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έλπίδα είναι το όνειρο 
κάποιου που δεν κοιμάται...    

Αριστοτέλης

…Κι εμείς, συνεχίζοντας το έργο μας, θέλουμε να 
είμαστε σίγουροι ότι δεν αφήσαμε την ευκαιρία να 

πάει χαμένη. Ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Ότι 
δεν εγκαταλείψαμε τα όνειρά μας στην τύχη 
τους. Ότι δείξαμε αποφασισμένοι να τα κάνουμε οδη-

γό ενός μέλλοντος που μας ανήκει. Ενός μέλλοντος, 

που μπορούμε να ξανακατακτήσουμε, ακόμα και τώρα 

που η κρίση σκοτεινιάζει τους ορίζοντές του, μας γεμί-

ζει απαισιοδοξία για την έκβασή του, αβεβαιότητα γι’ 

αυτά που θα ζήσουν τα παιδιά μας Τα δικά μας, ωστό-

σο, παιδιά έχουν ένα προνόμιο: να ζουν σ’ έναν τόπο 

μοναδικό, που μπορεί και αξιοποιεί τα συγκριτικά του 

πλεονεκτήματα και κεφαλαιοποιεί τη μοναδικότητά του. 

Την παγκόσμια, θα μπορούσαμε να πούμε, μοναδικό-

τητά του.

υπάρχουν τόποι που η μοίρα 
ήταν μαζί τους άδικη...

Τόποι φτωχοί, μίζεροι κι άνυδροι που προσπα-
θούν να αγκιστρωθούν από μια λέξη, ένα συμβάν 
ή ένα έθιμο για να το κάνουν ιστορία... για να ελ-
πίσουν... Κι άλλοι, που είχαν την εύνοια των θεών 
- τόποι ευλογημένοι – με όλο τον πλούτο μες τα 
χέρια τους και ...αναρωτιούνται από που να κρατη-
θούν για να προκόψουν!

Ένας τέτοιος τόπος είναι κι ο δικός μας.

Αρκεί να το πιστέψουμε.

Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε.

Αρκεί να θελήσουμε να κάνουμε την κληρονομιά 

του κληρονομιά-εφόδιο των παιδιών μας.

μοναδικότητα στον κόσμο
Δεν είναι μύθος ή εφεύρημα του νου ή κάποια προ-

γονοπληξία. Αυτός ο τόπος είναι η ιστορία και το μέλ-

λον μας. Είναι η αφετηρία και ο προορισμός μας. Εί-

ναι η δύναμη που μπορεί να μας ξεκολλήσει από το 

χάρτη και να μας κάνει σύμβολο παγκόσμιο.

Αριστοτέλης, Άγιο Όρος, Διώρυγα του 
Ξέρξη, Μεταλλεία! Σύμβολο της σκέψης, 
Σύμβολο της πίστης, Σύμβολο της ανθρώπινης 
προσπάθειας, Σύμβολο της φύσης!

Δήμος Αριστοτέλης 
Ένα απέραντο, ανοιχτό, ζωντανό Μουσείο. 

Μια μοναδικότητα στον κόσμο, που με σχέδιο, όραμα 

και γνώση μπορεί να βάζει σε κίνηση την ιστορία, να 

φορτίζει το παρόν, να τροφοδοτεί αέναα το μέλλον, 

που με σχέδιο, όραμα και γνώση μπορεί:

 l   Να δημιουργεί διαρκώς απασχόληση

 l   Να παράγει αδιάκοπα ανάπτυξη

 l   Να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο 

          και την ποιότητα της ζωής μας

 l   Να γεννά σημαντικά πρόσθετα 

          εισοδήματα για όλους!

ο δικός μας Αριστοτέλης
Είμαστε η γενέθλια γη ενός από τα μεγαλύτερα 

πνεύματα της ανθρωπότητας. Γεννημένος εδώ στα 

Στάγειρα πριν είκοσι τέσσερις αιώνες. Γεννήτορας 

μιας παγκόσμιας σχολής σκέψης που  επηρεάζει τη 

σύγχρονη φιλοσοφία και επιστήμη, την τέχνη και την 

τεχνική. Περπατάμε στα ίδια χώματα, βαδίζουμε στα 

ίδια μονοπάτια.

Γιατί στα ίδια χώματα και στα ίδια μονο-
πάτια να μη φέρουμε να περπατήσουν μαζί 
μας όλους όσους θα μπορέσουμε να πείσουμε ότι ο 

νέος Δήμος του Αριστοτέλη δεν είναι μόνο μία διοι-

κητική ενότητα; Μπορεί να γίνει και ένα κέντρο διε-

θνούς αναφοράς.

Ποιοι καλύτερα από εμάς μπορούν να λειτουργή-

σουν ένα Αριστοτελικό Συνεδριακό Κέντρο 
έρευνας, φυσικών επιστημών, φιλοσοφίας, μαθη-

ματικών, πολιτικών και ποιητικών ενδιαφερόντων δι-

εθνούς εμβέλειας;

Ποιοι καλύτερα από εμάς μπορούν να οργα-
νώσουν εκπαιδευτικά, ερευνητικά και με-
ταφραστικά προγράμματα με τη συνδρομή 

των ειδικών περί το έργο του Αριστοτέλη από όλο 

τον κόσμο; 

Να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν μια 
σύγχρονη βιβλιοθήκη με συγκεντρωμένα τα 

συγγράμματά του και τις μελέτες που έχουν γίνει γι’ 

αυτά;

Ανοίγουμε τους ορίζοντες, 
αλλάζουμε το τοπίο
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Ποιοι καλύτερα από εμάς μπορούν να δη-
μιουργήσουν τις υποδομές και να πάρουν 
τις πρωτοβουλίες ώστε να συνδεθούμε με όλα τα 

Αριστοτέλεια Πανεπιστημιακά Τμήματα ανά τον κόσμο, 

να αναβιώσουμε την Περιπατητική Σχολή, να προσφέ-

ρουμε χώρο φιλοξενίας σε Νομπελίστες, Αναλυτές και 

Μελετητές…;

Ποιοι καλύτερα από εμάς μπορούν να προωθή-
σουν τη δημιουργία ενός διαρκούς βήματος 

για το κίνημα των Αριστοτελιστών όλου του κόσμου…;

Ποιοι καλύτερα από εμάς μπορούν να διεκδική-
σουν και να φιλοξενήσουν την διοργάνωση 
για το νόμπελ φιλοσοφίας, στη γη του μεγάλου 

φιλοσόφου.

Ποιοι καλύτερα από εμάς μπορούν να βάλουν 
στέρεα θεμέλια για την διοργάνωση διαρ-

κούς συνάντηση πολύ πολιτισμικής συμμετοχής από 

όλο τον κόσμο στη γενέτειρά του, θεσμοθετώντας την 

γιορτή του : «τα Αριστοτέλεια»

Ποιοι καλύτερα από εμάς μπορούν να φέρουν 
σε πέρας τον αγώνα που θα ξεκινήσουμε να υι-

οθετηθεί «ο Αριστοτελικός μας χώρος» ως χώρος 

UNESCO.

Ποιοι καλύτερα από εμάς μπορούν να προωθή-
σουν εναλλακτικές μορφές εκπαιδευτικού, 
συνεδριακού, πολιτιστικού τουρισμού υψη-

λού επιπέδου, που επί 12 μήνες το χρόνο θα πυροδο-

τεί την ανάπτυξη εμπνέοντας και παρακινώντας επιχει-

ρηματικές δράσεις, επαγγελματικές επιδόσεις και και-

νοτομικά σχέδια για δημιουργία νέων, διαρκώς αυξα-

νόμενων θέσεων εργασίας;

Ποιοι καλύτερα από εμάς μπορούν να εξυπηρε-
τήσουν έναν απώτερο στόχο, όπως θα ήταν 
μια Διεθνής Αριστοτελική Σχολή με έδρα το 
Δήμο του Αριστοτέλη;

Άγιο Όρος, μια ιστορία αιώνων
Το Άγιο Όρος, η «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία» - 

ίσως μοναδική στο κόσμο- το κέντρο του Ορθόδοξου 

μοναχισμού. Το «καταφύγιο» και «μουσείο» μοναδικών 

θησαυρών της ελληνικής τέχνης και των γραμμάτων, με 

τεράστια επισκεψιμότητα.

Μόνο εμείς μπορούμε και δίνουμε μια νέα δυ-

ναμική, με την ανάδειξη  και αξιοποίηση της Μονής 

Ζυγού.

Μόνο εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να 

λειτουργήσουμε ένα μοναδικό Κέντρο Τρισδιάστατης 

Προβολής με τη μοναδική καινοτομία να είναι Ανοιχτό 

σε όλους τους επισκέπτες και στις γυναίκες!!

Μόνο εμείς μπορούμε, με αυτόν τον τρόπο, να προ-

καλέσουμε ένα μεγάλο ρεύμα νέας, διευρυμένης επι-

σκεψιμότητας και πρόσβασης  της μοναχικής ζωής, του 

ανεκτίμητου πλούτου των μονών, των μοναδικών κει-

μηλίων, της σπάνιας ομορφιάς του Αγιορείτικου περι-

βάλλοντος.

ή Διώρυγα του Ξέρξη
Η ιστορία της περιοχής μας, προσφέρει απλόχερα θέ-

ματα για να δημιουργήσεις. Η Διώρυγα του Ξέρξη, κα-

τασκευάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ακόμα εκστρατείας 

των Περσών σε μια προσπάθεια του Ξέρξη να αποφύγει 

τον περίπλου του Άθω, μεταφέροντας τα πλοία από τη 

μία μεριά στην άλλη. 

Σήμερα, η Διώρυγα του Ξέρξη αποτελεί το μοναδικό 

μνημείο των Περσών στην Ευρώπη!

Σήμερα, για το Δήμο Αριστοτέλη αποτελεί τη δυνατό-

τητα για δημιουργία ενός ακόμα ισχυρού πόλου έλξης, 

διεθνούς εμβέλειας:

 l  Mε παρεμβάσεις για την ανάδειξη όλου 

           του ιστορικού γεγονότος

 l  Mε αναπλάσεις των χώρων, πεζοδρομήσεις 

           και ενέργειες προβολής του. 

 l  Με τη δημιουργία ενός ευρύτερου μουσειακού

           χώρου, σημείο συνάντησης και ζεύξης του 

           πολιτισμού μας και του πολιτισμού των Περσών

           από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας

 l  Με την αξιοποίηαη των νέων τεχνολογιών 

           για την τρισδιάστατη αναπαράσταση 

           των Μηδικών Πολέμων 

μεταλλεία, 
ο πλούτος της γης μας 

Μια ακόμα μοναδικότητα του ευλογημένου τόπου μας. 

Ο τεράστιος ορυκτός πλούτος, που συναντάται σε ελάχι-

στες περιοχές του κόσμου. Τα μεταλλεία, από την αρχαι-

ότητα έως τους νεότερους χρόνους, άρρηκτα δεμένα με 

την ιστορία και την οικονομία μας, μπορούν να αποδώ-

σουν σημαντικά οφέλη και ευκαιρίες απασχόλησης για 

όλους τους δημότες. 

Μόνο εδώ μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρότυπο 

Μεταλλευτικό Πάρκο, ακολουθώντας τα χνάρια των 

μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τα κοιτά-

σματα των μεταλλευμάτων. 
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Μόνο εδώ μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο πάρ-

κο που θα αναπαράγει πιστά τον τρόπο λειτουργίας ενός 

μεταλλείου και θα εκπαιδεύει τις νέες γενιές για τη ση-

μασία των ορυκτών, την αποκατάσταση του περιβάλλο-

ντος και την αξεπέραστη συμβολή των ανθρώπων που 

εργάζονται στα μεταλλεία. Ένα Μεταλλευτικό Πάρκο ιδα-

νικό, επίσης, για διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, 

διαλέξεων εκδηλώσεων και συναυλιών με υπερσύγχρο-

νο εξοπλισμό.

Μόνο εδώ μπορούμε να συνδέσουμε την ιστορία 

των στοών μας με την ιστορία των στοών όλου του κό-

σμου, προωθώντας ένα πρότυπο μεταλλευτικό τουρισμό 

στο Δήμο μας.

μια νέα καθημερινότητα 
ανατέλλει 

Μπροστά μας απλώνεται μια νέα πραγματικότητα. Η 

πραγματικότητα που γεννιέται από την υλοποίηση του 

οράματός μας. Του οράματος που συνδέει τη μοναδικότη-

τα του τόπου μας μ’ ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυ-

ξης της περιοχής.

Για να υλοποιηθεί χρειάζεται να συνεχισθούν οι μεγά-

λες παρεμβάσεις: 

 l στη χρήση γης και τις αναπλάσεις,

 l στην ενέργεια και την περιβαλλοντική προστασία,

 l στα έργα ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι παρεμβάσεις στη λειτουργία του Δήμου: 

 l που δεν περιμένει τον πολίτη 

         αλλά πηγαίνει σ΄αυτόν

 l που ενισχύει την άμεση δημοκρατία και μετράει 

          τη γνώμη του δημότη,

 l που αξιοποιεί τους νέους θεσμούς που εισάγει 

         ο Καλλικράτης,

 l κάνει ορατή την παρουσία του σε κάθε χωριό 
         και σε κάθε γειτονιά,

 l ακούει τη φωνή του δημότη,

 l καθοδηγεί και ενθαρρύνει τις δράσεις τους,

 l φροντίζει τους ηλικιωμένους,

 l δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης 
         σε κάθε νέο και νέα.

Παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογι-

ών, τη λειτουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού 

Δήμου:

 l που θα συνεχίσει να διεκδικεί πόρους, να αντλεί 

κονδύλια για  την προώθηση του σχεδίου της ανάπτυ-

ξής του.

 l Που δε θα περιμένει σα “φτωχός συγγενής” 

την ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα, για να πάρει τα   

ψίχουλα κάποιου ευρωπαϊκού κονδυλίου.

το Όραμα Πολιτών 
Βαπτίσαμε το συνδυασμό μας «ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», 

γιατί το όραμα είναι αυτό που μας ενώνει. Ένα μείγμα 

ανθρώπων της γενιάς μας, αλλά και άλλων νεότερων, με 

ένα κοινό όραμα:

«Να δώσουμε ξανά πνοή 
στον τόπο μας». 

Με κοινές συνιστώσες, το μπόλιασμα που λάβαμε από 

τους προγόνους μας, όσα μαζί βιώσαμε σ’ αυτό τον τόπο, 

την αγάπη μας σ’ αυτή τη γη, την αγωνία για το μέλλον 

των παιδιών μας, το κοινό μας όραμα: «να σηκωθούμε 

λίγο ψηλότερα», όπως μας προτρέπει κι ο ποιητής.

Το όραμα μας να μπει ο τόπος μας σε τρο-
χιά διαρκούς ανάπτυξης.

Μιας ανάπτυξης που θα δείχνει σεβασμό, σ’ όλα αυτά 

που απλόχερα μας δίνει η μοναδική πολιτιστική μας κλη-

ρονομιά, στις ομορφιές και στα πλούτη του τόπου μας.

Το όραμα μας να αξιοποιήσουμε, την ανεκτίμητη κληρο-

νομιά του Αριστοτέλη, τη μοναδικότητα του Αγίου Όρους, 

τα όμορφα μας δάση και τις υπέροχες ακρογιαλιές μας, το 

σπάνιο πλούτο που κρύβει η γη μας στα σπλάχνα της.

Το όραμα μας να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε 
ένα ανθρώπινο περιβάλλον, που θα δίνει διέξοδο στη 

δημιουργικότητα τους, που θα αναπτύσσει ισόρροπα την 

προσωπικότητα και το χαρακτήρα τους, που θα τους δίνει 

εφόδια γνώσης.

Το όραμα μας να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά 
μας να εργαστούν, να μείνουν στον τόπο τους και να 

δημιουργήσουν, κάτι που πολλοί από εμάς στερήθηκαν. 

Να κρατήσουμε «τον ανθό της κοινωνίας μας» κοντά μας 

και να τρυγούμε από τη ζωντάνια του.

Το όραμα μας να κάνουμε την κοινωνία μας πιο αν-
θρώπινη. Με κέντρο της τον Άνθρωπο και χαρακτηριστι-

κό της την Αλληλεγγύη. Κάνουμε πράξη όσα μας δίδαξαν 

οι γονείς μας. Είμαστε όλοι μια οικογένεια και βοηθάμε το 

συνάνθρωπο μας.

Το όραμα μας να ανοίξουμε το Δήμο στην κοινω-
νία.. Κάνουμε τους δημότες ενεργούς στα κοινά, με τη 

συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των 

δράσεων του δήμου, με τον εθελοντισμό τους στην κοι-

νωνική προσφορά και στη προστασία του περιβάλλοντος, 

με την κριτική τους στάση σε όσα διαδραματίζονται στον 

τόπο μας. 

Κάνουμε πράξη την αποκέντρωση, ξαναζωντανεύ-

οντας τα χωριά μας. Ενισχύουμε τη δημοκρατία, τη λογο-

δοσία, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία.

Έχουμε χρέος να υπηρετούμε τον τόπο μας. 
Γιατί ο τόπος μας είμαστε εμείς. Είναι τα παιδιά 
μας, είναι το μέλλον τους. Και το μέλλον ανή
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κει σ’ αυτούς που το πιστεύουν και το προ-
ετοιμάζουν. Όπως τους αξίζει, κι όπως το 
μπορούν.

Αξίζουμε και μπορούμε, λοιπόν, να επωφεληθούμε 

από τις πλούσιες δυνατότητες που προσφέρει ο τόπος 

μας για την ανάπτυξή του.

Και είναι αυτές οι δυνατότητες που αυξάνουν το χρέ-

ος. Το χρέος μας να κάνουμε το Δήμο μας εργα-
λείο στα χέρια κάθε δημότη. Εργαλείο που ανοίγει 

δρόμους να περάσουν οι νέοι που δημιουργεί υποδο-

μές για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συ-

νοχή, δίκτυα προστασίας για τους ασθενέστερους και 

τους αδικημένους.

Φροντίδα για τις εργαζόμενες μητέρες, τις μονογο-

ναιϊκές οικογένειες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους 

απόμαχους της τρίτης ηλικίας.

Το χρέος αυτό έχουμε αναλάβει. Αυτό είναι που μας 

ενώνει. Μας έκανε να ανταμώσουμε, να προσθέσουμε 

τη δύναμη του ενός με τις δυνάμεις όλων. Μακριά από 

τις μίζερες λογικές, την ηττοπάθεια και την παραίτηση. 

Κοντά στους ανθρώπους που πιστεύουν στον εαυτό 

τους και στον τόπο τους.
 

Ναι μπορούμε τώρα

l   να βρούμε τη χρυσή τομή

l   να πετύχουμε ένα σχέδιο ισόρροπης ανάπτυξης

      με σεβασμό στο περιβάλλον.

Ναι μπορούμε τώρα να κάνουμε την κρίση, ευ-

καιρία για μια νέα πορεία. 

Γι’ αυτό, δημιουργήσαμε 
τον Συνδυασμό Όραμα Πολιτών 
με γνώση, πάθος και εμπειρία.  

Γι’ αυτό ζητάμε ξανά τη λαϊκή έγκριση 
και εντολή, για να συνεχίσουμε να κά-

νουμε το όραμά μας πράξη. Ενωμένοι. 
Όλοι όσοι πιστεύουμε 

στη μοναδικότητα
Του δικού μας Αριστοτέλη!

Της δικιά μας γής

Αυτή τη γη καλούμαστε να αναδείξουμε, εκμεταλλευ-

όμενοι τα κοιτάσματα του πολιτισμού της, το φυσικό της 

κάλλος και την παγκόσμια φήμη του προγόνου μας, του 

σοφού ανδρός. Είναι χρέος και τιμή μας να το πράξω-

με. Να δημιουργήσουμε την καρδιά ενός χάρτη που δεν 

ενώνει μόνο το χώρο αλλά και τον χρόνο.

