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Εκατοντάδες παιδιά, αλλά και έφη-
βοι και ενήλικες φοιτούν κάθε 

χρόνο στα καλλιτεχνικά τµήµατα της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού 
Περιβάλλοντος και Αθλητισµού του 
δήµου Θέρµης. Στο δηµοτικό ωδείο, 
στα τµήµατα Θεάτρου, Χορού, Εικα-
στικών, στις χορωδίες και τις φιλαρ-
µονικές ορχήστρες, στα τµήµατα εκ-

µάθησης παραδοσιακών χορών και 
σκακιού κ.ο.κ. Τα «Θέρµης ∆ρώµε-
να» παρουσιάζουν αναλυτικά όλα 
τα τµήµατα, σε όλους τους τοµείς 
του Πολιτισµού τα οποία λειτουρ-
γούν στα δέκα Κέντρα Πολιτισµού τα 
οποία λειτουργεί η ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. σε 
ολόκληρο το δήµο.

• ΣΕΛ. 4 - 5
• ΣΕΛ. 6 - 7

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ο δήµος Θέρµης στο 
πλευρό των προσφύγων

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

• ΣΕΛ. 10 - 11

Οκτώβριο και Νοέµβριο 
στο δηµοτικό θέατρο

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Μηνιαία Εφηµερίδα ∆.E.Π.Π.Α.Θ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

∆.Ε.Π.Π.Α.Θ
∆ηµοτική 

Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτισµού, 

Περιβάλλοντος & 
Αθλητισµού Θέρµης

Προγράµµατα άθλησης για όλους τους δηµότες

Τµήµατα άθλησης για όλες της ηλικίες σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου 

Θέρµης οργανώνει η ∆ιεύθυνση Αθλητισµού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού, 

Περιβάλλοντος και Αθλητισµού.
• ΣΕΛ. 32
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Με την παρουσίαση του βιβλίου της Αγ-
γελικής Θάνου «Το µαντίλι που έπεσε 

από την οροφή» ξεκίνησε η λειτουργία της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών στο 
νέο της χώρο. Η παρουσίαση πραγµατο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου και 
συµµετείχαν τα τµήµατα της Γ’ τάξης του 
1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικών.
Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα 
λόγω του ότι ήταν η πρώτη παρουσίαση 
του έργου ενός συγγραφέα που πραγµα-
τοποιήθηκε στο νέο χώρο της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Βασιλικών. 
H συγγραφέας Αγγελική Θάνου µε την µα-
γευτική αφήγηση και µέσα από το βιβλίο 
της, ταξίδεψε τα παιδιά της Γ Τάξης του 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικών που συµ-

µετείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε 
η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Βασιλικών, σε συ-
νεργασία µε την διεύθυνση και του εκπαι-
δευτικούς των τµηµάτων του σχολείου, σε 
µονοπάτια της ελληνικής µυθολογίας και σε 
ιστορίες µε πρωταγωνιστές ήρωες της ελλη-
νικής επανάστασης.
Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις «ΗΡΑ εκδοτική» δηµιουργήθηκε µε 
αφορµή µια οροφογραφία ενός διατηρητέ-
ου αρχοντικού στην Ερµούπολη της Σύρου.
Θεοί και ηµίθεοι, ήρωες της επανάστασης 
του 1821, ανθεµωτές γιρλάντες, µια δα-
σκάλα και οι µαθητές της και ένα µοναδικό 
ταλαντούχο µικρό µαντήλι εµπλέκονται αρ-
µονικά και ευαισθητοποιούν τους µικρούς 
αναγνώστες σχετικά µε τους τοιχογραφικούς 

