
Νέες αθλητικές 
και ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις

• ΣΕΛ. 03

Σε έκταση 203 στρεµµάτων που θα 
εκµισθώσει ο δήµος για 40 χρόνια

Τεύχος 165

Τιµή: 0.001 ευρώ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βελτιώνονται
κυκλοφορία και
οδική ασφάλεια

Πρόγραµµα υιοθεσίας 
χώρων πρασίνου

• ΣΕΛ. 14

• ΣΕΛ. 06 - 07

Παρεµβάσεις σε συγκοινωνιακούς 
κόµβους σε τέσσερις δηµοτικές 
κοινότητες µε στόχο την οργάνωση 
της κυκλοφορίας καθώς και τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
σχεδιάζει ο δήµος Θέρµης. 
Παράλληλα, η διοίκηση του δήµου 
έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να 
προχωρήσει η κατασκευή των τριών 

κόµβων κατά µήκος της εθνικής οδού 
Θέρµης Γαλάτιστας οι οποίοι έχουν 
κολλήσει εξ’ αιτίας προβληµάτων 
που έχουν δηµιουργηθεί λόγω 
των απαλλοτριώσεων. Στο µεταξύ 
ολοκληρώνεται και τίθεται σε 
κυκλοφορία ο κόµβος στην είσοδο 
της Θέρµης.

• ΣΕΛ. 04 - 05

• ΣΕΛ. 08 - 09

Εγγραφές στους 
βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθµούς

Αναδάσωση 230 
στρεµµάτων 
στο δασόκτηµα Θέρµης

• ΣΕΛ. 05

Στο νέο ΕΣΠΑ µε 2,5 εκατ. ευρώ εντάχθηκε η 
ολοκλήρωση του δηµοτικού σχολείου Τριαδίου

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΣΕ ΤΡΙΑ∆Ι, ΤΡΙΛΟΦΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗ

Ο υπό κατασκευή κόµβος στην είσοδο της Θέρµης.
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ Το Θέµα

∆ιαγωνισµό για τη µακροχρόνια εκµί-
σθωση δηµοτικής έκτασης 203 στρεµ-

µάτων η οποία βρίσκεται στην περιοχή κο-
ντά στη Waterland προγραµµατίζει ο δήµος 
Θέρµης. Η εκµίσθωση θα είναι για διάστηµα 
σαράντα χρόνων και ο µισθωτής θα έχει τη 
δυνατότητα να κατασκευάσει ξενοδοχειακές 
µονάδες, ξενώνες, κάµπινγκ, γήπεδα και 
άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Τη σχετική 
απόφαση έλαβε το δηµοτικό συµβούλιο 
στη συνεδρίασή του την Μεγάλη Τρίτη. 
Η προς εκµίσθωση έκταση των 203 στρεµ-
µάτων βρίσκεται στα όρια των αγροκτηµά-
των Θέρµης και Ταγαράδων. Αποτελείται 
από τρία τµήµατα ως εξής: Το πρώτο τµή-
µα, εµβαδού 11 στρεµµάτων ανήκει σε 
περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων του 
πρωτογενούς τοµέα, ενώ το δεύτερο τµήµα 
εµβαδού 145 στρεµµάτων και το τρίτο, εµ-
βαδού 47 στρεµµάτων, ανήκουν σε περιο-
χή προστασίας και οικοανάπτυξης. Μεταξύ 
άλλων, στο πρώτο τµήµα επιτρέπεται δηµι-
ουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ στο 
δεύτερο και στο τρίτο επιτρέπονται εγκατα-
στάσεις αναψυχής µε µέγιστη δόµηση 600 
τ.µ., ξενώνες, ξενοδοχεία και οργανωµένες 
τουριστικές κατασκηνώσεις µε µέγιστο ύψος 
κτιρίων 7,5 µ. και αθλητικές εγκαταστάσεις 
χωρίς περιορισµό κτιριακού όγκου.
Πρόκειται για την έκταση η οποία είχε προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον του µεγαλοµε-
τόχου του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη ο οποίος 
σχεδίαζε να κατασκευάσει σε αυτήν την 
περιοχή το αθλητικό κέντρο του συλλό-
γου. Σηµειώνεται ότι για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού εκµίσθωσης έχει ενηµερωθεί 
η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ενώ ενδιαφέρον για 
την έκταση έχει εκδηλωθεί και από µεγάλες 
εταιρείες του εξωτερικού. 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του 
ετήσιου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των 
100.000 ευρώ το οποίο θα ισχύει για τα τρία 
πρώτα χρόνια της µίσθωσης. Ως ηµεροµηνία 
έναρξης της µίσθωσης ορίζεται η επόµενη 
ηµέρα από εκείνη της υπογραφής της σύµ-
βασης µίσθωσης. Ο πλειοδότης-µισθωτής, 
κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθω-
σης, θα έχει υποχρέωση να καταβάλει στον 
∆ήµο Θέρµης το ποσό των 800.000 ευρώ, 
το οποίο θα συµψηφιστεί µε τα µισθώµατα 
των πρώτων ετών της µίσθωσης, που θα θε-
ωρούνται από τότε εξοφληµένα.
Από τον τέταρτο χρόνο της µίσθωσης, το µί-

σθωµα θα αναπροσαρµόζεται κατά το ποσο-
στό αύξησης του δείκτη τιµών καταναλωτή 
του προηγούµενου έτους, όπως η αύξηση 
προσδιορίζεται από την αρµόδια προς τού-
το υπηρεσία. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται 
στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου το πρώ-
το δεκαήµερο κάθε µισθωτικού έτους.
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό κάθε εν-
διαφερόµενος έχει υποχρέωση να καταθέ-
σει στον ∆ήµο Θέρµης εγγυητική επιστολή 
Τράπεζας, ποσού 300.000 ευρώ. Η ανωτέ-
ρω εγγυητική επιστολή θα ισχύει µέχρι την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης 
και στη συνέχεια θα επιστραφεί στον πλει-
οδότη-µισθωτή και θα αντικατασταθεί µε 
άλλη εγγυητική επιστολή, ποσού ίσου µε 
ποσοστό 10% επί του συµφωνηµένου µι-
σθώµατος ενός έτους, για την εξασφάλιση 
της έγκαιρης και εντός των προθεσµιών που 
ορίζονται από τη διακήρυξη καταβολής του 
µισθώµατος. Πέραν της εγγυητικής επιστο-
λής, ο µισθωτής υποχρεούται να παρουσιά-
σει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα είναι συ-
νυπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων 
της σύµβασης.
Στους λοιπούς συµµετέχοντες στη δηµο-
πρασία η εγγυητική επιστολή θα επιστρα-
φεί δέκα ηµέρες µετά την ηµέρα έγκρισης 
των πρακτικών της δηµοπρασίας. Ο ∆ήµος 
Θέρµης διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει 
το χρονοδιάγραµµα της δηµοπρασίας, να 
µην κατακυρώσει το αποτέλεσµά της, εφό-
σον η προσφορά κριθεί ασύµφορη ή να την 
µαταιώσει οριστικά ή να την επαναλάβει µε 
ή χωρίς τροποποίηση των όρων της, χωρίς 
υποχρέωση αποζηµίωσης των υποψηφίων 
που έλαβαν µέρος στη δηµοπρασία.
Κάθε κτίριο και κάθε άλλη µόνιµη εγκα-
τάσταση που θα κατασκευαστεί στην εν 
λόγω έκταση, θα περιέλθει µετά τη λύση ή 
τη λήξη της µίσθωσης στην κυριότητα του 
∆ήµου Θέρµης, χωρίς υποχρέωση αυτού 
να αποζηµιώσει τον µισθωτή, ο οποίος δεν 
δικαιούται να τα αφαιρέσει. 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος στο δη-
µοτικό συµβούλιο ο δήµαρχος Θόδω-
ρος Παπαδόπουλος τόνισε ότι η πρόταση 
εκµίσθωσης του συγκεκριµένου χώρου 
εντάσσεται στην προσπάθεια αξιοποίησης 
της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου και όχι 
στην εκποίησή της, µε προσέλκυση επενδυ-
τών, ειδικά στην παρούσα συγκυρία που η 
οικονοµία της χώρας χρειάζεται επενδυτικά 

κεφάλαια. Ο δήµαρχος επισήµανε ότι το 
δηµοτικό συµβούλιο πρέπει, αξιοποιώντας 
την ακίνητη περιουσία, να δώσει υπεραξία 
στη γη της περιοχής του ∆ήµου και ανέφερε 
ως παράδειγµα την περίπτωση εκµίσθωσης 
γης στο ξενοδοχείο HYATT. Τόνισε ότι «οι 
αθλητικές και τουριστικές εγκαταστάσεις 
που προτείνεται να δηµιουργηθούν στην 
περιοχή αναβαθµίζουν το περιβάλλον και 
αυξάνουν τη δυναµική ανάπτυξης την οποία 
οφείλουµε να δηµιουργήσουµε µέσα από 
τις διαδικασίες που δίνει η νοµοθεσία». Πέ-
ραν των ανωτέρω, ο κ. Παπαδόπουλος εξή-
γησε ότι µε την προκαταβολή των 800.000 
ευρώ έναντι των µισθωµάτων των πρώτων 
ετών θα προχωρήσει η κατασκευή κλειστού 
κολυµβητηρίου το οποίο ο δήµος το έχει 
άµεση ανάγκη. 
Για την εκµίσθωση της έκτασης κλήθηκαν 
να διατυπώσουν γνώµη τα Συµβούλια των 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων Θέρµης και Ταγα-
ράδων. Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοι-
νότητας Θέρµης διατύπωσε θετική γνώµη, 
ενώ αυτό των Ταγαράδων διατύπωσε τη 
γνώµη ότι συµφωνεί για την εκµίσθωση, µε 
τους εξής όρους:
α. τα µισθώµατα για τα πρώτα χρόνια θα 
δεσµευτούν για την κατασκευή κτιρίου πο-
λιτιστικού κέντρου στην Κοινότητα Ταγαρά-

δων, και
β. το 50% των θέσεων εργασίας της επέν-
δυσης θα καλυφθεί µε κριτήρια εντοπιότη-
τας από κατοίκους των Κοινοτήτων Ταγαρά-
δων και Θέρµης.
Ωστόσο, οι όροι απορρίφθηκαν από το δη-
µοτικό συµβούλιο. Ειδικότερα, ο πρώτος 
κρίθηκε παράνοµος επειδή αντίκειται στις 
αρχές που διέπουν την οργανωτική δοµή 
και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
αφού τείνει στην καθιέρωση διαφορετικής 
και άνισης µεταχείρισης µεταξύ των ∆ηµοτι-
κών και Τοπικών Κοινοτήτων εκ µέρους της 
∆ηµοτικής Αρχής. Όσον αφορά τον δεύτε-
ρο όρο το δηµοτικό συµβούλιο έκρινε ότι 
ακόµη κι αν συµπεριληφθεί στη σύµβαση 
µίσθωσης, δεν θα δηµιουργήσει καµία νο-
µική δέσµευση στον µισθωτή-επιχειρηµατία 
ως προς το δικαίωµά του να επιλέγει για την 
επιχείρησή του το απαιτούµενο επιστηµο-
νικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που θα 
του επιβάλουν τρίτοι.
Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι Φάνης Καρκα-
τζούνης, ∆ηµήτρης Σφονδύλας και Ιωάννα 
Τριανταφυλλίδου, καθώς και ο πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων ∆η-
µήτρης Καλαθάς.

Νέες αθλητικές και ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις

ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 203 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ ΝΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ

Η προς εκµίσθωση έκταση των 203 στρεµµάτων βρίσκεται δίπλα από τις εγκαταστάσεις της 
Waterland.



Παρεµβάσεις σε συγκοινωνιακούς κόµ-
βους σε τέσσερις δηµοτικές κοινότητες 

µε στόχο την οργάνωση της κυκλοφορίας 
καθώς και τη βελτίωση της οδικής ασφά-
λειας σχεδιάζει ο δήµος Θέρµης. Παράλ-
ληλα, η διοίκηση του δήµου έχει αναλάβει 
πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει η κα-
τασκευή των τριών κόµβων κατά µήκος της 
εθνικής οδού Θέρµης Γαλάτιστας οι οποίοι 
έχουν κολλήσει εξ’ αιτίας προβληµάτων 
που έχουν δηµιουργηθεί λόγω των απαλ-
λοτριώσεων. Στο µεταξύ ολοκληρώνεται 
και τίθεται σε κυκλοφορία ο κόµβος στην εί-
σοδο της Θέρµης η κατασκευή του οποίου 
είχε καθυστερήσει λόγω των προβληµάτων 
που υπήρξαν µε την εργολαβία του έργου 
το οποίο εκτελεί η «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΚΟΜΒΟΙ
Στο στάδιο της προετοιµασίας προκειµένου 
να ανατεθούν οι µελέτες βρίσκεται το θέµα 
της κατασκευής των τεσσάρων εσωτερικών 
κόµβων στους οικισµούς Τριαδίου, Τρικλό-
φου, Βασιλικών και Αγίου Νικολάου στη 
Θέρµη. Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της 
διοίκησης του δήµου οι µελέτες πρόκειται 
να ολοκληρωθούν µέσα στους επόµενους 
µήνες ώστε να ακολουθήσει εν συνεχεία η 
δηµοπράτηση των έργων. Οι τέσσερις σχε-
διαζόµενοι κόµβοι είναι οι εξής:
1. Κόµβος εισόδου Τριαδίου: θα κα-
τασκευαστεί κυκλικός κόµβος στην είσο-
δο του οικισµού, στη συµβολή των οδών 
Αγιορειτών Πατέρων και Ηρώων Πολυτε-
χνείου. Στόχος είναι η βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στο συγκεκριµένο σηµείο στο 
οποίο γίνονται πολλά ατυχήµατα. Σηµειώ-
νεται ότι στην είσοδο του Τριαδίου υπάρ-

χουν πολλές µετακινήσεις πεζών εξ’ αιτίας 
των χρήσεων που συγκεντρώνονται στην 
περιοχή του κόµβου όπως το δηµοτικό 
σχολείο, η παιδική χαρά και το δηµοτικό 
πάρκο. Επίσης, από τον κόµβο αυτόν διέρ-
χεται σχεδόν το σύνολο των µετακινήσεων 
των κατοίκων του οικισµού µε τα οχήµατά 
τους, αφού οι οδοί οι οποίοι συµβάλλουν 
εκεί είναι οι κυριότερες του Τριαδίου.
2. Κόµβος στα σχολεία του Τριλόφου: 
θα γίνουν παρεµβάσεις στην κεντρική οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος των σχο-
λείων. Στο σηµείο αυτό δηµιουργούνται 
κυκλοφοριακά προβλήµατα, κυρίως τις 
πρωινές ώρες κατά την προσέλευση των 
µαθητών, ενώ δυσλειτουργίες παρατηρού-
νται και εξ’ αιτίας της στάσης του αστικού 
λεωφορείου και της παρά την οδό στάθ-
µευσης οχηµάτων. Σχεδιάζονται διαπλάτυν-
ση των πεζοδροµίων, δηµιουργία εσοχών 
µε θέσεις στάθµευσης, κατασκευή διαβά-
σεων, τοποθέτηση σήµανσης κ.ά. 
3. Κόµβος Αγίου Νικολάου (Θέρµη): θα 
κατασκευαστεί κυκλικός κόµβος καθώς στο 
συγκεκριµένο σηµείο συναντώνται πολλοί 
δρόµοι (Αγ. Νικολάου, Μεγ. Αλεξάνδρου, 
Τσαλδάρη, Καραϊσκάκη, Αθηνάς) µε απο-
τέλεσµα να προκαλούνται κυκλοφοριακά 
προβλήµατα. Επιπλέον, υπάρχει και ζήτηµα 
οδικής ασφάλειας καθώς στο ίδιο σηµείο 
αποβιβάζονται και επιβιβάζονται σε λεωφο-
ρεία µαθητές του 4ου δηµοτικού σχολείου. 
Με την κατασκευή του κυκλικού κόµβου 
θα οµαλοποιηθεί η κυκλοφοριακή ροή ενώ 
θα ενισχυθεί και η οδική ασφάλεια. 
4. Κόµβος στα σχολεία των Βασιλικών: 
θα γίνουν συγκοινωνιακές παρεµβάσεις 
στην περιοχή του κλειστού γυµναστηρί-
ου και του σχολικού συγκροτήµατος του 

γυµνασίου και του λυκείου. Στην περιοχή 
παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλή-
µατα, κυρίως τις πρωινές ώρες, κατά την 
προσέλευση των µαθητών, αλλά και εξ’ αι-
τίας του κλειστού γυµναστηρίου στο οποίο 
µεταφέρονται αθλητές µε ιδιωτικά Ι.Χ. και 
λεωφορεία. Προβλέπονται έργα διαπλά-
τυνσης πεζοδροµίων, κατασκευή διαχωρι-
στικής νησίδας, χώρος στάθµευσης για λε-
ωφορεία, κατασκευή διαβάσεων κ.ο.κ.

Ο ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
Έπειτα από πολλές περιπέτειες και αφού 
υπήρξε παρέµβαση του δηµάρχου Θέρµης 
Θόδωρου Παπαδόπουλου, προχώρησε η 
κατασκευή του µεγάλου κυκλικού κόµβου 
στην είσοδο της Θέρµης (στη συµβολή µε 
την εθνική οδό Θέρµης – Γαλάτιστας). Το 
έργο είχε κολλήσει εξ’ αιτίας προβληµά-
των στην εργολαβία που εκτελεί η Εγνατία 
Οδός Α.Ε. Χρειάστηκαν επανειληµµένες 
παρεµβάσεις του δηµάρχου τόσο προς 

την Εγνατία Οδό Α.Ε., και κυρίως προς 
τους ιδιοκτήτες γης του περίγυρου. Με τις 
παρεµβάσεις του δηµάρχου πείστηκαν και 
επέτρεψαν την κατασκευή του έργου χωρίς 
οι περιουσίες τους να απαλλοτριωθούν. 
Παρεµβάσεις έγιναν και προς τον ανάδοχο 
προκειµένου να ξεκολλήσει το έργο και να 
ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου. 
Πρόθεση της διοίκησης του δήµου είναι να 
αναλάβει ο δήµος Θέρµης τη διαχείριση αυ-
τού του κόµβου, όπως και εκείνου ο οποί-
ος βρίσκεται λίγο βορειότερα, στην είσοδο 
του στρατοπέδου της αεροπορίας, οι οποίοι 
ανήκουν στην αρµοδιότητα της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριµένα, η 
διοίκηση του δήµου βρίσκεται σε συνεννό-
ηση µε τους αρµόδιους παράγοντες της πε-
ριφέρειας για να υπογραφεί προγραµµατική 
σύµβαση µεταξύ δήµου και περιφέρειας 
προκειµένου η διαχείριση και η φροντίδα 
των δύο αυτών κυκλικών κόµβων να περά-
σει στην ευθύνη του δήµου Θέρµης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ∆Ι, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΤΡΙΛΟΦΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗ
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Φωτορεαλιστική απεικόνιση της περιοχής 
των σχολείων του Τριλόφου όπου θα γίνουν 
οι κυκλοφοριακές παρεµβάσεις.

Η διασταύρωση όπου θα κατασκευαστεί 
κυκλικός κόµβος στην περιοχή Αγίου Νικολάου 
στη Θέρµη.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση 
του κυκλικού κόµβου στην είσοδο 
του Τριαδίου.

Η περιοχή του κλειστού γυµναστηρίου και 
των σχολείων όπου θα γίνει ο κόµβος των 
Βασιλικών.

Έργα βελτίωσης της κυκλοφορίας 
και της οδικής ασφάλειας

Ο δήµαρχος Θέρµης Θόδωρος Παπαδόπουλος επιθεωρεί τις εργασίες κατασκευής του κόµβου στην 
είσοδο της Θέρµης.



Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΟΥΝ
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Πρόγραµµα υιοθεσίας 
χώρων πρασίνου
Ένα νέο πρόγραµµα «Υιοθεσίας χώρων πρασί-

νου» ξεκίνησε η αντιδηµαρχία Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Πρασίνου του δήµου Θέρµης. 
Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα σε εθελοντές 
να υιοθετήσουν ένα πάρκο, µια νησίδα πρασίνου 
ή ακόµη και ένα δέντρο. Στόχος της πρωτοβουλίας 
είναι να βελτιωθεί η ποιότητα του υπάρχοντος πρα-
σίνου και παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα σε 
ιδιώτες, εταιρείες, συλλόγους, σωµατεία, ιδρύµατα, 
σχολεία και σε οµάδες πολιτών να αναλάβουν σε 
εθελοντική βάση τις εργασίες συντήρησης και καθα-
ριότητας των χώρων αυτών. 
Όπως εξηγεί ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Παύλος Χρυ-
σοχόου «στόχος αυτής της πρωτοβουλίας δεν είναι η 
µεταφορά της ευθύνης στον εθελοντή κάτοικο αλλά 
η ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και η συµµετοχή 
του στην καλλιέργεια του οράµατος για τη σταδιακή 
µετατροπή του δήµου Θέρµης σε αυτό που αποκα-
λείται ‘Πράσινη Πόλη’ ή απλά ‘Ανθρώπινη Πόλη 
του Αύριο’. Στόχος µας είναι η καθιέρωση του θε-
σµού µε προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων και των 
ρόλων, καθώς και των εργασιών που θα υλοποιού-
νται µε τις υποδείξεις και σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Συντήρησης Πρασίνου». 
Ο δήµος Θέρµης όπως όλες οι πόλεις παρουσιάζει 
αρκετά προβλήµατα όσον αφορά το αστικό πράσι-
νο, εξ’ αιτίας κυρίως της µεγάλης έκτασής του, της 
εκρηκτικής αύξησης του πληθυσµού που σηµειώ-
θηκε την τελευταία δεκαετία και της µεγάλης έκτα-
σης ελεύθερων ανοιχτών χώρων πρασίνου. Η συ-
ντήρηση αλλά και η αύξηση των χώρων πρασίνου 
γίνεται ολοένα και δυσκολότερη λόγω της έλλειψης 
πόρων αλλά και λόγω της συνεχούς απώλειας προ-
σωπικού. Σηµειώνεται ότι ο δήµος Θέρµης κατα-
λαµβάνει συνολική έκταση 385.321,80 στρεµµάτων 
στα οποία περιλαµβάνονται εκατοντάδες ελεύθεροι 
χώροι, πάρκα, νησίδες, αυλές σχολείων, χιλιάδες 
δέντρα κ.ο.κ.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό της αντιδηµαρχίας Καθα-
ριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου η διαδικασία 
η οποία θα ακολουθείται για την υιοθεσία χώρου 
πρασίνου είναι η εξής: O ενδιαφερόµενος θα υπο-
βάλλει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία Πρασίνου 
όπου θα αναφέρει το χώρο Πρασίνου που ενδια-

φέρεται να υιοθετήσει, αλλά και τις παρεµβάσεις τις 
οποίες προτίθεται να υλοποιήσει στο χώρο αυτό. Στη 
συνέχεια θα συντάσσεται µεταξύ του δήµου και του 
αναδόχου ή αναδόχων συµφωνητικό το οποίο θα 
πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση του Τµήµατος 
Συντήρησης Πρασίνου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που περιλαµβάνει το συµφωνητικό διαρκείας 36 µη-
νών, είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθοι:
Ο ανάδοχος οφείλει:
1. Να συντηρεί (πότισµα, βοτάνισµα, κλάδεµα κ.τ.λ.) 
και να καθαρίζει το χώρο τουλάχιστον µία φορά την 
εβδοµάδα.
2. Να αντικαθιστά το φυτικό υλικό όποτε καταστρέφεται. 
3. Να κουρεύει το χλοοτάπητα τους εαρινούς, θερι-
νούς και φθινοπωρινούς µήνες σε περίπτωση που ο 
χώρος διαθέτει χλοοτάπητα.
4. Να φυτεύει δέντρα, αφού προηγηθεί γραπτό αίτη-
µα και έγκριση από το Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου.
5. Να ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία Πρασίνου 
για την παραίτησή του από το Πρόγραµµα.
6. ∆εν επιτρέπεται να εκµεταλλεύεται µε οποιοδήπο-
τε κέρδος το χώρο (π.χ. τοποθέτηση καντίνας, εισιτή-
ριου εισόδου κ.τ.λ.).
7. ∆εν επιτρέπεται να µεταβιβάσει σε τρίτον την φρο-
ντίδα του πάρκου.
8. ∆εν µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε παρέµβα-
ση στο πάρκο και οποιαδήποτε κατασκευή χωρίς την 
έγκριση του ∆ήµου και των ∆ιευθύνσεων Πρασίνου 
και Τεχνικών Έργων.
Από την πλευρά του ο ∆ήµος αναλαµβάνει: την 
παροχή νερού και ρεύµατος, την αποκατάσταση ζη-
µιών από βανδαλισµούς, την αποκοµιδή των απορ-
ριµµάτων, την παροχή λιπασµάτων για τη λίπανση 
του πάρκου και όποτε είναι εφικτό την παροχή φυτι-
κού υλικού (εποχιακά άνθη, δένδρα, θάµνους), την 
επίβλεψη και την παρακολούθηση της υιοθεσίας, 
δυνάµενος να την καταγγείλει εφόσον κριθεί ότι πα-
ραβιάζονται οι όροι της, την πινακίδα υιοθεσίας του 
πάρκου (µορφή, διαστάσεις), τη στήριξη µε οποιο-
δήποτε τρόπο των παρεµβάσεων του αναδόχου. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες το πρόγραµµα υιοθεσίας 
χώρων πρασίνου τίθεται άµεσα σε εφαρµογή καθώς 
έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την υιοθέτηση 
δύο κυκλικών κόµβων, στην είσοδο της Θέρµης (πε-
ριοχή Αγίου Τρύφωνα) και στην επέκταση Θέρµης 
επί της οδού Α. Κουγιάµη.

Πρωτοβουλίες προ-
κειµένου να προ-

χωρήσει η κατασκευή 
των κόµβων, στη στρο-
φή προς Περιστερά και 
προς Σουρωτή (απο-
θήκες) καθώς και στα 
Βασιλικά, οι οποίοι πε-
ριλαµβάνονται στην ερ-
γολαβία διαπλάτυνσης 
της εθνικής οδού Θέρ-
µης – Γαλάτιστας, έχει αναλάβει ο δήµος Θέρµης. Το έργο έχει κολλήσει 
εξ’ αιτίας των εκκρεµοτήτων που υπάρχουν µε τις απαλλοτριώσεις των 
ιδιωτικών εκτάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των κόµβων (δι-
απλάτυνση λωρίδων, κατασκευή λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυν-
σης κ.λπ.) που αφορούν στους κόµβους Περιστεράς και Σουρωτής και 
κάποιων επιµέρους διευθετήσεων οι οποίες πρέπει να γίνουν στον κόµβο 
των Βασιλικών. Συγκεκριµένα, ο δήµος ανέλαβε να µεσολαβήσει προς 
τους περίπου 130 ιδιοκτήτες των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων ώστε να 
συναινέσουν να προχωρήσει η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των 
κόµβων πριν από την καταβολή των αποζηµιώσεις, χωρίς βεβαίως να 
διακυβεύονται τα δικαιώµατά τους. 
Η πρώτη συγκέντρωση έγινε στις 13 Μαΐου, στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του δηµοτικού συµβουλίου, µε κατοίκους της Περιστεράς. Στη 
συγκέντρωση συµµετείχαν ο δήµαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο 
αντιδήµαρχος Απόστολος Τσολάκης, εκπρόσωποι των παρατάξεων της 
αντιπολίτευσης (Απόστολος Πράτανος, Χρήστος Σαραφιανός, Μόσχος 
Μοσχόπουλος, ∆ηµήτρης Βλαχοµήτρος) και κάτοικοι των οποίων οι 
περιουσίες εµπλέκονται στην κατασκευή του κόµβου της Περιστεράς. 
Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι η κατασκευή του κόµβου είναι µεγά-
λης σηµασίας καθώς ενισχύει την οδική ασφάλεια και διευκολύνει την 
κυκλοφορία. Τόνισε πως εάν δεν επιτραπεί η άµεση εγκατάσταση του 
εργολάβου το έργο θα µαταιωθεί καθώς στο τέλος Αυγούστου εκπνέ-
ει η παράταση που έχει δοθεί για την ολοκλήρωση της εργολαβίας. 
Αναγνώρισε ότι το έργο είχε εξ’ αρχής προβλήµατα περιβαλλοντικά και 
απαλλοτριώσεων, υπογραµµίζοντας ότι ο δήµος δεν είχε καµία εµπλοκή 
στο σχεδιασµό του καθώς πρόκειται για έργο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Ο 
δήµαρχος ζήτησε από τους κατοίκους να συναινέσουν ώστε να ξεκινή-
σουν τα έργα, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η διαδικασία των 
απαλλοτριώσεων. Εξήγησε ότι παρόµοια διαδικασία έγινε και στη Θέρµη 
όπου προχώρησε η κατασκευή του κόµβου στην είσοδο της πόλης. «Ο 
εργολάβος µπήκε σε ιδιοκτησίες µε δική µου παρέµβαση, αλλιώς δεν 
επρόκειτο να γίνει ο κόµβος», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος. 
Οι κάτοικοι έδειξαν διάθεση να βοηθήσουν, ζήτησαν ωστόσο διαβεβαι-
ώσεις ότι ο εργολάβος θα αποκαταστήσει πλήρως τις όποιες ζηµιές υπο-
στούν οι επικείµενες εγκαταστάσεις στις ιδιοκτησίες τους (περιφράξεις, 
δίκτυα κ.ά.). Ο δήµαρχος τόνισε ότι για το σκοπό αυτό θα κάνει νέα πα-
ρέµβαση στην Εγνατία Οδό Α.Ε. προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης 
αποκατάσταση των ζηµιών. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου επισήµα-
νε ο κ. Πράτανος ο οποίος είπε ότι σύσσωµο το δηµοτικό συµβούλιο θα 
πάει στην Εγνατία Οδό Α.Ε. προκειµένου να διασφαλίσει τα συµφέροντα 
των κατοίκων. Πρέπει να γίνει ο κόµβος της Περιστεράς όπως και αυτός 
της Σουρωτής, τόνισε από την πλευρά του ο κ. Βλαχοµήτρος, προσθέ-
τοντας ότι είναι αυτονόητο πως όποιες ζηµιές γίνουν σε ιδιοκτησίες θα 
πρέπει να αποκατασταθούν. 
Λεπτοµερή αποτύπωση των προβληµάτων που δηµιουργούνται σε κάθε 
µία από τις ιδιοκτησίες παρουσίασε στους κατοίκους η σύµβουλος του 
δηµάρχου για τεχνικά θέµατα, Μαρία Γρηγοριάδου.