Έτσι συνδιαλέγομαι με τον χρόνο της δημιουργίας, 

αναπνέοντας τις οσμές της ιστορίας κι ακούγοντας τον 

παλμό του σήμερα. Ο Τόπος μας, μια ανεπανάληπτη γε-

ωγραφία, μας καλεί πάντα. Δεν υπάρχουν δρόμοι που 

να μην μας περιμένουν. Δρόμοι που οδηγούν στη γόνι-

μη δράση για τον τόπο που γεννηθήκαμε και όπου είδα-

με το πρώτο φως της ζωής.

 Εδώ είναι ο ανεξάντλητος θησαυρός της πρώτης μας 

ηλικίας, τα κοιτάσματα της αγάπης, της στοργής των γο-

νιών μας και η παρακαταθήκη των λαμπρών προγόνων 

μας, εδώ και τα ορυχεία των αγώνων μας, μάχες που 

δώσαμε και κερδίσαμε κι άλλες που μας γέμισαν πικρία 

και λύπη. Επειδή είμαι από κείνους που ποτέ δεν παραι-

τούνται, δεν παραιτούμαι από την καρδιά μου και καρ-
διά μου είναι και ήταν πάντα τούτος ο τόπος. 
Ο τόπος μας. 

 

Το Νοέμβρη του 2010 ακούστηκε
η δικιά σας φωνή, αυτή που θα ακου-

στεί πιό δυνατή το φετινό Μάη.
Η φωνή των πολιτών. Αυτή τη φωνή αφουγκρά-

στηκα πάντα σε όλα τα χρόνια της πολιτικής μου θητεί-

ας. Αυτή τη φωνή, τη φωνή των πολιτών. Με τη δύναμη 

της δικιάς σας φωνής μιλούσα πάντα στο κοινοβούλιο 

και με τη γνησιότητά της οπλιζόμουν όταν αγωνιζόμουν 

να δοθούν λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα που μας τα-

λαιπωρούσαν. Η φωνή η δικιά σας οδηγούσε πάντα τα 

λόγια και τις πράξεις μου κι αν πάλι στέκομαι εμπρός 

σας έτοιμος για νέους αγώνες, για νέα δράση, για νέα 

προοπτική είναι γιατί η δικιά σας φωνή με καλεί, με 

εμπνέει, με στηρίζει.

 Τώρα όσο ποτέ άλλοτε ακούω την αγωνία της φω-

νής του καθημερινού μόχθου, του εργάτη, του μεταλλω-

ρύχου, του δασκάλου, του επιστήμονα, της νοικοκυράς, 

τη φωνή αγωνίας του συνταξιούχου, τη φωνή των παι-

διών μας, τη φωνή της νεολαίας μας που αναζητά ένα 

στέρεο και σίγουρο αύριο. Να θεμελιώσουμε την πατρί-

δα πάνω σε ό,τι μας προσφέρει η ευλογημένη γη μας, η 

ιστορία της, ο πολιτισμός της, Να θεμελιώσουμε ξανά 

την εργασία, να θεμελιώσουμε το τραγούδι, τη χαρά και 

την πίστη στη Ζωή.

 Αυτά μου λέτε κι αυτά καταλαβαίνω όποτε σας 

συναντώ σε κάθε χωριό και γωνιά της περιοχής μας 

κι εγώ κρατώ το λόγο σας και παίρνω 
τη φωνή σας έτσι που καμιά ελπίδα πια 

να μην πεθάνει και κανένα όνειρο ζωής να 
μην κοιμηθεί...

Χρήστος Αστ. Πάχτας
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ΑνΑΔέιΞή κΑι ΑΞιοΠοιήςή 
της μοναδικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 

των ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων  
Ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικότητας και του πολιτισμού 

της περιοχής μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Ο χώρος που περικλείεται στο Δήμο μας, όπως και κάθε χώρος 

δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μονοσήμαντο ποσοτικό και 

οικολογικό προϊόν, αλλά έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Πε-

ρικλείει αυτοτελή αξία γιατί είναι συστατικό της κοινωνίας μας, 

αφού είναι φορτισμένος με τις μνήμες, τις παραδόσεις και τα ευ-

ρήματα από την πολύχρονη ιστορία μας. Περικλείει όμως και προ-

στιθέμενη αξία που μπορεί, στις μέρες μας, να του αποδοθεί με 

δράσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξής του μέσα από τα 

μεμονωμένα μνημεία διαφόρων περιόδων του παρελθόντος. Αυ-

τές οι δράσεις ανήκουν με βεβαιότητα στις υποχρεώσεις των αρ-

μοδίων φορέων, κεντρικών ή τοπικών κάθε πολιτισμένης χώρας. 

Όμως δεν εξαντλείται με αυτές. Συμπληρώνεται με τις δράσεις, 

τις πρωτοβουλίες όλων των ανθρώπων και όχι μόνο μιας μικρής 

ομάδας αρχαιολατρών ή ρομαντικών. Είναι καθολική η ανάγκη 

για όλους μας, για την ίδια την ύπαρξή μας, να κατανοούμε την 

ταυτότητά μας, να συνειδητοποιούμε την πορεία μας πάνω στον 

άξονα του χρόνου, τελικά να γνωρίζουμε ποια είναι η αρχή μας, 

η διαδρομή μας για να ονειρευτούμε το μέλλον μας. Αν λείψει 

λοιπόν έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της διαδρομής του πα-

ρελθόντος, ο άνθρωπος έχει την τάση της αναζήτησής του,  ακόμα 

και της υποκατάστασής του, για να συμπληρώσει τα κενά αφού 

εμπεριέχεται και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος σε αυτό το παρελθόν 

που αναζητά και που καθοδηγεί τις πράξεις του. Η διαδικασία της 

αυτογνωσίας και της μάθησης μέσα από τη συνειδητοποίηση και 

γνώση του παρελθόντος είναι θεμελιώδους σημασίας, ιδιαίτερα 

για το σύγχρονο άνθρωπο, που με αγωνία αναζητά τη συνέχεια 

και τις αλήθειες της μακραίωνης ιστορίας του για να μπορέσει 

να πορευθεί στο σήμερα. Γι’ αυτό η προστασία και ανάδειξη των 

μνημείων μας δίνοντας βήμα για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δράση 

αποκαλύπτεται σχεδόν ως νομοτελειακή αναγκαιότητα.

Ο ιστορικός χώρος βρίσκεται σε κάθε τόπο. Λειτουργεί σαν 

«φυσικό μουσείο» και μπορεί είτε να ζωντανέψει σε ένα «μουσείο 

εξέλιξης» της ιστορίας του τόπου που βρίσκεται και να δώσει την 

αφορμή για την ανάπτυξή του και την ιστορική συνέχεια είτε να 

αποκοπεί επιδεικτικά από το σήμερα και να είναι ξένος και απρο-

σπέλαστος. Η ευθύνη για την εξέλιξή του ή το μαρασμό του είναι 

δική μας, αφού οι πρόγονοί μας βρίσκονται εκεί για να μην ξεχνά-

με την υποχρέωσή μας για συνέχεια, με δημιουργική και βιωματι-

κή γνώση της ιστορίας μας με όραμα για μια πραγματικά ανθρώπι-

νη με αισθητική και ποιότητα ανάπτυξη του τόπου μας.  

Ο ιστορικός χώρος μας να έχει ζωή, να είναι κομμάτι της καθη-

μερινότητάς μας, να αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας 

για όλους μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας. 

Με τα έργα μας ας δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στον 

τόπο μας, που θα μας κάνει περήφανους να τον κληροδοτήσου-

με στις επόμενες γενιές.  
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Α. Ιστορική Διαδρομή Άθως, Άκανθος, Άρνη, 

   Ουρανούπολη, Σάνη, Σιδηροκαύσια, Στάγειρα 

Όπου και αν πάς, όπου και αν γυρίσεις το βλέμμα σου, ξεπροβάλ-

λει μια αρχαία πόλη, τα ίχνη ενός αρχαίου ναού, τα απομεινάρια  

ενός αρχαίου τείχους, ένα κειμήλιο της τεράστιας πολιτισμικής 

μας κληρονομιάς. Σε αυτή την πανέμορφη και ευλογημένη ελλη-

νική γη υπάρχουν εγκαταστάσεις οργανωμένης κοινωνίας από το 

4.000 π.Χ. Πολλές φορές χωρίς 

ενδείξεις ή και χωρίς καμιά ανα-

φορά σε κάποιο τουριστικό οδηγό. 

Ένα ταξίδι στον Άθω είναι καταρ-

χήν ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο. Η 

επιβίωση από ένα αγέρωχο, περι-

μαντρωμένο κομμάτι Βυζαντίου. 

Εδώ σ’ αυτή τη Γη που τη διατρέ-

χουν φλέβες χρυσού και μεταλ-

λεύματα πολύτιμα για τον άνθρω-

πο, εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε 

ένα από τα μεγαλύτερα πνεύματα 

της ανθρωπότητας, ο Αριστοτέλης. 

Μια προσωπικότητα που επέδρασε στην εξέλιξη της ανθρώπινης 

ιστορίας και πολιτισμού με καθοριστικό τρόπο, αφού εκτός από με-

γαλοφυής φιλόσοφος, φάρος του ανθρώπινου πνεύματος διαχρο-

νικά, υπήρξε ο δάσκαλος και καθοδηγητής του Μεγάλου Αλεξάν-

δρου, του ηγέτη  που πέρασε την Ελλάδα και όλο τον τότε γνωστό 

κόσμο σε μια νέα εποχή.   

Β. Πρόγραμμα ανάδειξης και
  αξιοποίησης του Δήμου Αριστοτέλη   
Ο κόσμος ολόκληρος μας περιμένει. Διψάει να γνωρίσει το Δήμο 

που φέρει το όνομα μιας ανεπανάληπτης προσωπικότητας, αυτής 

του Σταγειρίτη φιλόσοφου Αριστοτέλη. Απευθυνόμαστε σε όλους 

τους πολίτες του κόσμου. Τους πολίτες που τιμούν τον μαραθώ-

νιο στη μακρινή Κίνα, που τιμούν τον Αριστοτέλη σε όλα τα μήκη 

και τα πλάτη της γης. Αυτή τη γη θέλουμε να φέρουμε στο προ-

σκήνιο, αξιοποιώντας  τα κοιτάσματα του πολιτισμού της, το φυσι-

κό της κάλλος και την τεράστια αξία και υστεροφημία του Αριστο-

τέλη. Πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε την καρδιά ενός χάρτη, 

ή αλλιώς τη διαδρομή της καρδιάς μας, που ενώνει το χώρο αλλά 

και το χρόνο από τον Άθω, στην Άκανθο, την Άρνη, τη Σάνη, την 

Ουρανούπολη, τα Σιδηροκαύσια και τα Στάγειρα. 

Το ίδιο το όνομά μας, «Δήμος Αριστοτέλης» είναι από μόνο 

του η ταυτότητά μας, που δεν χρειάζεται συστάσεις και ισχυροποι-

εί τις δυνατότητες για την παρουσίαση της ιστορίας του τόπου μας 

από τους πανάρχαιους χρόνους μέχρι σήμερα. Εάν αναρωτηθού-

με πως θα διαχειρίζονταν άλλοι λαοί αυτή την μοναδική κληρονο-

μιά μπορεί η απάντηση που θα δώσουμε να μην μας γεμίσει περη-

φάνεια. Όμως μας γεμίζει περηφάνεια η διάθεσή μας να το αλ-

λάξουμε αυτό. Όχι μόνο με τα περίφημα προγράμματα «θεματι-

κού τουρισμού», αλλά με έμπνευση, με όραμα. Με διάθεση πρώτα 

απ’όλα να γνωρίσουμε εμείς την πολύτιμη ιδιαίτερη πατρίδα μας, 

τους ανθρώπους μας και το έργο τους, την ιστορική και πολιτιστι-

κή  μας διαδρομή, τη γνώση τους. Η ανάδειξη της κληρονομιάς αυ-

τής δεν είναι μόνο εθνικό μας χρέος, είναι χρέος για τη διαφύλα-

ξη και παράδοση στις επόμενες γενιές της πραγματικής γνώσης 

που δίδαξε ο Αριστοτέλης σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο Αριστοτέ-

λης δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες, ανήκει στην  ανθρωπότητα. 

Αν μάθουμε να γνωρίζουμε και να κατανοούμε την ιστορική μας 

υπόσταση και διαδρομή τότε μόνο 

θα δώσουμε νόημα στη ζωή μας, 

θα δώσουμε κίνητρα για γνώση 

και αναζήτηση στα παιδιά μας και 

θα σεβαστούμε τις επιθυμίες, τις 

ανησυχίες και τα όνειρα των χι-

λιάδων επισκεπτών μας από όλο 

τον κόσμο. Μόνο τότε θα μπορέ-

σουμε με όλα τα σύγχρονα μέσα 

να προβάλουμε το μοναδικό πλού-

το της πολιτιστικής μας κληρονο-

μιάς  Με όπλο μας τις νέες τεχνο-

λογίες διαδίδουμε με τρισδιάστα-

τες, φωτορεαλιστικές, ψηφιακές αναπαραστάσεις τα σημαντικό-

τερα γεγονότα  από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  

Ζωντανεύουμε τον ίδιο τον τόπο μέσα από τις τρισδιάστα-

τες αναπαραστάσεις των Μνημείων και χώρων που έχουν εν 

μέρει ή ολοσχερώς καταστραφεί, όπως ήταν σε εποχές ακμής, 

με ακρίβεια και πιστότητα σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές. Για 

όλους τους αρχαίους και μεσαιωνικούς τόπους του Δήμου μας, 

την Άκανθο, την Άρνη, την Ουρανούπολη, τη Σάνη, τα Σιδηροκαύ-

σια και Στάγειρα δημιουργούμε μια σειρά από ντοκιμαντέρ και ψη-

φιακά λευκώματα. Σε αυτή την προσπάθεια ουσιαστικό ρόλο θα 

διαδραματίσει η υποστήριξη των αρχαιολογικών υπηρεσιών στη 

διεξαγωγή των ανασκαφικών ερευνών. Μέσα από την σταδια-

κή αναστήλωση των ερειπίων μας, αρχίζουμε να αποκτούμε μια 

σχέση με τον ιστορικό, φιλοσοφικό και πολιτισμικό μας πλούτο. 

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσουμε μια στέρεη 

βάση για συνεργασία με Πανεπιστήμια, με σημαντικούς ερευνη-

τικούς και πολιτιστικούς φορείς, με μουσεία, δημόσιες υπηρεσίες 

και οργανισμούς αλλά και ιδιώτες από όλη την υφήλιο, να προ-

σελκύσουμε ερευνητές από όλα τα μέρη, που θα φωτίσουν κομ-

μάτι από την ίδια μας  ακόμα και την τεχνολογική πολύτιμη δια-

δρομή στο χώρο και το χρόνο. 

Σε αυτή την προσπάθεια ο Δήμος μας με όλες τις πρωτοβου-

λίες του, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, επισκέψεις και δίκτυα σε 

άλλα μέρη  του κόσμου θα υποστηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τη 

δημιουργία «συλλόγου φίλων» της περιοχής με σκοπό να κα-

λέσουμε χορηγούς να μας συνδράμουν σε αυτό το έργο διάσω-

σης και διάδοσης της ιστορικής μας μνήμης και παράδοσης. Να 

γίνει ο τόπος μας κοινό σημείο συνάντησης ανθρώπων και ιδε-

ών. Να μοιραστούμε τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις του 

σύγχρονου ανθρώπου μέσα από την πολύτιμη γνώση που μας 

έχει παραδοθεί. 

Δήμος Αριστοτέλης: «Απέραντο, ανοιχτό, ζωντανό μουσείο»
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Πηγή δύναμης και οραματισμού, 

πηγή έμπνευσης για το Δήμο μας εί-

ναι η προσωπικότητα του πιο άξι-

ου γεννήματος αυτού του τόπου, του 

Αριστοτέλη, που σφραγίζει με το όνο-

μά του την ταυτότητα του νέου Δήμου 

μας. Η παγκόσμια σκέψη, ο ανθρώπι-

νος πολιτισμός οφείλει πολλά και ση-

μαντικά στην φωτεινή αυτή προσωπι-

κότητα. Αυτό που σήμερα χαρακτηρίζε-

ται ως «δυτικός πολιτισμός» βασίστη-

κε σε αυτά που μας άφησε κληρονομιά 

η σκέψη αυτού του μεγάλου διανοητή 

όλων των εποχών και δασκάλου του 

μεγαλύτερου στρατηλάτη όλων των 

εποχών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Η Δημιουργία ενός διαρκούς Βή-

ματος για το κίνημα των Αριστοτε-

λιστών παγκοσμίως είναι τιμή μας 

πάνω από όλα, ιδιαίτερα αν αναλογι-

στούμε ότι ολόκληρος ο κόσμος και η 

πανεπιστημιακή κοινότητα αναζητά εναγωνίως την πηγή του Αρι-

στοτέλη και δεν τη βρίσκει γιατί εμείς δεν την έχουμε αναδείξει. 

Είναι καιρός λοιπόν να ανασκουμπωθούμε και με κάθε μέσο να 

κινητοποιήσουμε φιλοσόφους, πολιτικούς, διανοητές από τον 

κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών για να λάβουν ενεργό μέ-

ρος σε αυτή την κίνηση. Αρωγοί αυτής της προσπάθειας είναι όλοι 

αυτοί οι διανοητές που το καλοκαίρι του 2003 διοργάνωσαν στην 

Ουρανούπολη, το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο όλων των Αριστοτελι-

στών και όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται να οργανώσουν τα Συνέ-

δριά τους εδώ, στη γη του Αριστοτέλη, όπως ο Σύλλογος Παγκο-

σμίων Συγγραφέων.

Από εμάς εξαρτάται να αναδείξουμε την ιδιαίτερη πατρίδα του 

Αριστοτέλη φιλοξενώντας τη διοργάνωση για το Νόμπελ Φιλοσο-

φίας στη γη του μεγάλου φιλοσόφου.  Με τέτοιες δράσεις ο Δήμος 

μας αποκτά μια ταυτότητα μοναδική και ξεχωριστή για όλο τον κό-

σμο. Ο απώτερος στόχος μας είναι η Δημιουργία Αριστοτελικής 

Σχολής στο Δήμο, μιας Σχολής στην οποία θα διδάσκουν φιλό-

σοφοι και διανοητές από Πανεπιστήμια και κέντρα όλης της γης. 

Γνωρίζοντας ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, 

που  απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και συνεργασία και με άλλους 

φορείς της Πολιτείας, προτείνουμε σήμερα και κάνουμε προσεκτι-

κά αλλά ουσιαστικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. 

Βασικό μέλημά μας είναι να δημιουργήσουμε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις. Γι’ αυτό η δημιουργία συγκεκριμένου χώρου και 

οικήματος για τον Αριστοτέλη  με την Ίδρυση Αριστοτελικού Συ-

νεδριακού Κέντρου έρευνας, φυσικών επιστημών, φιλοσοφί-

ας, μαθηματικών, πολιτικών και ποιητικών ενδιαφερόντων διε-

θνούς εμβέλειας μπορεί να βάλει τα θεμέλια να στεριώσει αυτή η 

ιδέα της ανάδειξης του έργου και των αρχών του. Με: 

2 εκπαιδευτικά, ερευνητικά και 

μεταφραστικά προγράμματα του 

ιδρύματος, με την συνδρομή των 

ειδικών (Αριστοτελικών) για το έργο του 

από όλο τον κόσμο, 

2 την οργάνωση και την 

λειτουργία βιβλιοθήκης στην οποία θα 

συγκεντρωθούν όλα τα συγγράμματά 

του, από τα οποία σώζεται δυστυχώς 

μόνο το 1/3 από τους 0,5 εκατ. 