θησαυρούς µας.
Ένα εκπαιδευτικό υλικό χρήσιµο για τα παι-
διά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους 
φοιτητές των παιδαγωγικών τµηµάτων και 
τους εµψυχωτές των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων για τα µουσεία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Αγγελική Θάνου γεννήθηκε στα Κανάλια 
της Μαγνησίας την 1η Νοέµβρη του 1959. 
Τρίτη κόρη του Γεωργίου και της Μαρίας 
Θάνου µεγάλωσε σε ένα οικογενειακό πε-
ριβάλλον όπου η µόρφωση των παιδιών 
εθεωρείτο απαραίτητο αγαθό. Απέκτησε 
µια κόρη και ένα γιο και έχει τη χαρά να 
καµαρώνει τρεις εγγονές. Υπηρέτησε την 
προσχολική εκπαίδευση ως Νηπιαγωγός 
και ως σχολική σύµβουλος προσχολικής 
αγωγής στην Μαγνησία και στις Κυκλάδες. 
Είναι διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τµήµα-
τος Προσχολικής Αγωγής στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας.
Βιβλία της είναι: «Το σεργιάνι των χαρ-
ταετών στην ενωµένη Ευρώπη», (2000), 
Αθήνα: Καστανιώτης, «Πειράµατα στο Νη-
πιαγωγείο, θεωρητικό υπόβαθρο και δρα-
στηριότητες», διδακτικό εγχειρίδιο, (2001) 
Αθήνα: Καστανιώτης, «Η λίµνη Κάρλα 
φοράει τα καλά της», παραµύθι –γνώσεις 
-δραστηριότητες για παιδιά 6 -9 ετών, από 
τη σειρά οικολογία και παιδί εικονογράφη-
ση Ευαγγελία Βασιλειάδου, (2002), Αθήνα: 
Ελληνικά Γράµµατα, «Αντίο µικρέ µου φίλε. 

Αντιµετωπίζοντας τα συναισθήµατα της θλί-
ψης», (2006), Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 
«Το ψάρι που προσπαθεί, ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα συναισθηµατικής αγωγής για 
παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 
ηλικίας», (2009) Αθήνα: Πατάκης, «Το µα-
ντήλι που έπεσε από την οροφή» εικονο-
γράφηση Γιώργος Θεοδώρου, (2016), Βό-
λος: ΗΡΑ εκδοτική, «Μουτάζ, το αρκουδά-
κι της αγκαλιάς» εικονογράφηση Σταµάτης 
Παπαδήµος, ΗΡΑ εκδοτική (υπό έκδοση).

Μια καινούργια πνευµατική φωλιά
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Μια τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα πολιτισµού, που την 
αποτελούνταν πάνω από 300 άτοµα, στήθηκε από 

µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικών. Η πρωτο-
βουλία της πρωτότυπης δράσης ήταν των υπευθύνων της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών (της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ) σε 
συνεργασία µε την διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής µονάδας. 
Η ανθρώπινη αυτή αλυσίδα ξεπέρασε σε µήκος το 1,5 χι-
λιόµετρο και είχε ως σκοπό την µεταφορά της συλλογής 
των βιβλίων της δηµοτικής βιβλιοθήκης Βασιλικών χέρι µε 
χέρι από τους ίδιους της µαθητές από τον παλιό χώρο που 
λειτουργούσε, σε ένα καινούργιο χώρο. Η νέα βιβλιοθήκη 
λειτουργεί σ ένα ανακαινισµένο χώρο δίπλα στην σχολική 
µονάδα και µέσα στον αστικό ιστό. ∆ιαθέτει καλύτερες συν-
θήκες πρόσβασης σ’ όλους τους πολίτες της δηµοτικής ενό-
τητας Βασιλικών και έχει ως στόχο την λειτουργία ενός νέου 
πυρήνα γνώσης και εικαστικής έκφρασης.
Η επιτυχία του οµαδικού εγχειρήµατος ήταν µοναδική, ενώ 
οι εντυπώσεις των παιδιών από τη συµµετοχικότητα και την 
συνεργασία απερίγραπτες. Το µήνυµα στην τοπική κοινω-
νία πέρασε από τους ίδιους τους µαθητές που µέσα από 
την συνεργασία µετέδωσαν στην κοινωνία ότι κάτι άλλαξε. 
Ένας καινούργιος χώρος δηµιουργήθηκε και πρέπει όλοι 

να τον αγκαλιάσουµε από κοινού µε στόχο την πολιτιστική 
ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας µέσα από τα βιβλία και τις 
δράσεις πολιτισµού.