Προβλήµατα µε τους τρεις 
εξωτερικούς κόµβους

Ο κόµβος στην περιοχή του Αγίου Τρύφωνα.

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ

Από τη διαβούλευση η οποία έγινε στις 13 Μαΐου 
µε κατοίκους της Περιστεράς, στην αίθουσα του 
δηµοτικού συµβουλίου στα Βασιλικά.



Την αναδάσωση εκτάσεων περί-
που 230 στρεµµάτων στη θέση 

Μερσινούδα του δασοκτήµατος 
Ισενλή προωθεί για το αµέσως 
προσεχές διάστηµα ο δήµος Θέρ-
µης. Πρόκειται για έργο το οποίο θα 
εκτελεστεί σε συνεργασία µε τη ∆ι-
εύθυνση Συντονισµού και Επιθεώ-
ρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης 
διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και 
τη ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται να 
ξεκινήσει τους επόµενους µήνες και 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο 
τέλος του 2016 µε αρχές του 2017. 
Την ευθύνη της αναδάσωσης, της 
φύλαξης και περιποίησης των φυ-
ταρίων για πέντε χρόνια έχει η ∆ι-
εύθυνση Αναδασώσεων. Στη συνέ-
χεια παραδίδεται στον ∆ήµο Θέρ-
µης ο οποίος όλη αυτή την περίοδο 
θα έχει την υψηλή επιστασία και θα 
παρακολουθεί µέσω των υπηρεσι-
ών του την οµαλή εξέλιξη του έρ-
γου σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη.
Προς το τέλος Απριλίου έγινε ειδι-
κή σύσκεψη στο δηµαρχείο Θέρµης 
µε τη συµµετοχή του δηµάρχου 
Θόδωρου Παπαδόπουλου, του 
διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Συντο-
νισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
της Αποκεντρωµένης διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης Απόστολου 
Αϊναλή, του διευθυντή της ∆ιεύ-
θυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής 
Μακεδονίας Παναγιώτη Κυριακίδη, 
του µελετητή – δασολόγου Στέργι-
ου ∆ιαµαντόπουλου κ.ά. Στη συ-
νέχεια έγινε επιτόπου επιθεώρηση 
των προς αναδάσωση περιοχών. 
Όπως εξήγησε ο δήµαρχος Θέρµης 
Θόδωρος Παπαδόπουλος, στόχος 
του ∆ήµου είναι η περαιτέρω πε-
ριβαλλοντική αναβάθµιση της πε-
ριοχής µε τη δηµιουργία ενός νέου 
µικτού δάσους µε είδη της ζώνης 
εξάπλωσης της περιοχής. Επιπλέον 
υπάρχουν σκέψεις ο ∆ήµος στην 
ίδια περιοχή και συγκεκριµένα σε 
παρακείµενη έκταση στα ερείπια 
του παλαιού οικισµού να ανακατα-
σκευάσει µε τα ίδια υλικά (πέτρα) 
σχετική κτιριακή υποδοµή που θα 
λειτουργήσει ως ορεινό καταφύγιο 

προκειµένου να βελτιώσει την επι-
σκεψιµότητα της περιοχής.

ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΙΣΕΝΛΗ
Το δασόκτηµα Ισενλή αποτελεί ιδι-
οκτησία του ∆ήµου Θέρµης. Βρί-
σκεται βορειοανατολικά της πόλης 
της Θέρµης και σε απόσταση τριών 
χιλιοµέτρων από αυτήν. Η θέση του 
είναι κάτω από το στρατιωτικό ρα-
ντάρ του Χορτιάτη, ανατολικά και 
βόρεια του οικισµού Τριαδίου και 
εκτείνεται πάνω από την οµώνυµη 
ορεινή λίµνη του Τριαδίου.
Το δηµοτικό δασόκτηµα Ισενλή µε 
την υπ’αριθ. 147/1935 απόφαση 
της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων 
Θεσσαλονίκης βρέθηκε ότι ήταν 
26.003 στρέµµατα και µεταβιβά-
σθηκε εξ’ ηµισείας στις τότε Κοι-
νότητες Θέρµης και Χορτιάτη ως 
ανταλλάξιµη µουσουλµανική πε-
ριουσία, εκτός από 700 στρέµµατα 
που παρέµειναν διαθέσιµα για να 
διατεθούν σε ακτήµονες καλλι-
εργητές των δύο κοινοτήτων. Με 
το από 02/05/1952 πρωτόκολλο 
οριστικού διαχωρισµού του άρ-
θρου 89 του Αγροτικού Κώδικα 
το δασόκτηµα Ισενλή καθορίζεται, 
έπειτα από αποτύπωσή του, ως 
24.972,250 στρέµµατα και όχι ως 
26.003 στρέµµατα που καθόρισε 
µε την υπ’ αριθ. 147/1935 απόφα-
ση η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων 
Θεσσαλονίκης. Από τα 24.972,250 
στρέµµατα έχει αφαιρεθεί έκταση 
1.501,688 στρεµµάτων, διότι έχουν 
συµπεριληφθεί στην κυρωθείσα 
οριστική διανοµή του αγροκτή-
µατος Πανοράµατος. Η υπόλοιπη 
έκταση των 23.470,562 στρεµµά-
των διαχωρίστηκε σχεδόν στο µέσο 
υπέρ του ∆ήµου Θέρµης και της 
Κοινότητας Χορτιάτη.
Το βόρειο όριο του δασοκτήµατος 
βρίσκεται σε υψόµετρο 600 µ. σε 
σηµείο ενός µικρού ρέµατος που 
διασχίζει τη βορειοδυτική πλευρά 
του υψώµατος Στρογγυλό και το 
οποίο αποτελεί κλάδο του κεντρι-
κού ρέµατος «∆εσή». Σε εκείνη 
ακριβώς την θέση υπάρχουν µέ-
χρι και σήµερα τα πέτρινα ερείπια 
παλαιού τούρκικου οικισµού. Εκεί 
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Στο χάρτη της περιοχής ο οποίος συνοδεύει τη σχετική µελέτη, απεικονίζονται οι προς άµεση αναδάσωση περιοχές 
(Α, Β, Γ).

Αναδάσωση 230 στρεµµάτων 
στο δασόκτηµα Θέρµης

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΡΣΙΝΟΥ∆Α ΤΟΥ ∆ΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΕΝΛΗ



εκτείνεται σε περίπου 500 στρέµµατα και ένα από τα ωραι-
ότερα σηµεία (περιοχή γνωστή ως Μερσινούδα) του δη-
µοτικού δασοκτήµατος µε ήπιες κλίσεις λιβαδικής µορφής 
όπου φαίνεται ότι ήταν οι καλλιεργούµενες εκτάσεις των 
κατοίκων του παλαιού χωριού και οι λιβαδότοποί τους. 
Η συνολική έκταση σήµερα του δάσους ανέρχεται σε 
11.732 στρέµµατα. 
Η ορεογραφική διαµόρφωση του δασοκτήµατος Ισενλή 
χαρακτηρίζεται ως ηµιορεινή, µε ανάγλυφο από οµαλό 
έως σχετικά έντονο και υψόµετρο που ξεκινάει από τα 212 
µ. και φθάνει τα 728 µ. στην κορυφή του όρους Θερµού 
(Λάναρι), στα όρια των δηµοτικών κοινοτήτων Θέρµης και 
Ν. Ραιδεστού. Άλλη κορυφή µε σηµαντικό υψόµετρο είναι 
το Καραγάτσι (688 µ.), η οποία βρίσκεται πάνω από τον 
εγκαταλειµµένο οικισµό της Μερσινούδας. Εκτός ορίων 
του δασοκτήµατος Ισενλή και στα όρια του ∆ήµου Θέρµης 
µε τον ∆ήµο Χορτιάτη βρίσκεται η κορυφή Αγγελινούδι 
(545 µ.).

ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ
Το δασόκτηµα αποτελεί τµήµα της λεκάνης απορροής 
του χειµάρρου Ανθεµούντα. Στην περιοχή αναπτύσσο-
νται πολλά ρέµατα µε σηµαντικότερα τα εξής: ο Μεγάλος 
Λάκκος, που αρχίζει από το ύψωµα Αγγελινούδι (Καρτάλ 
Λόφος) και διέρχεται από το Τριάδι, το ∆εσή Ρέµα που 
αρχίζει από το Χορτιάτη και κατευθύνεται προς το Τριάδι 
και το Μαυρονέρι (Καρά Ρέµα), το οποίο περνάει από τα 
ανατολικά όρια της περιοχής. Εκτός αυτών υπάρχουν και 
πολλά µικρά ρέµατα τα οποία χαρακτηρίζονται από ανώ-

µαλη ετήσια δίαιτα και συντελούν στην εµφάνιση χειµαρ-
ρικών φαινοµένων και στη δηµιουργία του πολύµορφου 
ανάγλυφου. 
Στο χώρο του δασοκτήµατος υπάρχουν σηµαντικές πη-
γές συνεχούς ροής, οι οποίες βρίσκονται στις εξής θέσεις: 
θέση «Πηγή», στο δασικό δρόµο που οδηγεί στη Λακκιά, 
θέση «Αµπέλια» σε ρέµα που καταλήγει στο ∆εσή Ρέµα, 
θέση «Πλατανάκι» στο δρόµο που οδηγεί στο Πουρναρο-
χώρι και θέση «Νερού Μάνα» στο Χορτιάτη.
Η περιοχή εξάπλωσης του ∆ασοκτήµατος είναι ο φυσικός 
χώρος εξάπλωσης των δρυοδασών. Η βλάστηση αυτή, 
όµως υποχώρησε κάτω από την πίεση των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (υπερβόσκηση, εκχερσώσεις, λαθροϋλο-
τοµίες, πυρκαγιές) µε αποτέλεσµα την βαθµιαία αντικατά-
στασή της από άλλα ανθεκτικότερα είδη 
και κυρίως πουρνάρι. Κατά περιπτώσεις 
στην περιοχή έχουν γίνει εκτεταµένες 
αναδασώσεις µε αποτέλεσµα η βλάστη-
ση σήµερα να αποτελείται από κωνο-
φόρα και πλατύφυλλα, φυλλοβόλα και 
αείφυλλα.

Η ΠΑΝΙ∆Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Από πλατύφυλλα συναντούµαι κυρίως 
τα είδη: πρίνος, αριά, φράξος, απόδι-
σκη δρυς, άρκευθος, κολουτέα, γκορ-
τσιά, παλιούρι, ρείκι, γλιστροκουµαριά, 
σπάρτο, κίστος, σορβιά, οστριά, κορο-
νίλλη καθώς και τα είδη αγριοτριαντα-

φυλλιά, λαδανιά, βάτος κ.ά. Επίσης κατά τις αναδασώσεις 
εισήχθησαν στην περιοχή και ορισµένα άλλα πλατύφυλλα 
είδη όπως ακακία, κουτσουπιά, χνοώδης δρυς, αείλανθος 
κ.τ.λ. Στα ρέµατα εµφανίζονται είδη όπως η δάφνη, πικρο-
δάφνη, το πλατάνι και η µαύρη λεύκη. Επίσης στην περι-
οχή εµφανίζονται και αναρριχητικά φυτά όπως η κληµατίς 
και το αγιόκλιµα, τα οποία σε συνδυασµό µε τους θάµνους 
πολλές φορές σχηµατίζουν πυκνή βλάστηση.
Στη θέση «Μερσινούδα» του δασοκτήµατος εµφανίζονται 
λιγοστά είδη καστανιάς, καρυδιάς και ψευδακακίας. Από 
κωνοφόρα συναντούµαι τραχεία πεύκη, θαλασσία πεύκη, 
χαλέπιο πεύκη, µαύρη πεύκη, κουκουναριά, κυπαρίσσι 
κοινό, κυπαρίσσι Αριζόνας και κέδρο Ατλάντας.
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Τα ερείπια του παλιού τούρκικου οικισµού και στο βάθος ο Θερµαϊκός.Ο δήµαρχος Θέρµης Θόδωρος Παπαδόπουλος µε τον µελετητή – δασολόγο Στέργιο ∆ιαµατόπουλο 
στο δασόκτηµα Ισενλή.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Νέα διοίκηση
Νέα διοίκηση απέκτησε ο 

Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Θέρµης µετά τις εκλογές που 
έγιναν στις 17 Απριλίου και τη 
συγκρότηση σε σώµα του νέου 
οργάνου. 

Το νέο ∆.Σ. αποτελείται από 
τους:
Πρόεδρος 
∆ηµαρχόπουλος Χαράλαµπος
Αντιπρόεδρος 
Αηδονίδης Ιωάννης

Γραµµατέας Καζίλης Γεώργιος
Ταµίας Πονερίδης Ευστάθιος
Μέλος Βασιλειάδης Ιωάννης
Μέλος Κουρτίδης Αθανάσιος
Μέλος Κουσούλης Αχίλλειας
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΜΕ 100% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 2.540.000 ΕΥΡΩ

Άνοιξε ο δρόµος για την κατασκευή
Εντός του 2016 πρόκειται να γίνει η δη-

µοπράτηση του έργου κατασκευής του 
5ου δηµοτικού σχολείου Θέρµης (στο Τριά-
δι), µετά την ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 
2014 – 2020), µε ποσό χρηµατοδότησης 
2.540.000 ευρώ. Τη σχετική απόφαση 
υπέγραψε στις 18 Μαΐου ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι-
κώστας. Σύµφωνα µ’ αυτήν η κατασκευή 
του έργου πρόκειται να ξεκινήσει τον προ-
σεχή Νοέµβριο και εφόσον δεν προκύψουν 
απρόοπτα στην πορεία υλοποίησής του το 
νέο δηµοτικό σχολείο αναµένεται να ολο-
κληρωθεί το φθινόπωρο του 2018, ώστε 
να λειτουργήσει τη σχολική περίοδο 2018-
2019. 
«Το σχολείο στο Τριάδι είναι µια διαχρονική 
απαίτηση της τοπικής κοινωνίας, την οποία 
ικανοποιούµε, καλύπτοντας και τις νέες 
ανάγκες που προέκυψαν από την πληθυ-
σµιακή αύξηση στην περιοχή τα τελευταία 
δέκα χρόνια», δήλωσε κατά την υπογραφή 
της απόφασης για ένταξη του έργου στο νέο 
ΕΣΠΑ ο κ. Τζιτζικώστας. 
Την πλήρη ικανοποίησή του για την εξέλιξη 
αυτή εκφράζει ο δήµαρχος Θέρµης Θόδω-
ρος Παπαδόπουλος. «Είναι µια δικαίωση 
για το δήµο µας καθώς πρόκειται για ένα 
έργο το οποίο το κυνηγάµε εδώ και χρόνια. 
Όλοι γνωρίζουν την περιπέτεια στην οποία 
είχε περιέλθει από το 2010 όταν εγκατα-
λείφθηκε η κατασκευή του νέου σχολείου. 
Τώρα οι εργασίες ξαναρχίζουν, αφορούν 
ένα µεγαλύτερο σχολείο από αυτό που αρ-
χικά είχε σχεδιαστεί και µε εξασφαλισµένη 
χρηµατοδότηση 100%». Ο κ. Παπαδό-
πουλος επισήµανε επίσης ότι το δηµοτικό 
σχολείο στο Τριάδι είναι ένα µόνο από τα 
έργα σχολικής στέγης τα οποία διεκδικεί ο 
δήµος. «Συνεχίζουµε τις προσπάθειες για 
την ολοκλήρωση του 2ου γυµνασίου Θέρ-
µης στο Νέο Ρύσιο το οποίο είναι κι αυτό 
ηµιτελές, ενώ µέσα στο προσεχές διάστηµα 
θα υποβάλουµε φακέλους για τη χρηµα-
τοδότηση κατασκευής για το 2ο δηµοτικό 
σχολείο Πλαγιαρίου και το 7ο νηπιαγω-
γείο Θέρµης. Παράλληλα προωθούµε την 
κατασκευή του 2ου λυκείου Μίκρας στον 
Τρίλοφο». 
Αµέσως µετά την υπογραφή της απόφασης 
ένταξης του έργου κατασκευής του 5ου δη-
µοτικού σχολείου Θέρµης στο νέο ΕΣΠΑ 
οι αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες του δήµου 
ξεκίνησαν την επικαιροποίηση των τευχών 
δηµοπράτησης τα οποία θα σταλούν προς 
έγκριση στην αρµόδια διαχειριστική αρχή. 
Στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλες οι 

διαδικασίες το ταχύτερο δυνατόν ώστε να 
γίνει η δηµοπράτηση του έργου και να ξε-
κινήσουν οι εργασίες κατασκευής µέσα στο 
φθινόπωρο. 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ
Σήµερα οι περίπου 400 µαθητές του Τρια-
δίου στεγάζονται σε κτίριο µε δυνατότητα 
να στεγάσει το µισό µαθητικό δυναµικό, 
δηλαδή αυτό που αντιστοιχεί στο 3ο 10/
θέσιο ολοήµερο δηµοτικό σχολείο Θέρ-
µης (Τριαδίου). Οι υπόλοιποι µαθητές ανή-
κουν στο 5ο δηµοτικό σχολείο το οποίο 
συστεγάζεται µε το 3ο δηµοτικό από την 
ίδρυσή του. Από τα 19 τµήµατα του σχο-
λείου: τα τρία στεγάζονται σε βοηθητικούς 
χώρους µε ελάχιστο εµβαδόν, το ένα στο 
γραφείο του εκπαιδευτικού προσωπικού, 
άλλο ένα σε αίθουσα προκάτ τύπου kibo, 
τρία σε λυόµενο κτίριο που έχει κατασκευ-
αστεί για χρήση νηπιαγωγείου σε διπλανό 
οικόπεδο και άλλα δύο σε δύο επιπλέον 
προκάτ αίθουσες. Ο δήµος Θέρµης έχει 
ξοδέψει από ίδιους πόρους περισσότερες 
από 200.000 ευρώ για προµήθεια προκάτ 
αιθουσών και παρεµβάσεις διαµόρφωσης 
χώρων για την προσωρινή στέγαση των 
µαθητών, καθώς και για την εκπόνηση των 

µελετών επέκτασης του ηµιτελούς κτιρίου.
Έτσι, µε τη δηµοσιοποίηση των προσκλή-
σεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας µε τίτλο «Ανάπτυξη κτιριακών υποδο-
µών σχολικής εκπαίδευσης» µε τις οποίες 
κλήθηκαν οι δήµοι της Κεντρικής Μακε-
δονίας να υποβάλουν προτάσεις για έντα-
ξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Κεντρική Μακεδονία» και ειδικότερα 
στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ10 «Επέν-
δυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δε-
ξιοτήτων και τη δια βίου µάθηση», που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο δή-
µος Θέρµης έσπευσε να υποβάλει φάκε-
λο χρηµατοδότησης για το συγκεκριµένο 
έργο.
Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 5 Απρι-
λίου από το δηµοτικό συµβούλιο και 
την εποµένη υποβλήθηκε πληρέστατος 
φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρι-
σης του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την ένταξη του έργου 
στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Μετά 
από έλεγχο των δικαιολογητικών και του 
συνόλου των µελετών του έργου από τα 
στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής, µε την 
3240/18.5.2016 απόφαση του Περιφερει-
άρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η 

ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα της Περιφέρειας «Κεντρική Μα-
κεδονία 2014-2020», µε χρηµατοδότηση 
100% του προϋπολογισµού του, δηλαδή 
για το ποσό των 2.540.000, συµπεριλαµ-
βανοµένου του ΦΠΑ.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η κατασκευή του 5ου δηµοτικού σχολείου 
Θέρµης (Τριαδίου) έχει πίσω της ιστορία 
οκτώ και πλέον χρόνων. Το σχολείο ιδρύ-
θηκε µε την ΚΥΑ 45723/∆4/11.4.2008, µε 
οργανικότητα 10θέσιου. Έκτοτε όµως βρί-
σκεται σε αναστολή λόγω έλλειψης διδα-
κτηρίου. Η κατασκευή του σχολείου ξεκί-
νησε το 2008 όταν εκδόθηκε η οικοδοµική 
άδεια, µε φορέα υλοποίησης τη ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της τότε Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Το κτίριο 
είχε δυναµικότητα 150 µαθητών δηµοτικού 
σχολείου και µία αίθουσα νηπιαγωγείου. 
Λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης διεκόπη-
σαν οι εργασίες και, τελικά, το 2010 υπήρξε 
διάλυση της εργολαβίας. Μέχρι τη διάλυ-
ση της εργολαβίας είχαν κατασκευαστεί 
ο φέρων οργανισµός, όλες οι εξωτερικές 
και εσωτερικές τοιχοποιίες, οι µονώσεις, οι 
υποδοµές για τις ηλεκτρολογικές και µηχα-
νολογικές εγκαταστάσεις και ο σκελετός της 
ξύλινης στέγης του κτιρίου. 
Η τεράστια πληθυσµιακή αύξηση του οικι-
σµού Τριαδίου την τελευταία δεκαετία και, 
κατά συνέπεια, η αύξηση του µαθητικού 
δυναµικού της περιοχής, δηµιούργησε την 
ανάγκη επανασχεδιασµού του κτιρίου µε 
προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση και 
νέα εσωτερική διαρρύθµιση. Το υπό ανέγερ-
ση κτίριο δεν τηρούσε ούτε το κτιριολογικό 
πρόγραµµα 10θέσιου δηµοτικού σχολείου, 
ούτε τις προδιαγραφές του Οργανισµού Σχο-
λικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Έτσι, το 2011 ο δήµος 
υπέβαλε αίτηµα στο υπουργείο Παιδείας και 
το 2012 εγκρίθηκε το νέο κτιριολογικό πρό-
γραµµα του 5ου ολοήµερου δηµοτικού σχο-
λείου, για δυναµικότητα 225 µαθητών από 
150 που ήταν προηγουµένως. Στη συνέχεια, 
ο δήµος Θέρµης ανέθεσε τις απαιτούµενες 
µελέτες σε ιδιώτες µελετητές, προκειµένου 
να υλοποιήσει ένα έργο που αφενός θα 
πληροί τις προδιαγραφές και αφετέρου θα 
καλύπτει τις ανάγκες του οικισµού. Οι νέες 
µελέτες έλαβαν υπόψη τους περιορισµούς 
που προέκυπταν από το κτίσµα που είχε 
υλοποιηθεί και προέβλεψαν την προσθήκη 
ορόφου και την επέκταση του αρχικού κτιρί-
ου. Η νέα άδεια δόµησης για την κατασκευή 
του κτιρίου εκδόθηκε το 2012.

Το σχολείο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2008 αλλά δύο χρόνια µετά υπήρξε διάλυση
 της εργολαβίας λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης.
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Την κατασκευή του 2ου λυκείου Μί-
κρας προωθεί ο δήµος Θέρµης µε τη 

µέθοδο Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδι-
ωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ). Η διαδικασία είχε 
ξεκινήσει πριν από χρόνια, ωστόσο είχε 
παγώσει και τώρα επανήλθε καθώς το 
συγκεκριµένο σχολικό κτίριο περιλαµ-
βάνεται µεταξύ των δέκα σχολικών µο-
νάδων οι οποίες πρόκειται να κατασκευ-
αστούν µέσω Σ∆ΙΤ. 
Η διαδικασία ανέγερσης του 2ου λυκείου 
ξεκίνησε το µακρινό 2005 όταν ο πρώην 
∆ήµος Μίκρας εκπόνησε µελέτη τοπικού 
ρυµοτοµικού σχεδίου στη θέση «Βλά-
χος» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλό-
φου. Το συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει 
µεγάλα οικόπεδα για δηµοτικό σχολείο, 

νηπιαγωγείο, γενικό λύκειο, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου και πο-
λιτιστικό κέντρο.
Ήδη, στην περιοχή εγκαταστάθηκε και 
λειτουργεί δηµοτικό σχολείο και νηπια-
γωγείο, υπάρχει µελέτη για πολιτιστικό 
κέντρο, προµελέτη για την ανέγερση του 
λυκείου και ο ∆ήµος Θέρµης προβλέπει 
στον προγραµµατισµό του εκπόνηση µε-
λέτης για το κλειστό γυµναστήριο. 
Με τη θεσµοθέτηση της διαδικασίας ανέ-
γερσης σχολικών κτιρίων µέσω Σ∆ΙΤ, ο 
πρώην ∆ήµος Μίκρας είχε προεντάξει 
την κατασκευή του λυκείου µε την παρα-
πάνω µέθοδο. Για διάφορους λόγους η 
κατασκευή δεν προχώρησε.
Στο τέλος του 2015, µε έγγραφό του ο 

φορέας Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε., η ∆ιεύ-
θυνση Σ∆ΙΤ, ενηµέρωσε το ∆ήµο Θέρµης 
ότι στον προγραµµατισµό της εταιρείας 
περιλαµβάνονται, ανάµεσα σε δέκα σχο-
λικές µονάδες, και η µελέτη, χρηµατοδό-
τηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 
για 25 χρόνια και του λυκείου Μίκρας.
Ο ∆ήµος Θέρµης αντέδρασε άµεσα, θε-
τικά, και µε την υπ’ αρ. 483/2015 από-
φασή του, παραχώρησε εκ νέου δωρεάν 
το οικόπεδο έκτασης περίπου 15 στρεµ-
µάτων για την ανέγερση του λυκείου Μί-
κρας. Με σχετικό έγγραφο στις 31 Μαρ-
τίου οι Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. ενηµέ-
ρωσαν το ∆ήµο ότι για να προχωρήσει 
το εν λόγω έργο, απαιτούνται εκ µέρους 
του ∆ήµου ολοκληρωµένη γεωτεχνική 

µελέτη του οικοπέδου κόστους περίπου 
25.000 ευρώ και αρχαιολογικές έρευ-
νες σε συνεργασία µε την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία και σύνταξη σχετικής έκθεσης 
από την Αρχαιολογία. Ο ∆ήµος Θέρµης 
µέσα σε ελάχιστο χρόνο ανταποκρίθηκε 
στις ανωτέρω απαιτήσεις. Συγκεκριµέ-
να, κατέθεσε τη γεωτεχνική µελέτη του 
χώρου, συνεργάστηκε µε την Αρχαιο-
λογία, η οποία µετά τις σχετικές έρευ-
νες απέστειλε την έκθεσή της και πλέον, 
αναµένονται οι πρωτοβουλίες εκ µέρους 
της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. 
Υπενθυµίζεται ότι το 2ο λύκειο Μίκρας 
ιδρύθηκε µε ΦΕΚ το 2012, είναι 12θέσιο 
και προβλέπει τη στέγαση περίπου 300 
µαθητών.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο Σ∆ΙΤ

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την κατασκευή του 2ου λυκείου Μίκρας

Το σχολείο βρίσκεται στην επέκταση 
Τριαδίου, επί της οδού Αγιορειτών Πα-

τέρων, σε οικόπεδο εµβαδού περίπου 4.6 
στρεµµάτων. Η αρχική µελέτη προέβλεπε 
µονώροφο κτίριο µε επτά αίθουσες διδα-
σκαλίας και τις ελάχιστες απαιτούµενες υπο-
στηρικτικές χρήσεις (γραφεία, χώρους υγι-
εινής, αποθήκες). Για να επιτευχθεί αύξηση 
της δυναµικότητας του κτιρίου από 150 σε 
225 µαθητές έγινε νέα διαµερισµάτωση του 
ισογείου του υπό κατασκευή κτιρίου και 
προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου.

Το νέο κτίριο περιλαµβάνει δύο επιπλέον 
αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερα εργαστή-
ρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώ-
ρους γραφείων, βιβλιοθήκη, τραπεζαρία 
και άλλες απαιτούµενες υποστηρικτικές 

χρήσεις. Η κατ’ επέκταση προσθήκη αφο-
ρά στην κατασκευή µεγάλου ηµιυπαίθριου 
χώρου (200 τ.µ.), στην ανατολική πλευρά 
του κτιρίου.

Αναλυτικά, ο ισόγειος χώρος, συνολικού 
εµβαδού περίπου 980 τ.µ. περιλαµβάνει: 
πέντε αίθουσες διδασκαλίας των 50 τ.µ., 
βιβλιοθήκη, γραφεία δασκάλων και διευ-
θυντή, γραµµατεία, βοηθητικούς χώρους 
(WC µαθητών, ΑµΕΑ και προσωπικού, 
αποθηκευτικοί χώροι), µικρό γραφείο-
αναρρωτήριο, κουζίνα/τραπεζαρία και κυ-
λικείο.

Ο όροφος, συνολικού εµβαδού 940 τ.µ. 
περίπου περιλαµβάνει: τέσσερις αίθουσες 
διδασκαλίας των 50 τ.µ., τέσσερα εργαστή-

ρια (ξένων γλωσσών, πληροφορικής, φυ-
σικών επιστηµών και αισθητικής αγωγής), 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 140 τ.µ. µε 
υποστηρικτικές χρήσεις (σκηνή, αποθήκη 
σκηνής, αποδυτήρια), γραφεία συλλόγων 
γονέων, βοηθητικούς χώρους (χώροι υγι-
εινής, αποθήκη οργάνων, γενική αποθήκη, 
αρχείο).

Η κατασκευή του µεγάλου (περίπου 200 
τ.µ.) ηµιυπαίθριου χώρου (υπόστεγου) που 
προαναφέρθηκε, απαιτείται από τις προδι-
αγραφές του ΟΣΚ για προαυλισµό σε βρο-
χερό καιρό. Το υπόστεγο κατασκευάζεται 
στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, όπου 
υπάρχει διαθέσιµος χώρος. Τέλος, στο υπό-
γειο του κτιρίου εµβαδού περίπου 350 τ.µ. 
τοποθετούνται: γενική αποθήκη, αποθήκη 

οργάνων, γενικό αρχείο, και Η/Μ εγκατα-
στάσεις (λεβητοστάσιο, δεξαµενή καυσί-
µων, δεξαµενή και αντλιοστάσιο πυρόσβε-
σης και το µηχανοστάσιο ανελκυστήρα). 

Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου βρίσκεται 
στα νότια αυτού, ενώ στο ανατολικό τµήµα 
του οικοπέδου δηµιουργείται µεγαλύτερη 
διεύρυνση όπου χωροθετούνται γήπεδα 
(µπάσκετ, βόλεϊ). Επίσης προβλέπονται 
κερκίδες για την εξυπηρέτηση των γηπέδων 
και φύτευση του οικοπέδου σε όλη τη δι-
αθέσιµη έκταση. Η µελέτη του έργου έχει 
ακολουθήσει όλους τους Κανονισµούς και 
Οδηγίες σχεδιασµού ώστε το κτίριο να εί-
ναι πλήρως προσβάσιµο από τα άτοµα µε 
αναπηρία.

του δηµοτικού σχολείου στο Τριάδι

Πως θα είναι το νέο σχολείο

Η νότια όψη του νέου σχολείου.



Σε άρθρο της δηµοτικής παράταξης «Πα-
ρέµβαση Πολιτών» το οποίο δηµοσιεύ-

τηκε στην εφηµερίδα «Θέρµης ∆ρώµενα» 
σχετικά µε το θέµα της λειτουργίας Λαϊκής 
Αγοράς στη Νέα Ραιδεστό Θέρµης, χαρα-
κτηρίζεται «θέατρο του παραλόγου» το 
θέµα της ίδρυσής της Λαϊκής Αγοράς στη 
συγκεκριµένη ∆ηµοτική Κοινότητα και τονί-
ζεται µάλιστα ότι «το θέµα παραµένει έωλο 
για τον αν θα πραγµατοποιηθεί ή όχι».
Ο δήµαρχος Θέρµης Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος, για την αποκατάσταση της αλήθειας 
και την ορθή ενηµέρωση των δηµοτών επι-
σηµαίνει ότι η διαδικασία της ίδρυσης της 
Λαϊκής Αγοράς στη Νέα Ραιδεστό, βρίσκε-
ται σε πλήρη εξέλιξη και ακολουθούνται τα 
προβλεπόµενα, χωρίς καµία κωλυσιεργία 
από πλευράς του ∆ήµου Θέρµης. Μάλιστα 
ακολουθήθηκαν ακριβώς και µε τη σειρά 
που προβλέπονται τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 4 του Νόµου 42/64.
Θυµίζουµε πως από τη διαβούλευση η 
οποία έγινε το Μάρτιο 2015 στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα, προέκυψαν πέντε προτεινόµενοι 
χώροι, µε βάση τα όσα οι κάτοικοι της Νέας 
Ραιδεστού επέλεξαν και ψήφισαν.
Όπως είναι γνωστό, ο πρώτος προτεινό-
µενος από τους πολίτες χώρος κρίθηκε 
«µικρός» και άρα ακατάλληλος. Η κρίση 
αυτή διατυπώθηκε από τη ∆ιεύθυνση Λα-
ϊκών Αγορών και όχι από τον «Οργανισµό» 

όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο, αφού ο 
Οργανισµός έχει καταργηθεί και δεν υφί-
σταται πλέον, κάτι το οποίο θα έπρεπε να 
γνωρίζουν όσοι ασχολούνται σοβαρά µε το 
θέµα και δεν στοχεύουν µόνο στη δηµιουρ-
γία εντυπώσεων.
Σε εφαρµογή του σχετικού Νόµου λοιπόν, 
ακολούθησε η πρόσκληση µε αριθµό πρω-
τοκόλλου 174033/1929, αυτή τη φορά 
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγο-
ρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας, η οποία προτείνει τη χωροθέτηση της 
λαϊκής αγοράς :
1. Επί της οδού Κολοκοτρώνη, από την οδό 
Θουκιδίδου έως την οδό Γιάννη Κρανιδιώ-
τη.
2. Επί της οδού Θουκιδίδου, από την οδό 
Κολοκοτρώνη έως την οδό Θράκης και 
3. Επί της οδού Περικλέους, από την οδό 
Κολοκοτρώνη έως την οδό Θράκης. 
Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από την 
αντιπεριφερειάρχη κ. Βούλα Πατουλίδου 
στις 21/Απριλίου 2016 και σύµφωνα µε 
τα όσα προβλέπονται και από το σχετικό 
Νόµο: «µετά από ειδικά εµπεριστατωµένη 
και αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου 
∆ήµου, της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, η 
οποία αποφαίνεται µόνον σχετικά µε την 
κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουρ-
γία συγκεκριµένης Λαϊκής αγοράς» (Νό-
µος 4264/2014 αρθρο. 4 παράγραφος 1), 

οφείλουµε µέσα σε τριάντα ηµέρες από την 
επίσηµη παραλαβή της σχετικής πρόσκλη-
σης να αποφασίσουµε για το νέο χώρο, από 
τους τρεις που υποδεικνύει η αρµόδια ∆ιεύ-
θυνση της Περιφέρειας.
Είναι απορίας άξιο λοιπόν, πως ορισµένοι: 
1. Προχώρησαν στη σύνταξη ενός άρθρου, 
χωρίς να έχουν φροντίσει τουλάχιστον να 
ενηµερωθούν για τα προβλεπόµενα;
2. Με βάση ποιο άρθρο του σχετικού Νό-
µου ζητούν ενηµέρωση των Τοπικών Συµ-

βούλων και σύγκλιση «έκτακτου» τοπικού 
συµβουλίου, τη στιγµή µάλιστα που η πρό-
σκληση της Περιφέρειας µόλις υπεγράφη 
και δεν έχει ακόµη διεκπεραιωθεί; 
Η ∆ηµοτική Αρχή Θέρµης, θα συνεχίσει να 
σέβεται και να αφουγκράζεται τις τοπικές 
κοινωνίες, καθώς και να εργάζεται µε µονα-
δικό µέληµα το καλό των δηµοτών και στην 
προσπάθεια αυτή θα αντικρούει την όποια 
«κατασκευή ψευδοστοιχείων» τα οποία πα-
ραπλανούν τους πολίτες.

Η θέση του δήµου για τη λαϊκή 
αγορά της Νέας Ραιδεστού
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 Βαδίζουµε για τη «λάµψη» για 
ζωή και ελπίδα», είναι ο τίτλος 

του λαϊκού δρόµου που φέτος θα 
πραγµατοποιηθεί στη Σουρωτή µε 
αφορµή τον εορτασµό των 100 χρό-
νων λειτουργίας της επιχείρησης εµφι-
άλωσης «ΣΟΥΡΩΤΗ».
Η σηµαντική αυτή αθλητική εκδήλω-
ση είναι ενταγµένη στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων µαζικού αθλητισµού 
που διοργανώνει η ∆ηµοτική Κοινω-
φελής Επιχείρηση Πολιτισµού , Περι-
βάλλοντος και Αθλητισµού Θέρµης 
µε κοινωνικές προεκτάσεις.
Η εκδήλωση είναι µια συνδιοργάνω-
ση της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ και της ΣΟΥΡΩ-
ΤΗΣ Α.Ε µε τη συµµετοχή της Τοπικής 
Κοινότητας Σουρωτής και φορέων 
αθλητισµού και πολιτισµού του δή-
µου Θέρµης.

Η αφετηρία του λαϊκού δρόµου θα 
δοθεί στην πλατεία της Σουρωτής την 
Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 6 
µ.µ. Με σύνθηµα «βαδίζουµε για 
τη «λάµψη», για τη ζωή και την ελ-
πίδα» θα διασχίσουν µια απόσταση 
5.000 µέτρων µε κατεύθυνση προς 
την περιοχή «Βοσκίνα». Μετα την επι-
στροφή στην πλατεία τη σκυτάλη θα 
πάρουν τα τµήµατα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Σουρωτής «Η Πηγή» και 
του Χρήστου Ασλάνη , τα οποία θα 
ψυχαγωγήσουν τους παραβρισκόµε-
νους µε ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό 
πρόγραµµα.
Οι συµµετέχοντες θα καταβάλουν 
συµβολικά ως συµµετοχή 5 ευρώ 
τα οποία θα δοθούν για την ενίσχυ-
ση του συλλόγου γονέων παιδιών µε 
νεοπλασµατικές ασθένειες «λάµψη».

Ο σύλλογος «λάµψη», ιδρύθηκε το 
1987 στη Θεσσαλονίκη από γονείς 
απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα που τα 
παιδιά τους προσβλήθηκαν από κα-
κοήθες νόσηµα και νοσηλεύτηκαν 
στα παιδο-ογκολογικά τµήµατα της 
Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη 
υπάρχουν 2 παιδο-ογκολογικά τµή-
µατα, ένα στο Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσ-
σαλονίκης κι ένα στο ΑΧΕΠΑ που 
εντάσσεται στη Β’ Παιδιατρική κλινι-
κή, ενώ αντίστοιχη κλινική στο Γ.Ν. 
Θ. Παπανικολάου φιλοξενεί εφήβους 
και παιδιά που οδηγούνται προς µε-
ταµόσχευση του µυελού των οστών. 
Η «λάµψη» στηρίζεται στην εθελοντι-
κή εργασία των µελών της αλλά και 
στην υποστήριξη ευαισθητοποιηµέ-
νων πολιτών και φορέων.

Στη Σουρωτή ο λαϊκός δρόµος του δήµου Θέρµης

Στιγµιότυπο από το δηµοψήφισµα που είχε γίνει στη Νέα Ραιδεστό για το θέµα της λαϊκής.
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Έργα ασφαλτόστρωσης σε 
οικισµούς του δήµου Θέρµης

ΣΕ ΠΛΑΓΙΑΡΙ, ΤΡΙΛΟΦΟ, ΤΡΙΑ∆Ι, ΚΑΡ∆ΙΑ, ΤΑΓΑΡΑ∆ΕΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Έργα συντήρησης αγροτικού δρόµου στην Καρδία.

Έργα οδοποιίας στην Αγία Παρασκευή.

Έργα αισθητικής αναβάθµισης και άρσης 
της επικινδυνότητας των δρόµων, από 

την αντιδηµαρχία Συντήρησης Αυτεπιστα-
σίας και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Θέρµης έγιναν µέσα στο µήνα Απρίλιο. 
Πρόκειται για έργα οδοποιίας στους οικι-
σµούς Τρίλοφο, Πλαγιάρι, Τριάδι, Καρδία, 
Ταγαράδες και Αγία Παρασκευή.
Συγκεκριµένα έγιναν βελτιωτικές παρεµβά-
σεις οδών στην περιοχή Κάτω Τριλόφου και 
βελτίωση αγροτικών κυρίως δρόµων. Απο-
καταστάθηκε ο δρόµος προς το Σχολείο της 
Φύσης, έγιναν ασφαλτικές εργασίες εντός 
του οικισµού επί της οδού Περικλέους κα-
θώς και στην παιδική χαρά του οικισµού.
Ασφαλτοστρώθηκε η 12η οδός στο Τριάδι 
ενώ έγινε και διαµόρφωση και µεταφορά 
χωµάτων στον προαύλιο χώρο του δηµο-
τικού σχολείου.
Στο Πλαγιάρι πραγµατοποιήθηκαν παρεµ-
βάσεις εντός του οικισµού και σε δρόµους 
που είχαν υποστεί καθίζηση, ενώ στην Καρ-
δία βελτιώθηκε το οδικό δίκτυο από Τρίλο-
φο προς Καρδία, αποκαταστάθηκε το οδικό 

δίκτυο εντός του οικισµού και συντηρήθη-
καν αγροτικοί δρόµοι µε 3Α. Παράλληλα 
ασφαλτοστρώθηκε το γήπεδο στο σχολείο 
Πλαγιαρίου 70 τετρ. Μέτρων, που παρου-
σίαζε σηµαντικά προβλήµατα .
Στους Ταγαράδες έγινε συντήρηση του δρό-
µου προς την Αγία Παρασκευή όπου εντο-
πίστηκαν ρωγµές ιδιαίτερα επικίνδυνες για 
την οδική ασφάλεια ενώ εξίσου σηµαντικές 
παρεµβάσεις και συντηρήσεις έγιναν στην 
Αγία Παρασκευή στο παρεκκλήσι της Ζωο-
δόχου Πηγής, ώστε να πραγµατοποιηθούν 
µε ασφάλεια οι εκδηλώσεις που φιλοξενή-
θηκαν το προηγούµενο διάστηµα στο πα-
ρεκκλήσι.
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί η εκσκαφή όλου 
του παλιού οδοστρώµατος που οδηγεί στο 
Σχολείο της Φύσης που είχε υποστεί σο-
βαρές καθιζήσεις, η επίστρωσή του µε 3Α 
αρχικά, ενώ το αµέσως επόµενο χρονικό 
διάστηµα θα ακολουθήσει και η ασφαλτό-
στρωση του συγκεκριµένου δρόµου.
«Μέσα σε ένα δύσκολο οικονοµικό περι-
βάλλον που βιώνουµε όλοι µας, µε τις τε-

ράστιες οικονοµικές δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζουν οι ∆ήµοι σε όλη τη χώρα, ενεργο-
ποιήσαµε ολόκληρο τον υπηρεσιακό µηχα-
νισµό µας και προχωράµε µε σχέδιο ώστε 
παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε, 
να πετύχουµε τους στόχους µας µε πρώτη 

προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των δηµοτών µας», σηµείωσε µεταξύ 
άλλων ο αντιδήµαρχος Συντήρησης- Αυτε-
πιστασίας και Πολιτικής Προστασίας Βασί-
λειος Μουστάκας.



Το δικό τους λαχανόκηπο έχουν, πλέον, τα 
παιδιά του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απα-

σχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία «Κ∆ΑΠ ΜΕΑ 
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», αφού ο δήµος Θέρµης παρα-
χώρησε στα φιλοξενούµενα παιδιά της δοµής 
µια µικρή αλλά άµεσα προσβάσιµη και λειτουρ-
γική έκταση στο δηµοτικό λαχανόκηπο.
Με αυτό την τρόπο, η ∆/νση Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του δήµου και το τµήµα Κοινωνικής 
Πρόνοιας του ΝΠ∆∆ δίνουν στα παιδιά που φι-
λοξενούνται στο Κ∆ΑΠ ΜΕΑ τη δυνατότητα για 
επαφή µε τη φύση. 
Την Τρίτη, 10 Μαΐου, στελέχη της δοµής, διοι-
κητικό προσωπικό και εθελοντές συνόδευσαν 
οµάδα παιδιών στο χώρο του λαχανόκηπου. Με 
τη βοήθεια όλων στρώθηκαν πλάκες πεζοδρο-
µίου και δηµιουργήθηκαν συνθήκες πρόσβασης 

και για τα άτοµα µε κινητική αναπηρία. Σε πρώτη 
φάση φυτεύτηκαν 20 ντοµατιές και 20 πιπεριές, 
προσφορά του φυτώριου ΓΕΩΚΑΤ ∆ηµήτριος 
Μπάσιας. Οι επισκέψεις στο δηµοτικό λαχανό-
κηπο θα πραγµατοποιούνται κάθε Τρίτη και τα 
παιδιά, ως νέοι καλλιεργητές, υπό την καθο-
δήγηση των εθελοντών και του εκπαιδευτικού 
προσωπικού της δοµής, θα επιµελούνται τα δικά 
τους λαχανικά. 
Η προσπάθεια αυτή αποτελεί µέρος ενός κύ-
κλου ενεργειών του δήµου Θέρµης για να προ-
σφέρει στα άτοµα µε αναπηρία τη δυνατότητα 
να συµµετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που 
ενισχύουν τη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και 
τη προώθηση του µηνύµατος ότι «δεν είµαστε 
όλοι ίδιοι, αλλά είµαστε όλοι ίσοι».

Το δικό τους µήνυµα αλληλεγγύ-
ης για τους πρόσφυγες έδωσαν οι 

µαθητές του 3ου Γυµνασίου Θέρµης 
στα πλαίσια της εκδήλωσης που δι-
οργάνωσε το σχολείο την Πέµπτη 21 
Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του σχολείου. Την προσπάθεια των 
µαθητών συντόνισαν οι καθηγητές 
τους Ξανθή Ράλλη και Φάνης Καρκα-
τζούνης. Η εκδήλωση περιλάµβανε 

θέατρο, παρουσιάστηκε το θεατρικό 
«το κορίτσι µε την βαλίτσα», µουσική 
και κινηµατογράφο.
Αντί εισιτηρίου οι θεατές πρόσφεραν 
είδη πρώτης ανάγκης για τους πρό-
σφυγες, υλικά για την απασχόληση 
των παιδιών (χαρτί Α4, µαρκαδόροι 
και ξυλοµπογιές), καθώς και φάρµα-
κα για το κοινωνικό ιατρείο Θέρµης.
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Εκδήλωση αλληλεγγύης 
για τους πρόσφυγεςΓια ένατη συνεχόµενη χρονιά διοργανώθηκε 

στη πινακοθήκη του Γυµνασίου Βασιλικών 
εικαστική έκθεση, µε παράλληλη λειτουργία 8 
εικαστικών εργαστηρίων, σχεδίου, ζωγραφικής, 
αγγειοπλαστικής, γλυπτικής, χαλκογραφίας, ξυ-
λογραφίας, κοσµήµατος και φωτογραφίας.
Με την ευκαιρία εορτασµού των 18 χρόνων του 
εργαστηρίου εικαστικών του σχολείου εκτέθη-
καν σχέδια µε µολύβι και κάρβουνο, ζωγραφι-
κά, ξυλογραφίες τυπωµένες µε την µέθοδο του 
ανορθόδοξου και του ορθόδοξου χρώµατος, 
γλυπτά, φωτογραφίες, κοσµήµατα, αγγεία, χρη-
στικά µε φυσικό πηλό δουλεµένα στο χέρι, στο 
τροχό και ψηµένα στο καµίνι του εργαστηρίου 
µας πυροχρωµατισµένα και γυαλωµένα.
Ταυτόχρονα λειτούργησε έκθεση έργων µαθη-
τών του µαθήµατος της τεχνολογίας καθώς και 
παρουσίαση έργων µαθητών στα πλαίσια πολιτι-
στικού προγράµµατος και τη συµπαράσταση του 
συλλόγου γονέων και κηδεµόνων.
Το πρόγραµµα περιλάµβανε προβολή µικρής 
ταινίας µε την ιστορία του εργαστηρίου, ξενάγη-
ση στα 8 εικαστικά εργαστήρια τα οποία λειτουρ-

γούσαν παρουσία των επισκεπτών και ξενάγηση 
στην έκθεση των έργων των µαθητών σε όλο το 
κτίριο του σχολείου. Καθώς και συµµετοχή των 
µαθητών επισκεπτών στα εργαστήρια αγγειο-
πλαστικής µε φυσικό πηλό και της χαρακτικής, 
µε ανάγλυφα και εσώγλυφα τυπώµατα χωρίς 
µελάνη. Στο τέλος της επίσκεψης δόθηκε στους 
επισκέπτες ένα αναµνηστικό dvd µε φωτογρα-
φίες και βίντεο από την επίσκεψή τους στο «Το 
Μήλον της Έριδος».
«Το Μήλον της Έριδος» είναι το εργαστήρι εικα-
στικών τεχνών του Γυµνασίου Βασιλικών. Μετά 
από 18 χρόνια αδιάκοπης και επίπονης προσπά-
θειας, δασκάλου και µαθητών, οργανώθηκαν 
και εξοπλίσθηκαν τα εργαστήρια ελευθέρου 
σχεδίου, ζωγραφικής, ξυλογραφίας, χαλκογρα-
φίας, αγγειοπλαστικής, γλυπτικής, µαυρόασπρης 
φωτογραφίας, κοσµήµατος, ιστορίας της τέχνης 
και κοσµήµατος. Το εργαστήρι πραγµατοποίησε 
45 εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έλα-
βε µέρος σε 9 οµαδικές και έχει συνεργασία µε 
καλλιτεχνικούς φορείς, ενώσεις, επιµελητήρια, 
µουσεία και πινακοθήκες στην Ελλάδα.

Έκθεση εικαστικών και τεχνολογίας
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Παιδική χορωδία

Εντυπωσιακή είναι η πορεία της νεοσύστατης παιδικής χορωδίας του 2ου 
δηµοτικού σχολείου Θέρµης. Η χορωδία, που αποτελείται από 40 µαθητές 

και µαθήτριες, δηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 από τον µουσικό του 
σχολείου Κανάρη Κεραµάρη µε στόχο την επαφή των µαθητών µε την υψηλή 
αισθητική του έντεχνου ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου καθώς και την εξοι-
κίωση µε τις συναυλιακές εµφανίσεις. 
Πρώτη εµφάνιση της χορωδίας ήταν στο 6ο φεστιβάλ παιδικών - νεανικών 
χορωδιών που πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης όπου και απέσπασε πολύ καλές κριτικές. 
Ακολούθησε η συµµετοχή της χορωδίας στην 8η διεθνή συνάντηση σχολικών 
χορωδιών στην Καρδίτσα, όπου και της προτάθηκε να παρουσιαστεί σε διαγω-
νισµό σχολικών χορωδιών στην Ιταλία. 
Η χορωδία έχει, έως τον Ιούνιο, προγραµµατισµένες εµφανίσεις σε σχετικά φε-
στιβάλ που γίνονται στην Καλαµαριά, στα Πεύκα, αλλά και στην Θέρµη. Τέλος 
προγραµµατίζεται η έκδοση ενός αναµνηστικού cd που θα περιλαµβάνει τη 
δουλειά των µαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016.

2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ Κ∆ΑΠ - ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Έφτιαξαν το δικό 
τους λαχανόκηπο



Ο δήµαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
ο πρόεδρος Κώστας Τιτέλης, το ∆ιοι-

κητικό Συµβούλιο και οι εργαζόµενοι του 
Κοινωνικού Πρατηρίου του δήµου Θέρµης 
αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσου-
µε όλους όσους παραστέκονται στο έργο µας 
συµβάλλοντας µε την προσφορά προϊόντων, 
εθελοντικής εργασίας, ρούχων και άλλων 
παροχών. 
Ανάµεσά τους ο Μασούτης ΑΕ, η 3Ε και η 
Κρούστα που προσφέρουν σε σταθερή 
βάση προϊόντα τους στους ωφελούµενούς 
µας, το Κολέγιο Ανατόλια, τα Εκπαιδευτήρια 
Μαντουλίδη και το Αρσάκειο για τις φιλαν-
θρωπικές δράσεις που οργανώνουν και µας 
εφοδιάζουν µε ρούχα και τρόφιµα. Ιδιαίτερα 
ευχαριστούµε τους απλούς πολίτες που κα-
θηµερινά δείχνουν το ενδιαφέρον τους και 
τους εθελοντές που στέκονται στο πλευρό 
µας. Άνθρωποι όπως αυτοί µας δίνουν κίνη-
τρο και κουράγιο να συνεχίσουµε να αγωνι-
ζόµαστε και να βελτιωνόµαστε καθηµερινά.

Τους ευχαριστούµε όλους θερµά.

Στο 24ο φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτηµάτων που 
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου και 

5ου ∆ηµοτικών Σχολείων Συκεών, συµµετείχε το ΣΤ1 του 3ου 
∆ηµοτικόυ Θέρµης -Τριαδίου. Τα παιδιά ντύθηκαν µε παραδο-
σιακές φορεσιές Μακεδονίας που τις προµήθευσε ο Σύλλογος 
Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης και παρουσίασαν χορούς της Μα-
κεδονίας.
Σηµειώνεται ότι τα έσοδα από το φεστιβάλ (εισιτήρια) διατέ-
θηκαν στα διαµερίσµατα αυτόνοµης διαβίωσης ΑΜΕΑ του 
δήµου Νεάπολης -Συκεών, στο ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Κω-
φών-Βαρήκοων Πανοράµατος και στην οµάδα Therapydogs.gr 
(σκύλοι θεραπείας για άτοµα που ανήκουν στις αποκαλούµενες 
κοινωνικά ευπαθείς οµάδες . Είτε πρόκειται για παιδιά και ενή-

λικες µε αναπηρίες, είτε για πάσχοντες από χρόνιες ή ανίατες 
νόσους, για ψυχικά ασθενείς, για πρώην εξαρτηµένους είτε για 
ηλικιωµένους ανθρώπους).

ΧΟΡΩ∆ΙΑ
Η χορωδία του σχολείου που συστάθηκε από τον µουσικό κ. 
∆ιονύση µε µαθητές από πολλές τάξεις συµµετείχε στο 1ο πα-
νευρωπαϊκό φεστιβάλ σχολικών χορωδιών, που διοργάνωσε ο 
δήµος Καλαµαριάς στο χώρο του πολυλειτουργικού κέντρου 
της Ιεράς Μητρόπολης Ν. Κρήνης και Καλαµαριάς.
Σηµειώνεται ότι συµµετείχε και απέσπασε πολύ θετικά σχόλια 
και στην 8η πανελλήνια συνάντηση σχολικών χορωδιών στην 
Καρδίτσα.
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Ηµερίδα για τον επαγγελµατικό 
προσανατολισµό

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

 Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, Εκπαίδευση, 
Σταδιοδροµία» ήταν ο τίτλος της ηµερίδας που 

διοργάνωσε η αντιδηµαρχία Παιδείας ∆ια Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς σε συνεργασία µε τα ΚΕ.ΣΥ.Π. 
Θέρµης και. Θερµαϊκού στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Θέρµης. Στην ηµερίδα συµµετείχαν το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Μακε-
δονίας, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης και το ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ, ενώ την εκδήλωση 
συντόνισε ο καθηγητής εµπειρογνώµων δια βίου µά-
θησης Αθανάσιος Σαρακίνος. 
Το πρόγραµµα της ηµερίδας ξεκίνησε µε τις τοποθε-
τήσεις του υπεύθυνου Σ.Ε.Π. στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Θερµαϊ-
κού, Θεόδωρου Αϊβαλιώτη, και Φωτεινής Κρυσταλ-
λίδου και Πέτρου Τσίντζου, υπεύθυνων Σ.Ε.Π. στο 
ΚΕ.ΣΥ.Π. Θέρµης.
Για το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος και τα µετα-
πτυχιακά προγράµµατα του ενηµέρωσε η Χριστίνα 
∆ηµατάτη msc/mba, υπεύθυνη του γραφείου συµ-
βουλευτικής και σταδιοδροµίας του φορέα. «∆εξι-
ότητες ζωής και σταδιοδροµίας: εφόδια-κλειδιά σε 
περιόδους κρίσης» ήταν η θεµατική που ανέπτυξε η 
επίκουρη καθηγήτρια συµβουλευτικής και προσανα-
τολισµού, του πανεπιστήµιου Μακεδονίας, Ιωάννα 

Παπαβασιλείου -Αλεξίου.
Ακολούθησε ο καθηγητής του τµήµατος διοίκησης 
επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Αθανάσιος Μπελίδης, Ph.D, που ανέπτυξε το θέµα 
«Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, ρόλος και προ-
οπτικές». Για τις δυνατότητες σπουδών 
στο Α.Π.Θ. ενηµέρωσε του παρευρισκόµενους η 
ψυχολόγος -σύµβουλος σταδιοδροµίας στο γραφείο 
διασύνδεσης του πανεπιστηµίου Κατερίνα Παπακώ-
τα. Τέλος ο ηλεκτρονικός µηχανικός µε MSc στην εκ-
παίδευση ενηλίκων, διευθυντής του Ι.Β.Ε.Π.Ε.-Σ.Ε.Β. 
Ηρακλής Σιούλης αναφέρθηκε στην «σύγχρονη αγο-
ρά εργασίας-επιχειρηµατικότητα»
Όπως δήλωσε ο αντιδήµαρχος παιδείας Στέλιος Απο-
στόλου, σκοπός της ηµερίδας ήταν «η ενηµέρωση 
µαθητών -γονέων σε θέµατα όπως δεξιότητες ζωής 
και σταδιοδροµία, κατάλληλη επιλογή σχολών ανά-
λογα µε το χαρακτήρα του µαθητή για σχολές ΑΕΙ,ΤΕΙ 
, µεταπτυχιακά προσόντα και αγορά εργασίας. Με 
αυτές τις πρωτοβουλίες και άλλες  δράσεις ο δήµος 
µας αποδεικνύει το έµπρακτο ενδιαφέρον του για 
τους µαθητές -γονείς και δεν περιορίζεται µόνο στο 
να εξασφαλίζει κατάλληλο περιβάλλον φοίτησης 
των µαθητών του».

Από αριστερά οι: Χ. ∆ηµατάτη, Π. Τσίντζος, Φ. Κρυσταλλίδου, Θ. Σαρακίνος και 
Θ. Αϊβαλιώτης.

Από αριστερά οι: Η. Σιούλης, Θ. Μπελίδης, Κ. Παπακώστα, Ι. Παπαβασιλείου-
Αλεξίου, Θ. Σαρακίνος και Χ. ∆ηµατάτη.