στοίχους, 47 βιβλία και αποσπάσματα, 

αλλά και οι αναλύσεις και μελέτες για το 

έργο αυτό. 

2 Τη σύνδεσή του με Πανεπιστήμια 

και ιδιαίτερα με τα τμήματα Φιλοσοφίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

καθώς και τα Αριστοτέλεια Παν/κά 

Τμήματα σε όλο τον κόσμο. 

2 Τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου 

στον οποίο θα γίνεται αναπαράσταση 

με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών με δρώμενα 

που προκύπτουν από τη μελέτη του τρόπου διδασκαλίας του 

Αριστοτέλη.

Aδήριτη ανάγκη, εκτός από το Κέντρο αυτό, είναι ο συνολικός 

χώρος που θα φιλοξενεί την έρευνα και την αναζήτηση της «σο-

φίας» της ανθρώπινης ύπαρξης να έχει παγκόσμια απήχηση, να 

αναζητά τις αλήθειες του έργου του μέσα στον ευρύτερο περιβάλ-

λοντα χώρο. Η Δημιουργία του «Αριστοτελικού χώρου», που δεν 

εξαντλείται σε ένα μνημείο μιας πλατείας αλλά είναι ο περιπατητι-

κός, αρχιτεκτονικός χώρος, τα «φιλοσοφικά μονοπάτια» του μεγά-

λου διανοητή και αγκαλιάζει διαδρομές που έχουν αφετηρία τους 

πρόποδες του Χολομώντα και καταλήγουν στη θάλασσα στα όρια 

του Αγίου Όρους, με ενδιάμεσους σταθμούς τις 16 κωμοπόλεις 

του Δήμου Αριστοτέλη μπορεί να αποδειχθεί σταθμός. Σε αυτόν 

τον χώρο σημαντική θέση κατέχει το Μνημείο του Αλεξάνδρου, 

με τον όρκο του Αλεξάνδρου, που απηχεί  τις αξίες και αρχές 

που δίδαξε ο δάσκαλος στο μαθητή, με μηνύματα  διαχρονικά και 

επίκαιρα, που σε καιρούς κρίσης αποτελούν σημείο αναφορά και 

έμπνευσης για διεθνείς ηγέτες, όπως ο Πρόεδρος Obama. 

Η ανάγκη για αυτόν το χώρο, που από στατικός μετατρέπεται 

σε δυναμικό χώρο, έχει τονιστεί από πολλούς διανοητές και πα-

νεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο για την αναβίωση ακόμα και 

του τρόπου διδασκαλίας του Αριστοτέλη «το περιπατητικό διδά-

σκειν». Με την πραγματοποίηση αυτής της ιδέας ανταποκρινόμα-

στε σε μια ανάγκη που δεν είναι τοπική αλλά χωρίς καμία δόση 

υπερβολής είναι παγκόσμια και μπορεί να αποδειχθεί καταλύτης 

για τον αγώνα που θα κάνουμε να υιοθετηθεί ο «Αριστοτελικός 

χώρος» ως χώρος Unesco. 

ο ςταγειρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης  
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Δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για να στεγαστεί το 

πνεύμα και το έργο του Αριστοτέλη έχουμε θέσει τη βάση για να 

τιμήσουμε το έργο του μέσα από τη θεσμοθέτηση της γιορτής του,  

τα «Αριστοτέλεια». Θέλησή μας να αναδειχθεί αυτή η διοργάνω-

ση σε μια διαρκή συνάντηση πολυπολιτισμικής συμμετοχής από 

όλο τον κόσμο στη γενέτειρά του. 

Η συνεργασία και επαφή με πανεπιστημιακούς δασκάλους που 

θέλουν να «επιστρέψουν» στον Αριστοτελικό Χώρο, στο χώρο 

που τιμάται και τιμά τους επισκέπτες του, μπορεί να πραγματο-

ποιηθεί με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κυρίως προγραμμάτων 

ή προγραμμάτων συνεργασίας και ανταλλαγών με Πανεπιστή-

μια όλων των ηπείρων. Με τη στέγαση σεμιναρίων και μετα-

πτυχιακών σπουδών διαφόρων Πανεπιστημίων, ακόμα και δι-

αφορετικής διάρκειας (ετήσια ή ακόμα και με δίμηνη ή τρίμηνη 

διάρκεια) μπορούν να δημιουργηθεί μια τεράστια κινητικότητα 

στο Δήμο μας. Εάν αυτά συνδεθούν και με διαλέξεις κάθε χρόνο 

στις οποίες θα συμμετέχουν Νομπελίστες, τότε ο Αριστοτελικός 

τόπος ξαναβρίσκει τη φυσική του συνέχεια, διαμορφώνοντας 

και μια διαφορετική κουλτούρα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε 

την ιστορία μας, τα γράμματα και τις τέχνες. Ήδη το Θέατρο Τέ-

χνης (Θέατρο Καρόλου Κουν) είναι πρόθυμο να μας συνδράμει 

σε αυτή την κατεύθυνση. 

Άλλες δράσεις όπως η φιλοξενία κατά τους θερινούς μήνες 

(summer schools, camp) σπουδαστών και ερευνητών που ασχο-

λούνται με ελληνιστικές, ανθρωπιστικές σπουδές από όλο τον κό-

σμο και ο συνδυασμός  τους με διακοπές, ψυχαγωγία και εθελο-

ντική εργασία  δίνει την δυνατότητα να καταστήσουμε αυτόν τον 

τόπο μοναδικό  παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Και βέβαια  αυτή η προσπάθεια  να γνωρίσουμε τον  Αριστοτέ-

λη και το έργο του, καθώς και την έρευνα που έχει παραχθεί πα-

γκοσμίως, πάνω στην κληρονομιά που έχει αφήσει σε όλη την αν-

θρωπότητα  ολοκληρώνεται με τη θεσμοθέτηση υποτροφιών για 

σύνταξη διδακτορικών διατριβών στις οποίες  μπορούν να υπο-

βάλλουν υποψηφιότητα αριστούχοι φοιτητές από όλα τα Πανεπι-

στήμια του κόσμου, με ελληνιστικές σπουδές, αφού αξιολογηθούν 

από επιτροπή διεθνούς κύρους. 

Ο Αριστοτέλης, ήταν ο πρώτος φιλόσοφος που μίλησε πολιτικά, 

συμπυκνώνοντας σε μια φράση τη σκέψη του: «ο άνθρωπος είναι 

ζώον πολιτικόν» (όν κοινωνικό, μέρος μιας κοινωνίας).

Είναι πρόκληση και τιμή για το Δήμο μας να κατορθώσει να 

αναδειχθεί ως «Αριστοτελικός χώρος» διεθνούς εμβέλειας, με 

επισκέπτες που θα αισθάνονται τιμή τους να βρίσκονται εδώ και 

εμείς θα αισθανόμαστε ότι τιμούν με την παρουσία και το έργο 

τους τις ζωές όλων μας. 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚή ΑΝΑΔΡΟΜή  
Η πρώτη γνωστή αναφορά «του Ζυγού» 

στην χερσόνησο του Άθω, χρονολογείται 

το 942 μ.Χ., το 991 μ.Χ. φέρεται ως έτος 

ίδρυσης Μονής, ενώ η  πρώτη σαφής μαρ-

τυρία για την λειτουργία της είναι το 996 

μ.Χ. Κατά τον 11ον αιώνα η Μονή αποτε-

λούσε μια από τις σημαντικότερες αθω-

νικές μονές, ενώ διακόσια περίπου χρό-

νια αργότερα, το 1199 μ.Χ. ήταν ήδη έρη-

μη, ακολουθώντας και αυτή τη μοίρα της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τις συνε-

χείς λεηλασίες και επιδρομές κυρίως από 

τους Φράγκους κατακτητές. Έρημη πια η 

Μονή παραχωρήθηκε σαν μετόχι, από τον 

αυτοκράτορα Αλέξιο Γ’ Άγγελο στην τότε, 

μονή του Χελανδαρίου που επανασυστά-

θηκε. Στη συνέχεια γύρω στο 1206 μ.Χ. 

χρησιμοποιήθηκε από έναν  Φράγκο κα-

τακτητή με τους στρατιώτες του, ως ορμη-

τήριο για τη λεηλασία του Αγίου Όρους, 

μέχρι που το 1211 μ.Χ. και μετά από πα-

ρέμβαση του Πάπα της Ρώμης εκδιώχθη-

κε από την περιοχή.

Β. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Πρόκειται για μοναδικό δείγμα μεγά-

λης αγιορείτικης μονής, καθώς μπορού-

με να μελετήσουμε τη δομή της, χωρίς τα 

εμπόδια που προκαλούνται από μεταγενέ-

στερες οικοδομικές φάσεις ή τη λατρευ-

τική χρήση. Η Μονή βρίσκεται μέσα σε 

κάστρο με τείχη που έχουν 11 πύργους, 

με συνολική επιφάνεια 5,5 στρεμμάτων. 

Στο κάστρο αυτό διακρίνονται πέντε, του-

Άγιο Όρος - μονή Ζυγού
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λάχιστον, οικοδομικές φάσεις, όλες πα-

λαιότερες του 1211 μ.χ. 

Στις τελευταίες ανασκαφικές έρευνες 

διαπιστώθηκε ότι η Μονή κτίσθηκε σε 

θέση όπου προϋπήρχαν εγκαταστάσεις 

ήδη από τον 4ο π.Χ αι. μέχρι και τον 6ο 

μ.Χ αι. Οι σωζόμενες τοιχοποιίες του 

ναού φθάνουν σε ύψος 2-4 μέτρων. 

Τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη του, 

έργα περίτεχνα λεηλατήθηκαν μερικώς 

σε πολύ πρώιμη φάση ενώ τα εναπομεί-

ναντα μέλη του διαμελίσθηκαν. Οι τέσσε-

ρις κίονες, που ανακρατούσαν τον τρούλο, 

έχουν αφαιρεθεί, διατηρείται στην θέση 

του, σχεδόν ακέραιο, το μαρμάρινο διά-

φραγμα του βορείου ανοίγματος του κυ-

ρίως ναού. Τα δάπεδα του Καθολικού και 

του βορείου παρεκκλησίου στολίζονται με 

περίτεχνα μαρμαροθετήματα, σωζόμενα 

σε ικανοποιητική κατάσταση, προφανώς 

έργα του 11ου αιώνα.

Γ. ΑΝΑΔΕΙξή - ΑξΙΟΠΟΙήΣή 
ΤήΣ ΜΟΝήΣ ΖυΓΟυ 

 Τα ερείπια της άλλοτε επιβλητικής 

αθωνίτικης μονής του Ζυγού, που χρονο-

λογείται από τον 10ο μ.χ. αι. και βρίσκεται 

στην Ουρανούπολη, μόλις σαράντα μέτρα 

έξω από την σημερινή οριογραμμή του 

Αγίου Όρους, αποτελούν ένα μο-

ναδικό παράδειγμα για τον τρόπο 

που μπορούμε να μάθουμε να 

γνωρίζουμε και να σεβόμαστε το 

παρελθόν μας, την ιστορία μας, 

να σώζουμε και να αναδεικνύου-

με τη μοναδική σε ολόκληρο τον 

κόσμο πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Μέσα από την επιτάχυνση των ανασκα-

φικών και αναστηλωτικών εργασιών θα 

γίνει δυνατή η επίσκεψη του χώρου της 

Μονής,   περιστοιχιζόμενου από κάστρο, 

που κάποτε αποτελούσε παράδειγμα με-

γάλης αγιορείτικης μονής, η οποία μάλι-

στα διατηρεί τον αρχιτεκτονικό της χαρα-

κτήρα, χωρίς να έχει υποστεί σημαντικές 

μεταβολές που να αλλοιώνουν την ιστορι-

κή και θρησκευτική της φυσιογνωμία.  

Η δυνατότητα επίσκεψης ενός αγιο-

ρείτικου μνημείου από άνδρες και γυ-

ναίκες, από όλους τους επισκέπτες, που 

θέλουν να γνωρίσουν από κοντά ένα μο-

ναδικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο 

αναφοράς μπορεί να συνδεθεί με ποι-

κίλες δραστηριότητες, που θα ζωντανέ-

ψουν τον τόπο μας. Πρότασή μας είναι 

η κατασκευή και λειτουργία μιας αίθου-

σας τρισδιάστατης προβολής κοντά στο 

Μνημείο για να έρθουν σε επαφή όλοι 

οι επισκέπτες, άνδρες και γυναίκες με 

τον τρόπο ζωής στο Άγιο Όρος αλλά 

και τη βαθιά πνευματικότητά του. Η δη-

μιουργία τρισδιάστατης ταινίας, με την 

καταγραφή της ζωής των Μοναχών, 

του  ανεκτίμητου πλούτου και της σπάνιας 

ομορφιάς των Μονών και του Αγιορείτι-

κου περιβάλλοντος, καθώς και  της καθη-

μερινότητας του Αγίου Όρους θα μπορεί 

να συγκινήσει τους άνδρες και ιδιαίτερα 

τις γυναίκες  που δεν έχουν τη δυνατότη-

τα εισόδου στο Άγιο Όρος. 

Με αυτές τις δράσεις για την προβολή 

του Αγίου Όρους έξω από το οριοθετημέ-

νο και αυτοδιοίκητο Άγιο Όρος και μάλι-

στα στην αγιορείτικη Μονή Ζυγού πραγ-

ματοποιείται μια ωραία ιδέα καθώς: «το 

Άγιο Όρος ανοίγει για τις γυναίκες, για 

όλους τους επισκέπτες» 

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να σταθεί η 

αφορμή ο Δήμος, με απόλυτο σεβασμό 

στη φυσιογνωμία του βυζαντινού Μνη-

μείου, να αναλάβει την ευθύνη συντήρη-

σης και  λειτουργίας της Μονής μετά την 

ολοκλήρωση των αναστηλωτικών ερ-

γασιών και να συνεργαστεί άμεσα 

με τα ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις 

χριστιανικές εκκλησίες ώστε να δε-

χθούμε προσκυνητές και επισκέπτες 

από όλο τον κόσμο που επιθυμούν να 

γνωρίσουν ένα πολύτιμο κομμάτι της 

ιστορίας της Χαλκιδικής, της ορθόδοξης 

παράδοσης της ελληνικής ιστορίας. 

Αριστερά: Μονή Ζυγού, 2010. 

Δεξιά: Αναπαράσταση του φρουριακού περί-

βολου και του καθολικού της Μονής Ζυγού 

όπως ήταν περί το έτος 1210.

Συντηρημένα εφυαλωμένα αγγεία.
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Α. Ιστορική Αναδρομή Το μοναδικό ιστορικό μνημείο των 

Περσών στην Ευρώπη,  η «Διώρυγα του Ξέρξη» στην χερσόνησο 

του Άθω κατασκευάστηκε  πριν από τους Μηδικούς πολέμους για 

να γίνει δυνατό το πέρασμα του στόλου του Ξέρξη από το στενότερο 

σημείο της χερσονήσου του Άθω, αποφεύγοντας τον επικίνδυνο 

περίπλου του Αγίου Όρους. Κι αυτό γιατί όταν ο Πέρσης βασιλιάς 

Ξέρξης ετοιμάστηκε για την εισβολή στην Ελλάδα, στην αρχή του 

5ου αιώνα π.Χ., ο στόλος του που είχε ξεκινήσει από το Βόρειο Αι-

γαίο καταστράφηκε το 492 π.Χ. περνώντας το ακρωτήρι του Άθω. 

Μετά από την βαριά καταστροφή έδωσε διαταγή να κατασκευαστεί 

μία Διώρυγα προκειμένου να διευκολυνθεί η εκστρατεία του ενα-

ντίον της Ελλάδας το 481-480 π.Χ., και να περάσει με ασφάλεια, 

αποφεύγοντας την τρικυμιώδη θαλάσσια περιοχή του Άθω. Το έργο 

διηύθυναν δύο Πέρσες, ο Βούβαρης και ο Αρταχαίης, η κατασκευή 

του άρχισε τρία χρόνια πριν την εκστρατεία και σύμφωνα με τον 

αρχαίο ιστορικό Ηρόδοτο, η Διώρυγα είχε πλάτος που επέτρεπε 

να περνούν συγχρόνως δύο τριήρεις. Η ιδέα αυτή του Ξέρξη ήταν 

πραγματικά τολμηρή και αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα μηχανολο-

γικής επιχείρησης της αρχαιότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 

στην Ευρώπη.

Β. Πρόγραμμα ανάδειξης και αξιοποίησης της 
Διώρυγας του Ξέρξη Είναι το μοναδικό ιστορικό μνημείο 

των Περσών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, γεγονός που 

το καθιστά εξαιρετικά σημαντικό. Η Διώρυγα που βρίσκεται μεταξύ 

του σύγχρονου οικισμού των Νέων Ρόδων και της Τρυπητής και 

χρησιμοποιείται σήμερα ως βοσκότοπος ή/και γεωργική γη με επο-

χιακές καλλιέργειες αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε μήκος περί-

που 2.000 μ. και ένα μέσο πλάτος 80 μ.. Η αξιοποίησή της είναι 

αναγκαίος όρος για να αναγνωριστεί, να προστατευθεί και να ανα-

δειχθεί αυτό το αξιόλογο αρχαιολογικό μνημείο στο χώρο, ώστε 

να γίνει πόλος έλξης αλλά και αναψυχής, για τους κατοίκους της 

περιοχής αλλά και για τους επισκέπτες τουρίστες από την Ελλάδα 

και όλο τον κόσμο. Για την ανάδειξη αυτή υπάρχουν ενδιαφέρουσες 

προτάσεις ακόμα και για τη δημιουργία ενός Μουσείου Ομοιωμά-

των, καθώς γνωρίζουμε τη μορφή του Ξέρξη, των πολεμιστών, των 

στολών και των όπλων της εποχής. Με την κινητοποίηση πολύτιμου 

ανθρώπινου δυναμικού, όπως ιστορικοί, καλλιτέχνες, αρχαιολόγοι 

κλπ. μπορεί να αναπαρασταθούν ακόμα και γεγονότα είτε μέσα 

στο Μουσείο είτε στον ευρύτερο χώρο της ανάπλασης της Διώ-

ρυγας και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόταση για την αναπαράσταση του 

τρόπου μεταφοράς των πλοίων από τη μια πλευρά στην άλλη. Με 

σεβασμό στην αρχιτεκτονική του τοπίου, οι αρχαιολογικές ενότητες 

που δημιουργούνται σε συνδυασμό με την ιστορικότητα της περι-

οχής μπορούν να οδηγήσουν στην δημιουργία ενός μελλοντικού 

Αρχαιολογικού Πάρκου υψηλής αισθητικής και οικονομικά βιώ-

σιμου, που θα συμπεριληφθεί στις φυσικές ομορφιές και τις αρ-

χαιότητες της περιοχής σε μια ειρηνική συμβίωση της ιστορίας και 

του πολιτισμού με το σύγχρονο τοπίο. Ένα τέτοιο πάρκο μπορεί να 

έχει στο κέντρο της προσοχής του ένα Μνημείο με τον Όρκο του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου που θα είναι η γέφυρα για την κατανόηση 

των ιστορικών περιόδων των Μηδικών Πολέμων και της εκστρα-

τείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με την ανάδειξη της Διώρυγας 

δημιουργείται ένα βήμα για την ανάπτυξη δεσμών επικοινωνίας, 

αλληλοκατανόησης και πολιτιστικής συνεργασίας με όλους τους 

λαούς της Ανατολής. Ένα τέτοιο πάρκο, πόλος έλξης για τα εκατομ-

μύρια των επισκεπτών από όλο τον κόσμο και από αυτές τις χώ-

ρες, μπορεί να συνδυαστεί και με δραστηριότητες ψυχαγωγίας ή 

εκμάθησης για όλους τους δημότες και επισκέπτες και ιδιαίτερα 

για τα παιδιά και τη νεολαία μας. Μπορεί να φιλοξενήσει την ανα-

παράσταση των Μηδικών Πολέμων καθώς και την αναπαράσταση 

της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα βάθη της Ανατο-

λής με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνικών μέσων (τρισδιάστατες 

προβολές κά).  Το μήνυμα του Ελληνισμού στους επισκέπτες όλου 

του κόσμου διαδίδεται με αβίαστο και σαφή τρόπο: εδώ και τέσσε-

ρις χιλιάδες χρόνια δεν ανάβλυσε μόνο ο πολιτισμός στο Αιγαίο, 

δεν πέτυχε την αναχαίτιση των εξ’ ανατολών αυτοκρατοριών, που 

επιδίωκαν να κατακτήσουν την Ελλάδα και κατ‘ επέκταση όλη την 

Ευρώπη, αλλά κυρίως επηρέασε και επηρεάστηκε από τους άλλους 

λαούς και πολιτισμούς αντιτάσσοντας τη δύναμη του πνεύματος, 

την καλλιέργεια και τη δυναμική της ελληνικής φιλοσοφίας.    