Η νέα δηµοτική βιβλιοθήκη Βασιλικών. Τα παιδιά µεταφέρουν τα βιβλία από την παλιά στη νέα βιβλιοθήκη.

Στιγµιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου.

«Το µαντήλι που έπεσε από την οροφή»
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ευκαιρίες µάθησης για όλους στις

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ
Παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης στη Μουσική Αγωγή – 
προπαιδεία και το Τµήµα Αρχαρίων (όργανο χωρίς θεωρη-
τικά) για παιδιά ηλικίας 6 και 7 ετών.  
Κλασσική Κατεύθυνση /αναγνωρισµένα όργανα
Προβλέπονται τµήµατα: Προκαταρτικής, Κατωτέρας, Μέ-
σης, Ανωτέρας, Πτυχίου, ∆ιπλώµατος, Θεωρία, και Πιάνο 
(υποχρεωτικό) –Θεωρία.
Σύγχρονη Κατεύθυνση
Προβλέπονται τµήµατα: Φωνητικής Έκφρασης, Ηλεκτρικών 
Οργάνων (κιθάρας, µπάσο) και Ντράµς.
Παραδοσιακή Κατεύθυνση
Προβλέπονται τµήµατα: Μπουζουκιού (τρίχορδο, τετρά-
χορδο), Αρµόνιου.
Ανώτερα Θεωρητικά
Λειτουργούν τµήµατα: Αρµονίας (φοίτηση 3 έτη) / έτος, Ωδι-
κής (φοίτηση 1 έτος) / έτος, Αντίστιξη (φοίτηση 2 έτη) / έτος 
και Φούγκα (φοίτηση 2έτη) / έτος.
Σύνθεση (4-6 έτη)
Βυζαντινή Μουσική
Προβλέπονται τµήµατα: Α’ έτος, Β’ έτος, Γ’ έτος, ∆’ έτος και 
Ε’ έτος.
Εξέταστρα
Προβλέπονται: Ετήσιες εξετάσεις, Κατατακτήριες εξετάσεις, 
Εξετάσεις πτυχίου, Εξετάσεις διπλώµατος, Εξετάσεις διπλώ-
µατος Σύνθεσης, Εξετάσεις µε συνοδεία πιάνου (ανά 40’) 
και Εξετάσεις µε συνοδεία πιάνου (ανά 60’).

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Προβλέπονται: Τµήµατα 4 ωρών, Τµήµα Κεραµικής Ενηλί-
κων, Τµήµα Βιτρό - Ψηφιδωτού Ενηλίκων και Τµήµα Αγιο-
γραφίας Ενηλίκων.
Τµήµατα 3 ωρών
Προβλέπονται: Τµήµα Ζωγραφικής Εφήβων –Ενηλίκων, 
Τµήµα Αγιογραφίας Εφήβων, Τµήµα Κεραµικής Εφήβων, 
Τµήµα Φωτογραφίας Εφήβων –Ενηλίκων, Τµήµα Βιτρό - 
Ψηφιδωτού Εφήβων, Τµήµα ∆ιακόσµησης Εφήβων –Ενη-
λίκων, Τµήµα Κοσµήµατος Εφήβων –Ενηλίκων, Τµ. Κοπτι-
κής-Ραπτικής Εφήβων –Ενηλίκων.
Τµήµατα 2 ωρών
Προβλέπονται: Τµήµα Ζωγραφικής Παιδιών, Τµήµα Κερα-
µικής Παιδιών, Τµήµα Ψηφιδωτού Παιδιών, Τµήµα ∆ιακό-
σµησης Παιδιών και Τµήµα Κοσµήµατος Παιδιών.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
Προβλέπονται: Τµήµα θεάτρου παιδιών, εφήβων, Τµήµα 
θεατρικού παιχνιδιού, Τµήµα Μακιγιάζ, Θεατρικό εργαστή-
ρι ενηλίκων (3 ωρών) και Θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων (4 
ωρών).

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
Προβλέπονται: Τµήµα Μουσικοκινητικής Αγωγής (90 λεπτά).

