
13ο  Δημοτικό Σχολείο 2310435133
15ο		 Δημοτικό	Σχολείο 2310418716
17ο  Δημοτικό Σχολείο 2310434345
18ο  Δημοτικό Σχολείο 2310433346
20ο		 Δημοτικό	Σχολείο 2310443750
23ο	 Δημοτικό	Σχολείο 2310429840
1ο  Γυμνάσιο  2310415882
2ο		 Γυμνάσιο	 2310413646
3ο  Γυμνάσιο  2310432936
4ο		 Γυμνάσιο	 2310433701
6ο  Γυμνάσιο  2310439365
7ο  Γυμνάσιο  2310426480
8ο  Γυμνάσιο  2310413171
9ο  Γυμνάσιο  2310457613
10ο Γυμνάσιο  2310459127
1ο  Λύκειο   2310411753
2ο	 Λύκειο	  2310411300
3ο  Λύκειο   2310437720
4ο		 Λύκειο   2310434209
5ο		 Λύκειο   2310433433
6ο  Λύκειο 2310444261
7ο  Λύκειο 2310413433
1ο  Ε.Π.Α.Λ.  2310471065
Εσπερινό ΕΠΑΛ   2310480113

Δ Η Μ Ο Σ  Κ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Σ  -  Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

•		 Ιερά	Μητρόπολη	Ν.	Κρήνης	και	
Καλαμαριάς: 2310 481 811

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ:

•		 Υπουργείο	Μακεδονίας	-	Θράκης	
 Τηλ. Κέντρο: 2310 379000
•		 Περιφέρεια	Κεντρικής	Μακεδονίας	
 Τηλ. Κέντρο: 2310 409449
•		 Νομαρχιακή	Αυτοδιοίκηση	

Θεσσαλονίκης Τηλ.Κέντρο: 1536
•		 Κ.Τ.Ε.Ο.	της	Ν.ΑΘ.	Τηλ.Κέντρο: 1525 
 (για Ι.Χ. και μικρά φορτηγά άνω 
 των 3,5 τόνων) 
 Άλλα τηλέφωνα για ραντεβού: 
  2310 409824, 409825 (για μεγάλα φορτηγά 
  και λεωφορεία), Τηλ.: 2310 409705 (για όσους 

τηλεφωνούν εκτός Νομού Θεσσαλονίκης)

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ:

•	 Κάθε	Τρίτη	
 στη Ν.Κρήνη - Οδός Λυκούδη
•		 Κάθε	Τετάρτη	
 Βιολογική Λαϊκή - Αίαντος - 
 Αγ. Παντελεήμονα
•		 Κάθε	Πέμπτη	
 στο Κέντρο Καλαμαριάς - Οδός Αμισού
•		 Κάθε	Πέμπτη	
 στον Φοίνικα - Οδός Ν. Στρατού 
•		 Κάθε	Παρασκευή	
 στην Κηφισιά - Οδός Ζηργάνου
•		 Κάθε	Σάββατο	
 στην Αρετσού - Οδός Μακρυχωρίου
•		 Κάθε	Σάββατο	
 στο Στρατόπεδο Κόδρα - Οδός Παπάγου 

(Πρότυπος Βιολογική)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ο.Α.Σ.Θ.:

•		 Τηλ.Κέντρο	Διοικητικών	Υπηρεσιών	
Ο.Α.Σ.Θ.: Τηλ.: 2310 981100 & 981250

•		 Αμαξοστάσιο	Φοίνικα:	
 Τηλ.: 2310 981311 & 981344
•		 Αμαξοστάσιο	Σταυρούπολης:	
 Τηλ.: 2310 681918 & 683144
•		 Διοικητική	Υπηρεσία	(ΠΑΣΟ):	
 Τηλ.: 2310 949103
•		 Απολεσθέντα	αντικείμενα:	
 Τηλ.: 2310 981205
•		 Παράπονα:	Τηλ.: 2310 981307 & 949103 

Fax: 2310 951379
•		 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ:	
 (πληροφορίες για γραμμές, διαδρομές, 

στάσεις, δρομολόγια, κόμιστρο, 
 έλεγχο κομίστρου, κλπ) Τηλ: 185

1ο ΚΕΠ
Πόντου 85 & Κωνσταντινουπόλεως, 

Τηλ.:	2313	306502	-	506

2ο	ΚΕΠ
Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρά, 

Τηλ.: 2313501020, 2313501021, 2313501022	
email: d.kalamarias-a@kep.gov.gr
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www.kalamaria.gr

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ
91.518 7.200