Ένα µεγάλο 
ευχαριστώ για την 
προσφορά τους

24ο φεστιβάλ παιδικών χορευτικών 
συγκροτηµάτων

3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ -ΤΡΙΑ∆ΙΟΥ



Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο δή-
µος Θέρµης πρόκειται να λειτουργήσει 

το πρόγραµµα καλοκαιρινής φύλαξης παι-
διών µε δηµιουργική απασχόληση για παι-
διά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Το πρόγραµµα 
θα υλοποιηθεί από τα «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής» που αποτελεί το νοµικό πρόσω-
πο του δήµου Θέρµης µε αρµοδιότητα την 
άσκηση της κοινωνικής. 
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο 2ο ∆ηµοτι-
κό Σχολείο Τριλόφου, 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Καρδίας, ∆ηµοτικό Σχολείο Βασιλικών, ∆η-
µοτικό Σχολείο Ν. Ρυσίου που αποτελούν 
πιστοποιηµένους χώρους Κέντρων ∆ηµι-
ουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) 
και στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης, που 
σύντοµα θα πιστοποιηθεί ως Κ∆ΑΠ.
Τα παιδιά ανάλογα την ηλικία τους χωρί-
ζονται σε οµάδες και ακολουθούν συγκε-
κριµένο πρόγραµµα το οποίο περιλαµβάνει 
διάφορες θεµατικές ενότητες µεταξύ των 
οποίων: Αθλητισµό: αθλήµατα στίβου, 
ποδόσφαιρο, βόλεϊ, µπάσκετ, ρυθµική και 
ενόργανη γυµναστική, οµαδικά παιχνίδια 
άθλησης και ψυχαγωγίας, παραδοσιακούς 
και µοντέρνους χορούς, µουσικοκινητική 
και ψυχοκινητική αγωγή, εργαστήρια πλη-
ροφορικής, περιβαλλοντικά θέµατα, καλλι-
τεχνικά εργαστήρια (ζωγραφική, χειροτεχνί-
ες, πηλοπλαστική, κολλάζ, κατασκευές µε 
υλικά ανακύκλωσης κ.ά.), δραµατοποίηση 

παραµυθιού, ελεύθερο παιχνίδι, προγράµ-
µατα αγωγής υγείας και υγιεινής διατροφής, 
προβολή ταινιών, επιτραπέζια παιχνίδια.
Στην καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών µε δη-
µιουργική απασχόληση συµµετέχουν γυ-
µναστές, εικαστικοί, δάσκαλοι θεατρικού 
παιχνιδιού, µουσικοί, δάσκαλοι χορού, νη-
πιαγωγοί, πληροφορικοί, προσωπικό κα-
θαριότητας, εξωτερικοί ειδικοί συνεργάτες.
Το πρόγραµµα και φέτος θα εµπλουτιστεί µε 
την ενσωµάτωση µίας σειράς από βιωµατι-
κές δραστηριότητες µε θέµα την κλιµατική 
αλλαγή σε συνεργασία µε την ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗ Α.Ε. Η δράση εντάσεται στο πλαίσιο του 
έργου ΕΥ∆2015- Το µέλλον που θέλουµε 
– Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη Βιώσιµη Ανά-
πτυξη του προγράµµατος EuropeAid. 
Παράλληλα, το νοµικό πρόσωπο εξασφά-
λισε τη συνεργασία µε την AIESEC, µέσω 
του Προγράµµατος Young Power In Action, 
για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών περί-
που. Τρεις αγγλόφωνοι εθελοντές φοιτητές 
θα δραστηριοποιηθούν στις θεµατικές ενό-
τητες περιβάλλον, διατροφή 
Η καλοκαιρινή φύλαξη αποτελεί συνέχεια 
του προγράµµατος δηµιουργικής απασχό-
λησης παιδιών το οποίο λειτουργεί καθ’ό-
λη τη διάρκεια του χρόνου και χρηµατο-
δοτείται µέσω της δράσης «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» 
ΕΣΠΑ. Γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 5-12 
ετών, για ορισµένο χρονικό διάστηµα της 

ηµέρας, εκτός σχολικού ωραρίου και φιλο-
ξενούνται παιδιά µέσω του προγράµµατος 
εντελώς δωρεάν αλλά και παιδιά µε τρο-
φεία. Λειτουργούν από 1η Σεπτεµβρίου 
έως 31 Ιουλίου κάθε χρόνο, ενώ Χριστού-
γεννα, Πάσχα και Καλοκαίρι συνεχίζονται 
τα δηµιουργικά εργαστήρια σε πρωινά 
τµήµατα. 
Σκοπός των Κ∆ΑΠ είναι να έχουν όλα τα 
παιδιά, ανεξαρτήτως οικονοµικής δυνατό-
τητας, πρόσβαση σε χώρους δηµιουργίας 
κοντά στην οικογένεια, το σπίτι, τη γειτονιά, 
να συναναστρέφονται µε συνοµηλίκους 
και να καθοδηγούνται από εξειδικευµένο 
προσωπικό σε δράσεις που τα κάνουν χα-
ρούµενα, ταιριάζουν στην ηλικία τους και 

αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Γι’ αυτό 
η προσπάθεια της ∆ηµοτικής Αρχής συνε-
χίζεται µε σκοπό να ενισχυθούν αυτές οι 
δοµές κοινωνικής και οικογενειακής προ-
στασίας και να εξασφαλισθούν και άλλοι 
χώροι δηµιουργικής απασχόλησης που 
θα καλύψουν την ανάγκη για φροντίδα και 
πρόνοια των παιδιών και των γονέων του 
δήµου Θέρµης. 
Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµ-
µα της καλοκαιρινής φύλαξης και αιτήσεις 
συµµετοχής µπορείτε να απευθύνεστε στα 
γραφεία της διοίκησης στον Τρίλοφο, τηλ. 
επικοινωνίας 2392 330 214, 219 & 213 
και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες www.
socialthermi.gov.gr και www.thermi.gov.gr

Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του 
αιτήµατος, είναι να εργάζεται η µητέρα, 

ενώ η ηλικία του παιδιού θα πρέπει να είναι 
από 8 µηνών έως 5 ετών για τους βρεφονη-
πιακούς σταθµούς και από 2 ½ έως 4 ετών 
για τους παιδικούς σταθµούς. Η αίτηση του 
γονέα ή του κηδεµόνα για την επανεγγρα-
φή ή εγγραφή παιδιού, πρέπει να υποβλη-
θεί από 20 Μαΐου µέχρι 15 Ιουνίου. 
Για την εγγραφή απαιτούνται: 
• Αίτηση του γονέα ή κηδεµόνα του παι-
διού (η έντυπη αίτηση δίδεται από τους 
Σταθµούς). 
• Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωµατική 
και πνευµατική υγεία του παιδιού Πιστοποι-
ητικό οικογενειακής κατάστασης. 
• Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς 
είναι εργαζόµενοι, ή κάρτα ανεργίας σε πε-
ρίπτωση που δεν εργάζονται. 
• Βεβαίωση ενσήµων εάν η απασχόληση 
είναι στον ιδιωτικό τοµέα ή βεβαίωση ει-
σφορών από τον ασφαλιστικό φορέα για 

τους αυτοαπασχοπολούµενους. 
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος 
του τρέχοντος έτους. 
• Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γο-
νέων στους σταθµούς εκτός των προηγού-
µενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋ-
πόθεση είναι και η άδεια νόµιµης παραµο-
νής στη χώρα µας, όπως αυτή αποδεικνύε-
ται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
• Απόδειξη του τόπου κατοικίας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
συµβόλαιο µίσθωσης κατοικίας) για όσους 
είναι κάτοικοι αλλά δεν είναι δηµότες Θέρ-
µης. 
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα 
παραπάνω δικαιολογητικά. 

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Από τον Σεπτέµβριο, παρά τη δυσκολία 
των καιρών και µε στόχο να εξυπηρετη-
θούν όσο περισσότεροι γονείς είναι δυ-
νατόν, δηµιουργείται βρεφικό τµήµα στον 
παιδικό σταθµό Θέρµης, το οποίο θα φι-

λοξενεί βρέφη ηλικίας από 18 µηνών και 
άνω. Επίσης, στον παιδικό σταθµό Βασιλι-
κών θα φιλοξενούνται βρέφη από 8 µηνών 
και άνω.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνο-
νται: 
Προϊσταµένη ∆/νσης Παιδικών Σταθµών 
Τσολακίδου Ελένη - τηλ. 2392330224 
Βρεφον/κός Σταθµός Μελισσόπουλα 
Λάγου Μαρίνα - τηλ. 2310 472666 
Βρεφον/κός Σταθµός Ελαφάκια 
Aσλανίδου Μαρία - τηλ 23920 71983 
Βρεφον/κός Σταθµός Πλαγιαρίου 
Μαύρου Χιονία - τηλ. 23920 66516 
Παιδικός Σταθµός Θέρµης 
∆ηµαρά Γεωργία - τηλ. 2310 462555 
Παιδικός Σταθµός Βασιλικών
Καζάκου Αλεξάνδρα - τηλ. 23960 22397 
Παιδικός Σταθµός Ν. Ραιδεστού
Στεφανίδου Κυριακή - τηλ. 23104 65017 
Παιδικός Σταθµός Καρδίας 
Σταυρίδου Σταµατία - τηλ. 2392 066433

Εγγραφές στους βρεφονηπιακούς 
και παιδικούς σταθµούς του δήµου
> Στις 20 Μαΐου ξεκίνησαν 
οι εγγραφές για τους 
βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθµούς 
του δήµου Θέρµης.

Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών µε δηµιουργική απασχόληση
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Με αφορµή την επερχοµένη καλοκαι-
ρινή περίοδο και την αύξηση των κίν-

δυνων της πρόκλησης δασικών πυρκαγιών 
το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του δή-
µου Θέρµης επισηµαίνει ότι: 
- Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και 
κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών µη-
νών.
- Μην ανάβετε τους θερινούς µήνες υπαί-
θριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που 
υπάρχουν ξερά χόρτα.
- Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που εν-
δέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγο-
νοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργα-
λείου που δηµιουργεί σπινθήρες).
- Μην πετάτε ποτέ αναµµένα τσιγάρα όταν 
βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.
- Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρ-
χει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης 
σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.
Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά 
σε δάσος ή δασική έκταση
- ∆ηµιουργήστε µια αντιπυρική ζώνη γύρω 
από το σπίτι σας καθαρίζοντας και αποµα-
κρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 µέ-
τρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα 
ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.
- Κλαδέψτε τα δένδρα µέχρι το ύψος των 3 
µέτρων, ανάλογα µε την ηλικία τους και την 
κατάσταση των κλαδιών τους.
- Αποµακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα 
δέντρα και τους θάµνους.
- Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων 
να ακουµπούν στους τοίχους τη στέγη και 
τα µπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να 
υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 µέτρων 
από το σπίτι σας.
- Αραιώστε γύρω από το κτίσµα την δεν-
δρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του 
ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 
µέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους 
ακόµη µεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι 
συνθήκες το επιτρέπουν, αποµακρύνετε την 
δενδρώδη και θαµνώδη βλάστηση γύρω 
από το κτίσµα σε απόσταση τουλάχιστον 10 
µέτρων.
- Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή 
πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους 
του κτίσµατος.
- Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα 
και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας πα-
ντζούρια από µη εύφλεκτα υλικά.
- Καλύψτε τις καµινάδες και τους αγωγούς 
εξαερισµού του κτίσµατος µε ειδικό, µη 
εύφλεκτο, συρµάτινο σύρµα έτσι ώστε οι 

σπίθες να µην µπορούν να διεισδύσουν στο 
εσωτερικό του κτιρίου.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείµενα 
κοντά στο σπίτι.
- Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δε-
ξαµενών καυσίµου κοντά στο σπίτι σας.
-Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς 
και προφυλαγµένους χώρους.
- Προµηθευτείτε τους κατάλληλους πυρο-
σβεστήρες και µεριµνήστε για τη συντήρηση 
τους.
- Εξοπλιστείτε µε σωλήνα ποτίσµατος µε 
µήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να 
προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Μία δεξαµενή νερού, µια απλή αντλία 
που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και 
ένας σωλήνας νερού, µπορεί να σας προ-
στατεύσουν από την πυρκαγιά.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυ-
ροσβεστικής (στον αριθµό κλήσης 199) και 
δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθε-
σία και το ακριβές σηµείο που βρίσκεσθε, 
καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία 
και το ακριβές σηµείο που βλέπετε την πυρ-
καγιά.
- Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που 
καίγεται.
- Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκα-
γιάς.
- Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσε-
τε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει
Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας
- ∆ιατηρήστε την ψυχραιµία σας.
- Αποµακρύνετε αµέσως όλα τα εύφλεκτα 
υλικά από τον περίγυρο του κτίσµατος και 
µεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγ-
µένους χώρους. Η ανάφλεξή τους µπορεί 
να συµβάλει στην µετάδοση της πυρκαγιάς 
στο κτίριο.
- Κλείστε όλες τις διόδους (καµινάδες, πα-
ράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εµποδί-
σετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτε-
ρικό του κτιρίου.
- Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές 
φυσικού αερίου και υγρών καυσίµων µέσα 
και έξω από το κτίσµα.
- Μαζέψτε άµεσα όλες τις τέντες που έχετε 
ανοίξει στα µπαλκόνια και τα παράθυρα του 
κτίσµατος.
- Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευ-
κολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστι-
κών οχηµάτων.
- Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευ-

ρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος 
άµεσα στη στέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που 
βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που 
έρχεται η πυρκαγιά.
- Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσµατος µε 
τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του 

κτίσµατος και απλώστε τους σωλήνες έτσι 
ώστε να καλύπτεται όλη η περίµετρος του.
- Εάν η ορατότητα είναι µειωµένη ανάψτε 
τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά 
φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο 
ορατό µέσα από τους καπνούς.

Οδηγίες πρόληψης και προστασίας 
από τις δασικές πυρκαγιές

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Στα µέλη του ΚΑΠΗ και τους κατοίκους του Τριαδίου 
και της Νέας Ραιδεστού, απευθύνονταν ο τρίτος κύκλος 

των συναντήσεων ενηµέρωσης – πρόληψης της νόσου 
alzheimer, που πραγµατοποιήθηκαν από την επιστηµονική 
οµάδα της ελληνικής οµοσπονδίας νόσου alzheimer σε συ-
νεργασία µε το Νοµικό Πρόσωπο του δήµου. Οι συναντή-
σεις πραγµατοποιούνταν στο χώρο του ΚΑΠΗ Τριαδίου, και 
του ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού.
Είχαν προηγηθεί δύο κύκλοι ενηµέρωσης στα ΚΑΠΗ Βασι-

λικών, Τριλόφου και Θέρµης κατά τη διάρκεια των οποίων 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσεις 
και να λάβουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τη νόσο.
Οι θεµατικές που αναπτύχτηκαν στο ΚΑΠΗ Τριαδίου ήταν 
οι: «Ηλικιωµένοι και νόσος Αlzheimer», µε εισηγήτρια 
την ψυχολόγο Dr Κουντή Ζαφειροπούλου, «Το γέλιο στη 
ζωή µας», µε εισηγήτρια την φυσιοθεραπεύτρια Ευαγγελία 
Μπακογλίδου και «Η κακοποίηση των ηλικιωµένων», µε 
εισηγήτρια την ψυχολόγος, MSc ∆έσποινα Λιάπη.

Αντίστοιχα στο ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού οι θεµατικές που ανα-
πτύχτηκαν ήταν οι:
«Ηλικιωµένοι και νόσος Αlzheimer, µε εισηγήτρια την ψυ-
χολόγο Dr Κουντή Ζαφειροπούλου, «Σωµατική άσκηση 
και υγεία του εγκεφάλου», µε εισηγητής τον Dr καθηγητής 
φυσικής αγωγής Χρηστό Μουζακίδη, και «Πρόληψη και 
νόσος Alzheimer», µε εισηγήτρια την ψυχολόγος, MSc Χρι-
στίνα Αγωγιάτου.

Π.Σ.  ΕΛΑΦΑΚΙΑ ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ

Η πρώτη επαφή 
µε τη ζωγραφική

Αγιασµός νέου χώρου

Εξόρµηση

Πίνακες ζω-
γραφικής 

διαφόρων γνω-
στών ζωγρά-
φων στάθηκαν 
αφορµή για τα 
παιδιά του Παι-
δικού Σταθµού 
Ελαφάκια να 
ανακαλύψουν 
ένα νέο µαγικό κόσµο.
Για µια ολόκληρη χρονιά, τα «Ελαφάκια» µετα-
τράπηκαν σε ένα µεγάλο δηµιουργικό εργαστήριο 
όπου τα παιδιά βίωσαν την χαρά της δηµιουργίας, 
συνεργάστηκαν για έναν κοινό σκοπό, ανακάλυψαν 
πως ο καθένας µας βλέπει τον κόσµο µε διαφο-
ρετική µατιά, πειραµατίστηκαν και εξοικειώθηκαν 
µε διάφορα υλικά, περιέγραψαν τα συναισθήµατά 
τους, έπαιξαν και εκφράστηκαν µέσω της δραµατο-
ποίησης και της µουσικοκινητικής. Όλα αυτά µε την 
οργάνωση, την καθοδήγηση και την εµψύχωση των 
παιδαγωγών τους. 
Το αποτέλεσµα των «κόπων», τα δηµιουργήµατα 
και οι εµπειρίες παιδιών και παιδαγωγών παρουσι-
άζονται σε µια έκθεση ζωγραφικής µε τίτλο που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισµού Ν. Ρυσίου 
που θα διαρκέσει από τις 31 Μαΐου έως και τις 3 
Ιουνίου. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τρί-
τη 31 Μαΐου και ώρα 19:00.

Εκδήλωση για τα εγκαίνια του νέου 
χώρου του ΚΑΠΗ της Θέρµης, επί 

της οδού Ιασωνίδου 19, πραγµατο-
ποιήθηκε την Κυριακή 10 Απριλίου. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τον καθιε-
ρωµένο αγιασµό του νέου χώρου, 
από τον πατέρα Κωνσταντίνο Σαµα-
νίδη.
Ο νέος χώρος, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο των µελών του Κ.Α.Π.Η. 
Θέρµης Ανδρέα Βιολιτζή «είναι πιο 
λειτουργικός και άνετος από τον προ-
ηγούµενο». Στο τέλος της εκδήλωσης 
προσφέρθηκαν σε όλους τους παραβρισκόµενους αναψυκτικά, 
γλυκά και άλλα εδέσµατα. 
Στα εγκαίνια του νέου χώρου παραβρέθηκε ο δήµαρχος Θέρ-
µης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο βουλευτής Σωκράτης Φά-

µελλος, η πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου Άννα Μίχου, δη-
µοτικοί και τοπικοί σύµβουλοι, καθώς και πάρα πολλά µέλη. 
Το νέο Κ.Α.Π.Η. διαθέτει δύο ειδικά διαµορφωµένους χώρους 
ιατρείου και φυσιοθεραπευτηρίου, γραφείο και δύο αίθουσες 
αναψυχής και εκδηλώσεων.

Τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. Θέρµης πραγµατοποίησαν 
εξόρµηση στην Ιερά Μονή των Εσοδειών της Θεο-

τόκου στην πέτρα Ολύµπου, στα πλαίσια των πολιτιστι-
κών εξορµήσεων τους. Τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. κατά την 
επίσκεψη τους παρακολούθησαν την ακολουθία των 
Χαιρετισµών προς την Παναγία.
Στο µεταξύ, η διοίκηση των µελών του Κ.Α.Π.Η. Θέρ-
µης τέλεσε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Θέρµης 
το καθιερωµένο µνηµόσυνο υπέρ των αποθανόντων 
µελών.

Συναντήσεις ενηµέρωσης - 
πρόληψης της νόσου Alzheimer

Το παραµύθι «Η παχουλή βατραχίνα» 
παρουσιάστηκε στη ∆ηµοτική Βιβλιο-

θήκη Θέρµης, για τα παιδιά προσχολικής 
αγωγής του δήµου Θέρµης. Το παραµύθι 
παρουσίασε ο συγγραφέας παιδικής λογο-
τεχνίας, που έγραψε και το έργο, Στέφανος 
Παπαδόπουλος, ο οποίος µε την αµεσότητα 
και την απλότητα που το προσέγγισε καθή-
λωσε τα παιδιά.
Την εκδήλωση οργάνωσε το Νοµικό 
Πρόσωπο Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήµου 
Θέρµης µε τη συνεργασία της ∆ηµοτική Βι-
βλιοθήκη Θέρµης της ∆ηµοτικής Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλο-
ντος και Αθλητισµού δήµου Θέρµης.
Το έργο είναι ένα τρυφερό παραµύθι για 
την διαφορετικότητα και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. Ο σχολικός εκφοβισµός και η 
αποµόνωση ως αποτέλεσµα της σκληρής 
συµπεριφοράς που αναπτύσσουν συχνά τα 
παιδιά, καθώς και η σηµασία που πρέπει να 

δώσουν οι γονείς στις αντιδράσεις αυτές.
Το παραµύθι υµνεί την µητρική αγάπη και 
µας διδάσκει έµπρακτα πως η εξωτερική 
εµφάνιση δεν έχει καµιά σηµασία µπροστά 
στην οµορφιά της ψυχής. Θα γίνει ανάγνωση 
του παραµυθιού και οι κάρτες συναισθηµά-
των θα παρασύρουν τα παιδιά σ’ ένα δη-
µιουργικό παιχνίδι εσωτερικής έκφρασης. 
Η δραµατοποίηση επιλεγµένων σκηνών θα 
αναδείξει ταλέντα και τα παιδιά θα παίξουν, 
θα χαρούν και θα υποδυθούν ρόλους.

«Η παχουλή βατραχίνα»
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«Μία φορά κι έναν καιρό» στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Σε ένα από τα δυναµικότερα τµήµατα της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος Αθλητισµού 

Θέρµης (∆ΕΠΠΑΘ) εξελίσσεται η Σχολή Χορού. Απόδειξη 
οι δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις τις οποίες διοργάνωσε τον 
Απρίλιο και τον Μάιο µε τη συµµετοχή δεκάδων σπουδα-
στών της Σχολής. Συγκεκριµένα, στις 22 Απριλίου η Σχο-
λή Χορού της ∆ΕΠΠΑΘ βγήκε για πρώτη φορά εκτός των 
συνόρων του ∆ήµου Θέρµης, δίνοντας δύο µοναδικές πα-
ραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα 
Μ2 Αιµίλιος Ριάδης). Επρόκειτο για την παράσταση µε τίτ-
λο «Μια φορά και έναν καιρό», µια συνάντηση της τέχνης 
του χορού µε την τέχνη των παραµυθιών. Μια παράστα-
ση, που όχι µόνο γοήτευσε το κοινό, αλλά και µετέφερε 
σε όλους σπουδαία µηνύµατα για την πάλη ανάµεσα στο 
«καλό» και το «κακό» και την αγάπη που έχει τη δύναµη 
να αλλάζει τα δεδοµένα, το «µαύρο» του πολέµου και το 
«λευκό» της Ειρήνης.
Μικροί και µεγάλοι χορευτές και χορεύτριες της Σχολής της 
∆ΕΠΠΑΘ έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στο κλασσικό 
και σύγχρονο χορό και καταχειροκροτήθηκαν.
Αξίζει να σηµειωθεί πως στα τµήµατα χορού στο ∆ήµο 

Θέρµης φοιτούν σήµερα περίπου 800 σπουδαστές, στους 
οποίους παρέχονται σπουδές που τους δίνουν τη δυνατό-
τητα να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε το χορό. «Φέτος 
κάνοντας αυτό το επιτυχηµένο βήµα µπροστά, µε τη διορ-
γάνωση της ετήσιας παράστασης της Σχολής στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης,  αποδείξαµε περίτρανα πως για 
το ∆ήµο Θέρµης η πολιτιστική παιδεία αποτελεί έναν από 
τους πρωταρχικούς πυλώνες της πολιτικής του» σηµείωσε 
µε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το αποτέλεσµα της παράστα-
σης η πρόεδρος της ∆ΕΠΠΑΘ ∆ήµητρα Χίνη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ
Στις 8 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε στο δηµοτικό θέατρο Θέρ-
µης η 1η συνάντηση ∆ηµοτικών Σχολών Χορού, στην οποία 
συµµετείχαν εκατοντάδες σπουδαστές. 
Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από υψηλή αισθητική, ρυθµό 
και αστείρευτο κέφι, προσφέροντας ένα φαντασµαγορικό 
σόου, µε πρωταγωνιστές τους χορευτές και τις χορεύτριες των 
δηµοτικών σχολών χορού. Η µουσική, ο ρυθµός, η άσκηση, 
η ατοµική και συλλογική προσπάθεια, ενισχύουν την αυτο-

πεποίθηση των νέων ανθρώπων από την τρυφερή όσο και 
κρίσιµη παιδική ηλικία, απελευθερώνουν δυνάµεις δηµιουρ-
γίας και προόδου, ισχυροποιούν τις αναγκαίες αντιστάσεις σε 
ό, τι αρνητικό απειλεί την ίδια την ποιότητα της ζωής µας.
«Ο σκοπός των δηµοτικών σχολών χορού είναι να υπηρε-
τούν την καλλιτεχνική παιδεία µε παιδαγωγική ευθύνη, µε 
συνέπεια και µεράκι. Όλες αυτές οι οµάδες έδωσαν την ευ-
καιρία στους µαθητές τους να έρθουν σε επαφή µε την τέχνη 
του χορού και να αναπτύξουν υψηλή αισθητική να ανακαλύ-
ψουν σώµα, νου και ψυχή και µέσω της κίνησης να µπορέ-
σουν να υπερβούν την στείρα καθηµερινότητα και να γίνουν 
καλύτεροι άνθρωποι», ανέφερε µεταξύ άλλων αµέσως µετά 
το τέλος της εκδήλωσης η πρόεδρος της ∆ΕΠΠΑΘ ∆ήµητρα 
Χίνη. Στην εκδήλωση συµµετείχαν: η ανώτερη επαγγελµατι-
κή σχολή χορού της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Π. Μελά «ΙΡΙΣ», η σχολή χορού Κ.Ε.Π.Α ∆ήµου Βέροιας, το 
δηµοτικό κέντρο µουσικής και χορού Θεσσαλονίκης - Ανώ-
τερη επαγγελµατική σχολή χορού, η δηµοτική σχολή χορού 
Καβάλας, το τµήµα σύγχρονου χορού δήµου Νεάπολης-
Συκεών, η πρότυπη σχολή χορού δήµου Καλαµαριάς και η 
σχολή χορού ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ δήµου Θέρµης.

ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΠΠΑΘ

Από τη συνάντηση των δηµοτικών σχολών χορού, στο δηµοτικό 
θέατρο Θέρµης.Από την παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
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Από την παράσταση στο δηµοτικό θέατρο Θέρµης.

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρεβρέθηκε ο δήµαρχος Θέρµης Θ. Παπαδόπουλος. ∆ίπλα του η Κ. Στεφανάκη και ο Β. Χατζηβασιλείου.

Μεγάλες ήταν οι διακρίσεις για το ∆η-
µοτικό Ωδείο Θέρµης στη 4η συνά-

ντηση σαξοφώνων που φέτος πραγµατο-
ποιήθηκε στο ∆ηµοτικό Ωδείο της Λάρισας 
στις 23 και 24 Απριλίου. Στη συνάντηση µα-
θητές και µέλη της ορχήστρας σαξοφώνων 
Κukluxsax υπό την µουσική καθοδήγηση 
του διακεκριµένου καθηγητή Σαξοφώνου 
του ∆ηµοτικού Ωδείου Θέρµης Θεόφιλου 
Σωτηριάδη διακρίθηκαν για τις εξαιρετικές 
µουσικές τους εκτελέσεις και απέσπασαν 
πολλά βραβεία.
Ειδικότερα στο διαγωνιστικό τµήµα ο Κω-
στής Ρώσσος (µέλος Κukluxsax) απέσπα-
σε το 3ο βραβείο στη 2η κατηγορία. Στην 
3η κατηγορία ο Βαγγέλης Μόκος (µέλος 
Κukluxsax) απέσπασε το 1ο βραβείο, η 
Αντωνία Κωνσταντάκου (µέλος Κukluxsax) 

απέσπασε το 3ο βραβείο και η Βαλεντίνη 
Παπανικολάου (µαθήτρια του ∆ηµοτικού 
Ωδείου Θέρµης το 3ο βραβείο).
Ο Ανδρέας Καρκαφίρης (µέλος Κukluxsax) 
απέσπασε το 1ο βραβείο στην 4η κατηγο-
ρία, ενώ ο Νίκος Καιάφας (µέλος Κukluxsax) 
απέσπασε το 3ο βραβείο στην ίδια κατη-
γορία. Τέλος ο Αντώνης  Φωτιάδης (µέλος 
Κukluxsax) στην 5η κατηγορία απέσπασε 
έπαινο.
Η 4η συνάντηση σαξοφώνων φιλοξένησε 
τους καλύτερους σαξοφωνίστες της Ελλά-
δος. Όσοι παρευρέθηκαν είχαν την τύχη 
να απολαύσουν τους διαγωνισµούς σαξο-
φώνου, τις συναυλίες, τα masterclasses, τα 
σεµινάρια, τις διαλέξεις, τα workshops, τις 
νέες τάσεις, τα νέα µοντέλα, και να κάνουν 
µαθήµατα µε τους κορυφαίους του είδους.

Συνάντηση παιδικών 
χορωδιών 2016

∆ιακρίσεις στην 4η πανελλήνια 
συνάντηση σαξοφώνων

∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 13 
Μαΐου στο δηµοτικό θέατρο Θέρµης η συνάντηση 

παιδικών χορωδιών την οποία διοργάνωσε για µια ακό-
µη χρονιά το ∆ηµοτικό Ωδείο Θέρµης.
Στη σηµαντική διοργάνωση συµµετείχαν: η παιδική χο-
ρωδία του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, η παι-
δική χορωδία του δήµου Πυλαίας –Χορτιάτη, η παιδική 
χορωδία του «Πυθαγόρειου ωδείου Θερµαϊκού», η παι-
δική χορωδία του Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Τούµπας, η παιδι-
κή χορωδία «Μελισσάνθη» δήµου Αλεξάνδρειας και η 
νεανική µικτή χορωδία του δηµοτικού ωδείου Θέρµης.
Η νεανική µικτή χορωδία του ∆.Ω.Θ. ιδρύθηκε το 2003 
και έχει µαέστρο την Ειρήνη Μαραντίδου. Απασχολεί πε-
ρίπου 40 µέλη. Αποτελείται από σπουδαστές µουσικής 
του ωδείου, οι οποίοι στις τελευταίες τάξεις των µαθηµά-
των των οργάνων ή των ανώτερων θεωρητικών, έχουν 
ως υποχρεωτικό τους µάθηµα τη χορωδία. Επίσης, συµ-
µετέχουν και άτοµα που δεν είναι σπουδαστές µουσικής, 
αλλά νέοι και νέες που αγαπούν το χορωδιακό τραγούδι.
Η χορωδία έχει ως βασική της προτεραιότητα την καλ-
λιέργεια του χορωδιακού µουσικού στυλ και την ικανο-
ποίηση της συµµετοχής σε ένα ενιαίο σύνολο αλλά και 
τη µουσική - καλλιτεχνική εµπειρία. Έχει λάβει µέρος σε 
πολλές εκδηλώσεις του δήµου Θέρµης, καθώς επίσης 
και σε χορωδιακά φεστιβάλ του δήµου Πανοράµατος, 
στη Νάουσα, τη Βέροια, την Αλεξάνδρεια και στα Χρι-
στουγεννιάτικα φεστιβάλ του δήµου Θεσσαλονίκης. 
Κάθε χρόνο συµµετέχει στο «Φεστιβάλ Παιδικών - Νε-
ανικών Χορωδιών», που από το 2005 διοργανώνει το 
∆.Ω.Θ. Στο ρεπερτόριό της περιλαµβάνει έργα ελλήνων 
και ξένων συνθετών, ενώ είναι µέλος του Europa Cantat 
και της Ένωσης Χορωδιών Ελλάδας.