Τµήµα χορού 1 ώρας (Μπαλέτο, Τζαζ, Σύγχρονο, Μο-
ντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική - Ενόργανη).
Τµήµα χορού 2 ωρών (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, Μο-
ντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική - Ενόργανη).
Τµήµα χορού 3 ωρών (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, Μο-
ντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική - Ενόργανη).
Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης τµηµάτων χο-
ρού και έως 5 ώρες εβδοµαδιαίως (Μπαλέτο, Σύγχρονο, 
Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική- Ενόργανη).
Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης τµηµάτων χο-
ρού 6 ώρες εβδοµαδιαίως. (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, 
Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική- Ενόργανη).
Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης τµηµάτων χο-
ρού 7 ώρες εβδοµαδιαίως. (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, 
Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική -Ενόργανη).
Τµήµα χορού Ζumba 2 ωρών και Τµήµα χορού Ζumba 3 
ωρών.

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Προβλέπονται: Τµήµα Σκάκι, Τµήµα Παιδικών Χορωδιών, 
Φιλαρµονική Ορχήστρα Νέων, Τµήµα Χορωδιών ενηλίκων, 
Τµήµα παραδοσιακών χορών παιδιών, Τµήµα παραδοσια-
κών χορών ενηλίκων (2 ωρών) και Τµήµα παραδοσιακών 
χορών ενηλίκων (3 ωρών).

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ
Παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης στη Μουσική Αγωγή – 
προπαιδεία και το Τµήµα Αρχαρίων (όργανο χωρίς θεωρη-
τικά) για παιδιά ηλικίας 6 και 7 ετών.  
Κλασσική Κατεύθυνση /αναγνωρισµένα όργανα
Παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης στην Προκαταρτική.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Προβλέπονται: Τµήµατα 4 ωρών, Τµήµα Κεραµικής Ενη-
λίκων, Τµήµα Βιτρό - Ψηφιδωτού Ενηλίκων και Τµήµα Αγι-
ογραφίας Ενηλίκων.
Τµήµατα 3 ωρών
Προβλέπονται: Τµήµα Ζωγραφικής Εφήβων –Ενηλίκων, 
Τµήµα Αγιογραφίας Εφήβων –Ενηλίκων, Τµήµα Κεραµικής 
Εφήβων –Ενηλίκων, Τµήµα Φωτογραφίας Εφήβων –Ενηλί-
κων, Τµήµα Βιτρό - Ψηφιδωτού Εφήβων –Ενηλίκων, Τµή-
µα ∆ιακόσµησης Εφήβων –Ενηλίκων, Τµήµα Κοσµήµατος 
Εφήβων –Ενηλίκων και Τµ. Κοπτικής-Ραπτικής Εφήβων 
-Ενηλίκων
Τµήµατα 2 ωρών
Προβλέπονται: Τµήµα Ζωγραφικής Παιδιών, Τµήµα Κερα-
µικής Παιδιών, Τµήµα Ψηφιδωτού Παιδιών, Τµήµα ∆ιακό-
σµησης Παιδιών, Τµήµα Κοσµήµατος Παιδιών.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
Προβλέπονται: Τµήµα θεάτρου παιδιών, εφήβων, Τµήµα 
θεατρικού παιχνιδιού και Τµήµα Μακιγιάζ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
Προβλέπονται: Τµήµα Μουσικοκινητικής Αγωγής (90 λεπτά)
Προβλέπονται: Τµήµα χορού 1 ώρας (Μπαλέτο, Σύγχρο-
νο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική - Ενόργανη)
Προβλέπονται: Τµήµα χορού 2 ωρών (Μπαλέτο, Σύγχρο-
νο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική - Ενόργανη)
Προβλέπονται: Τµήµα χορού 3 ωρών (Μπαλέτο, Σύγχρο-
νο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική - Ενόργανη)
Παρακολούθηση τµηµάτων χορού και έως 5 ώρες 
εβδοµαδιαίως (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, Μοντέρνο, 
Latin, Hip-Hop, Ρυθµική- Ενόργανη).
Παρακολούθηση τµηµάτων χορού 6 ώρες εβδοµαδιαί-
ως (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, 
Ρυθµική- Ενόργανη).
Παρακολούθηση τµηµάτων χορού 7 ώρες εβδοµαδιαί-
ως (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, 
Ρυθµική- Ενόργανη).
Τµήµα χορού Ζumba 2 ωρών και Τµήµα χορού Ζumba 3 
ωρών