Η ιδέα της σύνδεσης της Ανατολικής Χαλκιδικής, που αποτελεί 

την αφετηρία της επέλασης των Περσών, με τις Θερμοπύλες, τον 

Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα, όπου στη συνέχεια οι Πέρσες ανα-

χαιτίστηκαν, αποτελεί ταυτόχρονα και μια μοναδική ευκαιρία στο 

νέο μας Δήμο, να λειτουργήσει πρωτοποριακά, εγκαινιάζοντας 

ένα χώρο που οι φυσικές ομορφιές θα συνδέονται με πρωτότυπες 

καινοτόμες παρεμβάσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και 

αποτελούν τη βάση της συνεργασίας με άλλους ιστορικούς δήμους 

στη χώρα. Η ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά διαφοροποιεί 

άλλωστε την Ελλάδα σε σχέση με όλες τις άλλες ανταγωνίστριες 

χώρες στον τομέα του τουρισμού. Πρόκληση είναι να μην κρύβου-

με αυτή την κληρονομιά αλλά να την προβάλλουμε και να την εν-

σωματώνουμε στη ζωή μας, την καθημερινότητά μας και παράλ-

ληλα να την εντάσσουμε σε ένα άλλο πρότυπο τουριστικής λει-

τουργίας, που σέβεται και αναζητά τις μνήμες και τις αλήθειες στο 

χώρο και το χρόνο. Ένα τέτοιο συνολικό έργο με την ανάδειξη της 

Διώρυγας, το αρχαιολογικό πάρκο και με όλες τις οικονομικές, 

πολιτιστικές δραστηριότητες γύρω του μαζί και με τους άλλους 

σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου μας, την ανά-

δειξη των πολυάριθμων και σημαντικών μεσαιωνικών μνημείων 

της περιοχής μας, μπορεί να δώσει αναπτυξιακή ώθηση αλλά και 

ανάταση σε όλη την περιοχή του  Δήμου Αριστοτέλη. Ο τόπος 

μας φορτισμένος με τα δικά του δυναμικά σύμβολα της παράδοσης, 

λειτουργεί τελικά ως σημείο αναφοράς, αποδεσμεύοντας εικόνες 

αυτογνωσίας και συγκίνησης, μέσα από το δικό του φυσικό και αν-

θρώπινο περιβάλλον.

Το μοναδικό ιστορικό μνημείο των Περσών στην Ευρώπη
ή Διώρυγα του Ξέρξη
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A. Ιστορική Αναδρομή Εδώ και 4.000 χρόνια τα μεταλ-

λεία είναι η καρδιά της περιοχής. Από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, 

την περίοδο της τουρκοκρατίας, οι σκληρές συνθήκες εξόρυξης και 

μεταφοράς του μεταλλεύματος μέσα από τις στοές των μεταλλεί-

ων μένουν ζωντανές στις μνήμες των ανθρώπων ως θαύμα της 

ανθρώπινης θέλησης. Η ιστορία των μετάλλων και η εξόρυξή τους 

από τα παλιά ορυχεία του Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου, μέχρι το 

πηγάδι και τις Στοές 216, 220, 310, στο Μαντεμ Λάκκο και Μαύ-

ρη Πέτρα ή το πηγάδι και την Στοά 59 στην Ολυμπιάδα, με τον σφα-

λερίτη, τον γαληνίτη, τον σιδηροπυρίτη, τον  πορφυριτικό χαλκό 

και την μεταμόρφωσή τους σε καθαρό μέταλλο: σε ασήμι, σε μολύ-

βι, σε τσίγκο, σε σίδηρο, σε χαλκό και  χρυσό συνδέεται άρρηκτα 

με την ιστορική εξέλιξη του ίδιου του ανθρώπου και του πολιτισμού 

του. Η ανακάλυψη της αξίας αυτών των μετάλλων από τον άνθρω-

πο χαρακτηρίζει ακόμα και τις ιστορικές περιόδους της διαδρομής 

του (Εποχή του Σιδήρου, Εποχή του Χαλκού). Και πώς θα μπορούσε 

να γίνει διαφορετικά αφού ο μεταλλωρύχος από την αρχαιότητα μέ-

χρι τους σύγχρονους καιρούς σε όλο τον πλανήτη θεμελιώνει την 

πατρίδα του σε αυτό που προσφέρει η γη του. Και τη θεμελιώνει 

με πίστη για τη ζωή, με κόπο και αστείρευτη προσπάθεια, με τη χαρά 

και το τραγούδι που έχει αξία στις πλέον αντίξοες συνθήκες εργα-

σίας, μέσα στις στοές της ανθρώπινης αλληλεγγύης, της  απαράμιλ-

λης θέλησης. 

B. Δημιουργία Μεταλλευτικού Πάρκου Όλες αυτές τις 

εικόνες που το μυαλό μας κρατά ζωντανές θέλουμε να τις δού-

με μπροστά μας, να μπορούμε να συγκινηθούμε με τη συναρπα-

στική διαδρομή των μεταλλείων και των μεταλλωρύχων εδώ και 

χιλιάδες χρόνια. Με το Μεταλλευτικό Πάρκο αυτό θα γίνει πραγμα-

τικότητα. Θα αναζητήσουμε και θα ανακαλύψουμε πάλι το δρόμο 

που διανύθηκε από την τσάπα και το βαγόνι, τα παραπήγματα κο-

ντά στις υπόγειες στοές, τον τρόπο που «βαφτίζονται» ακολουθώ-

ντας τα χνάρια των μεταλλωρύχων μέσα στα σπλάχνα της γης με τα 

κοιτάσματα των μεταλλευμάτων. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι 

με τα σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας 

που μας δίνουν τη δυνατότητα να  αναπαραχθεί η ιστορία των με-

ταλλωρύχων και οι μέθοδοι εξόρυξης μέσα στο μεταλλείο, θα μά-

θουν τα παιδιά μας να σκέπτονται και να αισθάνονται. Θα μάθουν να 

αναγνωρίζουν τη σημασία του ορυκτού πλούτου στην ανθρώπινη 

εξέλιξη, θα μάθουν πως η εξόρυξή τους συνδέεται εδώ και χιλιά-

δες χρόνια με την προστασία του περιβάλλοντος. Θα μάθουν κυ-

ρίως να σέβονται την αξεπέραστη συμβολή των μεταλλωρύχων. 

Οι τρόποι προσέγγισης αυτής της ιστορίας είναι πολλοί και ενδιαφέ-

ροντες: Από την ξενάγηση σε παλιό ορυχείο, σε στοές που έχουν 

μετασκευαστεί για να είναι επισκέψιμες, μέχρι τη δημιουργία ενός 

Εκθεσιακού Χώρου Μεταλλευτικής Ιστορίας, την υπαίθρια έκθε-

ση μηχανημάτων, και την αναπαράσταση μέσω της σύγχρονης ψη-

φιακής τεχνολογίας όλης της  μεταλλευτικής και μεταλλουργικής 

διεργασίας. Και αυτή η περιήγηση θα μπορεί να γίνει σε πολλές δι-

αφορετικές γλώσσες, με τη βοήθεια συσκευών ατομικής ξενάγη-

σης, υψηλής τεχνολογίας και από ξεναγούς ειδικά εκπαιδευμένους 

για το σκοπό αυτό. Το Μεταλλευτικό Πάρκο μπορεί να είναι μια αξέ-

χαστη συναρπαστική εμπειρία για τα παιδιά όλων των βαθμίδων 

της εκπαίδευσης και ιδίως της δευτεροβάθμιας. Ένα μοναδικό τα-

ξίδι στα σπλάχνα της γης. Όπου συνειδητοποιεί κανείς ότι η γη εί-

ναι ένας ζωντανός οργανισμός με φλέβες χρυσού, ποτάμια χαλκού, 

πετρώματα πολύχρωμα σε μαγικούς σχηματισμούς πολύτιμων λί-

θων, όπου η φύση φτιάχνει πέτρινα άνθη ή πορτοκάλια κρυστάλλι-

να, θαύματα που βλέπουμε στα γεωλογικά μουσεία.

Μια πολύπλευρη βιωματική εκπαίδευση και ψυχαγωγία σε παι-

διά, νέους  εκπαιδευτικούς και οικογένειες, ένα ζωντανό εργαστή-

ρι, στον πυρήνα μιας περιοχής διάσπαρτης από μνημεία, αρχαιολο-

γικούς και ιστορικούς χώρους μπορεί να αναδειχθεί το Μεταλλευ-

τικό Πάρκο. Τελικά θέλουμε να είναι «κάτι διαφορετικό» όχι μόνο 

για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανί-

ων, να είναι το Μεταλλευτικό Πάρκο το πρόσωπο της περιοχής 

και των ανθρώπων του τόπου μας. Γιατί θέλουμε να δείξουμε και 

να αναδείξουμε πως τα μεταλλεία και οι μεταλλωρύχοι εντάσσο-

το μεταλλευτικό Πάρκο των μαντεμοχωρίων

«Γιατί πρέπει να κάνεις το κάθε τι για τη γη που γεννήθηκες. 
Να θεμελιώνουμε την πατρίδα σ’ αυτό που μας προσφέρει η γη. 

Να θεμελιώνουμε αντάμα την εργασία με τη χαρά και το τραγούδι. 
Να θεμελιώνουμε την πίστη στη ζωή»
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νται αδιάσπαστα στο χώρο και το χρόνο με το ανθρωπογεωγραφικό 

μας περιβάλλον, η ύπαρξή τους αποτελεί αναγκαιότητα, είναι ανα-

πόσπαστο κομμάτι της ζωής και της ιστορίας μας. Η ανάδειξη αυτής 

της διάστασης μπορεί να γίνει με τη φιλοξενία γλυπτών και άλλων 

έργων, μεταλλικών αρχιτεκτονικών κατασκευών σε εκθέσεις που 

οι αντανακλάσεις στις αλήθειες της πραγματικότητας που τροφοδο-

τούνται από την πρώτη ύλη της γης εκφράζονται σε Τέχνη. 

Σε αυτό το χώρο του Μεταλλευτικού Πάρκου οι ενότητες για την 

ανακάλυψη της διαδρομής των μεταλλείων θα είναι πολλές για να 

ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των 

επισκεπτών όλων των ηλικιών. Για αυτό υπάρχουν προτάσεις για 

ενότητες όπως:  

«Μια φορά και ένα καιρό... ήταν ένα μεταλλωρύχος»:  
Μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων και φορώντας τα κράνη και τις στο-

λές των μεταλλωρύχων οι μαθητές θα μπορούν να ανακαλύπτουν 

στοιχεία για τον τρόπο εργασίας σε μια στοά εξόρυξης του σφαλαρί-

τη, του γαληνίτη ή του σιδηροπυρίτη.

«Το Μετάλλευμα και τα παράγωγά του»: Η περιήγηση 

στον Εκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής Ιστορίας θα δίνει απαντήσεις 

σε απορίες όπως: Σε τι ακριβώς χρησιμεύει το μετάλλευμα; Ποια 

είναι τα παραγωγά του και σε ποια καθημερινά προϊόντα αποτελεί 

την πρώτη ύλη; 

«Ο σφαλερίτης, ο γαληνίτης, ο σιδηροπυρίτης, ο πορ-
φυριτικός χαλκός, το μολύβι, το ασήμι, ο τσίγκος, ο 
σίδηρος, ο χρυσός, το θειάφι και άλλες ιστορίες»: Στη 

νέα αίθουσα ψηφιακής τεχνολογίας, οι επισκέπτες και ιδίως οι μα-

θητές με τη βοήθεια της ψηφιακής διάδρασης και της μεγάλης οθό-

νης αφής,  θα ακολουθούν βήμα – βήμα την μεταμόρφωση του ορυ-

κτού από την πρώτη ύλη, δηλαδή τον σφαλερίτη, τον γαληνίτη, τον 

σιδηροπυρίτη, τον πορφυριτικό χαλκό, μέχρι να γίνει καθαρό μέ-

ταλλο: ασήμι, μολύβι, τσίγκος, σίδηρος, χαλκός και χρυσός.  

«Μία γεώτρηση στο μικροσκόπιο»: Σε ειδικά διαμορφω-

μένη αίθουσα της πτέρυγας ψηφιακής τεχνολογίας, ψάχνουμε για 

μετάλλευμα και ακολουθούμε τα βήματα του γεωλόγου μέχρι να 

βρούμε τις πραγματικές ιδανικές συνθήκες για μία επιτυχημένη γε-

ώτρηση.

«Μέσα στην υπόγεια στοά»:  Σε ένα παλιό μεταλλείο στην 

καρδιά του Στριμπινίκου ή της Μπαξίνας και Ξεράδας ακολουθού-

με τα χνάρια των μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τη 

βοήθεια οπτικοακουστικών  συστημάτων ψηφιακής τεχνολογίας 

που αναπαράγουν την ιστορία των μεταλλωρύχων και τις μεθόδους 

εξόρυξης μεταλλεύματος 

«Η εργασία μέσα σε ένα Μεταλλείο»: Με την παρατήρη-

ση των  εκθεμάτων του Πάρκου, οι επισκέπτες κατανοούν και συλ-

λέγουν πληροφορίες για την εξέλιξη των συνθηκών εργασίας και 

ασφάλειας μέσα σε ένα μεταλλείο. 

«Πως γίνεται μια εξόρυξη;»:  Με την περιήγηση στο Πάρκο 

και τα ψηφιακά οπτιοακουστικά μέσα, οι επισκέπτες κατανοούν τον 

τρόπο εξόρυξης  του μεταλλεύματος.

«Εργαλεία και Μηχανές»: Θα παρουσιάζεται η εξέλιξη της δια-

δικασίας εξόρυξης των συμπυκνωμάτων από την χειρωνακτική ερ-

γασία μέχρι την χρήση μηχανών και οχημάτων. 

«Αποκατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος»: Κα-

θώς οι μεταλλευτικές και εξορυκτικές δραστηριότητες έχουν επι-

πτώσεις στη μορφολογία του εδάφους και τη χλωρίδα του φυσικού 

περιβάλλοντος, οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με όλες τις συν-

δυασμένες προσπάθειες του ανθρώπου για την διατήρηση του το-

πίου αλλά και τη σταδιακή αποκατάστασή του σε περιοχές που επη-

ρεάζονται από τις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Οι επισκέπτες θα έχουν και άλλες δυνατότητες με τη χρήση και 

των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων: 

«Η Περιήγηση»: Μέσα σε πραγματική στοά που θα λειτουργεί 

ως εκθεσιακός χώρος ο επισκέπτης θα μεταφέρεται  μέσα στο Τρε-

νάκι, που χρησιμοποιούσαν οι εργάτες στα ορυχεία, στις στοές, για 

ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, στο κέντρο της γης. Εφοδια-

σμένος με τον εξοπλισμό του μεταλλωρύχου, περιδιαβαίνει το πα-

λιό μεταλλείο και γίνεται αυτόπτης μάρτυρας των εργασιών εξόρυ-

ξης. Ακούει τους μεταλλωρύχους να μιλάνε τη δική τους γλώσσα, 

παρακολουθεί την τεχνική του πιστολαδόρου, μαθαίνει να βάζει κα-

ψούλια στην «πόστα», να πυροδοτεί φουρνέλα. Από την χειροκίνη-

ση μέχρι τον αεροφορτωτή  γραμμών και τον πετρελαιοκίνητο φορ-

τωτή, συμπλέει με την τεχνολογία των εξορυκτικών διαδικασιών, 

που ξετυλίγεται σαν σε αργή κίνηση μέσα στη στοά με πετρώματα 

ηλικίας εκατομμυρίων ετών. Και ολοκληρώνει αυτό το ταξίδι στη 

γεωλογική αίθουσα με ευρήματα από τις εξορυκτικές διαδικασίες 

που εκτίθενται στις τρισδιάστατες μακέτες, με τα απολιθώματα και 

τα ασβεστολιθικά πετρώματα να αποκαλύπτουν ένα παρελθόν εκα-

τομμυρίων ετών ανεκτίμητης  κληρονομιάς.

Στο Τοπογραφικό συνεργείο, ο επισκέπτης ανακαλύπτει τα 

εργαλεία «πλοήγησης» του τοπογράφου, «προϊστορικά» και πιο 

σύγχρονα που ξετρύπωναν με ακρίβεια τις στοές από τη μια πλαγιά 

του βουνού ως την άλλη.

Στο Χημείο, ο επισκέπτης βλέπει και αγγίζει το συμπύκνωμα, το 

πρώτο παράγωγο του μεταλλεύματος. 

Στην αίθουσα αποκατάστασης περιβάλλοντος, η δενδρο-

φύτευση συνοδεύει την εκμετάλλευση των επιφανειακών κοιτα-

σμάτων και γίνεται μάθημα ζωής. 

Μία από τις διαδρομές στις εγκαταστάσεις του Μεταλλευτικού 

Πάρκου είναι η περιήγηση στα υπαίθρια μηχανήματα: παροπλι-

σμένα και μεγαλοπρεπή, είναι παρατεταγμένα στον αύλειο χώρο, 

έτοιμα προς εξερεύνηση τα τεράστια μηχανήματα, που χρησιμο-

ποιήθηκαν τον τελευταίο αιώνα για τις εξορυκτικές διαδικασίες. 

Μέσω των ακουστικών ατομικής ξενάγησης ο επισκέπτης θα γυ-

ρίζει στο παρελθόν και στις τεχνολογικές εξελίξεις που άλλαξαν 

τον ρου της ιστορίας της υπόγειας εξόρυξης για πάντα. Tο Μεταλ-

λευτικό Πάρκο θα προσφέρεται για διοργάνωση συνεδρίων, σε-

μιναρίων, διαλέξεων αποτελώντας τον ιδανικό χώρο για εκδη-

λώσεις και συναυλίες.

Επιδίωξή μας είναι με το Μεταλλευτικό Πάρκο να αποτελέσει 

πηγή γνώσης και έμπνευσης για όλους τους επισκέπτες. Η ιστο-

ρία των στοών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τη Ρωσία και 

την Κίνα μέχρι το δράμα των εγκλωβισμένων στη Χιλή πρόσφατα 

συγκινεί καθώς εξιστορεί τις ηρωικές σε καιρό ειρήνης προσπά-

θειες των μεταλλωρύχων να τιθασεύσουν τα στοιχεία της φύσης  

με απώλεια ακόμα και του ίδιου του αγαθού της ζωής. Αύριο οι δε-

κάδες χιλιάδες επισκέπτες, από τη χώρα μας και όλο τον κόσμο θα 

περιηγούνται στο Μεταλλευτικό Πάρκο, ταιριάζοντας το βηματισμό 

τους με το βηματισμό των μεταλλωρύχων, παρακολουθώντας το 
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Ιστορική αναδρομή Η περιοχή είναι γνωστή λόγω των 

μεταλλείων της (Σιδηροκαύσια) και συναντάται ήδη από τον 

9ο-10ο αιώνα σε ιστορικές μαρτυρίες. Μετά τον 15ο αιώνα, η πε-

ριοχή αναπτύχθηκε σημαντικά και σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν η 

μεγαλύτερη πόλη της περιοχής μετά τη Θεσσαλονίκη. Λειτουρ-

γούσε νομισματοκοπείο από το οποίο είναι γνωστά πολλά νομί-

σματα. Ο χώρος περιέπεσε σε παρακμή μετά από την επανάσταση 

του 1821 και εγκαταλείφθηκε οριστικά. Στη δεκαετία του 1970 

είχαν γίνει μικρής έκτασης συστηματικές ανασκαφές από γαλλι-

κό Πανεπιστήμιο και την 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

ή σημασία των ερειπίων Εκτός από τους δύο πύργους 

που βρίσκονται μέσα στο χώρο «Πάρκο του Αριστοτέλη», στο δι-

πλανό λόφο- στο λόφο του Αγίου Δημητρίου- σώζονται σε με-

γάλο ύψος ερείπια τόσο από οχυρωματικές κατασκευές (πύργοι, 

τείχος κ.τ.λ.), όσο και άλλων κτισμάτων που πιθανότατα είναι ερ-

γαστήρια κατεργασίας του μεταλλεύματος. 