Έκθεση αγιογραφίας «τα µάτια της ψυχής»
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη δηµοτική βιβλιοθήκη 
-πινακοθήκη Θέρµης η έκθεση αγιογραφίας του Βα-

σίλη Χατζηβασιλείου µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «τα µάτια 
της ψυχής». Την επιµέλεια της έκθεσης είχε η ιστορικός τέ-
χνης Καίτη Στεφανάκη.
Όπως επισηµαίνει ο δηµιουργός για την έκθεση «Τα µάτια 
της ψυχής», µέσα απ’ το σκότος αναδύεται το φως, µέσα 
απ’ τον θάνατο η ζωή, όµµα το γλυκύ, παρηγορία ψυχής. 
Με σεβασµό στη βυζαντινή εικονογραφία και στα νοήµατα 
που η παράδοση µεταφέρει, µέσα από µια µη συνειδητή 
µνήµη-γνώση, ο Βασίλης Χατζηβασιλείου δηµιουργεί εικό-
νες που συν-κινούν τα µάτια, τον έλλογο νου και την ψυχή. 

Είναι έργα που µιλούν βαθειά µε το ιερό και τολµούν να 
ψηλαφήσουν ταπεινά το θείο». 
Ο Βασίλης Χατζηβασιλείου είναι φιλόλογος και διδάκτωρ 
του τµήµατος φιλοσοφίας και παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. ∆ι-
ετέλεσε έως το 2009 διευθυντής του πειραµατικού σχολεί-
ου του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
Ασχολήθηκε µε τη διδακτικ ή της ποίησης στη µέση εκπαί-
δευση, το σχολικό θέατρο, καθώς και µε τη δηµιουργία 
και παραγωγή ραδιοφωνικών εκποµπών ποίησης και µου-
σικής. Αυτοδίδακτος, αγιογραφεί τα τελευταία 30 χρόνια 
εµπερίστατος και πλήρης δέους.
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ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Γιορτή έναρξης, µε παιχνίδι θησαυρού και 
διακόσµηση της αίθουσας της δηµοτικής 
βιβλιοθήκης Θέρµης, µε εµψυχωτές 1ο Σύ-
στηµα Προσκόπων Θέρµης, την Πέµπτη 16 
Ιουνίου και ώρες 6 -8 µ.µ.

ΤΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΤΟΥ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ
Όλα τα παιδιά που θα συµµετέχουν θα 
δηµιουργήσουν την ατοµική τους µπλού-
ζα του εξερευνητή, υπό την καθοδήγη-
ση του τµήµατος κοπτικής ραπτικής της 
∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. Παράλληλα θα δηµιουργή-
σουν την γιγάντια σηµαία -µπλούζα του 
εξερευνητή διαστάσεων 3Χ5 µέτρα που θα 
αποτελέσει και την σηµαία της καλοκαιρι-
νής µας εκστρατείας. Η εκδήλωση θα πραγ-
µατοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου και 
ώρες 6 -8 µ.µ. στην αίθουσα της δηµοτικής 
βιβλιοθήκης Θέρµης, µε την εµψύχωση του 
τµήµατος κοπτικής ραπτικής.

ΤΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Με την καθοδήγηση της Ζέτας Στεφάνου 
ιnstructor origami τα παιδιά και οι γονείς θα 
δηµιουργήσουν καλοκαιρινά καπέλα, βάρ-
κες και χάρτινα ανεµιστηράκια µε την ιαπω-
νική τεχνική της χαρτοδιπλωτικής (Οrigami). 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 
21 Ιουνίου και ώρες 6 -8 µ.µ. στην αίθουσα 
της δηµοτικής βιβλιοθήκης Θέρµης.

ΈΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
ΚΛΩΣΤΗΣ
«Κόκκινη κλωστή δεµένη, στην ανέµη τυ-
λιγµένοι, δώστης κλώτσο να γυρίσει πα-
ραµύθι ν’ αρχινίσει ..». Φέρτε µαζί σας 
ένα κοµµάτι κόκκινη κλωστή κι ελάτε να 
δηµιουργήσετε χειροποίητα κοσµήµατα µε 

νήµατα και χρώµατα. Με την καθοδήγηση 
της Βεργούλας  Γαβρα και του εργαστη-
ριού ραπτικής -πλεξίµατος την Πέµπτη 23 
Ιουνίου και ώρες 6-8 µ.µ. στην αίθουσα της 
δηµοτικής βιβλιοθήκης Θέρµης.

ΈΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Με αφορµή το βιβλίο του Colin West 
«Have you seen the crocodile» Walker 
Books Ltd η αγγλόφωνη παιδική λέσχη 
ανάγνωσης της δηµοτικής βιβλιοθήκης 
Θέρµης και η καθηγήτρια αγγλικών –συγ-
γραφέας margarita kosior µε ένα εισιτήριο 
θα µας ταξιδέψει στο µακρινό Αµαζόνιο 
όπου θα συναντήσουµε µια παρέα ζώων 
που προσπαθούν να κρυφτούν από έναν 
τροµακτικό κροκόδειλο. Άραγε θα καταφέ-
ρουν να του ξεφύγουν; 
Η απάντηση θα δοθεί την Παρασκευή 24 
Ιουνίου και ώρες 6 -8 µ.µ. στην αίθουσα της 
δηµοτικής βιβλιοθήκης του Κέντρου Πολιτι-
σµού της Ν. Ραιδεστού.

ΖΩΝΤΑΝΕΣ 
ΚΙΘΑΡΕΣ 
Με την καθοδήγηση της εργαστηριού γρα-
φιστικής και της οµάδας «γραµµατοχυµός» 
και των Νικολέτας Αντωνιαδου και Ιωάν-
νας Αδαµογιάννη, σχεδιάζουµε ένα 
«giga» εισιτήριο για το ντουέτο κιθάρας 
«Duo Guitara» και µεταµορφώνουµε το 
εισιτήριο σε τρισδιάστατη κιθάρα (ανατρο-
πή). Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την 
Παρασκευή 24 Ιουνίου και ώρες 6 -8 µ.µ. 
στην αίθουσα της δηµοτικής βιβλιοθήκης 
Θέρµης.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑ
Η αγγλόφωνη παιδική λέσχη ανάγνω-
σης της δηµοτικής βιβλιοθήκης Θέρµης 
και η καθηγήτρια αγγλικών –συγγραφέας 

margarita kosior θα µας γνωρίσουν την ει-
κόνα ενός ελέφαντα. Μέσα από το βιβλίο 
του Eric Carle «From Head to Toe», θα 
γνωρίσουµε πολλά ζώα, ανάµεσα τους, 
έναν ελέφαντα. Μαζί µε όλα τα ζώα θα 
κουνήσουµε το σώµα µας απ’την κορφή ως 
τα νύχια και θα µιµηθούµε χαρακτηριστικές 
κινήσεις ζώων. Αλήθεια, τι κινήσεις κάνει 
ένας ελέφαντας;
Η απάντηση θα δοθεί την ∆ευτέρα 27 Ιου-
νίου και ώρες 6 -8 µ.µ. στην αίθουσα της 
δηµοτικής βιβλιοθήκης Θέρµης.

ΚΑΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΒΛΕΠΕΙΣ
Τα παιδιά θα µυηθούν στο µαγικό κόσµο 
της εικόνας και σιγά σιγά το εργαστήριο κι-
νηµατογράφου και ο σκηνοθέτης Σπύρος 
∆οδόπουλος θα επιλέγουν ιστορίες από τις 
λέξεις της καλοκαιρινής εκστρατείας και θα 
γράφουν µε το δικό τους σενάριο.
Η απάντηση θα δοθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου 
και ώρες 6 -8 µ.µ. στην αίθουσα της δηµο-
τικής βιβλιοθήκης Θέρµης.

ΈΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΥΡΜΑ
Με ανακυκλώσιµα υφάσµατα και ένα κοµ-
µάτι σύρµα και την καθοδήγηση της εικα-
στικού ∆έσποινας Γανίτη, δηµιουργούµε 
χειροποίητες κούκλες µέσα από ένα δηµι-
ουργικό εργαστήριο κατασκευών που θα 
αναδείξουµε στα παιδιά την αξία της επα-
ναχρησιµοποίησης των πραγµάτων και τον 
σηµαντικό ρόλο της ανακύκλωσης στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Με τις κού-
κλες που θα δηµιουργήσουµε θα δίνουµε 
την δική µας παράσταση κουκλοθέατρου.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Πέ-
µπτη 30Ιουνίου και ώρες 6 -8 µ.µ. στην 
αίθουσα της δηµοτικής βιβλιοθήκης του 
Κέντρου Πολιτισµού της Ν. Ραιδεστού.

Καλοκαιρινή εκστρατεία 
ανάγνωσης και δηµιουργικότητας

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

> Για µία ακόµη χρονιά 
η δηµοτική βιβλιοθήκη 
–πινακοθήκη Θέρµης 
συµµετέχει ενεργά 
στην καλοκαιρινή 
εκστρατεία ανάγνωσης 
και δηµιουργικότητας που 
διοργανώνει η Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Το 
θέµα της φετινής εκστρατείας, 
που θα διαρκέσει από 
τις 15 Ιουνίου έως τις 17 
Σεπτεµβρίου, είναι «Γίνε 
Εξερευνητής του Κόσµου».
Η δηµοτική βιβλιοθήκη –πινα-
κοθήκη Θέρµης της ∆ΕΠΠΑΘ 
έχει προγραµµατίσει και σχε-
διάσει δράσεις που θα πραγ-
µατοποιηθούν στην δηµοτική 
βιβλιοθήκη Θέρµης και στα 
παραρτήµατα της, στα κατά 
τόπους Κέντρα Πολιτισµού 
και στις βιβλιοθήκες τους, µε 
σκοπό την προώθηση της φι-
λαναγνωσίας της καινοτοµίας, 
της δηµιουργικότητας και της 
ενίσχυσης του ρόλου των βι-
βλιοθηκών στις τοπικές κοι-
νωνίες.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ

ΜΕΤΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ



Νέα διοίκηση απέκτησε ο Σύλ-
λογος Αγίου Τρύφωνα Θέρ-

µης µετά τις εκλογές που έγιναν 
στις 17 Απριλίου και τη συγκρό-
τηση σε σώµα του νέου οργάνου. 
Το νέο ∆.Σ. αποτελείται από τους:
Πρόεδρος Καζίλης Βασίλης
Αντιπρόεδρος 
Καρπούζης Γιώργος
Γραµµατέας Μαγιάς Βασίλης
Ταµίας Τατάρογλου Απόστολος
Μέλος Ευθηµιάδης Γιώργος
Μέλος Κουγιάµης Αργύρης
Μέλος Παχίτσας Μιχάλης

Το 3ο «Γιορτινό Χοροστάσι» µε τον χαρα-
κτηριστικό τίτλο «Πήρα την στράτα την 

παλιά... πήρα την Εγνατία» το Σάββατο 7 
Μαΐου ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλο-
γος Βασιλικών στην αίθουσα του Ε.Π.Α.Λ. 
Βασιλικών. 
Μια µουσικοχορευτική παράσταση επάνω 
στην στράτα της αρχαίας Εγνατίας οδού (via 
egnatia), µε τραγούδια και χορούς που θα 
άκουγε και θα έβλεπε ένας διαβάτης της, 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Με την συµµε-
τοχή όλων των χορευτικών τµηµάτων και 
της χορωδίας του ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ. καθώς και 
την συνοδεία 7 αξιόλογων µουσικών.

12ο αντάµωµα στον Πολύγυρο

Στο 12ο αντάµωµα χο-
ρευτικών οµάδων που 

πραγµατοποιήθηκε στον 
Πολύγυρο από τον Λαο-
γραφικό Όµιλο Πολυγύ-
ρου συµµετείχε ο Σύλλογος 
Πολιτισµού Εθελοντισµού 
Κάτω Σχολαρίου. Το αντά-
µωµα διοργανώνεται σε 
ανάµνηση της κήρυξης της 
ελληνικής επανάστασης στη Χαλκιδική στις 
17 Μαΐου 1821.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Πολιτισµού και Εθελοντισµού Κάτω Σχο-
λαρίου Γιώργο Χατζηιωάννου, ο σύλλο-
γος δηµιουργήθηκε το 2013 µέσα από την 
προσπάθεια για τη διαφύλαξη της πολιτι-
στικής κληρονοµίας, των ηθών και εθίµων. 

Παράλληλα στοχεύει στη διάδοση προώ-
θηση και διατήρηση των παραδοσιακών 
χορών της Ελλάδας. Ο σύλλογος έχει 300 
µέλη στα τµήµατα, παραδοσιακού χορού, 
µοντέρνου χορού, µουσικής προπαιδείας, 
αθλοπαιδιών και αγιογραφίας, µε χοροδι-
δάσκαλο την Ευδοκία Μιχούλη. 
Στο σύλλογο λειτουργεί τράπεζα αίµατος.
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ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.

3ο Γιορτινό Χοροστάσι

Τον πολιούχο του χωριού Άγιο Γεώργιο 
τίµησε ο οικισµός του Τριαδίου. Την 

παραµονή της γιορτής, ανήµερα του Πά-
σχα, τελέσθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός 
και η περιφορά της εικόνας προς ευλογία 
των κατοίκων. Στην περιφορά συµµετείχαν 
και µέλη του συλλόγου πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων Τριαδίου ντυµένα µε παρα-

δοσιακές στολές.
Την ηµέρα της γιορτής τελέστηκε Θεία Λει-
τουργία. Ακολούθησε το πατροπαράδοτο 
γλέντι στον προαύλιο χώρο του ναού, 
όπου ο σύλλογος µας πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων παρουσίασε χορούς από την 
Μακεδονία, Ήπειρο και Πόντο.

Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου

Φιλανθρωπική δράση

Ο Χορευτικός Όµιλος Θέρµης συµµε-
τείχε στο «3ο Αντάµωµα Ποντίων –

Μικρασιατών –Μακεδόνων –Ηπειρωτών –
Θρακιωτών –Κρητικών» που διοργάνωσε 
το φιλανθρωπικό σωµατείο «Οικογένεια 
και Παιδί» το Σάββατο 9 Απριλίου στην 
αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλονίκης και παρουσίασε 

χορούς από το Ζαγόρι (Ήπειρο).
Στην εκδήλωση συµµετείχαν 13 σύλλογοι 
µε περίπου 350 χορευτές και παρουσία-
σαν χορούς από τον Πόντο, Μικρά Ασία, 
Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη και Κρήτη. 
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΤΡΙΑ∆Ι

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΣΥΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ

Εκλογή 
νέας διοίκησης

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε 
στον Τρίλοφο στον αύλειο χώρο του 

πολιτιστικού συλλόγου το 3ο αντάµωµα χο-
ρευτικών. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου σε συ-
νεργασία µε τη ∆ΕΠΠΑΘ και τη δηµοτική 
κοινότητα Τριλόφου.
Οι παραβρισκόµενοι παρακολούθησαν τα 
2 παιδικά τµήµατα και τα 2 τµήµατα ενηλί-

κων του συλλόγου, καθώς και τα καλεσµέ-
να χορευτικά που φέτος ήταν ο πολιτιστικός 
αθλητικός σύλλογος Λαγκαδά, ο σύλλογος 
φίλων κρητικής παράδοσης Θέρµης «Ξαστε-
ριά» και ο σύλλογος γηγενών µακεδόνων 
Θέρµης «ο Μέγας Αλέξανδρος». Μετά από 
τις παρουσιάσεις των χορευτικών τµηµάτων 
των συλλόγων ακολούθησε γλέντι µε παρα-
δοσιακή µουσική.

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

3ο Αντάµωµα χορευτικών
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Συναυλία µε το µουσικό συγκρότηµα Saphar’oud από την 
Τουλούζ της Γαλλίας διοργάνωσαν το Σάββατο 7 Μαΐου 

στο σινέ Θερµαΐς, ο σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης 
. Τα παιδιά του τµήµατος Νέων του Συλλόγου που ανέλαβαν 
την διοργάνωση της συναυλίας, κατάφεραν µε πολύ λιτό τρόπο 
(κιλίµια, φαναράκια, κεριά) να φτιάξουν ένα ειδυλλιακό περι-
βάλλον και να κάνουν όλο τον κόσµο να µεταφερθεί νοερά σε 
διάφορα µέρη της Μεσογείου και της Ανατολής υπό τους ήχους 
του συγκροτήµατος, µε πρωταγωνιστή το ούτι και τα κρουστά.

Στο Καυτανζόγλειο εθνικό στάδιο πραγµατοποιήθηκε 
το Σάββατο 16 Απριλίου η πρώτη πανελλήνια συνά-

ντηση Μακεδονικών πολιτιστικών συλλόγων. 
Στην εκδήλωση συµµετείχαν πάνω από 100 χορευτικά 
συγκροτήµατα Μακεδόνων µε περισσότερους από 2500 

χορευτές, οι οποίοι συνέθεσαν ένα υπέροχο φάσµα χρω-
µάτων και χορών υπό τους ήχους µακεδονικών σκοπών.
Στην συνάντηση συµµετείχαν ο σύλλογος Γηγενών Μα-
κεδόνων Θέρµης «Μέγας Αλέξανδρος» και ο σύλλογος 
Σερραίων Κατοίκων δήµου Θέρµης.

Αφιέρωµα στον Οδυσσέα Ελύτη
Με αφορµή την συµπλήρωση 20 χρό-

νων από το θάνατο του Οδυσσέα 
Ελύτη η ∆.ΕΠ.Π.Α Θέρµης, ο Σύλλογός 
Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» και η οµάδα λογοτεχνών Θεσσα-
λονίκης «Χοροθέατρο» διοργάνωσαν στο 
δηµοτικό θέατρο µια εκδήλωση αφιέρωµα 
στο έργο του µεγάλου νοµπελίστα ποιητή. 
Ένα πρόγραµµα λόγου και µουσικής που 
παρουσιάστηκαν κυρίαρχες όψεις του έρ-
γου του Οδυσσέα Ελύτη, µέσα από την 
ποίηση και τα πεζά του, µε µελοποιηµένα 
ποιήµατα. Κυρίαρχα θέµατα, άξονες του έρ-
γου του, η φύση, η γλώσσα, οι αισθήσεις, 
ο λυρικός και υπερβατικός στοχασµός, συ-
νοµιλώντας µε τη µουσική έδωσαν άλλοτε 
φόρµες τραγουδιού και άλλοτε µουσικής 

συνοδείας.
Η ερµηνεία των λογοτεχνών µάγεψε το κοι-
νό και στο τέλος όλοι µαζί τραγούδησαν 
αποσπάσµατα του «Άξιον Εστί».
Στην οµάδα λογοτεχνών Θεσσαλονίκης 
«Λογοθέατρο» συµµετέχουν η λογοτέχνης 
Αναστασία Χατζή Μουλά, η ποιήτρια Αντω-
νία Καλαϊτζόγλου και οι ποιητές Γιάννης 
Φωτίου, Ζαχαρίας Προδρόµου και Πασχά-
λης Παπαβασιλείου. Στην εκδήλωση συµ-
µετείχαν στο ακορντεόν ο Σύρος Μελισσα-
νίδης και στο τραγούδι η Κατερίνα Λαλιώτη 
Παράλληλα, στην είσοδο θεάτρου συγκε-
ντρώθηκαν µεγάλες ποσότητες φαρµάκων 
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Ιατρείου 
Θέρµης.

Συναυλία µε το 
συγκρότηµα Saphar’oud

Πανελλήνια συνάντηση Μακεδονικών 
πολιτιστικών συλλόγων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Την Κυριακή 17 Απριλίου, τα µικρά παιδιά του Συλλόγου 
Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης εκπροσώπησαν το Σύλλογο 

για µια ακόµη φορά στο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χο-
ρών που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το ∆ήµο Νεάπολης 
– Συκεών. Οι µικροί µας χορευτές έδωσαν και πάλι δυναµικά 
το παρόν και απέσπασαν το χειροκρότηµα όλων των παρευρι-
σκοµένων.

Ο σύλλογος Σερραίων κατοίκων δήµου Θέρµης, στα 
πλαίσια των στόχων που 

έθεσε, για εξερεύνηση του νοµού Σερρών πραγµατοποί-
ησε µε µεγάλη επιτυχία την Κυριακή 17 Απριλίου επί-
σκεψη στο οχυρό Ρούπελ.
Νωρίτερα τα µέλη του συλλόγου επισκεφτήκαν και προ-

σκύνησαν στην Ιερά Μονή του Τιµίου Προδρόµου στο 
Ακριτοχώρι Σερρών. 
Ακολούθησε επίσκεψη και γεύµα στο Ν. Πετρίτσι Σερ-
ρών, καθώς στην Ηράκλεια ( Τζουµαγιά),  όπου γεύτη-
καν παγωτό από γάλα βουβαλιού.

Συµµετοχή σε παιδικό 
φεστιβάλ

Επίσκεψη στο οχυρό Ρούπελ



Από αριστερά: Π. Πετράς, Ν. Σταυρόπουλος, 
Χ. Παπαγεωργίου, ∆. Γαλάνης και Α. Μεταλούλης.

Με µεγάλη επιτυχία στη ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη Θέρµης 

η έκθεση – αφιέρωµα στα 50 χρόνια 
αθλητικής δράσης του κορυφαίου καλα-
θοσφαιριστή Χάρη Παπαγεωργίου, την 
οποία διοργάνωσε ο Αθλητικός Πολιτιστι-
κός Όµιλος Θέρµης «Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ» σε 
συνεργασία µε τη ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. 

Η έκθεση είχε στόχο να αναδείξει πτυχές 
της σπουδαίας αθλητικής διαδροµής του 
Χάρη Παπαγεωργίου και να καταδείξει 
στους νέους αθλητές την αξία της προ-
σπάθειας.
Στην εκδήλωση των εγκαινίων µεταξύ 
άλλων παραβρέθηκαν ο αντιπρόεδρος 
της Ε.Κ.Α.Σ.Θ. Γιάννης Τσουµής, η αντι-

δήµαρχος Πυλαίας Χορτιάτη και πολιτευ-
τής της Ν.∆. Ανατολή Κωνσταντινίδου, ο 
πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτισµού -Αθλητισµού και Περιβάλλο-
ντος Πυλαίας –Χορτιάτη Σωκράτης ∆ω-
ρής, η διοίκηση του Συλλόγου, αθλητές 
και πολλοί άλλοι.

∆ιακρίσεις στους 
διασυλλογικούς ∆ιακρίσεις 

αθλητών

Αθλητική ηµερίδα

Με 11 αθλητές και αθλήτριες 
πήρε µέρος στο διασυλλο-

γικό πρωτάθληµα στίβου στην 
κατηγορία των Παµπαίδων και 
Παγκορασίδων Α ο Α∆ΩΝΙΣ. Οι 
αγώνες πραγµατοποιήθηκαν στο 
στάδιο των Αµπελοκήπων. 
Οι αθλητές/τριες του Α∆ΩΝΙ βελ-
τίωσαν τις ατοµικές τους επιδόσεις 
ο καθένας στο αγώνισµά του. Για 
πρώτη φορά σε επίσηµους αγώ-
νες αγωνίστηκαν οι Ε. Πλιακος, Α. 
Μπόκη και Α. Κατσαµάκα, ενώ 
δοκίµασαν τις δυνάµεις τους στην 
µεγαλύτερη από αυτούς κατηγο-
ρία Β. Τερζής, Μ. Γκανάτσας, Π. 

Ισχυροπούλου, Α. Κουγιάµης - 
Μίχος, και Α. Αλίγιας.
Οι Ο. Σταυροπούλου στα 150 µέ-
τρα και Σ. Σιδηρόπουλος στα 80 
µέτρα βελτίωσαν τις ατοµικές τους 
επιδόσεις. 
Τέλος ο αθλητής Γρήγορης Για-
µουστάρης κατέλαβε την 2η θέση 
στα 600 µέτρα και έπιασε το όριο 
για τη συµµετοχή του στο πανελ-
λήνιο πρωτάθληµα της κατηγο-
ρίας που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο 
στην Καβάλα.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου εκφράζει 
τα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά 
µας και τους προπονητές τους.

Α∆ΩΝΙΣ Α.Σ. TAEKWONDO 
ΗΡΑΚΛΗΣ

Έκθεση για τα 50 χρόνια 
δράσης του Χ. Παπαγεωργίου

2ο µαθητικό τουρνουά σκάκι

Αγώνες γρήγορου σκακιού 
(rapid) για νέους σκακιστές 

οι οποίοι είναι µαθητές/τριες ∆η-
µοτικών Σχολείων και Γυµνασίων 
διοργάνωσε το Σκακιστικό Τµήµα 
του Αθλητικού Πολιτιστικού Οµί-
λου Θέρµης «Ο ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ» 
σε συνεργασία µε την Ένωση 
Σκακιστικών Σωµατείων Θεσσα-
λονίκης-Χαλκιδικής (Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ), 
και την διεύθυνση του καφέ 
«ΑΝΕΜΙ» στην Νέα Ραιδεστό, 
όπου πραγµατοποιήθηκαν και οι 
αγώνες. 
Οι αγώνες διοργανώθηκαν µε το 
Ελβετικό σύστηµα των 7 γύρων, 
το οποίο περιλαµβάνει χρόνο 
σκέψης 10’ λεπτά συν 3’’ δευτε-
ρόλεπτα για κάθε κίνηση από τον 
κάθε παίκτη (για όλη την παρ-
τίδα). Σηµειώνεται ότι κριτήρια 

άρσης ισοβαθµίας ήταν η ειδική 
βαθµολογία ισόβαθµων (εφόσον 
έχουν παίξει όλοι µε-ταξύ τους, 
το Bucholtz cut 1 (µετά την αφαί-
ρεση της χαµηλότερης βαθµολο-
γίας των αντιπάλων), το Bucholtz 
(άθροισµα βαθµών αντιπάλων), 
το Sonneborn –Berger και ο ριθ-
µός νικών µε τα µαύρα.
Οι δηλώσεις συµµετοχής έγιναν 
µέσω της ηλεκτρονικής εφαρ-
µογής (http://thermaikos.netne.
net/tournament), ενώ ο ανώ-
τερος αριθµός συµµετοχών (80 
άτοµα) καλύφθηκε σε χρόνοι ρε-
κόρ. Ενώ οι συµµετέχοντες χωρί-
στηκαν σε 4 οµίλους: α) µαθητές 
Γυµνασίου, β) µαθητές κάτω των 
12 ετών, γ) µαθητές κάτω των 10 
ετών και δ) µαθητές κάτω των 8 
ετών.

Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ «Ο ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ»
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Η διοίκηση του θερµαϊκού µε τον Χάρη Παπαγεωργίου και τον εκπρόσωπο της Ε.Κ.Α.Σ.Θ. Γιάννη Τσουµή.

Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ «Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ»

Στα πλαίσια της έκθεσης – αφιέρωµα πραγ-
µατοποιήθηκε στο δηµοτικό θέατρο Θέρµης 

οµιλία για την αξία του αθλητισµού στη διαπαι-
δαγώγηση των παιδιών.
Τη βασική εισήγηση θα αναπτύξει ο διεθνής 
καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και της Εθνικής 
Νίκος Σταυρόπουλος, ενώ τοποθετηθήκαν ο 
Χάρης Παπαγεωργίου, ο τεχνικός υπεύθυνος 
των ακαδηµιών καλαθοσφαίρισης του συλλό-
γου και διεθνής προπονητής ∆ηµήτρης Γαλάνης 
και ο πρόεδρος του συνδέσµου βετεράνων κα-
λαθοσφαιριστών Θεσσαλονίκης Πάρης Πετράς.

Στο πανελλήνιο πρωτάθληµα 
TAEKWONDO διακρίθηκαν οι 

αθλητές και αθλήτριες του Α.Σ. 
TAEKWONDO «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 
Νέου Ρύσιου, Προδροµία Σταυρί-
δου, Ελένη Φυσικούδη και Εµµα-
νουήλ Γαλάνης
Η οµοσπονδιακή προπονήτρια, 
Βάσω Κουσαρίδου, συνεχάρη 
τους αθλητές για τη διάκριση τους, 
καθώς και την Ελεάννα Τσινίδου 
για την πρωτιά της και τη συµµε-
τοχή της στην Εθνική Οµάδα, που 
έλαβε µέρος στο πανευρωπαϊκό 
πρωτάθληµα που πραγµατοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη.



Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη το Σαββα-
τοκύριακο 7 και 8 Μαΐου στο κλειστό 

γυµναστήριο Βασιλικών «Στέλιος Πιπινίκας» 
το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Νέων -21 του 
Ολυµπιακού Αθλήµατος ταε κβο ντo.
Αποτέλεσε ιδιαίτερη τιµή η φιλοξενία στην 
έδρα του ΑΕΤΟΥ Θέρµης ενός πρωταθλή-
µατος τόσο σηµαντικού, από το οποίο µά-

λιστα θα προκύψει η Εθνική Οµάδα ταε κβο 
ντο Νέων -21.
Τόσο κατά την έναρξη των αγώνων όσο 
και κατά τη βράβευση το ∆ήµο Θέρµης εκ-
προσώπησαν ο αντιπρόεδρος της ∆ΕΠΠΑΘ 
Σταύρος Κουγιουµτζίδης και η πρώην γενι-
κή γραµµατέας Αθλητισµού Κούλα Γιαννα-
κίδου.