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Προβλέπονται: Τµήµα Σκάκι, Τµήµα Παιδικών Χορωδιών, 
Φιλαρµονική Ορχήστρα Νέων, Τµήµα Χορωδιών ενηλίκων, 
Τµήµα παραδοσιακών χορών παιδιών, Τµήµα παραδοσια-
κών χορών ενηλίκων (2 ωρών) και Τµήµα παραδοσιακών 
χορών ενηλίκων (3 ωρών).

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ
Παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης στη Μουσική Αγωγή – 
προπαιδεία και το Τµήµα Αρχαρίων (όργανο χωρίς θεωρη-
τικά) για παιδιά ηλικίας 6 και 7 ετών.  
Κλασσική Κατεύθυνση /αναγνωρισµένα όργανα
Παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης στην Προκαταρτική.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Προβλέπονται: Τµήµατα 4 ωρών, Τµήµα Κεραµικής Ενη-
λίκων, Τµήµα Βιτρό - Ψηφιδωτού Ενηλίκων και Τµήµα Αγι-
ογραφίας Ενηλίκων.
Τµήµατα 3 ωρών
Προβλέπονται: Τµήµα Ζωγραφικής Εφήβων –Ενηλίκων, 
Τµήµα Αγιογραφίας Εφήβων –Ενηλίκων, Τµήµα Κεραµικής 
Εφήβων –Ενηλίκων, Τµήµα Φωτογραφίας Εφήβων –Ενηλί-
κων, Τµήµα Βιτρό - Ψηφιδωτού Εφήβων –Ενηλίκων, Τµή-
µα ∆ιακόσµησης Εφήβων –Ενηλίκων, Τµήµα Κοσµήµατος 
Εφήβων –Ενηλίκων και Τµ. Κοπτικής-Ραπτικής Εφήβων 
-Ενηλίκων
Τµήµατα 2 ωρών
Προβλέπονται: Τµήµα Ζωγραφικής Παιδιών, Τµήµα Κερα-
µικής Παιδιών, Τµήµα Ψηφιδωτού Παιδιών, Τµήµα ∆ιακό-
σµησης Παιδιών, Τµήµα Κοσµήµατος Παιδιών.

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη πολιτιστι-
κών δράσεων στο δήµο Θέρµης απο-

τελούν βασικό στοιχείο της λειτουργίας του 
δήµου. Πρώτη προτεραιότητα είναι η εξα-
σφάλιση ευκαιριών µάθησης για όλους.
Η πολιτική πολιτιστική του δήµου Θέρ-
µης υλοποιείται µέσω της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού, Πε-
ριβάλλοντος και Αθλητισµού Θέρµης. Η 
∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. µέσω των δράσεων της συµ-
βάλλει στη διαπαιδαγώγηση και τη στήρι-
ξη της νεολαίας εξασφαλίζοντας υψηλού 
επιπέδου σχολές στο ωδείο, στο χορό, στα 
εικαστικά, στο θέατρο, στις χορωδίες και 

σε όλα τα τµήµατα του δήµου Θέρµης. 
Η ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ λειτουργεί δέκα Κέντρα Πο-
λιτισµού σε όλο το δήµο Θέρµης και πραγ-
µατοποιεί µαθήµατα πολιτιστικής παιδείας. 
Το δηµοτικό ωδείο, τα πολιτιστικά τµήµατα 
θεάτρου, η σχολή χορού, τα εικαστικά, οι 
χορωδίες, οι φιλαρµονικές ορχήστρες, οι 

παραδοσιακοί χοροί, το σκάκι κλπ είναι 
στελεχωµένα µε καταξιωµένους καλλιτε-
χνικούς καθηγητές και παιδαγωγούς.
Την περασµένη χρονιά (2015/16) οι συµµετέ-
χοντες στα τµήµατα έφτασαν τα 2088 άτοµα.
Τα τµήµατα που διαθέτει η ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ για την 
ακαδηµαϊκή περίοδο 2016-2017 είναι τα εξής:
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ Το Θέµα