Οι σωζόμενοι τοίχοι είναι ισχυροί με ασβεστοκονίαμα, αλλά 

έχουν υποστεί ζημιά από την βλάστηση, τους σεισμούς, την εγκα-

τάλειψη κ.τ.λ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΛυψήΣ, ΣΤΕΡΕΩΣήΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΣΤήΛΩΣήΣ 

Μέσα από τις αναγκαίες εργασίες καθαρισμού της περιοχής, 

και αποτυπώνοντας την εικόνα του χώρου, αποτελεί προτεραι-

ότητα να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σωστικών 

ανασκαφών για την λεπτομερή αρχαιολογική αποτύπωση του 

χώρου. 

Στη συνέχεια με τις εργασίες στερέωσης και αναστήλωσης 

όλων των μνημείων του χώρου, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσο-

χή στα σωζόμενα υπέργεια κτίσματα, με βάση την πρώτη εικόνα 

τους που προέρχεται από το Αρχείο της  10ης ΕΒΑ, μπορεί να δη-

μιουργηθεί η βάση για την ανάδειξη όλου του χώρου.   

 Η αναστήλωση του Μικρού Λουτρού, στο οποίο έχουν αρχίσει 

εργασίες για την άμεση στερέωση των τοίχων του είναι ο πρό-

δρομος της προσπάθειας για την ανάδειξη του ρόλου των Σιδη-

ροκαυσίων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΕΙξήΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛήΣ 
Για την κατανόηση του χώρου και της ιστορικότητάς του: 

2 Θα γίνουν περίπατοι με ενημερωτικές πινακίδες, που 

μπορούν να  συνδυαστούν με τις άλλες γειτονικές αρχαιολο-

γικές θέσεις και χώρους. 

2 Θα οργανώνεται ένα τουλάχιστον ετήσιο Συνέδριο για την 

ιστορία και τα ευρήματα της περιοχής. 

2 Θα υπάρξουν ενημερωτικές εκπομπές σε ραδιόφωνα και 

τηλεοράσεις τοπικής, καταρχήν, εμβέλειας, παράλληλα με 

διαφημιστική εξόρμηση για την ενημέρωση του κοινού. 

2 Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία «Μουσείου Σιδηρο-

καυσίων», το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο την ιστορία της 

τεχνικής κατεργασίας των μετάλλων, όσο και την ιστορία 

του πολιτισμού της περιοχής. 

ςιδηροκαύσια
Αποκάλυψη, Αναστήλωση, Ανάδειξη και Προβολή των Σιδηροκαύσιων 

(σημερινά Στάγειρα Χαλκιδικής)

Στάγειρα, Λουτρό Σιδηροκαυσίων.
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«Από τη μικρά Ασία…στον Αριστοτέλη...., 
αναζητώντας όσα δεν σβήνει ο χρόνος»

Α. Ιστορική αναδρομή 
Ο ελληνισμός της Ιωνίας, της Αιολίδας, 

των πιο λαμπρών μας προγόνων είναι ρι-

ζωμένος εδώ στα μέρη μας από τα μεγάλα 

προσφυγικά κύματα ήδη των Βυζαντινών 

χρόνων, από τον 7ο μ.Χ. μέχρι και το μαρ-

τυρικό 1922. 

Εδώ, στα φιλόξενα χώματα, με την ιδι-

αίτερη πατρίδα τους δεμένη στα πανιά και 

τα κουπιά, ξαναζωντάνεψαν τα μέρη και 

τα χωριά της Μικράς Ασίας: Αμμουλιανή, 

Ν. Ρόδα, Πυργαδίκια, Ολυμπιάδα, Ουρα-

νούπολη. 

Ο αράγιστος πολιτισμός των παραλίων 

της Ιωνίας πέρασε στο φύσημα της προ-

σφυγιάς, στα τραγούδια, τραγούδια ξερι-

ζωμού και νοσταλγίας. 

Σε αυτά ανασυντίθενται εικόνες και 

μνήμες της καθημερινότητας, η ζωή κι ο 

έρωτας κι ότι συνθέτει τον ανθρώπινο 

βίο στην πιο ευγενή του εκδοχή αλλά και 

η τραγική ιστορία των καταστροφών των 

μικρασιατικών παραλίων και ειδικά η κα-

ταστροφή της Σμύρνης, τραγουδώντας 

για πάντα «τα πάθια και τους καημούς του 

κόσμου».  

Β. Ανάδειξη του ρόλου του 
Μικρασιατικού Ελληνισμού 
από την αρχαιότητα μέχρι σή-
μερα 

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν ή 

είναι οι ίδιοι πρόσφυγες ή παιδιά προσφύ-

γων από τη Μικρά Ασία στο Δήμο Αριστο-

τέλη (Αμμουλιανή, Ν. Ρόδα, Πυργαδίκια, 

Ολυμπιάδα, Ουρανούπολη). 

Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε και 

να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές 

του Δήμου μας τις προσωπικές και οικο-

γενειακές μνήμες των γονιών προπάπ-

πων μας. Μέσα από την οικογενειακή 

ιστορία κάθε πρόσφυγα, Μικρασιάτη, Πό-

ντιου, Ανατολικού Θρακιώτη ή Κωνστα-

ντινοπολίτη, ανασυνθέτουμε, ρίχνουμε 

τη γέφυρα του χθες με το σήμερα, της 

παλιάς με τη νέα πατρίδα. 

 Με τις πρωτοβουλίες και δράσεις του 

Δήμου μας στοχεύουμε:  

2 Στην αξιοποίηση όλων των ηλικι-

ωμένων συμπολιτών του Δήμου για 

να καταγραφεί η ιστορία και τα κειμή-

λια από τις αλησμόνητες Πατρίδες 

2 Στη διαμόρφωση μιας ολοκληρω-

μένης πρότασης για την αποτύπωση 

της μνήμης του προσφυγικού ελ-

ληνισμού με το ιστορικό της δίωξης, 

την πορεία τους, την εγκατάστασή 

τους, τη διαδρομή τους στα πρώτα 

χρόνια της προσφυγιάς

2 Στην αναζήτηση των σχέσεων με 

τους Έλληνες της παλιάς πατρίδας, 

με ντοκιμαντέρ που θα αναδείξει το 

«Οδοιπορικό στη Μικρά Ασία», με 

περιήγηση σε πόλεις προέλευσης 

των προσφύγων της Πόλης, ανακα-

λύπτοντας την ιστορία του ξεριζω-

μού του μικρασιατικού ελληνισμού 

διαχρονικά. 
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Αξιοποίηση και ανάδειξη 
της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς

Το παράδειγμα της Αρναίας
«Η ερώτηση να διατηρήσουμε ή να καταστρέψουμε τα κτίρια 

του παρελθόντος δεν είναι πράγμα απλής ευκαιρίας ή συναι-

σθήματος. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τα πειράξου-

με. Δεν είναι δικά μας. Αυτά ανήκουν για ένα μέρος σ’ αυτούς 

που τα κατασκεύασαν και για το άλλο μέρος σε όλες τις ανθρώ-

πινες γενεές που θα μας ακολουθούν. Καμιά αιτία δεν είναι ικα-

νή για την καταστροφή τους…»                                      (Ruskin)

Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, προσπαθούμε διαρκώς, να ανα-

δείξουμε όσο καλύτερα γίνεται το πλούσιο παραδοσιακό κτιριακό 

απόθεμα  όλων των οικισμών του Δήμου μας. Η παραδοσιακή μας 

αρχιτεκτονική είναι ένας πολύτιμος «τοπικός πόρος» που μπορεί 

και πρέπει να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί. Τέτοια παραδείγμα-

τα ανάδειξης και αξιοποίησης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

μας κληρονομιάς πανελλαδικά έχουμε πολλά. Άγνωστα πριν λίγα 

χρόνια μέρη όπως το Μέτσοβο, το Νυμφαίο, το Πάπιγκο, η Αρίστη, 

το Μονοδένδρι, το Μικρό και το Μεγάλο Χωριό στην Ευρυτανία, η 

Βυτίνα και η Δημητσάνα στην Πελοπόννησο, άλλαξαν μορφή τα 

ίδια αλλά και ολόκληρη η περιοχή τους.

Εδώ σε μας, λαμπρό και ελπιδοφόρο είναι το 

παράδειγμα της ιστορικής έδρας του Δήμου μας, 

της Αρναίας. Κάποιοι ρομαντικοί αρκετά χρό-

νια πριν, πίστεψαν σ’ αυτήν την μορφή ανάπτυ-

ξης, έβαλαν στοίχημα για τον τόπο τους και το κέρδισαν. Σήμερα 

οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι τιμούν και στηρίζουν τον συνδυασμό και 

το ψηφοδέλτιό μας. Η ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας πο-

λιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αρναίας, έχει μετα-

μορφώσει τον οικισμό. Έχουν αλλάξει πλέον εντελώς τα δεδομένα 

τουριστικής επισκεψιμότητας και υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες 

να αναπτυχθούν οι εναλλακτικές μορφές  τουρισμού στις οποίες 

καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ανάδειξη του ίδιου του τόπου, 

της ιστορίας και του πολιτισμού του.   

Εμείς θέλουμε, μπορούμε και κάνουμε τον Δήμο μας πρότυ-

πο ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ιστορική του 

διαδρομή μέσα από την ιστορία και την αρχιτεκτονική των δημι-

ουργημάτων του, των κτιρίων που στέγαζαν τις ανάγκες και τα 

όνειρά του. 

Εμείς θέλουμε και αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε με κάθε τρό-

πο το πλούσιο παραδοσιακό κτιριακό απόθεμα που διαθέτουν 

όλοι οι οικισμοί του Δήμου μας.

Με μιά σειρά αναπλάσεις, στοχεύουμε στη βελτίωση του δο-

μημένου περιβάλλοντος και στην προστασία και 

ανάδειξη πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογι-

κών και αισθητικών χαρακτηροστικών του τόπου 

μας, απογειώνοντας  αναπτυξιακά τον νέο μας 

Δήμο. 

Πριν και μετά: πρώην οικία 

Παναγιωτάκη, σήμερα ξενώνας 

“Στροφή Νίνας”.
 

Πριν και μετά: πρώην οικία 

Μπακιρτζή, σήμερα οικία 

Δημήτρη Στρίβα.
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Θεραπευτικός τουρισμός

Είναι γνωστόν ότι η Χώρα μας έχει 

ανάγκη όχι μόνον από θερινό αλλά και 

από ετήσιο τουρισμό για να αυξήσει τα 

έσοδά της, ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή 

περίοδο.

Μία λύση θα ήταν η δημιουργία συγ-

χρόνων Ασκληπιείων, χωρίς βεβαίως 

θεϊκές προεκτάσεις, συγχρόνων κέ-

ντρων ιαματικού και θεραπευτικού 

τουρισμού.

Πολλοί άνθρωποι εκ του εσωτερικού 

έχουν ανάγκη, μετά την έξοδο από νο-

σοκομείο, ύστερα από ορθοπαιδικές, 

καρδιαγγειακές και άλλες επεμβάσεις, 

ιδιαίτερα όσοι στερούνται οικογενεί-

ας, να παραμένουν υπό ιατρική παρα-

κολούθηση και φροντίδα σε χώρους 

ξενοδοχειακούς, κατάλληλα εξοπλι-

σμένους, που προσφέρουν παράλληλα 

ευχάριστη διαμονή (medical hotels).

Eπίσης άτομα με παθήσεις εκ του 

αναπνευστικού συστήματος, όπως οι 

χρόνιες βρογχίτιδες, τα πνευμονικά 

εμφυσήματα και γενικά όλες οι χρόνιες 

αναπνευστικές ανεπάρκειες χρήζουν 

ιδιαιτέρας φροντίδας.   

Είναι πολλοί επίσης οι παθολογικώς 

παχύσαρκοι οι οποίοι όχι μόνον για 

λόγους εμφανίσεως αλλά κυρίως για 

λόγους υγείας έχουν ανάγκη να υπο-

βληθούν σε ειδική αγωγή για την απώ-

λεια βάρους.

Εκτός όμως από την Ελλάδα και άτο-

μα εκ του εξωτερικού, τα οποία πα-

ρουσιάζουν παθήσεις του μυικού και 

εριστικού συστήματος, όπως χρόνιες 

αρθροπάθειες, τα οποία κατά τους χει-

μερινούς μήνες υποφέρουν εξαιτίας 

του υγρού κλίματος της χώρας τους, 

όπως και άτομα με παθήσεις εκ του 

αναπνευστικού (ως αναφέρεται ανω-

τέρω), έχουν ανετότερη διαβίωση σε 

χώρες όπως η Ελλάδα.

Ακόμη νεφροπαθείς εκ του εξωτερι-

κού μπορούν να απολαύσουν τον του-

ρισμό της Ελλάδος υποβαλλόμενοι ανά 

διήμερο ή τριήμερο σε αιμοκάθαρση, 

εφόσον το ίδρυμα βεβαίως διαθέτει 

μονάδα τεχνητού νεφρού.

Σε γενικές γραμμές οι χώροι φιλοξε-

νίας θα πρέπει να είναι άνετοι, να διευ-

κολύνουν τη μετακίνηση αναπήρων και 

να εξασφαλίζουν ευχάριστη διαμονή 

διαθέτοντας τηλεοράσεις, δυνατότητα 

προβολής κινηματογραφικών ταινιών, 

χώρους για επιτραπέζια και άλλα παί-

γνια, κατάλληλους χώρους άθλησης 

και πλήρες φυσικοθεραπευτήριο.

Βεβαίως απαραίτητη θεωρείται η δη-

μιουργία διαγνωστικών εργαστηρίων 

(βιολογικών, μικροβιολογικών, καρδι-

ολογικών, ακτινολογικών), ει δυνατόν 

αξονικός τομογράφος και μονάδα τε-

χνητού νεφρού.

Οι ιατρικές αυτές εγκαταστάσεις θα 

μπορούν να χρησιμοποιούνται και από 

κατοίκους της περιοχής.

Οι εξωτερικοί χώροι θα πρέπει να δι-

αθέτουν εξωτερική θερμαινόμενη πισί-

να, γήπεδο mini golf, χώρους άθλησης, 

περιπάτου κλπ.

Η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου 

θα ωφελήσει την περιοχή πολλαπλώς, 

με εισροή συναλλάγματος, με νέες θέ-

σεις απασχόλησης, με την τόνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας αλλά και 

με την αύξηση της ποσότητας και τη 

βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού 

και ξένου τουρισμού.

Ο πληθυσμός στόχος αυτής της δρά-

σης είναι υψηλής οικονομικής στάθμης 

και επιφέρει στους τόπους επίσκεψης 

σημαντικά οικονομικά οφέλη.  

Στόχος μας είναι, η προσέλκυση ιδι-

ωτικών κεφαλαίων για τη δημιουργία 

νέων, σύγχρονων τουριστικών μονά-

δων, ή τροποποίηση και προσαρμογή 

υφισταμένων, ώστε να εξυπη-

ρετούνται οι ανάγκες του θε-

ραπευτικού τουρισμού. Ο Δή-

μος θα συμβάλει σημαντικά με 

διεθνή καμπάνια ενημέρωσης 

των ενδιαφερομένων, στην όλη οργά-

νωση της υποδομής υποδοχής τους, 

καθώς και στην παροχή πολιτιστικών 

και ψυχαγωγικών θεμάτων.
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Τόπος χωρίς νιάτα είναι καταδικασμένος σε αφανισμό. Χωρίς 

τους νέους, χάνεται κάθε ελπίδα αναζωογόνησης του τόπου, κάθε 

ελπίδα ανάπτυξης και ευημερίας.

Η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, οδηγεί τους νέους, και 

μάλιστα «του ανθού της κοινωνίας μας», να αναζητά το μέλλον 

του σε άλλους τόπους μακριά από τη γενέθλια Γη, μακριά από 

τις ρίζες μας και την παράδοση μας. Κάθε τοπική κοινωνία που 

επιζητά την πρόοδο και την εξέλιξη οφείλει να δημιουργεί το 

πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο οι νέοι θα παραμένουν στον τόπο 

τους, θα δημιουργούν, θα εκφράζονται, θα παρεμβαίνουν και 

θα συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στον εκσυγχρονισμό, την 

ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας.

Στόχος μας είναι να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο 

μας, να σταματήσουμε την αιμορραγία της μετανάστευσης, να 

ξαναδώσουμε πνοή και ζωντάνια στην περιοχή μας. Για το σκοπό 

αυτό έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με 

συνδυασμένες δράσεις, ώστε να παρέχουμε «μια ευκαιρία σε 

κάθε νέα και νέο».  

Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

2 Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα επιφέρει 

πληθώρα θέσεων στον πολιτιστικό τομέα, καθώς και στις 

δραστηριότητες που θα δημιουργηθούν γύρω από αυτήν. 

Προβλέπεται να δημιουργηθούν μια σειρά από Μουσειακοί, 

εκθεσιακοί και συνεδριακοί χώροι, καθώς και χώροι φιλοξε-

νίας, εστίασης και ψυχαγωγίας.

2 Αξιοποίηση του Μεταλλευτικού μας πλούτου, η οποία εκτός 

των εκατοντάδων θέσεων εργασίες, που άμεσα θα προσφέ-

ρει, θα δημιουργήσει μια σειρά από παρελκόμενες θέσεις 

εργασίας, τόσο υποστηρικτικές, όσο και ευρύτερα στην περι-

οχή μας.  

2 Η ίδρυση και λειτουργία Σχολών, τόσο σε Μεταλυκειακό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, λαμβάνοντας υπόψη 

και το πλήθος των σπουδαστών, που θα  χρειαστεί να φιλοξε-

νούμε, θα δημιουργήσει μια σειρά από νέες θέσεις εργασίας, 

καθώς και νέες επιχειρήσεις.

2 Η προσπάθεια μας, να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τις 

συνθήκες για να αναπτυχθεί στον τόπο μας ο θεραπευτικός 

τουρισμός, καθώς και να γίνουμε ένας τόπος φιλικός στους 

ηλικιωμένους ανθρώπους, θα δημιουργήσει μια σειρά νέων 

θέσεων, όχι μόνο στα τουριστικά επαγγέλματα, αλλά και στα  

κοινωνικά, ιατρικά και παραϊατρικά.

2 Ανάλογες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και 

με την ενίσχυση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού 

τουρισμού και την ανάδειξη και αξιοποίηση της Αγιορείτικης 

κληρονομιάς.