Πανελλήνιο πρωτάθληµα 
ταε κβο ντο Νέων-21
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Ξεκίνησαν στις αρχές Μαΐου οι εργασίες 
εκ βάθρων ανακατασκευής του χλοο-

τάπητα στο γήπεδο των Βασιλικών. Έως τις 
20 του µήνα είχε ολοκληρωθεί η πρώτη 
φάση του έργου που αφορούσε την κα-
τεργασία του εδάφους και προς το τέλος 
Μαΐου έγινε η σπορά του νέου χλοοτάπη-
τα. Σύµφωνα µε τον ανάδοχο του έργου 
Αιµίλιο Παπαδόπουλο, ως το τέλος Αυ-
γούστου θα γίνεται συστηµατική παρακο-
λούθηση και φροντίδα του νέου χλοοτά-
πητα, γεγονός που σηµαίνει ότι το γήπεδο 
θα παραδοθεί προς χρήση στους αθλητές 
το φθινόπωρο. 
Οι διαδικασίες εκτέλεσης του έργου έτρε-
ξαν µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Στις 
20 Απριλίου έγινε η δέσµευση πίστωσης 
14.729,25 ευρώ από την Οικονοµική Επι-
τροπή του δήµου Θέρµης. Την εποµένη 
εκδόθηκε η απόφαση του δηµάρχου Θό-
δωρου Παπαδόπουλου για την έγκριση 
εκτέλεσης της εργασίας και καθορισµού 
του τρόπου εκτέλεσής της. Το επόµε-
νο πενθήµερο 22 έως 26 Απριλίου έγινε 
ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος στην ιστοσελίδα του δήµου για 

κατάθεση προσφορών. Τελικώς κατατέθη-
καν δύο προσφορές και δύο ηµέρες µετά 
έγινε η επιλογή του αναδόχου ο οποίος 
υπέγραψε τη σχετική σύµβαση ανάθεσης 
του έργου µε προϋπολογισµό 14.575,50 

ευρώ, ποσόν το οποίο θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους. 
Το έργο κρίθηκε αναγκαίο καθώς λόγω 
της πολύχρονης καταπόνησης του αγωνι-
στικού χώρου η κατάστασή του δεν ήταν 

η ενδεδειγµένη µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
κίνδυνος τραυµατισµού των αθλητών. Στο 
πλαίσιο των εργασιών θα γίνει και ο απα-
ραίτητος έλεγχος και οι επιδιορθώσεις του 
αρδευτικού συστήµατος του γηπέδου.

Εργασίες ανακατασκευής 
του χλοοτάπητα

Η πρώτη φάση του έργου µε την κατεργασία του εδάφους ολοκληρώθηκε ως τις 20 Μαΐου.

Ο αντιπρόεδρος της ∆ΕΠΠΑΘ Σταύρος Κουγιουµτζίδης µαζί µε τους αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν 
τα µετάλλια.

ΓΗΠΕ∆Ο ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ



Την άνοδο στην Α κατηγορία της ΕΚΑΣΘ και τον τίτλο 
του υπερ-πρωταθλητή της Β κατηγορίας κατέκτησε η 

ανδρική οµάδα µπάσκετ του ΓΑΣ Βασιλικών. Η οµάδα των 
Βασιλικών µετά την πετυχηµένη χρονιά και την άνοδο στα 
σαλόνια της µεγάλης κατηγορίας νίκησε, την Παρασκευή 6 
Μαΐου, στον τελικό των πρωτοπόρων των οµιλών της Β κα-
τηγορίας την οµάδα του Αστέρα Σίνδου µε σκορ 60 -55 και 
κατέκτησε και τον τίτλο του υπερπρωταθλητή της Β’ ΕΚΑΣΘ. 
Η θριαµβευτική πορεία της οµάδας ξεκίνησε πριν από τρία 
χρόνια µε την άνοδο από την ταπεινή Γ2 στη Γ1 κατηγορία. 
Την επόµενη χρονιά καινούργιοι παίκτες προστέθηκαν στο 
ρόστερ, οι οποίοι έδωσαν νέα δυναµική στην οµάδα. Μετά 
από συγκλονιστικούς αγώνες ήρθε η άνοδος στη Β’ κατη-
γορία της ΕΚΑΣΘ.
Η φετινή αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε µε επιλεγµένες 
προσθήκες σε βασικές θέσεις, ενώ δόθηκε έµφαση και 
στην επιστροφή στην οµάδα άξιων γηγενών αθλητών. 
Με την καθοδήγηση του προπονητή Αντώνη Σκαρλή και τη 
σταθερή στήριξη της διοίκησης η προσπάθεια δικαιώθηκε 
µε δεύτερη συνεχόµενη ανόδο. Με ρεκόρ 24-2 ο ΓΑΣ Βα-
σιλικών αναδείχθηκε σε κυρίαρχο της κατηγορίας έχοντας 
µάλιστα την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άµυνα. 
Το ρόστερ αποτελούνταν από τους: Αποστόλη Κωνσταντινί-
δη, Βασίλη Μπατσιούδη, ∆ηµήτρη Πατίκα, ∆ηµήτρη Σκαρ-
λή, Τάσο Παπαϊωάννου, Τάσο Κούσας, ∆ηµήτρη Ζέγα, 
Αλέξη Γκούµα, Αντώνη Μιχαλάκα, Άγι Ταλιώτη, Γιάννη 

Σύρο, Κώστα Κούσα, Ευριπίδη Σιµώνη, Θανάση Κούσα και 
Φίλιππο ∆ηµητριάδη.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Καθοδηγητής της οµάδας ήταν ο προπονητής της Αντώνης 
Σκαρλής. Γεννηµένος στα Βασιλικά το 1972 υπήρξε πάντα 
στέλεχος της οµάδας, από την ίδρυσή της το 1988, σαν 
παίκτης και από το 2000 σαν προπονητής σε όλα τα τµή-
µατα του συλλόγου. Είναι κάτοχος διπλώµατος β’ κατηγο-
ρίας και για πάνω από 10 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες 
του ως προπονητής σε όλα τα αναπτυξιακά τµήµατα της 
ΕΚΑΣΘ. Το 2013 ανέλαβε τα ηνία της ανδρικής οµάδας, 
σε µια δύσκολη γι’ αυτήν περίοδο και όπως αποδεικνύουν 

τα αποτελέσµατα ανταποκρίνεται µε µεγάλη επιτυχία στο 
ρόλο αυτό. 
Στους στόχους της διοίκησης για τη νέα αγωνιστική περίοδο 
περιλαµβάνεται η άνετη παραµονή στην κατηγορία και εάν 
αυτό επιτευχθεί νωρίς, µία καλή πορεία στο πρωτάθληµα. 
Απώτερος στόχος είναι τουλάχιστον η µακρόχρονη παρα-
µονή στη µεγαλύτερη κατηγορία της ΕΚΑΣΘ και η σταδιακή 
προώθηση στην ανδρική οµάδα των νεαρών παικτών από 
τις ακαδηµίες του συλλόγου. 
Στόχος της διοίκησης είναι η οµάδα του ΓΑΣ Βασιλικών να 
αποτελεί φάρο για την περιοχή, άξιο εκπρόσωπο του δή-
µου Θέρµης στα πρωταθλήµατα της Ένωσης και παράδειγ-
µα υγιούς ανάπτυξης του αθλητισµού για τον τόπο µας.

Τρίτη συνεχής άνοδος
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Στην Β εθνική κατηγορία της ΕΠΕΣΘ κατά-
φερε να ανέβει η γυναικεία οµάδα βόλεϊ 

της Αναγέννησης Νέου Ρυσίου. Η οµάδα 
µετά από µια σειρά δύσκολων αγώνων µε 
την οµάδα των Νέων Μουδανιών και αφού 
κατάφερε να ξεπεράσει το εις βάρος της 2-0 
(αποτελέσµατα αγώνων κανονικής περιό-
δου) µε 3 συνεχόµενες νίκες έκανε το 2-3 
και κατάκτησε την άνοδο και το εισιτήριο 
για τον τελικό µε τον Μυγδονιακό οπού και 
ηττήθηκε 3-2 µε την κόπωση της υπερπρο-
σπάθειας να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό 
χώρο.
Συντελεστές όλης της προσπάθειας ήταν η 
διοίκηση του συλλόγου, ο έφορος Μιχάλης 
Πέτσαλης, ο προπονητής Βασίλης Μητρού-
δης και το υπόλοιπο προπονητικό τιµ που 

πλαισιώνει την οµάδα. Η διοίκηση της οµά-
δας έχει θέση υψηλούς στόχους για την νέα 
αγωνιστική περίοδο.
Η Αναγέννηση Ν. Ρυσίου λειτούργει τµή-
µατα ακαδηµιών για κορίτσια και αγόρια 
για πρώτη φορά από φέτος. Έχει τµήµατα 
παγκορασίδων, κορασίδων, νεανίδων και 
γυναίων.
Όλοι οι προπονητές µε επικεφαλής τον κ. 
Μητρούδη, είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ µε ει-
δικότητα βόλεϊ. Οι περισσότερος προπό-
νησης των τµηµάτων γίνονται στο κλειστό 
γυµναστήριο του Νέου Ρυσίου.
Ο κ. Πετσάλης, επισηµαίνει ότι «όλες οι επι-
τυχίες συνοδεύονται από την στήριξη του 
τοπικού ερέα που ένιαι πάντα δίπλα στις 
προσπάθειες µας».

Στην Β’ εθνική το βόλεϊ γυναικών
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ

Η γυναικεία οµάδα βόλεϊ του ΕΣΠΕΡΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ κατέκτησε τη δεύτερη θέση 

στο πρωτάθληµα και πήρε το πολυπόθη-
το εισιτήριο της ανόδου στην Α’ τοπική 
κατηγορία της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. Το ρόστερ 
της οµάδας αποτελούνταν από τις: Πασπα-
λά Όλγα, Ματσιάτσου Ελευθερία, Τυχαλά 
Σέβη, Τερτλίδου Νατάσα, Βασιλοπού-
λου Μαργαρίτα, Ηλιοπούλου Άννα, Ρού-
φου Παναγιώτα, Τατζροµπεκάρ Ρωξάνη, 

Παπάζογλου Χρύσα, Λαζαρίδου Ηλιάνα, 
Προκοπάκη Ζωή και Πασπαλά Νικολέτα
Το προπονητικό τιµ της οµάδας αποτελού-
νταν από τους Τερζή Αθανάσιο, Αποστό-
λου ∆ηµήτριο και Σιουρδάκη Ευγενία.
Το ∆.Σ. της οµάδας συγχαίρει τους 
προπονητές και τις αθλήτριες που στα 
µόλις δύο χρόνια λειτουργίας του 
Συλλόγου κατάφεραν να επιτύχουν έναν 
τόσο δύσκολο στόχο.

Άνοδος στην Α’ τοπική κατηγορία 
της Ε.ΠΕ.Σ.Θ

Μ.Α.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
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ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

2ο skill improvement µπάσκετ κάµπ Η «Ξαστεριά» στην υποδοχή 
της Αλεξάνδρειας Φλόγας»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Φιλανθρωπικός αγώνας

Το 2ο skill improvement basketball camp 
διοργανώνει το τριήµερο 21, 22 και 23 

Ιουνίου το τµήµα µπάσκετ του Αθλητικού 
Πολιτιστικού Οµίλου Θέρµης «Ο Θερµαϊ-
κός». 
Το φετινό καµπ πέρα από τις πολλές δρά-
σεις του ξεχωρίζει και από την πολύ αξιόλο-
γη παρουσία του παλιού καλαθοσφαιριστή 
και προπονητή Audie Norris (ο οποίος στο 
παρελθόν αγωνίστηκε στις οµάδες Portland, 
Barcelona, Benetton και Περιστέρι και τώρα 
κάνει µια αξιολογεί καριέρα στο πρωτάθλη-
µα µπάσκετ των Η.Π.Α.). 
Ο Audie Norris διοργανώνει µπάσκετ κάµπ 
σε όλο το κόσµο (Dakar, Tenerife, Barcelona) 

και φέτος θα συµµετέχει στο κάµπ του Θερ-
µαϊκού Θέρµης στο κλειστό γυµναστήριο της 
Θέρµης. Οι συµµετοχές δεν θα είναι πάνω 
από 50 γιατί βασικός στόχος των διοργανω-
τών είναι να γίνει εξειδικευµένη και ατοµική 
δουλειά µε τον κάθε συµµετέχοντα.
Παράλληλα θα υπάρχει γυµναστική επίβλε-
ψη από έµπειρο τεχνικό τιµ, αγώνες 3οn3 
tournament, διαγωνιστικά παιχνίδια, αγώνες 
5on5, καθώς και παρουσία πολλών διεθνών 
παικτών. 
Το µπάσκετ θα ολοκληρωθεί µε φιλικό παι-
χνίδι µεταξύ της οµάδας του Θερµαϊκού και 
της ΧΑΝΘ ο οποίος θα είναι αφιερωµένος 
στον αγώνα έναντι στο ντόπιγκ.

Ο Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παρά-
δοσης «Ξαστεριά» έδωσε το έναυ-

σµα της εκκίνησης για την Υποδοχή της 
Αλεξάνδρειας Φλόγας του 11ο ∆ιεθνούς 
Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ». 
Συµµετείχε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που έλαβαν χώρα στην Πλατεία Λευκού 
Πύργου µαζί µε περίπου 500 µέλη 40 
πολιτιστικών συλλόγων όπου χόρεψαν 
παραδοσιακούς χορούς, παρουσιάζο-
ντας ένα ξεχωριστό θέαµα στο πλαίσιο 

των παράλληλων πολιτιστικών εκδη-
λώσεων της διοργάνωσης. Η εκκίνηση 
αυτή, άλλωστε, είναι ενδεικτική της µε-
γάλης συµβολής της Κρήτης στον αγώ-
να της Μακεδονίας στις αρχές του 20ου 
αιώνα. 
Οι σχέσεις της Κρήτης µε τη Μακεδονία, 
διαµέσου των αιώνων ήταν άριστες και 
παραδοσιακά ενσωµατώθηκαν στη νοο-
τροπία και συνείδηση των κατοίκων της. 

Από το ∆.Σ.

Με στόχο τη συγκέντρωσή ειδών διατροφής, τα οποία 
θα διατεθούν σε οικογένειες του δήµου που τα 

έχουν ανάγκη πραγµατοποιήθηκε ποδοσφαιρική φιλαν-
θρωπικός φιλικός αγώνας στο δηµοτικό γήπεδο Θέρµης, 
µεταξύ των οµάδων βετεράνων ποδοσφαιριστών δήµου 
Θέρµης και του Ηρακλή. Τον αγώνα διοργάνωσε το Σω-
µατείο Βετεράνων ποδοσφαιριστών δήµου Θέρµης, µε 
την υποστήριξη του δήµου Θέρµης. Για την ιστορία ση-
µειώνεται ότι το Σωµατείο βετεράνων ποδοσφαιριστών 
δήµου Θέρµης κέρδισε µε σκορ 4-1.
Το Σωµατείο βετεράνων ποδοσφαιριστών δήµου Θέρµης 
έχει προγραµµατίσει ταξίδι στο Bremenhaver της Γερµανί-
ας, µετά από πρόσκληση –φιλοξενία του Σίµου Τσαχου-
ρίδη. Κατά την παραµονή στη Γερµανική πόλη η οµάδα 

των βετεράνων ποδοσφαιριστών θα δώσει δύο φιλικά 
παιχνίδια µε οµάδες βετεράνων της περιοχής.
Με την ευκαιρία το Σωµατείο εκφράζει τις ευχαριστίες του 
στο µέλος του και ιατρό Χρήστο Τουγκελίδη για την συ-

νεχή βοήθεια του. Ευχαριστεί, επίσης, τους συνδηµότες 
µας Γιώργο Κουµεντάκη και Νίκο Νταρλαγιαννη (Καφέ 
Roumors), για την προσφορά ιµατισµού προς το σωµα-
τείο.
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Στο κλειστό γυµναστήριο 
Βασιλικών θα διεξήχθη 

στις 3-4 και 5 Ιουνίου το 6ο δι-
εθνή µίτινγκ ρυθµικής γυµνα-
στικής SPARTACUS THERMI 
«EMERALDS» CUP
Τους αγώνες διοργανώνει ο 
σύλλογος ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑ-
ΚΟΣ. Στον διεθνή αγώνα ρυθ-
µικής δηλώσαν να λάβουν 
µέρος 255 ελληνίδες αθλή-
τριες, καθώς και πολλές ξένες 
αθλήτριες, από την Ουκρανία, 
τη Ρωσία, τη Νέα Ζηλανδία, 
την Κροατία, τη Σερβία, το 
Μαυροβούνιο, την Ιταλία και τη Βουλγα-
ρία. Από τη γειτονική χώρα (Βουλγαρία) 
έχει δηλώσει συµµέτοχη η επί τρία χρόνια 

πρωταθλήτρια (2013, 2014 και 2015) Μα-
ρίνα Μάτεβα, η οποία αναµένεται να ξεση-
κώσει το κοινό µε τις επιδόσεις της.

Μεγάλες διακρίσεις πέτυχε η οµάδα 
του kick boxing του Θερµαϊκού 

Θέρµης στους πανελλήνιους αγώνες της 
ΕΟΜΑ που πραγµατοποιήθηκαν στο γή-
πεδο του Μακεδονικού στη Θεσσαλονί-
κη.
Χρυσό µετάλλιο κατέκτησαν στην κατη-
γορία των παίδων ο Γιάννης Στεφανίδης, 
ο Γιώργος Σαββίδης και η Ελευθερία Κο-
µνηνού. Παράλληλα πολύ καλές εντυ-
πώσεις άφησαν και οι αθλητές –τριες Ξ. 
Παυλίδου, Φραγκούλης, Γ. Ζαρζαβας, Α 
Ουζούνης, Α. Αδαµίδου, Ε. Πραµπρόµη, 
Β. Χρυσοχόου και Θ. Βαλινάκης, οι οποί-
οι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Από τους επαγγελµατίες αθλητές του 
συλλόγου ο Αβραµίδης αγωνίστηκε στο 
Λονδίνο όπου έχασε στα σηµεία δίνοντας 
ένα υπέρ θέαµα στους θεατές. Αυτό το 
διάστηµα ο Αβραµίδης βρίσκεται στην 

Ελβετία για προετοιµασία καθώς στις 21 
Μαϊου αγωνίζεται στην παγκόσµια διορ-
γάνωση UFC µε αντίπαλο από το εξωτε-
ρικό.
Ο Παπαϊωάννου κέρδισε στην τετράδα 
της ΕΟΜΑ κατακτώντας την πρώτη θέση 
ενώ έχασε στον αγώνα βραδυάς στα ση-
µεία στη διοργάνωση του colosseum.
Παράλληλα αγωνίζεται στις 29 Μαΐου 
στην Κύπρο.

Μεγάλη επιτυχία είχαν και οι αθλητές 
του Συλλόγου CLUB 109 Θέρµης 

στο πανελλήνιο πρωτάθληµα kick boxing 
της Ε.Ο.Μ.Α. που έγινε στο γήπεδο του 
µακεδονικού.
Αναλυτικότερα οι αθλητές που πήραν µέ-
ρος στο πρωτάθληµα είναι οι: Σαµαράς 

Αναστάσης στα 60 κιλά πρώτη θέση (χρυ-
σό), Ρούτση Μάριος στα 50 κιλά πρώτη 
θέση (χρυσό), Παντελάτος Σταύρος στα 
70 κιλά δεύτερη θέση (αργυρό), Γιλτίδης 
Κοσµάς στα 40 κιλά δεύτερη θέση (αρ-
γυρό), Ρούτσι Σαµουήλ (5χρ) στα 20 κιλά 
(άνευ νικητή λόγο ηλικίας).

Εργασίες συντήρησης σε τέσσερα πλαστικά γήπεδα πραγ-
µατοποίησε το Αθλητικό Κέντρο Θέρµης, στα πλαίσια 

των εργασιών συντήρησης των αθλητικών υποδοµών του 
δήµου. Ειδικότερα εργασίες συντήρησης πραγµατοποιήθη-
καν στα πλαστικά γήπεδα: Τριλόφου, Ταγαράδων, Νέας 
Ραιδεστού και Τριαδίου.
Στο γήπεδο Τριλόφου, πραγµατοποιήθηκε επισκευή 4 
σηµείων ξεκολληµένων γραµµών και 2 κόρνερ, σπορά 14 
τόνων άµµου και ανάδευση µε µηχανή ώστε να έρθει επά-
νω το λάστιχο. Πραγµατοποιήθηκε, επίσης, διάστρωση και 
χτένισµα σταυρωτά. 
Στο γήπεδο Ταγαράδων, πραγµατοποιήθηκε επισκευή 3 

σηµείων µε κολλήµατα και καθαρισµός µε µηχανή. Έγινε, 
επίσης, χτένισµα και αφαίρεση λάστιχου, διάστρωση και 
χτένισµα σταυρωτά, ενώ καθαριστικέ και από τα ξένα σώ-
µατα (φύλλα πεύκων, πέτρες, µικροσκουπίδια). 
Στο γήπεδο Ν. Ραιδεστού πραγµατοποιήθηκε χτένισµα µε 
µηχανή για να αφαιρεθεί το επιπλέον λάστιχο που τοποθε-
τήθηκε (αφαιρέθηκαν 2 τόνοι περίπου), εξαιτίας του οποίου 
καταστράφηκε η ίνα σε όλο το γήπεδο. Πραγµατοποιήθη-
κε, επίσης, διάστρωση και χτένισµα σταυρωτά. 
Τέλος, στο γήπεδο Τριαδίου πραγµατοποιήθηκε επι-
σκευή 3 σηµείων µε κολλήµατα. Καθαρισµός, διάστρωση 
και χτένισµα σταυρωτά.

Συντηρηθήκαν τα πλαστικά γήπεδα

ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΜΗΜΑ KICK BOXING

CLUB 109 KICK BOXING
Μεγάλες διακρίσεις πέτυχαν οι αθλη-

τές και οι αθλήτριες του συλλόγου 
ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ στο πανελλήνιο πρω-
τάθληµα τραµπολίνο, που πραγµατοποιή-
θηκε στο Λαύριο.
Στους αγώνες συµµετείχαν οι αθλητές Πέ-
τρος Λέφας και Στάθης Μανοµενίςδη, και 
οι αθλήτριες Χριστίνα Κελεσιδου, Αφροδί-
τη Μανοµενιδου και Ιωάννα ∆αλκίδου, µε 
την καθοδήγηση των προπονητών Γιώργου 
Αλαµανιώτη και Βιβή Ζωγράφου. 
Ειδικότερα, ο Πέτρος Λέφας κατέκτησε το 
χρυσό µετάλλιο και την πρώτη θέση στην 
κατηγορία εφήβων. Ο Στάθης Μανοµενιδης 
κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία 
ανδρών στο µίνι τραµπ, ενώ οι δύο αθλη-
τές, Πέτρος Λέφας και Στάθης Μανοµενι-
δης, στην κατηγορία ανδρών, κατέκτησαν 
την τρίτη θέση στο συγχρονισµένο.
Στην κατηγορία των γυναικών η αθλήτρια 

Χριστίνα Κελεσίδου κατέλαβε την τρίτη 
θέση, ενώ οι αθλήτριες Χριστίνα Κελεσι-
δου, Αφροδίτη Μανοµενιδου και Ιωάννα 
∆αλκίδου κατέκτησαν την δεύτερη θέση 
στο οµαδικό.

∆ιακρίσεις στο Τραµπολίνο

Χρυσά µετάλλια στους 
πανελλήνιους αγώνες

Χρυσές διακρίσεις

∆ιεθνής αγώνας ρυθµικής 
γυµναστικής στα Βασιλικά

Ο Ι. Παπαϊωάννου (αριστερά) και 
ο Ν. Κονδυλάκης.
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Είµαστε αλληλέγγυοι 
στους πρόσφυγες, µε σεβασµό 
στα ανθρώπινα δικαιώµατα

Στην διαπαραταξιακή επιτροπή που συ-
γκρότησε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 

τον συντονισµό των δράσεων αλληλεγγύης 
προς τους πρόσφυγες, η παράταξη µας ει-
σηγήθηκε το πλαίσιο µέσα στο οποίο καλεί-
ται να δράσει ο δήµος µας, και συνολικά η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Τονίσαµε ότι η συνεχιζόµενη πολεµική σύρ-
ραξη στη Συρία και σε πολλές γειτονικές χώ-
ρες όπως το Ιράκ, εντείνει τις απειλές κατά της 
ζωής του πληθυσµού, ιδιαίτερα των αµάχων. 
Αναγνωρίζουµε ότι η οριστική λύση του προ-
βλήµατος των προσφυγικών ροών είναι η 
παύση του πολέµου. Είµαστε µάρτυρες ενός 
πολέµου που πέρα από την αγριότητα ενός 
εµφυλίου και την πρωτοφανή τροµοκρατική 
δράση του ISIS, έχει πάρει χαρακτηριστικά γε-
νικευµένης σύρραξης, µε υποδαύλιση από τα 
µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα και εµπλοκή 
των µεγάλων δυνάµεων. 
Οι πρόσφυγες έχουν αφεθεί στην αίσχιστη 
εκµετάλλευση των διεθνών κυκλωµάτων 
των διακινητών. Τα εξαφανισµένα ασυνό-
δευτα προσφυγόπουλα αποτελούν ντροπή 
για τα συστήµατα προστασίας των ανηλί-
κων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να κυριαρ-
χείται από τις δυνάµεις που πιστεύουν στις 
αξίες της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων, της αλληλεγγύης, του κράτους 
δικαίου και της ελευθερίας, υποχωρεί φο-
βικά και συνάπτει συµφωνίες που παραβιά-
ζουν το διεθνές προσφυγικό δίκαιο. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση επείγεται να εκπο-
νήσει, να παρουσιάσει και να υλοποιήσει 
ένα σχέδιο αποτελεσµατικής αντιµετώπισης 
της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης στη 
χώρα µας που θα επιτρέπει στους πρό-
σφυγες να έχουν πρόσβαση σε συνθήκες 
αξιοπρεπούς διαβίωσης, σε αποτελεσµατι-
κές υπηρεσίες ασύλου, σε ρεαλιστικό πρό-
γραµµα µετεγκατάστασης. Η Τοπική Αυτο-
διοίκηση καλείται, ακόµη µια φορά χωρίς 
πόρους, να ξεπεράσει τις αρµοδιότητες της 
και να καλύψει κενά που αφήνει το κεντρικό 
κράτος.
Στο πλαίσιο αυτό, ο δήµος Θέρµης ζήτησε 
από την πολιτεία να υπάρξει ισοκατανο-
µή σε πολλούς δήµους της χώρας µικρού 
αριθµού ατόµων, ώστε να είναι δυνατή η 
διαχείριση των προβληµάτων. 
Επίσης, ο δήµος Θέρµης υπέδειξε χώρους 
για προσωρινή φιλοξενία εντός των διοικη-
τικών του ορίων και δήλωσε την πρόθεσή 

του να αναλάβει το φορτίο και την ευθύνη 
που του αναλογεί. Έτσι, πρότεινε αρχικά 
το στρατόπεδο 561 και όµορη δηµοτική 
έκταση, αλλά πήρε αρνητική απάντηση 
από την πολιτεία, µετά από τρεις µήνες. 
Στη συνέχεια, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου πρότεινε δύο εναλλακτικές 
περιοχές για τη δηµιουργία κέντρου προ-
σωρινής φιλοξενίας προσφύγων: (α) τµήµα 
του µε αριθµό 1511 κληροτεµαχίου του 
αγροκτήµατος Πλαγιαρίου, στην περιοχή 
που ονοµάζεται «Τσαΐρια» και (β) τον χώρο 
του αεροδροµίου ΣΕ∆ΕΣ. Στην πρώτη από 
τις περιοχές αυτές, προκειµένου να ελεγχθεί 
η καταλληλότητα του ακινήτου, πραγµατο-
ποιήθηκε επίσκεψη ειδικού κλιµακίου του 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε την παρου-
σία του αρµόδιου αναπληρωτή υπουργού, 
και τµήµα της έκτασης κρίθηκε κατάλληλο.
Μετά τις προφορικές πληροφορίες για πι-
θανή οργάνωση χώρου προσωρινής φιλο-
ξενίας σε εγκαταλειµµένες αποθήκες στην 
∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών, η παράταξη 
θεωρεί ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχίσει 
να γίνεται στο πλαίσιο των αρχών της αλλη-
λεγγύης και χωρίς τοπικισµούς. 
Πιστεύουµε ότι η οµόφωνη, για µια ακόµη 
φορά στο θέµα των προσφύγων, απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 18/05/2016 
θέτει το ζήτηµα στην ορθή βάση και ανα-
δηµοσιεύουµε το αποφασιστικό τµήµα της 
προαναφερθείσας απόφασης: 
«Α. Να υποβληθούν στα αρµόδια Υπουρ-
γεία τα ακόλουθα ερωτήµατα:
1. Ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης σχε-
τικά µε την πρόταση του ∆ήµου Θέρµης, 
που διατυπώνεται στην υπ’ αριθ. 139/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που διαβιβάστηκε µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 
11977/15.4.2016 έγγραφο στο γραφείο 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
κ. ∆. Βίτσα και κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα 
στα Υπουργεία Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων (γραφείο Υπουργού), Εσωτερικών 
& ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (γραφείο 
Υπουργού, γραφείο Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Μεταναστευτικής Πολιτικής, γραφείο 
αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη και γραφείο Υφυπουργού Μακεδο-
νίας-Θράκης).
2. Αν η κυβέρνηση έχει απορρίψει τις προ-
τάσεις του δήµου που περιλαµβάνονται 
στην υπ’ αριθ. 139/2016 απόφαση του ∆η-

µοτικού Συµβουλίου ποιοι είναι οι λόγοι της 
απόρριψης.
3. Ποιος είναι ο σχεδιασµός της κυβέρνησης 
για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της φι-
λοξενίας των προσφύγων στην περιοχή του 
∆ήµου Θέρµης.
Β. Να συµβάλει στον βαθµό που του ανα-
λογεί στη διευθέτηση του ζητήµατος της 
εγκατάστασης και προσωρινής φιλοξενίας 
των προσφύγων, µε τις ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις:
1. Να υπάρξει διασπορά στις διάφορες πε-
ριοχές της χώρας και ισοκατανοµή του αριθ-
µού των φιλοξενουµένων ατόµων.
2. Ο αριθµός των φιλοξενουµένων ατόµων 
στην περιοχή του ∆ήµου να είναι διαχειρίσιµος.
3. Να διασφαλίζεται τεκµηριωµένα τεχνι-
κά και επιστηµονικά η καταλληλότητα των 
χώρων. τόσο κτιριακά όσο και για τη δια-
σφάλιση της υγείας των χρηστών και των 
κατοίκων της περιοχής και ζητά άµεσα ενη-
µέρωση για τον ακριβή αριθµό αυτών που 
θα φιλοξενηθούν στους συγκεκριµένους 
χώρους.
4. Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει επαρκής 
και έγκαιρη ενηµέρωση του ∆ήµου.
5. Το ενδεχόµενο κέντρο φιλοξενίας προ-
σφύγων να λειτουργήσει υπό την ευθύνη 
του Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής 
και να διαθέτει υπηρεσίες στέγασης, σίτι-
σης, υγειονοµικής περίθαλψης, νοµικής κά-
λυψης, περιφρούρησης και ασφάλειας και 
ειδικής µέριµνας για τα παιδιά χωρίς να πα-
ρεµβαίνουν σε αυτές τις δράσεις ΜΚΟ.
Γ. Εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την αιφ-
νιδιαστική απόφαση της Πολιτείας για εγκα-
τάσταση προσφύγων στις αποθήκες «Κορ-
δογιάννη» αφού ο συγκεκριµένος χειρισµός 
της πολιτείας για την επιλογή του χώρου 
δηµιούργησε ήδη κοινωνική αναταραχή και 
αίσθηµα ανασφάλειας στους κατοίκους µε 
αποτέλεσµα να κυοφορείται έντονη κοινω-
νική αντίδραση.
∆. Ζητά ενηµέρωση για το κόστος διαµόρ-
φωσης και µίσθωσης των χώρων αφού η 
διοίκηση του ∆ήµου θεωρεί ότι θα µπορού-
σε η πολιτεία να επενδύσει µε προτεραιότη-
τα σε δηµόσιους ή δηµοτικούς χώρους. 
Ε. Να συνεδριάσει σύντοµα µε ανοικτή πρό-
σκληση στην κοινωνία για την ενηµέρωσή 
της και τη λήψη νέων αποφάσεων ανάλογα 
µε τη στάση της πολιτείας και τις εξελίξεις 
στο θέµα.»