Εκπτώσεις για ειδικές κοινωνικές οµάδες περιόδου 2016- 017
Κατηγορίες Έκπτωση ∆ικαιολογητικά

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ δηµότες ή απογραφέντες ∆ήµου Θέρµης µε δηλωθέν 
οικογενειακό εισόδηµα κάτω των 25.000 €

30%
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ∆ήµου Θέρµης 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Απογραφής σε ∆ήµο Θέρµης
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονοµικού έτους

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ δηµότες ή απογραφέντες ∆ήµου Θέρµης µε 
δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα κάτω των 35.000 €

50%

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ∆ήµου Θέρµης 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Απογραφής σε ∆ήµο Θέρµης
• Βεβαίωση ΑΣΠΕ 
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονοµικού έτους

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, µε γονέα δηµότη ή απογραφέντα 
∆ήµου Θέρµης και µε δηλωθέν εισόδηµα κάτω των 15.000 €

70%
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ∆ήµου Θέρµης 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Απογραφής σε ∆ήµο Θέρµης
• Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης) ή 

αίτηση διαζυγίου σε περίπτωση διάστασης και βεβαίωση µεταβολής ατοµικών στοιχείων της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ.

• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονοµικού έτους

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, µε γονέα δηµότη ή απογραφέντα 
∆ήµου Θέρµης και µε δηλωθέν εισόδηµα κάτω των 22.000 €

50%

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, µε γονέα δηµότη ή απογραφέντα 
∆ήµου Θέρµης και µε δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα κάτω των 
15.000 €

70%

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ∆ήµου Θέρµης 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Απογραφής σε ∆ήµο Θέρµης
• Βεβαίωση ΑΣΠΕ 
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονοµικού έτους 

∆ηµότες ή απογραφέντες ∆ήµου Θέρµης ΑΝΕΡΓΟΙ µε δηλωθέν 
οικογενειακό εισόδηµα έως 12.000 € προσαυξανόµενο κατά 
1.000 € για σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος 

70%

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ∆ήµου Θέρµης 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Απογραφής σε ∆ήµο Θέρµης
• Αντίγραφο ∆ελτίου Ανεργίας σε ισχύ ή απόφαση επιδότησης ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής 

στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ 
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονοµικού έτους 

∆ηµότες ή απογραφέντες ∆ήµου Θέρµης ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ δηλωθέν 
οικογενειακό ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ έως 8.500 € προσαυξανόµενο κατά 
1.000 € για σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος

70%
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ∆ήµου Θέρµης 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Απογραφής σε ∆ήµο Θέρµης
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονοµικού έτους

Μέλη οικογένειας µε 6 παιδιά και άνω (ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ) 
δηµότες ή απογραφέντες ∆ήµου Θέρµης µε δηλωθέν οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των € 40.000,00

70%

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ∆ήµου Θέρµης 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Απογραφής σε ∆ήµο Θέρµης
• Βεβαίωση ΑΣΠΕ 
• Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονοµικού έτους

ΑΜΕΑ δηµότες ή απογραφέντες, µε νοητική υστέρηση ή/και 
σηµαντικά κινητικά προβλήµατα σε ποσοστό άνω του 51% και 
για ιδία συµµετοχή

100%
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ∆ήµου Θέρµης 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Απογραφής σε ∆ήµο Θέρµης
• Απόφαση υγειονοµικής επιτροπής 

- Άνδρες σπουδαστές στα τµήµατα Σχολής Χορού φοιτούν 
δωρεάν κατά το πρώτο έτος - Έκπτωση 20% στους φοιτητές 
τµηµάτων Μουσικολογίας Πανεπιστηµίου για την παρακο-
λούθηση τµηµάτων Μέσης και Ανωτέρας Τάξης του ∆ΩΘ 
- Έκπτωση του 15% κατά την καταβολή του συνολικού πο-
σού των διδάκτρων έως 30/11/2016.