2 Η δημιουργία των θυρίδων επιχειρηματικότητας και των 

θερμοκοιτίδων, θα προσφέρουν δεκάδες ευκαιρίες στους 

νέους μας να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να 

ασκήσουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει. Παράλληλα οι 

επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν θα δημιουργήσουν πρό-

σθετες θέσεις απασχόλησης και θα ενισχύσουν και τις παρεμ-

φερείς συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

2 Τα προγράμματα κατάρτισης, που θα υλοποιούνται στις το-

πικές δομές που θα αναπτυχθούν, καθώς και το εκτενές πρό-

γραμμα υποτροφιών για σπουδές που θα παρέχει ο Δήμος, σε 

αντικείμενα που έχει ανάγκη ο τόπος μας (Αρχαιολογία, φιλο-

σοφία, Βυζαντινολογία, δασοκομία, δασοπονία, πληροφορική, 

μεταλλευτικές, τουριστικές, ιατρικές, αθλητικές και κοινωνι-

ολογικές ειδικότητες), θα παρέχουν ευκαιρίες στους νέους 

μας να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τα εφόδια που θα τους 

οδηγήσουν στην απασχόληση. Επίσης θα δημιουργήσουν 

δεκάδες θέσεις απασχόλησης εκπαιδευτικών και καθηγητών.

2 Προγράμματα κατάρτισης και στήριξης νέων αγροτών και 

κτηνοτρόφων.

2 Η υιοθέτηση από το Δήμο των Νέων τεχνολογιών, θα δη-

μιουργήσει μια σειρά νέες θέσεις εργασίας στους τομείς της 

Πληροφορικής και των επικοινωνιών.

2 Το ευρύ κοινωνικό πρόγραμμα, καθώς και το πολιτιστικό 

και αθλητικό πρόγραμμα δημιουργίας στους νέους, που θα 

αναπτύξει ο Δήμος σε όλα τα χωριά μας, θα δημιουργήσει 

δεκάδες θέσεις απασχόλησης σε μια ποικιλία επαγγελμάτων 

(ιατροί, θεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, υποστηρικτικό 

προσωπικό, γυμναστές προπονητές, δάσκαλοι καλλιτεχνικών, 

θεάτρου, μουσικής, πληροφορικής). 

οι νέοι ςτήν Πρώτή ΓρΑμμή
  «μια ευκαιρία για κάθε νέα και νέο»
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Στη νέα γενιά χτυπά η καρδιά του μέλλο-

ντος. Εκεί ανοίγονται οι νέοι δρόμοι.

Οι νέοι άνθρωποι με «εργαλεία» τον εν-

θουσιασμό, την τεχνογνωσία, την ενεργη-

τικότητα, αλλά και την αμφισβήτηση, μπο-

ρούν να εγγυηθούν ένα καλύτερο αύριο.  

Ο νέος και η νέα πρέπει και μπορεί να δι-

αδραματίσουν ένα καθοριστικό ρόλο σε 

κάθε τι που τους αφορά, να συνδιαμορφώ-

νουν το δικό τους μέλλον. Έχουν προτά-

σεις, καινούργιες αντιλήψεις και στόχους.

Κάθε τοπική κοινωνία που επιζητά την 

πρόοδο και την εξέλιξη οφείλει να δημι-

ουργεί το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο 

οι νέοι θα εκφράζονται, θα παρεμβαίνουν 

και θα συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους 

στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε 

για τους νέους και με τους νέους ένα ξε-

χωριστό, δημιουργικό και δυναμικό δίκτυο 

επικοινωνίας και δράσης που θα αντέχει 

στο χρόνο. Να τους φέρουμε κοντά μας. 

Γιατί οι νέοι πρέπει να νοιώσουν ότι «θέ-

λουν να συμμετέχουν, ότι θέλουν να πρω-

τοπορούν».

Σήμερα μπορούμε να αξιοποιήσουμε 

όλους τους νέους τρόπους επικοινωνίας 

για να φέρουμε το νέο πιο κοντά. Να τους 

δώσουμε τη δυνατότητα να γνωριστούν, να 

ανταλλάξουν εμπειρίες, ιδέες, προτάσεις. 

Να τους γνωρίσουμε με τους νέους και 

τις νέες άλλων περιοχών της Ελλάδας, 

με τους νέους και τις νέες άλλων χωρών 

του κόσμου, ώστε να γίνουν δέκτης αλλά 

και πομπός μιας παγκόσμιας εμπειρίας και 

αναζήτησης.  

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε, 

για τους νέους και με τους νέους, ισχυ-

ρούς δεσμούς και θεσμούς, που θα απο-

τελέσουν και τον κινητήριο μοχλό συνο-

χής και ανάπτυξης της περιοχής μας. Για το 

σκοπό αυτό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε 

μιά σειρά δράσεων όπως:

l   Αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, που ενισχύ-

ουν πρωτοβουλίες και δραστηριότη-

τες νέων ανθρώπων, προάγουν τις 

ανταλλαγές και συνεργασίες με νέους 

άλλων χωρών και παρέχουν πραγμα-

τικές εμπειρίες μάθησης, δεξιοτήτων, 

αλλά και μιας νέας κουλτούρας

l   Δίκτυο νεολαίας του Δήμου και δη-

μιουργία κόμβου επικοινωνίας και 

προσέγγισης των νέων, ένα βήμα δη-

μοσιοποίησης των δραστηριοτήτων 

τους, αλλά και των απόψεων, προτά-

σεων και ανησυχιών τους.

l   Διοργάνωση αθλητικών, πο-

λιτιστικών και ψυχαγωγι-

κών δραστηριοτήτων, ώστε 

να αναπτυχθεί το στοιχείο 

της φυσικής βελτίωσης, της 

κοινωνικότητας, της συ-

ντροφικότητας και της αυ-

τοπεποίθησης. 

l   Ενίσχυση του εθελοντισμού. 

Γιατί ο πολίτης και ιδιαίτερα 

ο νέος άνθρωπος πρέπει να 

δράσει, να πάρει πρωτοβουλίες, να γί-

νει μέλος της κοινωνίας των πολιτών. 

Ο εθελοντισμός δεν έχει όρια και συ-

γκεκριμένους χώρους που υπηρετεί. 

Ξεκινά από την καρδιά του καθενός 

και σκορπά γύρο μας χωρίς φραγμούς 

και περιορισμούς. Είναι ο δρόμος για 

μια «άλλη» κοινωνία. Μια κοινωνία 

που βασίζεται στις αρχές της αλληλεγ-

γύης, του σεβασμού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, αλλά και στο δικαίωμα 

του πολίτη να παρεμβαίνει για να αλ-

λάζει την κοινωνία. 

l   Πρόγραμμα στέγασης. Με επεκτά-

σεις οικισμών, ώστε να δίνεται η δυ-

νατότητα οι νέοι άνθρωποι να στεγά-

ζονται στον τόπο τους.

l   Στήριξη της εργαζόμενης νέας γυ-

ναίκας. Με τη λειτουργία βρεφονηπι-

ακών σταθμών και Κέντρών Δημιουρ-

γικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

l   Κινητοποίηση και ευαισθησία για 

το περιβάλλον. Γιατί η νέα γενιά, μα-

κριά από εξαρτήσεις και εφησυχα-

σμούς, μπορεί να εκφράζει «γνήσιες» 

περιβαλλοντικές ανησυχίες για την 

περιοχή μας, να τολμά αναλαμβάνο-

ντας πρωτοβουλίες, μπορεί να πρωτο-

στατήσει σε ένα νέο πρότυπο συμπε-

ριφοράς και αντιλήψεων που θα κάνει 

την προστασία του περιβάλλοντος και 

δική μας υπόθεση. Μια υπόθεση που 

ξεκινά από το ίδιο μας το σπίτι και την 

καταναλωτική μας συμπεριφορά και 

επεκτείνεται στη μάχη κατά της ρύπαν-

σης, στην προστασία του φυσικού μας 

πλούτου. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

οφείλει να δίνει προτεραιό-

τητα και να κινητοποιεί την 

τοπική κοινωνία και ιδιαίτε-

ρα τη νέα γενιά σε μια συστη-

ματική προσπάθεια ενημέ-

ρωσης, εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης μιας νέα περιβαλ-

λοντικής αντίληψης και συνεί-

δησης. 

νέα Γενιά
Το θεμέλιο για ένα δυναμικό μέλλον
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Ο κύριος όγκος των νέων θέσεων ερ-

γασίας σε ένα τόπο δημιουργείται κυρίως 

από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

ιδρύονται και όχι από την επιπλέον ανά-

πτυξη υπαρχόντων μεγάλων επιχειρημα-

τικών μονάδων.

Οι μικρές επιχειρήσεις παροχής υπη-

ρεσιών, αντιπροσωπεύουν εξάλλου το 

μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων σε 

όλη την Ευρώπη.

Η δημιουργία και ανάπτυξη μικρών το-

πικών επιχειρήσεων προωθεί την τοπι-

κή εθνική οικονομική ανάπτυξη και δημι-

ουργεί νέες θέσεις εργασίας. Δημιουργεί 

απασχόληση, προωθεί την καινοτομία και 

την ανάπτυξη, παράγει πολύτιμα προϊόντα 

και υπηρεσίες για τον τόπο. 

Δίνει ευκαιρίες στους νέους για συμ-

μετοχή και τους διασυνδέει με την τοπική 

κοινότητα. Τους κάνει να αισθάνονται ότι 

είναι χρήσιμοι και ανήκουν ενεργά στην 

κοινωνία, αναπτύσσουν τις δυνατότητές 

τους, αποκτούν νέες δεξιότητες, αξίες και 

πολύτιμες εμπειρίες.

Ο Δήμος θα αναβαθμίσει και θα ενι-

σχύσει το θεσμό των Θυρίδων Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας, οι οποίες έχουν ως 

στόχο:

2 τη διάδοση και ενίσχυση της επιχει-

ρηματικής συνείδησης, σε όσο το 

δυνατόν περισσότερους νέους, σε 

μαθητές, καταρτιζόμενους, σπου-

δαστές ΙΕΚ και άλλων επαγγελ-

ματικών σχολών, φοιτητές, 

αποφοίτους, 

2 την παροχή πληροφόρη-

σης, συμβουλευτικής και 

αρχικής υποστήριξης σε 

όσους νέους επιθυμούν 

να ιδρύσουν νέες επι-

χειρήσεις και να δημι-

ουργήσουν ανταγω-

νιστικές και βιώσιμες επιχειρηματι-

κές μονάδες.

Αναλυτικότερα οι θυρίδες Νεανι-

κής Επιχειρηματικότητας θα παρέχουν 

στους νέους τα εξής:

2 Πληροφορίες για ίδρυση μιας επι-

χείρησης
2 Υποστήριξη σε θέματα νομικών, δι-

οικητικών διαδικασιών, 

2 Εκπόνηση επιχειρηματικού και χρη-

ματοοικονομικού σχεδίου,

2 Εύρεση χρηματοδότησης και αρ-

χικού κεφαλαίου, από ενδιαφερό-

μενους επενδυτές ή/και Εθνικά και 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα ενίσχυσης 

επιχειρηματικότητας (Νέων, Γυναι-

κών, Αγροτών),

2 Υποστήριξη σε θέματα 

Μarketing, όπως οι αναγκαί-

ες ενέργειες για την επιτυχή 

εισαγωγή των προϊόντων και υπηρε-

σιών της επιχείρησης στην τοπική και 

διεθνή αγορά, 

2 Παροχή πρόσβασης σε βάσεις δε-

δομένων  σχετικές με την επιχειρημα-

τική δραστηριότητα.

Θυρίδες νεανικής έπιχειρηματικότητας



21

Θερμοκοιτίδα νέων έπαγγελματιών
«Ανοίγω τα φτερά μου»

Οι νέοι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, όταν ολοκληρώνουν 

τις σπουδές και την επαγγελματική τους κατάρτιση και επιχειρούν 

να ανοίξουν το δικό τους γραφείο, αντιμετωπίζουν πληθώρα προ-

βλημάτων. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι τα δυσβάσταχτα ποσά 

που απαιτούνται, τόσο για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδο-

μής, όσο και για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας για τα πρώ-

τα χρόνια. Αυτό μάλιστα συμβαίνει στο ξεκίνημα της σταδιοδρομί-

ας τους, όπου ακόμα δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια 

κρίσιμη μάζα πελατείας και ένα σταθερό εισόδημα που να μπορεί 

να αποσβέσει την επένδυση, να καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα και 

να συντηρεί τους ιδίους. 

Οι θερμοκοιτίδες Νέων Επαγγελματιών, έρχονται να καλύψουν 

σημαντικό μέρος των αναγκών που έχει ένας νέος επαγγελμα-

τίας στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του και να του δώσει μια 

ώθηση για τη μελλοντική του καριέρα.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των θερμοκοιτίδων Νέων Επαγ-

γελματιών, θα δημιουργήσουμε ένα πολυχώρο επαγγελματικών 

γραφείων, με κατάλληλες υποδομές, όπου θα μπορούν να στεγά-

ζονται  νέοι επαγγελματίες.

Οι παροχές που θα παρέχουν οι θερμοκοιτίδες Νέων Επαγγελ-

ματιών είναι οι εξής:

2 Επαγγελματική στέγη,

2 Εξοπλισμό γραφείου και υπολογιστών,

2 Κοινόχρηστες υποδομές και παροχές όπως ηλεκτρικού, 

ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας και Internet, 

2 Υπηρεσίες φύλαξης, καθαρισμού και συντήρη-

σης εγκαταστάσεων,

2 Υπηρεσίες γραμματειακής, νομικής και φο-

ροτεχνικής υποστήριξης,

2 Εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης επιχειρή-

σεων 

2 Στήριξη σε επίπεδο διασύνδεσης με παραγωγούς, 

προμηθευτές, πελάτες, αγορά,

2 Προβολή -  δημοσιότητα των νέων επαγγελματιών στην 

τοπική κοινωνία και ευρύτερα, με δημιουργία κατάλληλης 

ιστοσελίδας και έντυπου «Χρυσού Οδηγού». Διοργάνωση 

εκδηλώσεων και happenings,

2 Διασύνδεση με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μεγάλες 

εταιρείες,

2 Διασύνδεση με Πηγές χρηματοδότησης.

Η επιλογή των νέων επαγγελματιών, που θα τυγχάνουν της 

ενίσχυσης, θα γίνεται με βάσει κοινωνικά και οικονομικά κριτή-

ρια, τις ανάγκες του τόπου μας και τον κορεσμό σε κάθε επάγγελ-

μα. Προτεραιότητα θα δίνεται σε ειδικότητες που λείπουν από τον 

τόπο, σε υπηρεσίες που σπανίζουν και που αναγκάζεται κανείς να 

τις αναζητεί σε μακρινές περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται 

ώστε να μην υφίσταται στρέβλωση του ανταγωνισμού, σε σχέση 

και με τους υπόλοιπους επαγγελματίες της περιοχής μας.

Οι  νέοι επαγγελματίες θα φιλοξενούνται στις θερμοκοιτίδες για 

χρονικό διάστημα 2 - 3 ετών, καταβάλλοντας μηνιαίο μίσθωμα, 

το οποίο θα ξεκινάει από ένα συμβολικό ποσό στην αρχή και θα 

αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με την 

επαγγελματική επιτυχία των συμμετεχόντων και τα έσοδα τους. 

Στόχος είναι το μίσθωμα να είναι μικρό μέρος των εσόδων, που 

αποκτούν οι νέοι επαγγελματίες, ώστε να απομένει σημαντικό ει-

σόδημα για την αξιοπρεπή διαβίωση τους 

Η δράση φιλοδοξεί να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρηματικό-

τητα στην περιοχή μας, σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για το 

επιχειρείν, να βοηθήσει τους νέους που σπουδάζουν «να 

ανοίξουν τα δικά τους φτερά», να μείνουν και να δη-

μιουργήσουν στον τόπο τους και να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και την κοινωνική ανάταση της 

περιοχής μας. 

Φιλοδοξεί να αναχαιτίσει τη μεταναστευτική αι-

μορραγία του πιο παραγωγικού ανθρώπινου δυναμι-

κού του τόπου μας, του ανθού της κοινωνίας μας, που 

βλέποντας πως δεν έχει ελπίδα και δυνατότητα δημιουργίας 

στον τόπο του, αποφασίζει να αναζητήσει αλλού την τύχη του.
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Η παιδεία αποτελεί το θεμέλιο λίθο για κάθε κοινωνία. Ο Δήμος 

δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα σχολεία που υπάγονται σ’αυτόν. Σε 

συνεργασία με την Πολιτεία θα επιδιωχθεί, στα ακόλουθα θέματα, 

να αναβαθμισθεί η εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μα-

θητών και της τοπικής κοινωνίας.

Α) Τοπικός Πολιτισμός - Ιστορία - 
Πλουτοπαραγωγικές πηγές 
Θα δημιουργήσουμε ειδικά προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμι-

κού  που θα διευκολύνουν  τα παιδιά του δήμου μας να μαθαίνουν 

σε βάθος τα πολιτιστικά στοιχεία που έχουν παραχθεί στην περιο-

χή μας και τις παραδόσεις μας, ώστε να αισθάνονται υπερήφανα 

για το μέρος όπου ζουν. Τα προγράμματα αυτά θα καλύπτουν επί-

σης την ιστορία του τόπου μας, που πρέπει να κάνουν κτήμα τους 

σε περισσότερη λεπτομέρεια. Θα αναφέρονται επίσης στις πλου-

τοπαραγωγικές πηγές που διαθέτει ο τόπος μας, ώστε να ενδια-

φερθούν στην ενηλικίωσή τους για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

τόπου, καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρει επαγγελματι-

κά, ώστε να στραφούν με ενδιαφέρον στην επιχειρηματικότητα.

Β) Περιβάλλον, οι επιδράσεις
 της κλιματικής αλλαγής 
 Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας στα θέματα του 

περιβάλλοντος, ώστε να πάρουν πρωτοβουλίες υπέρ της διάσω-

σής του και να κατανοήσουν επίσης τις επιδράσεις της κλιματικής 

αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Πέρα από τη γνώση θα ενθαρρύνουμε 

την καλύτερη επαφή των παιδιών με την φύση, τόσο στο σχολείο, 

όσο και εκτός του σχολείου. Ένας θεσμός που θα αναπτύξουμε εί-

ναι οι πράσινες τάξεις, που θα επιτρέψουν να γίνονται μαθήματα 

στην εξοχή, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Κατά τη διδασκαλία στις 

πράσινες τάξεις, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν 

την βιοποικιλότητα σε συγκεκριμένα δείγματα της χλωρίδας και 

της πανίδας του οικοσυστήματος της περιοχής μας. 

Θα ενθαρρύνονται να δημιουργούν ειδικευμένες συλλογές με 

αντιπροσώπους της χλωρίδας, ενώ όσοι έχουν ταλέντο θα μπο-

ρούν να ζωγραφίζουν και τα διάφορα είδη. Η τοπική διάσταση στα 

θέματα του περιβάλλοντος περιλαμβάνει επίσης την μελέτη του 

μικροκλίματός μας, καθώς και μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρα-

σίας από ειδική ομάδα μαθητών και δημιουργία μίας βάσης δεδο-

μένων με λεπτομερή ανάλυση των μετρήσεων, αλλά και σημείω-

ση εκτάκτων κλιματικών περιστατικών στην περιοχή μας ώστε να 

μπορέσουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές δεδομένα για την 

μελέτη του κλίματος.

Γ) Ενεργειακή αναβάθμιση
Η Δημοτική Αρχή αλλάζει ριζικά την εικόνα και τη λειτουργικό-

τητα των σχολικών μας κτιρίων. Καταβάλλεται προσπάθεια, όσο 

το δυνατόν περισσότερες σχολικές μονάδες, να αναβαθμιστούν 

ενεργειακά, με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Προχω-

ράμε σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία χωρίς ενερ-

γειακή φτώχεια, αρχίζοντας από τα σχολεία. Σύντομα θα ακολου-

θήσει και όλη η δημόσια διοίκηση.