> Έντονη είναι η συζήτηση 
για τους χώρους προσωρινής 
φιλοξενίας των προσφύγων 
και µεταναστών στον τόπο 
µας. Από πολύ νωρίς 
η διοίκηση του δήµου 
Θέρµης πήρε θέση, αφενός 
προτείνοντας χώρους 
φιλοξενίας στην περιοχή 
του δήµου, αφετέρου 
θέτοντας προϋποθέσεις για τη 
διαχείριση του ζητήµατος και 
την διασφάλιση αξιοπρεπούς 
και ασφαλούς διαβίωσης των 
προσφύγων.



Σε συνέχεια του προηγούµενου άρθρου µας, που αφο-
ρούσε το 2ο ΓΕΛ Θέρµης, το οποίο δηµοσιεύτηκε στο 

φύλλο 162 της εφηµερίδας «Θέρµης ∆ρώµενα» µε τίτλο: 
«2ο ΓΕΛ Θέρµης …. Το δικό µας γιοφύρι της Άρτας», 
παραθέτουµε και νέα στοιχεία, στη δαιδαλώδη και περίερ-
γη αυτή υπόθεση, που ταλαιπωρεί τους µαθητές και τους 
γονείς του συγκεκριµένου Λυκείου. 
Στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου Θέρµης, 
(αριθµ. Πρωτ. 46226 / 17-12-2015) για την παράταση πα-
ραχώρησης του οικοδοµικού τετραγώνου 18, στη Νέα Ραι-
δεστό από το ∆ηµόσιο, επικαλείται στο σηµείο (ι) τα εξής: 
Ι) Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από αλληλογραφία της πρώην 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, για το οικοδοµικό 
τετράγωνο 18 έχει εκπονηθεί µελέτη ανέγερσης 12θέσιου Λυ-
κείου, η οποία όµως δεν µας διαβιβάσθηκε µετά τη διοικητική 
µεταρρύθµιση που επέφερε ο Ν.3852/2010 και για το λόγο αυτό 
απαιτείται διεξαγωγή σχετικής έρευνας.
Ισχυρίζεται λοιπόν ο δήµος Θέρµης, µέσω της Τεχνικής 
Υπηρεσία, ότι η µελέτη που έχει εκπονηθεί για το νέο 12θέ-
σιο Λύκειο δεν διαβιβάσθηκε στις αρµόδιες Υπηρεσί-
ες του δήµου και ότι απαιτείται διεξαγωγή σχετικής 
έρευνας.
Λοιπόν, για να διευκολύνουµε και να επιταχύνουµε τις δια-
δικασίες, πραγµατοποιήσαµε εµείς την σχετική έρευνα 

στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου µας κοινοποιήθηκε 
η εξής απάντηση:
H πλήρη µελέτη, η οποία είναι προφανώς ογκωδέστατη, 
γιατί περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες µελέτες (Αρχιτεκτο-
νικά, Στατικά, Μηχανολογικά, Μελέτη Πυρασφάλειας, Τεύ-
χη ∆ηµοπράτησης, ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας κλπ) παρα-
δόθηκε επίσηµα µε Πρωτόκολλο Παράδοσης Παρα-
λαβής Φακέλου (ΠΡΟΚΑΤ 12/0) …. «στις 22/09/2011 
στον αρµόδιο για την παραλαβή του δήµου Θέρµης µέσω 
της κας Πέτκοβας - Γούδα Ρίλκα, Αρχ. Μηχ. Με Β’ β, στις 
κυρίες Χαραλαµπίδου Χρυσάνθη και Κυριλλίδου Ελένης, 
υπαλλήλους του δήµου Θέρµης.»
Συνεπώς ο φάκελος βρίσκεται από το 2011 στα χέρια 
του δήµου και δεν απαιτείται πλέον η «διεξαγωγή της 
σχετικής έρευνας» που αναφέρεται παραπάνω!!!
Οι ερωτήσεις που ευλόγως όµως προκύπτουν είναι οι εξής:
1. Ποιος ήταν ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος που δεν είχε ενη-
µερωθεί για την παραλαβή της µελέτης το 2011;
2. Γιατί η µελέτη αυτή, εµφανίζεται στην εισήγηση στο ∆.Σ. 
το ∆εκέµβριο του 2015 να αγνοείτε η τύχη της, ενώ βρί-
σκεται στα χέρια των υπηρεσιών του δήµου Θέρµης από 
το 2011;
3. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο δήµος Θέρµης, ώστε να 
προωθήσουν την πλήρη και έτοιµη µελέτη, ώστε να εντά-

ξουν τη δαπάνη αυτή σε κάποιον από τους ετήσιους προϋ-
πολογισµούς και να διεκδικήσουν πόρους;
4. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί τώρα ο δήµος Θέρµης (που 
βρέθηκε ο φάκελος), ώστε να διεκδικήσει και να αξιοποιή-
σει την υφιστάµενη µελέτη, που πλήρωσε το Ελληνικό ∆η-
µόσιο µε χρήµατα των πολιτών του;
Και εν τέλει υπάρχει διάθεση από το δήµαρχο να προβεί 
στην διαδικασία εκπλήρωσης, µιας από τις πολλές προε-
κλογικές υποσχέσεις του, ώστε να την πραγµατοποιήσει, ή 
τελικά... «Οδηγοί τυφλοί, οι διυλίζοντες τον κώνωπα, 
την δε κάµηλον καταπίνοντες». Ας µας το ξεκαθαρίσει 
µια και καλή. Ντόµπρα και σταράτα! 
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Στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου της 
15/3/2016 συζητήθηκε –µεταξύ άλλων- η Β’ φάση του 

επιχειρησιακού σχεδιασµού, µε την οποία συγκεκριµενο-
ποιούνται οι στόχοι του δήµου για την πενταετία 2014-2019.
Η παράταξή µας καταψήφισε για τους παρακάτω λόγους:
1) ΕΝΩ πρόκειται για το πιο σοβαρό εργαλείο στη λειτουργία 
του δήµου, αφού περιγράφει αναλυτικά τα έργα που προ-
γραµµατίζονται για ολόκληρη τη θητεία του ∆.Σ., δεν προη-
γήθηκε καµία ουσιαστική διαβούλευση ούτε µε τις παρατά-
ξεις της µειοψηφίας ούτε ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ µε τις τοπικές κοινωνί-
ες (µέσα από τοπικές συνελεύσεις), παρά µόνο καταρτίστηκε 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες, εγκρίθηκε από την εκτελεστική 
επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν ΜΟΝΟ στελέχη της δι-
οίκησης και «πέρασε» και από την τυπική –δυστυχώς- δια-
δικασία της επιτροπής διαβούλευσης. Εµείς πιστεύουµε ότι, 
ιδιαίτερα στην εποχή µας που οι πόροι είναι λιγοστοί, οι τοπι-
κές κοινωνίες θα µπορούσαν να µας κατευθύνουν καλύτερα 
στην ιεράρχηση των πιο πιεστικών αναγκών.
2) ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ έντονα το στοιχείο του ρεαλισµού, σε βαθ-
µό που το µετατρέπει σε έκθεση ιδεών και παράθεση προ-
θέσεων και επιθυµιών.
Συγκεκριµένα:
Το συνολικό ύψος δαπανών για έργα και επενδύσεις του πε-
νταετούς προγράµµατος ξεπερνά (σε προβλέψεις) το ποσό 
των 226 εκατ. ευρώ, όταν ο συνολικός ετήσιος προϋπολο-
γισµός του δήµου κινείται γύρω στα 22-23 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 18 και πλέον αφορούν λειτουργικές δαπά-
νες. Κι’ επειδή ήδη το 2014 και το 2015 έχουν παρέλθει και 

για το 2016 έχει συνταχθεί από πέρυσι ο προϋπολογισµός, 
ενώ για το 2017 ήδη καταρτίζεται µε προβλεπόµενο ύψος 
δαπανών για έργα (στον πενταετή σχεδιασµό) 14.326 χιλ. 
ευρώ, για το 2018 οι προβλέψεις εκτινάσσονται στα 80.308 
χιλ. ευρώ και για το 2019 στα 110.173 χιλ. ευρώ. Αλήθεια, 
ποιά κοσµογονία περιµένει η διοίκηση του δήµου για το 
2018-2019, ώστε να έχει στη διάθεσή της αυτά τα ποσά;
3) Επειδή παρουσιάζει έντονα τα στοιχεία της ανισορροπίας 
στα προγραµµατιζόµενα έργα ανά οικισµό.
Ενώ η διοίκηση του δήµου διακηρύσσει σ’ όλους τους τό-
νους και µε κάθε ευκαιρία ότι κύριο µέληµά της αποτελεί 
η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικισµών, µε έµφαση σ’ 
αυτούς που µειονεκτούν, ώστε σταδιακά να συγκλίνουν 
προς αυτούς που είναι πιο αναβαθµισµένοι, αυτό που προ-
γραµµατίζει έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις ίδιες της τις 
διακηρύξεις.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για έργα που αφορούν αποκλει-
στικά τους συγκεκριµένους οικισµούς (πέρα από τα γενικής 
φύσης) προβλέπεται η δαπάνη :
63 εκατ. ευρώ για ΘΕΡΜΗ – ΤΡΙΑ∆Ι.
2,2 “ “ “   ΤΡΙΛΟΦΟ  (2ος σε µέγεθος 
    οικισµός του δήµου)
8 “ “ “   ΠΛΑΓΙΑΡΙ   3ος  “ “ “ “ “
15 “ “ “   ΒΑΣΙΛΙΚΑ  4ος  “ “ “ “  “
10,7 “ “ “   Ν. ΡΑΙ∆ΕΣΤΟ  5ος 
7,1 “ “ “   ΚΑΡ∆ΙΑ   6ος
13,6 “ “ “   ΤΑΓΑΡΑ∆ΕΣ  9ος “ “ “ “  “ κ.ο.κ.
Από τα πιο πάνω καταδεικνύεται και πάλι η έντονη ανισο-

κατανοµή των έργων µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 
την περίπτωση του Τριλόφου που ενώ είναι ο δεύτερος σε 
µέγεθος οικισµός του δήµου, είναι ο τελευταίος από τους 
παραπάνω αναφερόµενους σε προγραµµατισµένα έργα.
Μα θα πει ίσως κάποιος. Μήπως πρόκειται να υλοποιη-
θούν όλα αυτά;
Η απάντηση είναι ότι στο βαθµό που θα υλοποιηθούν, θα 
προηγηθούν αυτά που έχουν προγραµµατιστεί και για τα 
οποία θα έχουν γίνει οι αντίστοιχες µελέτες, που θα υπο-
βληθούν για χρηµατοδότηση.
Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΜΕ-
ΛΙΟ της σωστής ανάπτυξης των οικισµών είναι η πολεοδό-
µησή τους. Και είναι τεράστιες οι ευθύνες µελών της ση-
µερινής διοίκησης για τη µη υλοποίησή της, όταν άρχιζε η 
άναρχη ανάπτυξη και υπήρχαν και οι πόροι. Έστω και τώρα, 
όµως, έστω και αργά είναι –κατά τη γνώµη µας- το έργο 
απόλυτης προτεραιότητας, που πάνω σε αυτό θα «χτίσου-
µε» όλα τα υπόλοιπα, ιεραρχώντας σωστά τις ανάγκες µε 
βάση τη σπουδαιότητα κάθε έργου υποδοµής, αξιοποιώ-
ντας µε το µέγιστο δυνατό όφελος κάθε πόρο που έχουµε 
στη διάθεσή µας και διεκδικώντας αυτούς που απαιτούνται 
για τα αναγκαία έργα.
Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές και αρκετές επί µέρους 
παρατηρήσεις, η παράταξή µας ζήτησε την απόσυρση του 
επιχειρησιακού σχεδιασµού, που συντάχθηκε µέσα στα 
γραφεία και την επαναδιατύπωσή του µετά από διάλογο µε 
τους πολίτες. Κι’ επειδή το αίτηµά µας δεν έγινε αποδεκτό, 
τον καταψηφίσαµε.

Κριτική στο επιχειρησιακό σχέδιο

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

«2ο ΓΕΛ Θέρµης… µέρος Β’»

Την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 11:00 π.µ. η Παρέµβαση Πολιτών του ∆ήµου Θέρµης προσκαλεί τους πολίτες στη συγκέντρωση 
συζήτηση που διοργανώνει στην ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας για τα τοπικά προβλήµατα.

Το 2ο Λύκειο Θέρµης, εγκατεστηµένο σε βιοτεχνικό κτίριο, όπου 
στο υπόγειο και στον 1ο όροφο λειτουργεί ακόµη η παραγωγική 
διαδικασία. Ενδιάµεσα, στον ηµιώροφο στεγάζεται το Λύκειο!



 Τείνουµε χείρα φιλίας προς όλους και 

εκτιµούµε πως η ψήφιση του νοµο-

σχεδίου θα προχωρήσει και είναι θετικό ότι 

θα έχει τη µερική στήριξη της αντιπολίτευ-

σης. Ευχής έργον θα ήταν να συνεννοηθούν 

οι πολιτικοί και να χαράξουν σχέδιο. Χρει-

αζόµαστε µία νέα συµφωνία για τη χώρα, 

να καταλάβει ο κόσµος τις επώδυνες, πλην 

απαραίτητες, λύσεις».

Αυτά έλεγε τις προάλλες ο πρόεδρος 

του ΣΕΒ για το πολυνοµοσχέδιο που 

τελικά ψηφίστηκε την Κυριακή 22 Μα-

ΐου. Μετά κι από αυτήν τη δήλωση, 

εύκολα καταλαβαίνει κανείς ποιανού 

τα συµφέροντα υπηρετεί το πολυνοµο-

σχέδιο αυτό. Το γεγονός, εξάλλου, ότι 

το πολυνοµοσχέδιο αυτό έρχεται µετά 

το νόµο - λαιµητόµο για το Ασφαλιστι-

κό και τα άλλα φορολογικά µέτρα, εί-

ναι διπλή χαρά για τους βιοµήχανους 

και τις άλλες ισχυρές µερίδες του κεφα-

λαίου, που βλέπουν τη συγκυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να το «πάει το γράµµα», 

σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της ταξι-

κής πολιτικής που υπηρετεί την αντα-

γωνιστικότητα και την κερδοφορία 

τους.

Η νέα φοροκαταιγίδα, που εξαπολύει η κυ-

βέρνηση σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων, 

µε αύξηση του ΕΝΦΙΑ, των έµµεσων φό-

ρων σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, 

έχει στόχο να φορτώσει τον επόµενο κύκλο 

της «δηµοσιονοµικής εξυγίανσης» στις πλά-

τες του λαού. Τα µέτρα αυτά είναι η άλλη 

όψη του «κόφτη» που νοµοθέτησε η κυ-

βέρνηση, προκειµένου να διασφαλιστούν 

τα αιµατηρά πλεονάσµατα, που θα διοχε-

τεύονται στην εξυπηρέτηση των δανείων και 

στην πολύµορφη ενίσχυση των επιχειρηµα-

τικών οµίλων.

Παράλληλα, µε το πολυνοµοσχέδιο προω-

θούνται νέες ιδιωτικοποιήσεις, µε στόχο να 

ανοίξουν νέα κερδοφόρα πεδία δράσης για 

το κεφάλαιο, µε όρους που εξασφαλίζεται 

η ένταση της εκµετάλλευσης των εργαζοµέ-

νων.

Εξίσου αντιλαϊκό µέτρο είναι η παράδοση 

των λεγόµενων «κόκκινων δανείων» σε 

επιχειρηµατικά funds, ακόµη κι αυτών που 

αφορούν στην πρώτη κατοικία. Είναι βέβαιο 

ότι τα αµέσως επόµενα χρόνια θα αυξηθεί 

κι άλλο η πίεση προς τα λαϊκά νοικοκυριά 

για επιπλέον περιστολή των δαπανών που 

σχετίζονται µε τις καθηµερινές τους ανά-

γκες, προκειµένου, από το πενιχρό τους 

εισόδηµα, να πληρώσουν τις οφειλές τους 

στις τράπεζες. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα αυ-

ξηθούν οι πλειστηριασµοί.

Εποµένως, δεν υπάρχει ούτε ένα µέτρο 

στο πολυνοµοσχέδιο, που να µην υπη-

ρετεί το κεφάλαιο και κατ’ επέκταση το 

στόχο της καπιταλιστικής ανάκαµψης, 

που στηρίζουν όλα τα κόµµατα, ανε-

ξάρτητα από την κριτική που ασκούν 

σε πλευρές των µέτρων και στην ανα-

λογία του κυβερνητικού µείγµατος δι-

αχείρισης.

Πάνω σ’ αυτήν τη στρατηγική σύγκλιση 

στηρίζεται και η «παραίνεση» -υπόδειξη 

του ΣΕΒ να υπάρξει συναίνεση και να χα-

ραχτεί ένα κοινό σχέδιο, που θα επιβάλλει, 

µε τις µικρότερες δυνατές αντιδράσεις, τα 

επώδυνα µέτρα στο λαό. Να µην ξεχνάµε, 

άλλωστε, ότι, ανάµεσα στα νοµοσχέδια, 

που έρχονται τους επόµενους µήνες, είναι 

και ο αναπτυξιακός νόµος, από τον οποίο το 

κεφάλαιο προσδοκά πολλά, ακονίζοντας 

ταυτόχρονα τα µαχαίρια για το ποιος θα πά-

ρει τη µερίδα του λέοντος από τα κρατικά 

και ευρωπαϊκά κονδύλια και προνόµια.

Αν κάτι επιβεβαιώνει και αυτό το νο-

µοσχέδιο είναι ότι ο σηµερινός δρόµος 

ανάπτυξης είναι «βαρέλι δίχως πάτο» 

για το λαό.

ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι κρίσιµο οι εργαζόµενοι, ο λαός να 

µην νοµιµοποιήσουν µε τη στάση τους 

τη νέα αντιλαϊκή επίθεση διαρκείας που 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πολυνοµοσχέδιο 

που φέρνει η κυβέρνηση και που σωστά 

έχει χαρακτηριστεί έκτρωµα δεν είναι το τέ-

λος, όπως δεν ήταν το τέλος το νοµοσχέδιο 

για το ασφαλιστικό. Ήδη, ο πρόεδρος της 

Βουλής προετοιµάζει για ένα καυτό καλο-

καίρι παραγωγής αντιλαϊκών νοµοσχεδίων. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε µπαράζ 

νοµοθετηµάτων εντείνει την επίθεση ενάντια 

στο λαό προς όφελος των επιχειρηµατικών 

οµίλων, που, µε κάθε τρόπο, εκφράζουν 

την ικανοποίησή τους γι’ αυτό το εγχείρηµα, 

βάζοντας στο τραπέζι και νέες απαιτήσεις.

Σε αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχουν πολ-

λές επιλογές. Είτε ο λαός θα παραδοθεί 

άνευ όρων σε µια ανελέητη επίθεση δι-

αρκείας είτε θα διαλέξει το δρόµο της 

οργανωµένης αντίστασης και πάλης όχι 

απλώς ενάντια στο ένα ή άλλο νοµο-

σχέδιο, αλλά στη συνολική στρατηγική 

που τα γεννά. Τη στρατηγική, δηλαδή, 

που έχει ως στόχο την ανάκαµψη των 

κερδών των επιχειρηµατικών οµίλων.

Είναι κρίσιµο, σε αυτές τις συνθήκες, 

ο λαός όχι µόνο να µην παραδοθεί, 

αλλά, αντίθετα, να οξύνει την αντιπα-

ράθεσή του. Να διεκδικήσει την κατάρ-

γηση των αντιλαϊκών νόµων, παλιών 

και νέων, των φόρων, την ανάκτηση 

απωλειών, όλων όσα έχασε τα προη-

γούµενα χρόνια, να διεκδικήσει σταθε-

ρή δουλειά µε δικαιώµατα, αποκλειστι-

κά δηµόσια δωρεάν ασφάλιση, υγεία, 

πρόνοια, παιδεία. Να ζητήσει να πλη-

ρώσει το κεφάλαιο την κρίση.

Η αµηχανία, µε την οποία στέκονται 

όλα τα άλλα κόµµατα της αστικής τά-

ξης, του κεφαλαίου, απέναντι στην πο-

λιτική της κυβέρνησης, είναι χαρακτη-

ριστική. Θα µπορούσαν κάλλιστα αυτήν 

την πολιτική να την εφαρµόσουν κυβερ-

νήσεις της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταµιού 

κ.ά. Η στρατηγική τους συµφωνία στην 

υπεράσπιση των συµφερόντων του 

κεφαλαίου είναι που δυσκολεύει τη 

διαφοροποίησή τους. Γι’ αυτόν το λόγο 

θα πυκνώσουν οι αποπροσανατολιστικοί 

δικοµµατικοί καβγάδες. ∆εν έχει, λοιπόν, 

ο λαός τίποτα να περιµένει από κυβερνητι-

κές εναλλαγές, από αλλαγή σκυτάλης στην 

εφαρµογή της αντιλαϊκής επίθεσης.

Μονόδροµος για το λαό είναι η οργά-

νωση της πάλης, ο δρόµος της ανασύ-

νταξης του εργατικού κινήµατος, της 

λαϊκής συµµαχίας, της συµπόρευσης 

µε το ΚΚΕ, στην κατεύθυνση της ρή-

ξης και ανατροπής της εξουσίας του 

κεφαλαίου, της αποδέσµευσης από τις 

ιµπεριαλιστικές συµµαχίες ΕΕ και ∆ΝΤ 

κ.ά. Για να γίνει ο ίδιος ιδιοκτήτης του 

πλούτου που παράγει. Μόνο έτσι µπο-

ρεί να µπει τέλος στην αντιλαϊκή επίθε-

ση διαρκείας.

Πανηγυρίζει το κεφάλαιο
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
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Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κατέλαβε τη θέση 
της παραιτηθέντος δηµοτικής συµβούλου της 
παράταξης Λήδας Τσουκαλά.
Η κ. Τριανταφυλλίδου γεννήθηκε στη Θεσσα-
λονίκη, και είναι κόρη της Αθανασίας και του 
∆ηµήτρη Τριανταφυλλίδη. Είναι κάτοικος και 
δηµότης Πλαγιαρίου από το 1981. Αποφοίτησε 
από το Γενικό Λύκειο Τριλόφου και σπούδασε 
Μαθηµατικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης όπου έκανε και της µεταπτυχι-
ακές της σπουδές στην Στατιστική και Επιχειρη-

σιακή Έρευνα. 
Εργάστηκε στον ιδιωτικό τοµέα (σε φροντιστή-
ρια µέσης εκπαίδευσής) καθώς και στην οικογε-
νειακή επιχείρηση µέχρι το 2006 όταν διορίστη-
κε (µε εξετάσεις ΑΣΕΠ) ως εκπαιδευτικός στην 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Σήµερα υπηρετεί 
µε πενταετή θητεία στο 1ο Πειραµατικό Γυ-
µνάσιο Θεσσαλονίκης. Συµµετέχει στο ΠΑΜΕ 
εκπαιδευτικών. Είναι έγγαµη και µητέρα ενός 
εξάχρονου αγοριού.

Νέα δηµοτική σύµβουλος
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Μάης ‘36: Το χρονικό του αγώνα
Ο καπνός είναι το κύριο εξαγωγικό 

προϊόν του ελληνικού κράτους. Στη 
Θεσσαλονίκη υπάρχουν δεκάδες µεγάλες 
επιχειρήσεις επεξεργασίας καπνού (αµερι-
κανικές, γαλλικές, ισραηλίτικες, τουρκικές, 
ελληνικές, κ.ά.) όπου εργάζονται χιλιά-
δες καπνεργάτες. Μερικές απ’ αυτές απα-
σχολούν πάνω από 500 εργάτες.
Η δουλειά εποχιακή, τα µεροκάµατα µι-
κρά, οι συνθήκες δουλειάς άθλιες. Η πιο 
κρίσιµη εποχή για τη διεκδίκηση των αι-
τηµάτων ήταν η άνοιξη. Ήταν η περίοδος 
των προσλήψεων και τα καπνά βρίσκονταν 
σε ζύµωση και καταστρέφονταν αν δεν συ-
ντηρούνταν.
Το 1914 είναι η χρονιά που ο αγώνας των 
καπνεργατών έχει την πρώτη µεγάλη νίκη. 
Ύστερα από απεργιακό αγώνα πολλών 
ηµερών, υπογράφτηκε στις 9 Απριλίου η 
πρώτη συλλογική σύµβαση, που θεω-
ρείται από πολλούς και η πρώτη σύµ-
βαση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα.
Μεγάλες απεργίες επίσης γίνονται το 1919, 
το 1922 (µε αιτήµατα και ενάντια στη µι-
κρασιατική εκστρατεία), το 1926 (Αγρίνιο 
- 2 νεκροί), το 1927 (Θεσσαλονίκη - επι-
δόµατα ανεργίας, κοινωνική ασφάλιση), το 
1928-29 (Βόλος, Αγρίνιο, Θάσος), το 1931 
(Πειραιάς - αιµατηρές συγκρούσεις µπρο-
στά στο εργοστάσιο του Παπαστράτου), το 
1932 (Καβάλα -1 νεκρός), το 1933-34 (σε 
όλες σχεδόν τις πόλεις), το 1935 (οι κα-
πνεργάτες του Αγρινίου πετυχαίνουν αύξη-
ση 30%).
Το 1934 η οικονοµία της Ελλάδας είχε µια 
αύξηση του συνόλου της βιοµηχανικής και 
αγροτικής παραγωγής της τάξης του 10%, 
ενώ οι εξαγωγές είχαν αύξηση κατά 14% 
περίπου.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ενωτικής ΓΣΕΕ, 
το 1932 έγιναν 200 απεργίες µε συµµετο-
χή 80.000 εργατών. Το 1933 έγιναν 360 
απεργίες µε συµµετοχή 120.000 εργατών. 
Ενώ το 1934 έγιναν 480 απεργίες µε συµ-
µετοχή 180.000 εργατών.
Τον χειµώνα του ‘36 οι τιµές των τροφί-
µων έχουν φτάσει στα ύψη και η οικονο-
µική κατάσταση των εργαζοµένων γίνεται 
δυσβάσταχτη. Το Φεβρουάριο ξεκινούν 
οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις. Λιµε-
νεργάτες, αυτοκινητιστές, τροχιοδροµικοί, 
οι εργάτες βενζίνης (Σελλ, Γκρεκοπετρόλ), 
οι καπνεργάτες της Καβάλας και της ∆ρά-
µας, οι κλωστοϋφαντουργοί Καρέλα στο 
Ν. Φάληρο κ.ά, οι οποίες χτυπιούνται από 
την αστυνοµία. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΜΑΗ 1936
28 Μάρτη: Τρεις µεγάλες εταιρίες καπνού 
στη Θεσσαλονίκη απολύουν ξαφνικά 200 
εργάτες
4 Απρίλη: Συνέρχεται στη Θεσσαλονίκη το 
1ο πανκαπνεργατικό συνέδριο. Οργανώ-
νεται από την Καπνεργατική Οµοσπονδία 
Ελλάδας (ΚΟΕ), η οποία µετονοµάζεται σε 
Πανελλαδική Καπνεργατική Οµοσπονδία 
(ΠΚΟ). Το συνέδριο διαρκεί 3 µέρες και τα 
κύρια θέµατα που το απασχολούν είναι τα 
µεροκάµατα, το ταµείο ασφάλισης (ΤΑΚ) και 
η ενότητα του κλάδου. Για το τελευταίο απο-
φασίστηκε να γίνει πρόταση στην ΕΟΚΣΕ για 
ενοποίηση.
15 Απρίλη: Κοινή συνεδρίαση της ΠΚΟ και 
της ΕΟΚΣΕ όπου αποφασίζεται κοινή Εκτελε-
στική Επιτροπή.
Κυριακή 19 Απρίλη: Πραγµατοποιείται 
στον κινηµατογράφο «Ολύµπιον» µεγάλη 
συγκέντρωση καπνεργατών όπου αποφα-
σίζεται η κήρυξη απεργίας σε περίπτωση 
που δεν υιοθετηθούν τα αιτήµατα του συνε-
δρίου. Οι καπνεργάτες εκλέγουν επιτροπές 
αγώνα κατά εργοστάσιο και κατά συνοι-
κία και ξεκινούν οικονοµική εξόρµηση.
Τετάρτη 29 Απρίλη: Ξεκινά η απεργία. Οι 
απεργοί κατευθύνονται στα γραφεία της ΠΚΟ 
και κατόπιν στον κινηµατογράφο «Πάνθε-
ον», όπου υπολογίζονται γύρω στις 10.000. 
Εκλέγεται κεντρική επιτροπή αγώνα η οποία 
επισκέπτεται τον Γενικό διοικητή Μακεδονίας 
Πάλλη.
Πέµπτη 30 Απρίλη: Η απεργία γενικεύεται 
σε όλη τη χώρα. Οι απεργοί της Θεσσαλο-
νίκης µαζεύονται ξανά στο «Πάνθεον» και 
αποφασίζουν την τοποθέτηση εργατικών 
φρουρών στα καπνοµάγαζα.
Παρασκευή 1 Μάη: Η εργατική Πρωτοµα-
γιά γιορτάζεται µε δύο συγκεντρώσεις, µια 
στο Μπεχτσινάρ και µια στο Σέιχ Σου.
Σάββατο 2 Μάη και Κυριακή 3: Η χωρο-
φυλακή επιτίθεται στα καπνοµάγαζα, διώ-
χνει τις απεργιακές φρουρές και τοποθετεί 
χωροφύλακες.
∆ευτέρα 4 Μάη: Μεγάλη συγκέντρωση 
στα γραφεία της ΠΚΟ. Εγκρίνεται ψήφισµα 
και αποφασίζεται να σταλεί µε τηλεγράφη-
µα στην Αθήνα στην κυβέρνηση. Σύσσω-
µοι οι καπνεργάτες κατευθύνονται προς το 
τηλεγραφείο όπου δέχονται επίθεση από 
έφιππους αστυνοµικούς. Τρεις φορές οι κα-
πνεργάτες σπάζουν τον κλοιό και φτάνουν 
στο τηλεγραφείο. Στη διάρκεια της επίθεσης 
χτυπήθηκε σοβαρά η καπνεργάτρια Σοφία 
Κωνσταντινίδου.