Για δύο µέλη της ίδιας οικογένειας έκπτωση 5%, για τρία 
µέλη 10% και για τέσσερα 15%. Για φοίτηση του ίδιου ατό-
µου σε δύο τµήµατα έκπτωση 10%, σε τρία 15% και σε 
τέσσερα 20%.
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ - Ku Klux Sax - Confuoco
Έκπτωση 30% σε µέλος της φιλαρµονικής ορχήστρας, της 

ορχήστρας σαξοφώνων Ku Klux Sax και της ορχήστρας 
Confuoco που θα εγγραφεί σε ένα (1) τµήµα του ∆ηµοτικού 
Ωδείου Θέρµης, µε την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθεί 
το 70% των προβών, όπως επίσης και θα συµµετέχει στο 
70% των εκδηλώσεων.

πολιτιστικές σχολές του δήµου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
Προβλέπονται: Τµήµα θεάτρου παιδιών, εφήβων, Τµήµα 
θεατρικού παιχνιδιού και Τµήµα Μακιγιάζ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
Προβλέπονται: Τµήµα Μουσικοκινητικής Αγωγής (90 λεπτά)
Προβλέπονται: Τµήµα χορού 1 ώρας (Μπαλέτο, Σύγχρο-
νο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική - Ενόργανη)
Προβλέπονται: Τµήµα χορού 2 ωρών (Μπαλέτο, Σύγχρο-
νο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική - Ενόργανη)
Προβλέπονται: Τµήµα χορού 3 ωρών (Μπαλέτο, Σύγχρο-
νο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, Ρυθµική - Ενόργανη)
Παρακολούθηση τµηµάτων χορού και έως 5 ώρες 
εβδοµαδιαίως (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, Μοντέρνο, 

Latin, Hip-Hop, Ρυθµική- Ενόργανη).
Παρακολούθηση τµηµάτων χορού 6 ώρες εβδοµαδιαί-
ως (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, 
Ρυθµική- Ενόργανη).
Παρακολούθηση τµηµάτων χορού 7 ώρες εβδοµαδιαί-
ως (Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, Μοντέρνο, Latin, Hip-Hop, 
Ρυθµική- Ενόργανη).
Τµήµα χορού Ζumba 2 ωρών και Τµήµα χορού Ζumba 3 ωρών.

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Προβλέπονται: Τµήµα Σκάκι, Τµήµα Παιδικών Χορωδιών, 
Φιλαρµονική Ορχήστρα Νέων, Τµήµα Χορωδιών ενηλίκων, 
Τµήµα παραδοσιακών χορών παιδιών, Τµήµα παραδοσια-
κών χορών ενηλίκων (2 ωρών) και Τµήµα παραδοσιακών 
χορών ενηλίκων (3 ωρών).

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής:
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης: 2310 463423 και 2310 
461655
Κέντρο Πολιτισµού Τριαδίου 2310 467609
Κέντρο Πολιτισµού Ν. Ραιδεστού: 2310 465607
Κέντρο Πολιτισµού Ν. Ρυσίου: 23920 71373
Κέντρο Πολιτισµού Ταγαράδων: 23920 72165
Κέντρο Πολιτισµού Καρδίας 23920 63163
Κέντρο Πολιτισµού Σουρωτής 23960 41222
Κέντρο Πολιτισµού Βασιλικών : 23960 22377
Κέντρο Πολιτισµού Πλαγιαρίου 23920 63324
Κέντρο Πολιτισµού Τριλόφου 23920 64360
Οι ενδιαφερόµενοι από Αγ. Παρασκευή θα απευθύνονται 
στο Κέντρο Πολιτισµού Βασιλικών και του Αγ. Αντωνίου θα 
απευθύνονται στο Κέντρο Πολιτισµού Σουρωτής.