Δ) Χρήση της τεχνολογίας των πολυμέσων 
στην εκπαίδευση 

Έχει αποδειχτεί ότι η χρήση της τεχνολογίας βοηθάει στην κατά-

κτηση της γνώσης κάνοντας την μάθηση περισσότερο βιωματική, 

δεδομένου ότι επιστρατεύονται προς τούτο και οι αισθήσεις. Επί-

σης ανεβάζει το μέσο επίπεδο μίας τάξης. 

Διάφορες κατηγορίες μαθητών που δεν 

μπορούν να συνηθίσουν το παθητικό μοντέλο 

που χρησιμοποιείται ακόμη, θα επωφεληθούν 

και θα ενδιαφερθούν περισσότερο, αφού θα 

τους δίνεται η δυνατότητα να είναι ενεργοί 

και δραστήριοι αντί παθητικοί δέκτες.  Έτσι θα 

έκπαιδευτικό πρόγραμμα
Παιδεία θεμέλιο του «εύ ζήν»
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προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε τις τάξεις ώστε να πλησιάσουν 

την σύνθετη δομή που απαιτούν οι σύγχρονες αντιλήψεις: «τάξη 

και εργαστήριο» μαζί. Θα αναζητήσουμε τα καλύτερα εκπαιδευτι-

κά λογισμικά που υπάρχουν στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο 

και θα τα φέρουμε στα σχολεία της περιοχής μας. Παράλληλα, θα 

εξοπλίσουμε τα σχολεία με διαδραστικούς πίνακες, γιά την πλήρη 

αξιοποίηση τους.

 

Ε) Θέματα Αγωγής υγείας - 
Αναγνώρισης δυσκολιών στην μάθηση 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, βρισκόμαστε στην εποχή της Προληπτι-

κής Ιατρικής και της Αγωγής Υγείας. Τα παιδιά μας υποφέρουν από 

διάφορα σύνδρομα που είναι συνδεδεμένα με την κακή διατροφή, 

κυρίως εκτός σπιτιού. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε παιδιά, 

γονείς και δασκάλους στο θέμα αυτό, ώστε οι μελλοντικοί πολίτες 

της περιοχής μας να αποκτήσουν διατροφικές συνήθειες, που θα 

είναι πιο κοντά στην μεσογειακή διατροφή που μας ταιριάζει πε-

ρισσότερο. Σκεφτόμαστε την Αγωγή Υγείας εκτός από διδασκαλία 

να την κάνουμε πράξη τυπώνοντας συμβουλές προς τους γονείς 

και υποχρεώνοντας τα κυλικεία του κάθε σχολείου να διαθέτουν 

επιλεγμένα προϊόντα. 

Επίσης μελετάμε τη δημιουργία εστιατορίου στα ολοήμερα σχο-

λεία. Ένα άλλο σοβαρό θέμα, είναι οι δυσκολίες στη μάθηση. Θα 

γίνει προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του προβλήματος, ώστε ο 

εκπαιδευτικός αντί να τιμωρεί να εμψυχώνει αυτά τα παιδιά. Πολλά 

από τα προβλήματα δυσκολιών στην μάθηση μπορούν να διορθω-

θούν όταν οι γονείς και οι δάσκαλοι είναι ενήμεροι. 

Ο Δήμος μας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί τις ακόλουθες δρά-

σεις:

Α) Τη δημιουργία πύλης στο internet για τον τοπικό πολιτισμό/ 

παραδόσεις/ ιστορία/ πλουτοπαραγωγικές πηγές και την 

σύνδεσή της με τον εκπαιδευτικό κυβερνοχώρο.

Β) Λειτουργία πρασίνων τάξεων για επαφή των παιδιών με την 

φύση, στην εξοχή την άνοιξη και το φθινόπωρο. Προμήθεια 

στα σχολεία οργάνων για μέτρηση και καταγραφή παραμέ-

τρων του κλίματος.

Γ) Εξοπλισμό με διαδραστικούς πίνακες και εισαγωγή εκπαιδευ-

τικού λογισμικού υψηλής ποιότητας στα σχολεία της περιοχής 

μας και τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δ) Συμμετοχή στη διάθεση επιλεγμένων προϊόντων στα κυλικεία 

κάθε σχολείου, τη δημιουργία συμβουλευτικών φυλλαδίων 

προς τους γονείς για θέματα αγωγής υγείας, τη δημιουργία 

εστιατορίου στα ολοήμερα σχολεία της περιοχής μας. Εκστρα-

τεία διάγνωσης δυσκολιών στην μάθηση (από ειδικούς που 

θα επισκέπτονται τα σχολεία μας).

Αξιοποιώντας Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, θα εκπο-

νήσουμε σχέδιο για τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχο-

μένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, με έμφαση στις νέες ψηφιακές 

τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό όλα τα σχολεία της περιοχής μας 

θα διασυνδεθούν στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. Στόχος να 

εξασφαλίσουμε δυνατότητες τηλεκπαίδευσης  και τηλεδιάσκεψης, 

ώστε τα σχολεία μας να γίνουν πύλες επικοινωνίας και πολιτι-

σμού. Τέλος θα δημιουργήσουμε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, που 

θα διασυνδεθούν με τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες άλλων σχολεί-

ων. Με όλους αυτούς τους τρόπους θα υπάρχει επικοινωνία με-

ταξύ των μαθητών της περιοχής μας με τους μαθητές των άλλων 

περιοχών της χώρας.  

Δημοτικό Σχολείο Μ. Παναγίας Δημοτικό Σχολείο Αρναίας
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Η ανάπτυξη της πληροφορικής και των 

νέων τεχνολογιών και η εξέλιξη των συ-

στημάτων διοικητικής πληροφόρησης και 

λήψης αποφάσεων, σηματοδοτεί, όλο και 

πιο έντονη, την ανάγκη για διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα στις τοπι-

κές κοινωνίες. ή προαγωγή ανοικτών 

διαδικασιών διαβούλευσης, καθώς και 

η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικα-

σιών και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων 

των πολιτών αναδεικνύονται σε βασικές 

αξίες για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ανταπόκριση των δημοτικών αρχών 

στις ανάγκες αυτές και κυρίως στην βελ-

τίωση των σχέσεων με τους πολίτες, εί-

ναι το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή. 

Οι δημότες είναι πιο απαιτητικοί, έχοντας 

όλο και περισσότερες απαιτήσεις στους 

ανθρώπους τους οποίους εκλέγουν, οι 

οποίοι με τη σειρά τους έχουν τη ανάγκη 

για όλο και πιο αποτελεσματικά εργαλεία 

για την υλοποίηση του έργου τους. Δια-

δικασίες και εργαλεία, δηλαδή, που μπο-

ρούν να συμβάλλουν στην εδραίωση των 

σχέσεων εμπιστοσύνης των πολιτών με 

τις τοπικές αρχές και τους αιρετούς πο-

λιτικούς εκπροσώπους τους. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ενίσχυση της συμμετοχής των δη-

μοτών στον σχεδιασμό πολιτικής και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου, απο-

κτά ιδιαίτερη σημασία.

Με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολο-

γιών της πληροφορικής και επικοινωνιών 

στη λειτουργία του Δήμου μας, επιδιώκου-

με να διευκολυνθούν και να γίνουν πιο 

αποτελεσματικά:

n Η καθημερινή μας δουλειά,

n Οι υπηρεσίες και η επικοινωνία με τους 

δημότες,

n Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών στα 

δρώμενα του δήμου,

n Η ποιοτική αναδιοργάνωση των δομών 

και των υπηρεσιών του Δήμου, με 

αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διάχυτη στην 

κοινωνία μια τάση «δημόσιου κυνισμού» 

απέναντι στους αιρετούς και την τοπική αυ-

τοδιοίκηση, σημαντικό μέρος του οποίου 

οφείλεται στην έλλειψη γνώσης και κατα-

νόησης για το πως λειτουργούν οι υπηρε-

σίες του Δήμου, καθώς και στην αδυναμία 

τους στο να ενημερώσουν και να εμπλέ-

ξουν τους πολίτες στις δραστηριότητές 

τους. Το γεγονός αυτό οξύνει ολοένα και 

περισσότερο τα μειονεκτήματα και τις αδυ-

ναμίες των σύγχρονων δημοκρατικών μας 

συστημάτων. Η παραπάνω διάσταση ιδεα-

τού και πραγματικότητας μπορεί να γεφυ-

ρωθεί σε μεγάλο βαθμό με τη δέσμευση 

ολόκληρης της κοινωνίας σε νέου τύπου 

συνεργασίες, με βασικό εργαλείο την εν-

σωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις 

κοινωνικές διεργασίες.

Τα άμεσα βήματα για τον αρχικό σχημα-

τισμό μια κουλτούρας ηλεκτρονικής δη-

μοκρατίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

i  τη χρήση και θεσμοθέτησή του Διαδι-

κτυακού διαλόγου ως μέσου αυξημέ-

νης δημόσιας συμμετοχής στις διαδι-

κασίες του Δήμου, 

i  την υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων 

και διαδικασιών ανταλλαγής πληρο-

φοριών όσον αφορά στον παραπάνω 

διάλογο, 

i  την ανάπτυξη κωδίκων ηθικής και 

σχετικών καλών πρακτικών.

Αναγνωρίζοντας, επομένως, ότι το κοι-

νωνικό σύνολο μπορεί, κυρίως σε τοπικό 

επίπεδο, να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 

αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων, 

προφυλάσσουμε από τη μία το θεμέλιο 

λίθο της ίδιας της δημοκρατίας, ενώ από 

την άλλη αναδεικνύουμε μερικά από τα 

βασικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου 

δημοκρατικού συστήματος που:

v Κινητοποιεί την πολυσυλλεκτική συμ-

μετοχή διαμορφώνοντας νέα κανάλια 

και πρακτικές δραστηριοποίησης

v υποστηρίζει τους τοπικούς αιρετούς 

στην διαμόρφωση αποφάσεων, υπο-

στήριξη θέσεων και επικοινωνία με 

τους συμπολίτες τους

v Διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση 

και την ακεραιότητα των απόψεων 

που εκφέρονται μέσα στα πλαίσιά του

v Ενισχύει την πληροφόρηση και την 

επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα, και 

κυρίως μεταξύ Δήμου και Δημοτών, 

με στόχο την ενίσχυση του δημοκρα-

τικού μας συστήματος.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι:

n πώς βελτιώνεται ποιοτικά η λειτουργία 

του Δήμου;

n πώς εκπροσωπούμε καλύτερα το δημό-

τη, την επιχείρηση;

n πώς εμπλέκονται και συμμετέχουν τα 

μέλη του κοινωνικού συνόλου;

Θεωρούμε ότι ο Δήμος οφείλει να είναι 

ένας κόμβος δημοκρατίας, οραματισμού, 

προγραμματισμού, ανταλλαγής ιδεών, 

εκτέλεσης δράσεων, παροχής υπηρεσιών, 

εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισμού, αθλητι-

σμού, αναψυχής ...και άλλων πολλών

ΓιΑ ένΑ ςυχρονο κΑι ΔήμοκρΑτικο Δήμο

Ψηφιακός Δήμος
«Ενεργός δημότης - Άμεση Δημοκρατία»
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Αυτό που επιδιώκουμε είναι:

2 να επικοινωνήσουμε

2 να ενημερωθούμε

2 να αφουγκραστούμε

2 να συζητήσουμε

2 να συντονιστούμε

2 να συνεργαστούμε

2 να αλληλεπιδράσουμε

2 να διαφωνήσουμε

2 να αμφισβητήσουμε

2 με το δημότη

2 με τις επιχειρήσεις

2 με την Πολιτεία

2 με άλλους φορείς

2 με άλλους δήμους στην Ελλάδα...

2... και στο εξωτερικό!

2 με όλο τον κόσμο!

Στηριζόμαστε στο τρίπτυχο Επικοινωνία, 

Ενημέρωση, Συμμετοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργήσουμε μια 

πλατφόρμα συνεργασίας με τους δημότες, 

μέσα από την οποία: 

l θα ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των 

δημοτών, 

l θα ενημερώνονται οι δημότες, για τις 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου-

λίου, για το σχεδιασμό δράσεων και 

ενεργειών του Δήμου, καθώς και για 

τον απολογισμό αυτών,

l θα διενεργούνται δημοσκοπήσεις 

online προκείμενου να εκφράσουν 

οι δημότες διαφωνίες, ενδοιασμούς, 

επιφυλάξεις, να ψηφίζουν, να ασκούν 

κριτική, να αποφασίζουν επιτυγχάνο-

ντας με αυτό τον τρόπο την άμεση συμ-

μετοχή και εκπροσώπηση τους αλλά 

και την διευκόλυνση και αναβάθμιση 

του έργου των αιρετών,

l θα τίθενται από τους δημότες θέματα, τα 

οποία εφόσον λάβουν ικανό αριθμό ψή-

φων, θα εισέρχονται υποχρεωτικά προς 

συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.

ο Δήμος στο Δημότη
«Πρόγραμμα Αποκέντρωσης»

Κοινοτικό Κατάστημα Βαρβάρας

Αντικαταστήσαμε ενα σύστημα διοίκησης του Δήμου που πα-

ραλάβαμε, που χαρακτηριζόταν από συγκεντρωτισμό των υπη-

ρεσιών που προσφέρονταν στις έδρες των πρώην Καποδιστρι-

ακών Δήμων. Το σύστημα αυτό, εκτός της υπέρμετρης γραφει-

οκρατίας που δημιουργούσε, λειτουργούσε και ως αντιαναπτυ-

ξιακός συντελεστής και προκαλούσε ανυπόφορη ταλαιπωρία 

στους δημότες εκείνους, οι οποίοι ζουν και εργάζονται μακριά 

από την έδρα του Δήμου. Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχε-

διασμού ισόρροπης ανάπτυξης όλης της περιοχής του Δήμου και 

του ξαναζωντανέματος όλων των χωριών μας, προωθήσαμε και 

την αποκέντρωση στον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος θα προσφέρει 

τις υπηρεσίες του στους Δημότες.

Με σύνθημα «ο Δήμος στους Δημότες», επανασχεδιάσαμε 

όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να προσφέ-

ρονται στους δημότες στο τόπο διαμονής τους, στο χωριό τους 

και για όσες από αυτές είναι εφικτό και ηλεκτρονικά. 

Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε τοπικό κατάστημα του Δή-

μου στο Κοινοτικό Γραφείο του κάθε χωριού, ένα μικρό ΚΕΠ δη-

λαδή σε κάθε χωριό, στο οποίο οι δημότες μπορούν πλέον να πη-

γαίνουν για «κάθε υπόθεση» που έχουν με το Δήμο. Εκεί υπο-

βάλουν πλέον την αίτηση τους, και επιτοπου παραλαμβάνουν ότι 

τους αφορά και προορίζεται γι αυτούς. Με λίγα λόγια, κανένας δη-

μότης δεν χρειάζεται να μετακινείται, για υπόθεση του, στην έδρα 

του Δήμου, αλλά πηγαίνει ο Δήμος σ’ αυτόν. 

Όλα αυτά υπακούουν στο συνολικό σχεδιασμό για ζωντάνεμα 

των χωριών μας, που περιλαμβάνει και το ευρύ κοινωνικό πρό-

γραμμα φροντίδας ηλικιωμένων και ευπαθών ατόμων (ιατρική 

περίθαλψη, σίτιση, καθαριότητα, ψυχαγωγία), τα προγράμματα 

άθλησης και δημιουργίας των νέων (μαθήματα Πληροφορικής, 

Μουσικής, Ζωγραφικής, Χορού, Θεάτρου, αθλημάτων, καλλιτε-

χνικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες), τα προγράμ-

ματα στήριξης για την εργαζόμενη μητέρα (βρεφονηπιακοί σταθ-

μοί, φύλαξη νηπίων) και τα προγράμματα στήριξης των σχολείων 

έδρες των πρώην καποδιστριακών. Παράλληλα, δημιουργούν και 

μια σειρά νέες θέσεις απασχόλησης στον ίδιο το Δήμο, οι οποίες 

θα κατανέμονται ισορροπημένα σε όλη την περιοχή μας.
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Δια βίου μάθηση

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟυ ΜΑΘήΣήΣ
Η εποχή στην οποία ζούμε χαρακτηρίζεται από έντονους και γορ-

γούς ρυθμούς για την κοινωνία μας, τους οποίους επιβάλλουν η 

διαρκής πρόοδος των επιστημών και της τεχνολογίας. Έχει χαρα-

κτηρισθεί δικαίως ως Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώ-

σης. 

Στην προσπάθεια, ο τόπος μας να είναι πρωτοπόρος στη διαρκή 

εξέλιξη και αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού του, δημιουρ-

γήσαμε και λειτουργούμε το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δή-

μου Αριστοτέλη», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αριστοτέλη, το οποίο  

στεγάζεται στο κτήριο της Μαθητικής Εστίας Αρναίας, λειτουργεί 

αποκεντρωμένες δομές με τη μορφή παραρτήματος σε κάθε Δημο-

τική και Τοπική Κοινότητα του Δήμου. Οι αποκεντρωμένες δομές 

του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αριστοτέλη στεγάζο-

νται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης σε όλα τα χωριά του Δήμου, οι οποίες πληρούν τις απα-

ραίτητες προδιαγραφές.

Επίσης έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε Προγράμματα Εκπαί-

δευσης Ενηλίκων, που αφορούν στους παρακάτω τομείς:

l   Οικονομικός εγγραμματισμός

l   Οικονομία-Επιχειρηματικότητα 

l   Πράσινη ανάπτυξη και περιβάλλον

l   Νέες τεχνολογίες

l   Ξένες γλώσσες

l   Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις

l   Συμβουλευτική οικογένειας

l   Ειδικά Προγράμματα Ευάλωτων Ομάδων. 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟυ «ΑΝΟΙΚΤΟυ ΣΧΟΛΕΙΟυ»
Ένας άλλος σημαντικός θεσμός, που προωθείται, είναι αυτός του 

«Ανοιχτού Σχολείου», στόχος μας να προσφέρουμε, σε κάθε 

ενήλικο δημότη τη δυνατότητα, να επιμορφωθεί, να βελτιώσει τις 

δεξιότητες του, να αναπτυχθεί και να προσφέρει στο τόπο του. Ευ-

ελπιστούμε να συμβάλλουμε, με αυτό τον τρόπο, στη σύνδεση της 

γνώσης με την απασχόληση και την επαγγελματική ένταξη.  

ΣΧΟΛή ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣυΜΒΟυΛΕυΤΙΚή    
υΠΟΣΤήΡΙξή

Στόχος μας είναι η δημιουργία και λειτουργία Σχολής Γονέων στο 

Δήμο. Τη Σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς παιδιών 

προσχολικής, σχολικής ηλικίας (δημοτικό), καθώς και μελλοντι-

κοί γονείς. Η Σχολή Γονέων αποσκοπεί στη στήριξη των γονέων, 

ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και 

δύσκολο έργο τους, όπως αυτό διαμορφώνεται στις σύγχρονες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Απώτερος στόχος είναι η βελτί-

ωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, η σύσφιξη των οικο-

γενειακών δεσμών και η ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας.
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Ο Δήμος, στο πλαίσιο της παροχής ποι-

οτικών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών 

στους δημότες, αναπτύσσει ένα προηγμέ-

νο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αιτη-

μάτων και προβλημάτων των δημοτών, τα 

οποία και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης 

από τις υπηρεσίες του δήμου. Το σύστημα  

βασίζεται στις δυνατότητες που παρέχουν 

οι νέες τεχνολογίες για αμεσότητα στην 

επικοινωνία Δήμου και δημοτών.

Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ηλεκτρονι-

κή πλατφόρμα, όπου οι δημότες μπορούν 

να καταγραφούν διάφορα αιτήματα για 

προβλήματα που τους απασχολούν, όπως:

l Αντικατάσταση λαμπτήρων

l Αποκομιδή απορριμμάτων

l Αποκατάσταση προβλημάτων οδοποιίας 

l Έλεγχος παράνομης στάθμευσης

l Περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών

l Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων 
     από άχρηστα αντικείμενα

l Καθαρισμός και αποκατάσταση βλαβών 

και φθορών σε σχολικά κτίρια και γε-

νικά δημοσίων χώρων και εγκαταστά-

σεων

l Θέματα παραβατικότητας και διατάραξης 

κοινωνικής γαλήνης

l Παροχής βοηθείας σε δημότες

Η δυνατότητα επικοινωνίας των δημο-

τών με το σύστημα είναι πολυκαναλική, 

δηλαδή οι δημότες μπορούν να υποβάλουν 

το αίτημα τους με εναλλακτικούς τρόπους, 

όπως:

n Συμπληρώνοντας ειδική φόρμα στην 

ιστοσελίδα του Δήμου

n Στέλνοντας μήνυμα με το κινητό τους 

τηλέφωνο

n Καλώντας τηλεφωνικά στο πενταψήφιο 

αριθμό κλήσης 15410, επιλέγοντας 

ταυτόχρονα τον τρόπο που επιθυμούν 

να λάβουν απάντηση στο αίτημα τους, 

όπως:

 l Από την ιστοσελίδα του δήμου

 l Λαμβάνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου

 

l Λαμβάνοντας μήνυμα 
     στο κινητό τους

l Με επιστολή στη διεύθυνση τους.

Με την υποβολή του αιτήματος, ο δημό-

της λαμβάνει μοναδικό αριθμό αιτήματος, 

βάσει του οποίου θα μπορεί να ενημερώ-

νεται για την πορεία υλοποίησης του. Με 

την καταγραφή του αιτήματος στο σύστη-

μα, ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια υπη-

ρεσία του δήμου, η οποία με τη σειρά της, 

αφού επιληφθεί του αιτήματος, ενημερώ-

νει το σύστημα για τη διεκπεραίωση του. 

Στη συνέχεια ενημερώνεται ο δημότης, για 

την έκβαση του αιτήματος του, σύμφωνα 

με τον τρόπο ενημέρωσης που επέλεξε.

Οι δημοτικές υπηρεσίες που εμπλέκο-

νται στην εφαρμογή των ανωτέρω είναι οι 

ακόλουθες:

 n Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

 n Πρασίνου

 n Ύδρευσης & Αποχέτευσης

 n Δημοτική Αστυνομία

 n Τεχνικών Υπηρεσιών

 n Κυκλοφοριακού σχεδιασμού

 n Κοινωνικής Μέριμνας.

Ψηφιακός Δήμος
«καταγραφή και διεκπεραίωση αιτημάτων δημοτών»

Πενταψήφια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1 5 4 1 0
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Τα ΚΕΦΕΟΠ θα αποτελέσουν σύγχρο-

νες ανοικτές δομές, με σκοπό τους την 

παροχή βοήθειας και υποστήριξης στους 

συμπολίτες μας. Σ’ αυτούς που την έχουν 

ανάγκη και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρε-

τηθούν.  Θα αποτελέσουν ένα Κοινωνι-

κό Πλέγμα Προστασίας για όσους έχουν 

ανάγκη. Ένα «φιλί ανθρωπιάς» σε κάθε 

βασανισμένο συνάνθρωπο μας. 

Απευθύνονται σε όλους τους συμπολί-

τες μας που, είτε ζούνε μόνοι, είτε τα πρό-

σωπα που τους φροντίζουν εργάζονται ή/

και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα και δεν μπορούν να ανταπε-

ξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αφορά 

περιπτώσεις προσώπων όπως: άτομα με 

χρόνια καρδιολογική ή νεφρική ανεπάρ-

κεια, χρόνια πνευμονολογικά προβλή-

ματα, υπερτασικά, με νοητική ή κινητική υστέρηση, ηλικιωμέ-

νοι, βρέφη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όσους ζουν σε απομα-

κρυσμένες και απομονωμένες κατοικίες. 

Βασική επιδίωξη είναι η διαβίωση των ατόμων αυτών στο οι-

κείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρ-

χει διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και της κοινωνίας 

μας. Να συνεχίζουν να ζουν αξιοπρεπώς ανάμεσα μας και να εί-

ναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. 

Επίσης επιδιώκεται εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασι-

ακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ευπαθές άτομο, η 

αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού απο-

κλεισμού και τέλος η υποστήριξη τους ώστε, να διατηρήσουν την 

αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό τους 

περιβάλλον. Τα ΚΕΦΕΟΠ θα καλύπτουν επίσης τις βασικές ανά-

γκες διατροφής, περίθαλψης και στήριξης απόρων συνδημοτών 

μας. Θα είναι δηλαδή μια «διαρκής αγκαλιά» για όλους τους 

συνδημότες μας που την έχουν ανάγκη και για όσο χρονικό δι-

άστημα χρειαστεί.

Τέλος θα στηρίζονται οι συνδημότες μας που έχουν, αφενός 

το πρόβλημα της αυξημένης ενασχόλησης με οικείους τους που  

χρήζουν βοηθείας και αφετέρου την ανάγκη να εργάζονται.

Στόχος μας να υιοθετήσουμε, ως κοινωνία, το μοναχικό παπ-

πού και τη μοναχική γιαγιά, το συνάνθρωπο μας που έχει αναπη-

ρία και που ζει μόνος του. 

Να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που βιώνουν τον κα-

θημερινό βραχνά της εργασιακής επιβίωσης και ταυτόχρονα 

έχουν να περιθάλψουν οικεία τους πρόσωπα, που δεν μπορούν 

να τα αφήσουν μόνα, χωρίς επίβλεψη. 

Να ξαναφέρουμε την ανθρωπιά και 

την αλληλεγγύη στις γειτονιές και τα 

χωριά μας. Να αισθανθούμε πάλι τη ζε-

στασιά και την αγαλλίαση ψυχής, αυτή 

που κληρονομήσαμε από τους γονείς 

μας. Να πετύχουμε πάλι το αυτονόητο, 

να ξανανιώσουμε Άνθρωποι. Οι γονείς 

μας, με σημαντικά μικρότερες οικονομι-

κές δυνατότητες από εμάς, είχαν κατα-

φέρει να δομήσουν μια κοινωνία ζεστα-

σιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Οι χώροι που θα λειτουργούν οι δο-

μές, η οικονομική τους στήριξη και οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες, θα προσφέ-

ρονται κυρίως από το Δήμο,  τις αρμό-

διες αρχές (Προστασίας Πολίτη, Υγείας  

- Πρόνοιας) και εθελοντές συνδημότες 

μας. 

Θα συγκεντρώνονται πόροι σε ένα ειδικό ταμείο Αλληλεγγύ-

ης, οι οποίοι θα προέρχονται από το δήμο, από κρατική συνει-

σφορά, από αξιοποίηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

και τέλος από δωρεές συμπολιτών μας και ιδιαίτερα αυτών του 

Αποδήμου Ελληνισμού. 

Οι δομές θα δημιουργηθούν σε κάθε χωριό, σε υφισταμένους 

χώρους του Δήμου ή σε χώρους που θα προσφέρουν δωρεάν 

συνδημότες μας.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι οι ακόλουθες:

  l  Νοσηλευτική  φροντίδα

  l  Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίω-

σης και οικονομική κάλυψη 

  l  Ατομική υγιεινή

  l  Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και Ψυχαγωγίας

  l  Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δε-

ξιοτήτων

Ποιοι θα στελεχώνουν τα ΚΕΦΕΟΠ:

  l   Ιατροί, 

  l   Νοσηλευτές /τριες, Βρεφοκόμοι, Φυσικοθεραπευτές,

  l   Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φροντιστές, Βοηθητικό Προσωπικό.

ή Δράση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
D   Ίδρυση στο Δήμο Ταμείου Αλληλεγύης.

D   Δημιουργία των Δομών (ΚΕ.Φ.Ε.Ο.Π.), καθώς και της απα-

ραίτητης Υποδομής. Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 

ΖώντΑνο χώριο: «φιλι ΑνΘρώΠιΑς»

ταμείο Αλληλεγγύης
Κέντρα Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (ΚΕ.Φ.Ε.Ο.Π.)
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Η Δράση αφορά σε άτομα με χρόνι-

ες παθήσεις, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, που 

χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και ενός πε-

ριβάλλοντος ασφάλειας και προστασίας. 

Αφορά δημότες που βιώνουν έντονα το 

αίσθημα της μοναξιάς και έχουν ανάγκη τη 

βοήθεια του Δήμου και των συνανθρώπων 

τους. Περιπτώσεις που μπορούν να εξυ-

πηρετηθούν είναι: άτομα με χρόνια καρ-

διολογική ή νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια 

πνευμονολογικά προβλήματα, υπερτασι-

κά, με νοητική ή κινητική υστέρηση, ηλι-

κιωμένοι, ιδιαίτερα όσοι ζουν σε απομα-

κρυσμένες και απομονωμένες κατοικίες.

Στόχος είναι η αναβάθμιση της ασφά-

λειας διαβίωσης των ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού στον Δήμο και η παροχή κοι-

νωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστή-

μονες και κατάλληλα εκπαιδευμένους εθε-

λοντές.

Η Δράση στηρίζεται στις νέες τεχνολογί-

ες και στην ευρυζωνικότητα, τις υποδομές 

αυτές που μας δίνουν τη δυνατότητα απο-

μακρυσμένης παρακολούθησης και πα-

ρέμβασης, για παροχή βοήθειας, στα άτο-

μα που έχουν την ανάγκη μας και δεν εί-

ναι εφικτό να βρίσκεται κάποιος διαρκώς 

δίπλα τους.

Στα άτομα του πληθυσμού στόχου θα δι-

ατεθούν συσκευές αυτοματοποιημένες, 

ώστε όταν αισθανθεί ένα κίνδυνο ή έχει 

κάποιο πρόβλημα υγείας, να  πατάει ένα 

κουμπί και να ενεργοποιείται αυτόματα το 

σύστημα Τηλεπρόνοιας και να ειδοποιού-

νται αμέσως οι αρμόδιες υπηρεσίες: Αστυ-

νομία, Πυροσβεστική, Δήμος, Κέντρο Υγεί-

ας, Νοσοκομείο.

Μέσα από κατάλληλες συσκευές και 

απλά μέσα, που μπορούν εύκολα να χρη-

σιμοποιηθούν από ασθενείς, παραπληγι-

κούς, ηλικιωμένους, γίνεται διαρκής κατα-

γραφή της κατάστασης τους. 

Τα ιατρικά δεδομένα (θερμοκρασία, αρ-

τηριακή πίεση κλπ) ή τα περιστατικά έκτα-

κτης ανάγκης (όπως απόπειρα κλοπής, 

εκδήλωση πυρκαγιάς κλπ), αποστέλλο-

νται μέσω τηλεπικοινωνιακής διασύνδε-

σης στο αντίστοιχο σύστημα πληροφορι-

κής του Δήμου. Ταυτόχρονα ειδοποιού-

νται, αυτόματα οι αρμόδιοι φορείς, όπως 

Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή ο θεράπων 

ιατρός όταν αφορά πάσχοντες ή Αστυνο-

μία και Πυροσβεστική, όταν αφορά απει-

λές και κινδύνους. 

Επίσης θα ειδοποιούνται και οι εθελο-

ντές φροντιστές, οι οποίοι θα είναι και οι 

πρώτοι που θα προστρέχουν σε βοήθεια.

Η Δράση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

n  Ίδρυση στο Δήμο αρμοδίου τμήματος 

Τηλεπρόνοιας.

n  Δημιουργία της απαραίτητης υποδο-

μής και προμήθεια του απαραίτητου 

εξοπλισμού και υλικού.

n  Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήμα-

τος καταγραφής συμβάντων και παρα-

κολούθησης της ροής των ενεργειών 

αντιμετώπισης τους.

n  Διασύνδεση με συστήματα φορέων 

Υγείας, Πρόνοιας, Προστασίας του Πο-

λίτη

n  Αξιοποίηση του Σώματος Εθελοντών 

Φροντιστών (ΣΕΦ), οι οποίοι, με την 

υλικοτεχνική και οικονομική στήριξη 

του Δήμου, θα παρέχουν αφιλοκερδώς 

υπηρεσίες στους συνανθρώπους της 

περιοχής τους (υιοθεσία αναξιοπαθού-

ντων συνδημοτών μας). 

n  Σύσταση συντονιστικής επιτροπής του 

δήμου με τους εμπλεκόμενους φορείς.

n  Δημιουργία ενημερωτικού υλικού και 

διάδοση της Δράσης, ώστε να καλύψει 

ευρύ τμήμα του πληθυσμού που έχει 

ανάγκη.

n  Εκπαίδευση των επαγγελματιών και 

των εθελοντών φροντιστών στη με-

θοδολογία και στην αντιμετώπιση τέ-

τοιων περιστατικών.

Δίκτυο τηλεπρόνοιας

και υλικού.

D   Ανάπτυξη συστήματος Τηλεπρόνοιας και Πληροφοριακού 

Συστήματος καταγραφής συμβάντων και παρακολούθησης 

της ροής των ενεργειών αντιμετώπισης τους.

D   Διασύνδεση με συστήματα φορέων (Υγείας, Πρόνοιας, 

Προστασίας του Πολίτη).

D   Δημιουργία Σώματος Εθελοντών Φροντιστών (ΣΕΦ), οι 

οποίοι, με την υλικοτεχνική και οικονομική στήριξη του Δή-

μου, θα παρέχουν αφιλοκερδώς υπηρεσίες στους συναν-

θρώπους της περιοχής τους (υιοθεσία αναξιοπαθούντων 

συνδημοτών μας). 

D   Σύσταση συντονιστικής επιτροπής του δήμου με τους 

εμπλεκόμενους φορείς.

D   Δημιουργία ενημερωτικού υλικού και διάδοση της Δρά-

σης, ώστε να καλύψει ευρύ τμήμα του πληθυσμού που έχει 

ανάγκη.

D   Εκπαίδευση των επαγγελματιών και των εθελοντών φρο-

ντιστών, στη μεθοδολογία και στην αντιμετώπιση τέτοιων 

περιστατικών.

D   Δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντο-

πωλείου, γιά την υποστήριξη των απόρων οικογενειών και 

των συνδημοτών μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομι-

κά προβλήματα. Επίσης σχεδιάζουμε και τη διαμόρφωση ορ-

γανωμένου Προγράμματος Σιτίσης.

Ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας της δράσης αυτής θα είναι 

οι εθελοντές φροντιστές, οι οποίοι θα αποτελούν την καρδιά και 

τη ψυχή του όλου εγχειρήματος. 

Στόχος μας να ενδυναμώσουμε και πάλι τη λογική του Χωριού 

και της γειτονιάς, τη λογική που όλοι τρέχαμε δίπλα στο πλευρό 

του συνανθρώπου μας όταν μας είχε ανάγκη, τη λογική που όλοι 

σεβόμασταν και φροντίζαμε τους ηλικιωμένους και τους αναξι-

οπαθούντες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το δικό μας 

«ΕΡυΘΡΟ ΣΤΑυΡΟ». 

Ο Δήμος θα τιμά τους εθελοντές με την έκδοση κάρτας εξέχο-

ντος Δημότη και θα τους παρέχει, ως ελάχιστη ανταμοιβή, προ-

τεραιότητα στις δραστηριότητες του Δήμου. Επίσης θα διοργανώ-

νεται ετήσια εκδήλωση βράβευσης, όπου θα τιμώνται οι εξαιρετι-

κότερες των περιπτώσεων εθελοντικής προσφοράς.
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Δήμαρχος Δήμου Αριστοτέλη.

Χημικός, τ. Υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και 

Τεχνολογίας, τ. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας

Γιος του Αστερίου και της Πηγίνας, γεννήθηκε στην Αρναία 

Χαλκιδικής το 1951. Ο πατέρας του εργάστηκε για χρόνια στα 

ανθρακωρυχεία του Βελγίου, υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής 

Αντίστασης, διετέλεσε Πρόεδρος της Πανελληνίας Οργάνωσης 

Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Χαλκιδικής.

Τέλειωσε το Δημοτικό και Γυμνάσιο στην Φλαμανδία (Βελ-

γίου), Αρναία και Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Χημικό Τμήμα 

του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών (ULB). Στο διάστη-

μα 1975-1979 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών ως 

ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα της Βιομηχα-

νικής Χημείας. Τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο «La Trobe» της 

Μελβούρνης Αυστραλίας με τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα.

Το 1972 οργανώθηκε στην αντιστασιακή οργάνωση «Ρήγας 

Φεραίος» Βελγίου και συμμετείχε ενεργά στην συνδικαλιστική 

φοιτητική ζωή, ενώ το 1973 εκλέχτηκε Πρόεδρος του Συλλό-

γου Φοιτητών και Πανεπιστημιακών Βρυξελλών. Μεταδιδακτο-

ρικά, ιδρυτικό μέλος της ΠΑΣΠ, συμμετείχε σε όλα τα συμβού-

λια της Ομοσπονδίας Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων Βελγί-

ου. Εκπροσώπησε τους Έλληνες φοιτητές του Βελγίου στο 1ο 

Μεταδιδακτορικό Συνέδριο της ΕΦΕΕ.

Συμμετείχε στην Συντονιστική Επιτροπή 

της «Κίνησης ενάντια στον Ρατσισμό, Φα-

σισμό και Ξενοφοβία» Βρυξελλών και στις 

διακομματικές επιτροπές των Προοδευ-

τικών Κινημάτων  των μεταναστών στις 

Βρυξέλλες.

Επιστρέφει στην Ελλάδα και από το 1980 

ιδρύει και διευθύνει το Ελεύθερο Φροντι-

στήριο Αρναίας. Διετέλεσε το 1982 Πρό-

εδρος της Πολιτιστικής και Μορφωτικής 

Εταιρείας Αρναίας και συνέβαλλε στην δη-

μιουργία του Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπι-

στημίου από όπου πέρασαν σοβαρές και ξε-

χωριστές προσωπικότητες.

Από τον Οκτώβριο του 1983 εργάστη-

κε ως ειδικός σύμβουλος στην Νομαρχία 

Χαλκιδικής. Την περίοδο 1986-1989 υπηρέτησε ως Νομάρ-

χης Χίου και ως Νομάρχης Έβρου. Εκλέγεται πρώτος Βουλευτής 

Χαλκιδικής, από το 1989 μέχρι το 2004.

Έχει διατελέσει γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής το 

1989 και 1990. Την περίοδο 1989-1993 μετείχε στην Κοι-

νοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 

Δυτικό-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετείχε στην Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Ευ-

ξείνου Πόντου από τον Σεπτέμβριο του 1994 έως τον Δεκέμ-

βριο του 1995.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του κατά τη διάρκεια της θητείας 

του στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εισήγησή του για τα κυκλώ-

ματα διακίνησης των λαθρομεταναστών στην Ευρώπη γίνεται 

ομόφωνα αποδεκτή από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Κα-

θώς επίσης και η εισήγησή του για την ένταξη της Βουλγαρίας 

και της Ρουμανίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Διετέλεσε Υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και 

Τεχνολογίας (1993-1994) στην κυβέρνηση του Ανδρέα Πα-

πανδρέου. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας καθώς και Οικο-

νομίας και Οικονομικών από τον Ιανουάριο του 1996 μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2004 στην κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη, αρ-

μόδιος για τη διαχείριση και παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, του Τα-

μείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρω-

τοβουλιών καθώς και των Δημοσίων και 

Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Μεγά-

λων Έργων και της Επιτροπής Διοργάνω-

σης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

 

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 

ηγήθηκε ανεξάρτητου ενωτικού συνδυα-

σμού και από το Γενάρη του 2011 υπηρε-

τεί το Δήμο από τη θέση του Δημάρχου, τι-

μώντας την ψήφο των συνδημοτών του.

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

www.oramapoliton.gr

χρήστος  Αστ. Πάχτας
Βιογραφικό σημείωμα
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