Τρίτη 5 Μάη: Κατεβαίνουν σε απεργία οι 
κλωστοϋφαντουργοί, οι χαρτεργάτες, οι τσα-
γκαράδες και οι λαστιχάδες. Οι περισσότεροι 
δήµοι και κοινότητες εγκρίνουν κονδύλια 
από το δηµοτικό προϋπολογισµό για ενίσχυ-
ση του αγώνα.
Τετάρτη 6 Μάη: Μέλη της οργάνωσης ΕΕΕ, 
πυροβολούν και τραυµατίζουν τον υποδε-
µατεργάτη Κ. Σαµιώτη, 20 χρόνων.
Πέµπτη 7 Μάη: Φτάνει στη Θεσσαλονίκη 
επιστρέφοντας από το Βελιγράδι ο πρωθυ-
πουργός Ι. Μεταξάς, ο οποίος και δίνει εντο-
λή για καταστολή των απεργιών.
Παρασκευή 8 Μάη: Χιλιάδες απεργοί κα-
πνεργάτες συγκεντρώνονται έξω από τα γρα-
φεία της ΠΚΟ. Εγκρίνεται ψήφισµα και προ-
τείνεται 15µελής επιτροπή για να το επιδώσει 
στη Γενική ∆ιοίκηση (υπουργείο Βόρειας 
Ελλάδας). Οι συγκεντρωµένοι όµως απαι-
τούν να επιδοθεί το ψήφισµα από όλους και 
ξεκινούν πορεία στην Εγνατία. Η αστυνοµία 
επιτίθεται, αλλά οι καπνεργάτες δεν υποχω-
ρούν. Όλη η Εγνατία από το Βαρδάρη µέχρι 
την Αριστοτέλους θυµίζει πεδίο µάχης.
Ύστερα από συγκέντρωση στο Μπεχτσινάρ, 
2.500 απεργοί υφαντουργοί (κυρίως γυναί-
κες) κατευθύνονται προς την πόλη. Στο δρό-
µο κτυπιούνται από την αστυνοµία, αλλά 
κατορθώνουν να φτάσουν στη Γενική ∆ιοί-
κηση. Οι στρατιώτες που περιφρουρούν το 
κτίριο παίρνουν εντολή να κτυπήσουν. Εκεί 
λαµβάνουν χώρα οι πρώτες απειθαρχίες φα-
ντάρων και αξιωµατικών.
Ο απολογισµός της ηµέρας: 70 τραυµατίες, 
100 συλλήψεις. Το βράδυ της ίδιας µέρας 
τα 3 εργατικά κέντρα της πόλης (ΕΚΘ, Πανυ-
παλληλικό, Πανεργατικό) αποφασίζουν την 
κήρυξη 24ωρης γενικής απεργίας.
Σάββατο 9 Μάη: Περίπολοι στρατού και 
αστυνοµίας στους κεντρικούς δρόµους της 
πόλης και των προσφυγικών συνοικιών. 
Συγκοινωνίες και εφηµερίδες δεν υπάρχουν 
λόγω της απεργίας.
Οι εργαζόµενοι κατεβαίνουν κατά οµάδες 
προς το κέντρο της πόλης. Η πρώτη σύ-
γκρουση γίνεται από τους αυτοκινητιστές, οι 
οποίοι προσπαθούν να απελευθερώσουν 
ένα συνάδελφο τους. Κατά τη διάρκεια του 
επεισοδίου πέφτει νεκρός ο οδηγός Τά-
σος Τούσης. Οι εργάτες τοποθετούν το νε-
κρό πάνω σε µια ξύλινη πόρτα και κατευθύ-
νονται προς τη Γενική ∆ιοίκηση. Η αστυνοµία 
κλείνει το δρόµο και επιτίθεται.
Η σύγκρουση γενικεύεται. Στήνονται 
οδοφράγµατα σε όλο το κέντρο της πόλης. 
Γίνονται µάχες σώµα µε σώµα. Οι χωροφύλα-

κες κτυπούν στο ψαχνό. Οι καµπάνες κτυπούν 
ασταµάτητα. Φήµες για πολλούς νεκρούς και 
τραυµατίες. Όµως αντί να υποσταλούν, οι δια-
δηλώσεις µαζικοποιούνται. Οι διαδηλωτές 
καταλαµβάνουν το κέντρο της πόλης. 
Απολογισµός 9 νεκροί, εκατοντάδες 
τραυµατίες.
Το µεσηµέρι ο διοικητής του  Γ’ Σώµατος 
Στρατού δίνει εντολή στους χωροφύλακες 
να κλειστούν στα τµήµατα, διατάζει το στρα-
τό να αναλάβει τη διοίκηση της πόλης και 
απαγορεύει κάθε είδους συγκέντρωση σε 
ανοιχτό ή κλειστό χώρο.
Παρά την απαγόρευση, χιλιάδες λαού συ-
γκροτούν διαδηλώσεις µε κεντρικό σύνθηµα 
«Κάτω οι δολοφόνοι – εκδίκηση». Στο ψήφι-
σµα που εγκρίνεται απαιτείται άµεση παραί-
τηση της κυβέρνησης, σύλληψη του αστυνο-
µικού διοικητή Ντάκου, αποδοχή όλων των 
αιτηµάτων των απεργών, απελευθέρωση 
όλων των συλληφθέντων.
Η Θεσσαλονίκη στα χέρια των εργα-
τών. Η κεντρική απεργιακή επιτροπή οπλίζει 
µε ρόπαλα τις φρουρές των εργοστασίων και 
των συνδικάτων. Εργατικές περίπολοι ελέγ-
χουν το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης.
Κυριακή 10 Μάη: Πραγµατοποιείται η κη-
δεία των νεκρών µπροστά σε 100.000 λαού. 
Ο ταγµατάρχης Μαρινάκης καταθέτει στεφά-
νι και σηκώνεται στα χέρια από τους εργά-
τες. Μετά την κηδεία ο λαός ξεχύνεται στην 
πόλη. Στην πλατεία Ελευθερίας λαµβάνει 
χώρα η µεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε 
ποτέ στην πόλη.
∆ευτέρα 11 Μάη: Η κρατική βία ξαναγυρί-
ζει. Πογκρόµ συλλήψεων. Καταλαµβάνονται 
µέχρι και τα γραφεία του ΕΚΘ. Έχουν φτάσει 
στην πόλη αντιτορπιλικά από τον Πειραιά 
και ένα σύνταγµα πεζικού από τη Λάρισα. 
Εκπρόσωποι των απεργών µε βάρκες προ-
σπαθούν να ενηµερώσουν τους ναύτες. Η 
ΓΣΕΕ και η Ενωτική αποφασίζουν από κοινού 
24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τετάρ-
τη 13 Μαΐου.
Τετάρτη 13 Μάη: Συγκρούσεις σε διάφο-
ρες πόλεις της χώρας. Το πογκρόµ συλλήψε-
ων κορυφώνεται. Φυλακίσεις, βασανισµοί, 
συλλήψεις και εκτοπίσεις εκατοντάδων συν-
δικαλιστών.
Πέµπτη 14 Μάη: Σε συνεδρίαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΠΚΟ αποφασίζεται η 
λύση της απεργίας µετά από υπόσχεση για 
απελευθέρωση των συλληφθέντων, χορή-
γηση συντάξεων στις οικογένειες των νεκρών 
και ικανοποίηση µέρους των αιτηµάτων.

 Βασίλης Τσιράκης 
Συγγραφέας -σκηνοθέτης 

80 χρόνια από τον εργατικό Μάη 1936 στη Θεσσαλονίκη
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Συνεδρίαση 5ης 
Απριλίου
- Ενέκρινε οµόφωνα την υποβολή πρότασης 
για ένταξη στο ΕΠ. Πρόγραµµα Κεντρική Μα-
κεδονία άξονα προτεραιότητας 10 «επένδυση 
στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων 
και την δια βίου µάθηση» του έργου µε τίτλο: 
«2ο Γυµνάσιο Θέρµης (προκάτ 12Θέσιο)».
- Ενέκρινε οµόφωνα την υποβολή πρότασης 
για ένταξη στο ΕΠ. Πρόγραµµα Κεντρική Μα-
κεδονία άξονα προτεραιότητας «επένδυση 
στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων 
και την δια βίου µάθηση» του έργου µε τίτλο: 
«καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθήκες 5ου 
∆ηµοτικού Σχολειού Θέρµης- Τριαδιου και 
εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρί-
ου». 
- Ενέκρινε οµόφωνα την υποβολή πρότασης 
για ένταξη στο ΕΠ. Πρόγραµµα Κεντρική Μα-
κεδονία άξονα προτεραιότητας 10 «επένδυση 
στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων 
και την δια βίου µάθηση» του έργου µε τίτλο: 
«κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Θέρµης». 
- Ενέκρινε οµόφωνα την υποβολή πρότασης 
για ένταξη στο ΕΠ. Πρόγραµµα Κεντρική Μα-
κεδονία άξονα προτεραιότητας 10 «επένδυση 
στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων 
και την δια βίου µάθηση» του έργου µε τίτλο: 
«κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολειού στο Πλαγιά-
ρι στο υπ’αριθ. 547 τεµ. Πλαγιαρίου»

Συνεδρίαση 13ης 
Απριλίου
- Ενέκρινε οµόφωνα την µελέτη προµήθειας 
ανταλλακτικών οχηµάτων, µηχανηµάτων έρ-
γου και αγροτικών µηχανηµάτων του δήµου.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υποβο-
λή πρότασης στο διακρατικό πρόγραµ-
µα Συνεργασίας «Balkan –Mediterranean 
2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 
2: Περιβάλλον στο Μέτρο 2.2 Sustainable 
territories, µε τίτλο «Towards a beneficial bio-
waste management» και ακρωνύµιο «Ben_ 
Biowaste». Με την απόφαση µειοψήφησαν οι 
∆.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, ο οποίος ψήφισε λευ-
κό και Βλαχοµήτρος.
- Ενέκρινε οµόφωνα την λήψη συµπληρω-
µατικής απόφασης ως προς την υπ’ αριθµ. 
96/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης αναφορικά µε την «Υποβολή πρότα-
σης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊ-
κής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα -πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 
2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2: 
Προστασία του Περιβάλλοντος-Μεταφορές 
και ειδικότερα στο Μέτρο 2.3 Βιώσιµη δι-
αχείριση προστατευµένων περιοχών, οικο-
συστηµάτων και βιοποικιλότητας µε τίτλο 
««Improving the conservation of priority 
plants in the cross border area» και ακρωνύ-
µιο «CONSE-PP». 
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση 
του εταιρικού σχήµατος στην υποβολή πρότα-
σης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊ-

κής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 
2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2: 
Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές 
και ειδικότερα στο Μέτρο 2.2 Βιώσιµη διαχεί-
ριση και ανακύκλωση βιοαποβλήτων µε τίτλο 
«Σύστηµα κυκλικής οικονοµίας για τη διαχείρι-
ση και την ανακύκλωση των βιο-αποβλήτων» 
και ακρωνύµιο «CURB». Με την απόφαση 
µειοψήφησε ο ∆.Σ. κ. Βλαχοµήτρος. 
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο κανονι-
σµού καθαριότητας και ανακύκλωσης δήµου 
Θέρµης. Με την απόφαση µειοψήφησαν οι 
∆.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και Μοσχόπουλος, οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν µε λευκό και Βλαχοµή-
τρος.
- Αντικατάστησε το παραιτηθέν τακτικό µέλος 
µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δή-
µου µε τον κ. Καρκατζούνη.
- Γνωµοδότησε οµόφωνα για µεταβολές σχο-
λικών µονάδων ∆ήµου Θέρµης
- Ενέκρινε οµόφωνα τον 1ο και τακτοποιητικό 
ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις ασφαλτοστρω-
µένων δρόµων» (αρ.µελ. 18/2014, αρ. έργου 
2/2015)
- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής της προµήθειας µε τίτλο «Έντυπο 
περιοδικού του ∆ήµου Θέρµης».
- Ενέκρινε οµόφωνα την παράταση προθεσµί-
ας του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» 
(αρ.µελ. 31/05 Αρ.έργου 06/05) έως τις 20-5-
2016.
- Ενέκρινε οµόφωνα την παραλαβή της µε-
λέτης «∆οµητική παρακολούθηση σχολικού 
κτιρίου».
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την µεταφορά 
υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση 
δηµοτικής επιχείρησης Βασιλικών στο δήµο 
Θέρµης. Με την απόφαση µειοψήφησε ο ∆.Σ. 
κ. Μοσχόπουλος.
- Ενέκρινε οµόφωνα την παραχώρηση δωρε-
άν χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
- Ενέκρινε οµόφωνα την µη βεβαίωση εσόδων 
από τα τέλη παράτασης ταφής για τα νεκρο-
ταφεία του δήµου (εκτός των νεκροταφείων 
Θέρµης και Τριαδίου) για τη χρήση έως 31-12-
2014.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση 
των εσωτερικών υπηρεσιών της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Περι-
βάλλοντος και Αθλητισµού Θέρµης. Με την 
απόφαση µειοψήφησε ο ∆.Σ. κ. Βλαχοµήτρος.
- Ενέκρινε οµόφωνα την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 της 
∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.
- Ενέκρινε οµόφωνα τον καθορισµό της αµοι-
βής πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώ-
πηση σε υπόθεση του δήµου.
- Συγκρότησε οµόφωνα την επιτροπής παρα-
λαβής προµηθειών µε τον ΕΚΠΟΤΑ.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την οικονοµική 
ενίσχυση απόρων κατοίκων δήµου Θέρµης. 
Με την απόφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. 
Μίχου και Χρυσοχόου που τοποθετήθηκε µε 
λευκό ως προς την απόφαση που αφορά την 
απόφαση της ∆.Κ/τας Θέρµης.
- Ενέκρινε οµόφωνα την µετάβασης του κ. δη-
µάρχου και ενός αντιδηµάρχου στην Αθήνα 
προκειµένου να παρακολουθήσουν τη διηµε-

ρίδα της ΚΕ∆Ε και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- Ενέκρινε οµόφωνα την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 (13η ανα-
µόρφωση).

Συνεδρίαση 26ης 
Απριλίου
- Ενέκρινε οµόφωνα την επιχορήγηση των 
σχολικών επιτροπών και κατανοµή των σχετι-
κών πιστώσεων 
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το τοπικό σχεδίου 
αποκεντρωµένης διαχείρισης αποβλήτων του 
δήµου Θέρµης. Με την απόφαση µειοψήφη-
σαν οι ∆.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και ο πρόεδρος 
της ∆.Κ. Ταγαράδων κ. Καλαθάς, ενώ ο ∆.Σ. 
κ. Μοσχόπουλος ψήφισε µε επιφυλάξεις. 
- Συζήτησε και απέρριψε οµόφωνα το φάκε-
λο της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για τη δραστηριότητα « Μονάδα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά -βιοκαύ-
σιµα ισχύος 100KW» µε την επωνυµία «νέες 
καινοτοµίες παράγωγης ενέργειας ΜΕΠΕ» και 
διακριτικό τίτλο «FACTORY GROUP Μ.Ε.Π.Ε».
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκτέλεση του 
προγράµµατος µε θέµα «Υιοθεσία χώρων 
πρασίνου». Με την απόφαση µειοψήφησε οι 
∆.Σ. κ. Καρκατζούνης.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκ νέου έγκρι-
ση σχεδίου κανονισµού διαχείρισης και λει-
τουργίας κοινόχρηστων χώρων για όλους τους 
οικισµούς του δήµου Θέρµης.
Με την απόφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. 
Καρκατζούνης, ο οποίος δήλωσε παρόν και 
Μοσχόπουλος ο οποίος δήλωσε λευκό.
- Ενέκρινε οµόφωνα την µετατροπή του ωρα-
ρίου απασχόλησης υπαλλήλων Ι∆ΑΧ και 
αναµόρφωση του προϋπ/σµου οικ. έτους 
2016 (14η αναµόρφωση).
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκµίσθωση 
τµηµάτων των αγροτεµαχίων µε αριθ. 1847 
του αγροκτήµατος Θέρµης και 2 του αγροκτή-
µατος Ταγαράδων και καθόρισε τους όρους 
διακήρυξης της δηµοπρασίας σύµφωνα µε 
την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
Με την απόφαση µειοψήφησε οι ∆.Σ. κ. Καρ-
κατζούνης.
- Ενέκρινε οµόφωνα την διαπίστωση οικο-
νοµικής αδυναµίας εκτέλεσης του έργου: « 
«∆ιαµόρφωση τµήµατος υπαίθριου χώρου 
2ου Νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου» και έγκριση 
εκτέλεσης του έργου «∆ιαµόρφωση τµήµατος 
υπαίθριου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πλαγια-
ρίου- ειδικός προϋπολογισµός» (αριθµ. µελέ-
της 8/2016).
- Ενέκρινε οµόφωνα την παράτασης προθε-
σµίας του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δι-
κτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα 
Βασιλικών Θέρµης». (ΑΜ 27/2013 και ΑΕ 
4/2014).
- Ενέκρινε οµόφωνα την παραλαβή της µελέ-
της «Μελέτες εφαρµογής για τα έργα αποκα-
τάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω 
Σχολαρίου ∆.Ε. Μίκρας δήµου Θέρµης».
- Ενέκρινε οµόφωνα την παραλαβή της µελέ-
της ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
και ΚΕΝΑΚ : «Ολοκλήρωση ∆ηµοτικού Σχο-

λείου Τριαδίου (5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρ-
µης)».
- Ενέκρινε οµόφωνα την παράταση χρονοδια-
γράµµατος εκπόνησης της µελέτης «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισµού Θέρµης δήµου 
Θέρµης».
- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-
κής παραλαβής της προµήθειας µε τίτλο « 
Προµήθεια εξοπλισµού σχολικών µονάδων 
ειδικής αγωγής του δήµου Θέρµης την 3η κα-
τακύρωση - Πακέτο Στ’ Εξοπλισµός Αυτόµα-
της ∆ιαβίωσης».
- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-
κής παραλαβής λιπασµάτων.
- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-
κής παραλαβής πανό ενηµέρωσης δραστηρι-
οτήτων του δήµου. 
- Ενέκρινε οµόφωνα την τακτοποίηση των αυ-
θαιρέτων χώρων δηµοτικού κτιρίου (∆ηµοτικό 
κατάστηµα Τ.Κ. Σουρωτής) που βρίσκεται στο 
υπ’ αρίθµ. 03 οικόπεδο του Ο.Τ. 3 οικισµού 
Σουρωτής, ∆ηµ. Ενότητας Βασιλικών δήµου 
Θέρµης, και ένταξης αυτών στις ρυθµίσεις του 
Ν. 4178/13».
- Αντικατάστησε το παραιτηθέν τακτικό µέλος 
του ΝΠ∆∆ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του δή-
µου Θέρµης» µε την ∆.Σ. κ. Τριανταφυλλίδου 
µε αναπληρωτή τον ∆.Σ. κ. Καρκατζούνη.
- Αντικατάστησε το παραιτηθέν τακτικό µέλος 
της Β’βάθµιας Σχολικής Επιτροπής µε την κ. 
Παπαχριστίδου, καθώς και αντικατάστησε το 
παραιτηθέν αναπληρωµατικό µέλος µε την 
∆.Σ. κ. Τριανταφυλλίδου.
- Αντικατάστησε το παραιτηθέν αναπληρωµα-
τικό µέλος της Ά θµιας Σχολικής Επιτροπής µε 
την ∆.Σ. κ. Τριανταφυλλίδου. 
- Συγκρότησε οµόφωνα την επιτροπής παρα-
λαβής προµηθειών µε τον ΕΚΠΟΤΑ.
- Ενέκρινε οµόφωνα την δέσµευση πίστωσης 
για δαπάνες του τµήµατος δηµοσίων σχέσεων 
και κλήρωσε ως µέλος στην επιτροπή παρα-
λαβής το ∆.Σ. κ. Σαµαρά µε αναπληρωµατικό 
τον ∆.Σ. κ. Καρκατζούνη.
- Κλήρωσε ως µέλη στην επιτροπή παραλα-
βής του έργου «Κατασκευή βάσης έδρασης 
προκατασκευασµένων αιθουσών Νηπιαγωγεί-
ου Πλαγιαρίου» το ∆.Σ. κ.
Τσολάκη µε αναπληρωµατικό τον ∆.Σ. κ. 
Γκουστίλη, και Σαµαρά µε αναπληρωµατικό 
τον ∆.Σ. κ. Αποστόλου.
- Ενέκρινε οµόφωνα την δωρεάν παραχώρη-
ση χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
- Ενέκρινε οµόφωνα την επιχορήγηση στις 
Σχολικές Επιτροπές Α’βάθµιας και Β’βάθµιας 
εκπ/σης του δήµου, τη δέσµευση πίστωσης, 
και την κατανοµή της σχετικής πίστωσης σε 
αυτές.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συνδιοργά-
νωση εκδήλωσης (Basket Ball Camp) µε τον 
Αθλητικό Πολιτιστικό Όµιλο Θέρµης « Ο Θερ-
µαϊκός». Με την απόφαση µειοψήφησαν οι 
∆.Σ. κ.κ. Μοσχόπουλος και Χρυσοστοµίδου. 
- Ενέκρινε οµόφωνα τον ορισµό ως εκπρο-
σώπου στην επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 
4013/2011 το ∆.Σ. κ. Γκουστίλη µε αναπλη-
ρωµατικό τον ∆.Σ. κ. Αποστόλου.
- Αναµόρφωσε οµόφωνα τον προϋπολογισµό 
οικ. έτους 2016 (15η αναµόρφωση)

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 5, 13 και 26 Απριλίου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:



Μέχρι σήµερα το αποκλειστικό πεδίο 
επίλυσης των διαφορών ήταν οι αί-

θουσες των δικαστηρίων. Οι δικαστικές 
διαδικασίες, οι πολύµηνες καθυστερή-
σεις εκδίκασης, η ένταση της αντιδικίας, 
το υψηλό κόστος, η ψυχολογική και συ-
ναισθηµατική επιβάρυνση των αντιδίκων.
Με την εισαγωγή της διαµεσολάβησης στο 
ελληνικό δίκαιο µε το Νόµο 3898/2010, 
προστίθεται πλέον ένας νέος θεσµοθετηµέ-
νος εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των δια-
φορών. Χωρίς δικαστήρια και µακροχρόνι-
ες αντιδικίες, µε τη βοήθεια ενός τρίτου, του 
διαµεσολαβητή, ειδικά εκπαιδευµένου και 
διαπιστευµένου από το Υπουργείο ∆ικαιο-
σύνης, που βοηθά τα µέρη της διαφοράς να 
καταλήξουν σε µια συµφωνία.
Με τη διαδικασία της διαµεσολάβησης 
µπορούν να επιλυθούν οι διαφορές ιδιωτι-
κού δικαίου µε συµφωνία των µερών, αν 
αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το 
αντικείµενο της διαφοράς (άρθρο 2 του νό-

µου 3898/2010). ∆ιαφορές που µπορούν 
να υπαχθούν σε διαµεσολάβηση είναι οι 
αστικές διαφορές και εµπορικές διαφορές, 
δηλαδή, ενδεικτικά, οι οικογενειακές δια-
φορές, οι διαφορές οροφοκτησίας, οι ερ-
γατικές διαφορές, οι διαφορές για αξιώσεις 
ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προ-
σωπικότητας, οι υποθέσεις αστικής ιατρικής 
ευθύνης, οι διαφορές µεταξύ οργανισµών 
συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων πνευ-
µατικής ιδιοκτησίας και χρηστών.
Ο δήµος Θέρµης, σε συνεργασία µε τον Σύν-

δεσµο Ελλήνων ∆ιαµεσολαβητών, πήρε 
την πρωτοβουλία να δηµιουργήσει µία από 
τις πρώτες ολοκληρωµένες δοµές ενηµέρω-
σης για τη διαµεσολάβηση στην Ελλάδα. Η 
διαµεσολάβηση λειτουργεί υποστηρικτικά 
στην επίλυση καθηµερινών διαφορών αστι-
κού και εµπορικού δικαίου, όπως εµπο-
ρικές, τραπεζικές, κτηµατικές, µισθωτικές, 
οικογενειακές, εργασιακές, καταναλωτικές, 
και έχει πλέον επεκτα-
θεί και στους νέους 
θεσµούς της online επί-
λυσης καταναλωτικών 
διαφορών και της σχο-
λικής διαµεσολάβησης.
Η Πύλη ∆ιαµεσολάβη-
σης του δήµου Θέρµης 
ανοίγει τον δρόµο σε 
αυτόν τον διαφορετικό 
κόσµο επίλυσης των δι-
αφορών. 
Πολίτες και επιχειρήσεις 

µπορούν να επικοινωνούν καθηµερινά µε 
την υπεύθυνη λειτουργίας της Πύλης Μα-
ρία Κέκη, προκειµένου να ενηµερωθούν 
για τη διαµεσολάβηση ή και να ορίσουν µια 
επίσκεψη στο γραφείο της Πύλης ∆ιαµεσο-
λάβησης, το οποίο λειτουργεί για κατ’ ιδίαν 
ενηµερωτικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη 
17:00 -19:00 στο ισόγειο του Πολιτιστικού 
Κέντρου Θέρµης.

Πύλη ∆ιαµεσολάβησης στο δήµο Θέρµης
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

Προχωρά ο αναδασµός στα Βασιλικά

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Με κανονικούς ρυθµούς προ-
χωρούν οι εργασίες της µελέ-

της Αναδασµού, έκτασης περίπου 
9.000 στρεµµάτων του αγροκτήµα-
τος Βασιλικών. Μετά την ανάρτηση 
των πινάκων φερόµενων ιδιοκτη-
τών, το φθινόπωρο του 2015 και τη 
λεπτοµερή προφορική και γραπτή 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων 
για τις µερίδες τους, δόθηκε χρόνος 
και δυνατότητα σε αυτούς να υπο-
βάλλουν ενστάσεις για ζητήµατα, 
που κατά τη γνώµη τους, προέκυ-
πταν µε βάση τους αναρτηµένους 
πίνακες και σχετίζονταν µε τις ιδιο-
κτησίες τους. 
Με τη διαδικασία υποβολής των 
ενστάσεων, µέσα στον Οκτώβριο, 
συγκεντρώθηκαν 450 ενστάσεις, 
αριθµός απρόβλεπτα µεγάλος, που 
δηµιούργησε νέα δεδοµένα σε σχέ-
ση µε το χρονοδιάγραµµα εκπόνη-
σης της µελέτης. Η Επιτροπή Ανα-
δασµού, από τις αρχές Νοεµβρίου 
έως τις αρχές ∆εκεµβρίου, σε δέκα 
πολύωρες συνεδριάσεις, εκδίκασε 
τις 450 ενστάσεις, ακούγοντας µε 
προσοχή τα αιτήµατα των ενδιαφε-
ροµένων.
Μετά τις ανοικτές, δηµόσιες συνε-
δριάσεις, ακολούθησαν δεκάδες 
αλλεπάλληλες συσκέψεις τη Επι-

τροπής επί τρίµηνο, για την σύντα-
ξη των πρακτικών και τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων για τις 450 εν-
στάσεις. Το σύνολο των πρακτικών 
παραδόθηκε στο µελετητικό γρα-
φείο, που όφειλε εντός 20ηµέρου, 
να διορθώσει τους πίνακες και τα δι-
αγράµµατα, σύµφωνα µε τα πρακτι-
κά. Μετά τη διόρθωση των πινάκων 
και τη σύνταξη των νέων, αυτοί και 
τα διαγράµµατα παραδόθηκαν στην 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρ-
µης η οποία παρακολουθεί και επι-
βλέπει την εκτέλεση των εργασιών, 
ώστε να ελέγξει την ορθότητα των 
διορθώσεων και να κάνει τις σχετι-
κές παρατηρήσεις.
Η Τεχνική Υπηρεσία ολοκλήρωσε 
άµεσα τον έλεγχο, έκανε τις διορ-
θώσεις και απέστειλε τους τελικούς 
πίνακες στον µελετητή και αυτοί µε 
την τελική τους µορφή βρίσκονται 
ήδη από 13 Μαΐου και για είκοσι 
µέρες αναρτηµένοι στο κοινοτικό 
κατάστηµα Βασιλικών. Καλούνται 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν 
γνώση και µε τη βοήθεια εκπροσώ-
πων των εµπλεκόµενων φορέων 
που θα είναι παρόντες στο κ οινοτικό 
κατάστηµα των Βασιλικών, να διευ-
κρινίσουν τυχόν απορίες τους.

Η περιοχή µελέτης αναδασµού.