Με πρωτοβουλίες της διοίκησης του δήµου και της διαπα-
ραταξιακής επιτροπής του δήµου για τους πρόσφυγες, 

διοργανώθηκαν εκδηλώσεις και δράσεις οι οποίες απευθύ-
νονταν στο σύνολο των προσφύγων, µε έµφαση βεβαίως στα 
παιδιά. Οι δράσεις αφορούσαν την επίσκεψη των προσφυγό-
πουλων στο ΝΟΗΣΙΣ, θεατρικές παραστάσεις και προβολές ται-
νιών µέσα στη δοµή φιλοξενίας, µαθήµατα ζωγραφικής κ.ο.κ. 
Οι δράσεις στόχευαν στην ανακούφιση των προσφύγων 
αλλά και στην γνωριµία τους µε τον πολιτισµό µας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΟΗΣΙΣ
Το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας 
“ΝΟΗΣΙΣ”, το οποίο βρίσκεται στη Θέρµη, είναι από τους 
δηµόσιους φορείς που έχουν δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία 
στο θέµα των προσφύγων. Μέσα στον Σεπτέµβριο ο πρόε-
δρος του ΝΟΗΣΙΣ Μιχάλης Σιγάλας και ο γενικός διευθυντής 
Θανάσης Κοντονικολάου επισκέφτηκαν τη δοµή, προσέφε-
ραν φρούτα και λαχανικά που αγοράστηκαν από το κατά-
στηµα του Αγροτικού Συνεταιρισµού Βασιλικών αλλά και 
ρούχα που συγκέντρωσε το προσωπικό για τους πρόσφυ-
γες. Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε το δήµο Θέρµης και 
την Ύπατη Αρµοστεία ξεκίνησαν την υλοποίηση προγράµ-
µατος που περιλαµβάνει εβδοµαδιαίες ξεναγήσεις προσφυ-
γόπουλων στο ΝΟΗΣΙΣ δίνοντάς τους την ευκαιρία να βγουν 

από τη δοµή και να έρθουν σε επαφή µε τον κόσµο της 
τεχνολογίας και της επιστήµης. Η πρώτη επίσκεψη έγινε στις 
11 Σεπτεµβρίου µε την ευκαιρία των εγκαινίων της µεταφε-
ρόµενης έκθεσης «Ι∆ΕΑ - Αρχαία Ελληνική Επιστήµη και 
Τεχνολογία». Το πρόγραµµα υλοποιείται µε την οικονοµική 

υποστήριξη της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, 
θα αναπτυχθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα µε θέµα 
την ξενοφοβία και τον ρατσισµό ενώ θα υπάρξει µεταγλωτι-
σµός δύο ταινιών για την καλύτερη κατανόησή τους από τα 
προσφυγόπουλα.

Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβί-
ωσης των προσφύγων που διαµένουν στις αποθήκες 

Κορδογιάννη, ενόψει και του χειµώνα, αναλαµβάνει ο δή-
µος Θέρµης. Μετά την αθέτηση της κυβερνητικής δέσµευ-
σης ότι το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας θα λειτουργούσε 
εκεί ως τα µέσα Σεπτεµβρίου και εν συνεχεία οι πρόσφυγες 
θα µεταφέρονταν σε άλλο, καλύτερο κέντρο φιλοξενίας, ο 
δήµος πιέζει ώστε η διαβίωση των περίπου 850 προσφύ-
γων να είναι η καλύτερη δυνατή υπό αυτές τις αντίξοες συν-
θήκες. 
Μετά την πίεση του δήµου έχουν γίνει κάποιες πρώτες πα-
ρεµβάσεις προκειµένου να µην πληµµυρίσουν εκ νέου οι 
αποθήκες έπειτα από έντονη βροχόπτωση, όπως είχε γίνει 
τον Σεπτέµβριο, ενώ αναζητούνται οι καλύτεροι δυνατοί 
τρόποι για τη θέρµανση των χώρων. Στο µεταξύ εκτός εκ-
παίδευσης παραµένουν τα 334 προσφυγόπουλα σχολικής 
ηλικίας (186 δηµοτικού και 148 γυµνασίου) καθώς, στο 
συγκεκριµένο κέντρο φιλοξενίας δεν έχουν ακόµη εκπλη-
ρωθεί οι προϋποθέσεις που θέτει το υπουργείο Παιδείας 
(πλήρης εµβολιασµός). 
Η διοίκηση του δήµου Θέρµης παρακολουθεί στενά τη λει-
τουργία του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων, τόσο µέσω 
του δηµάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, όσο και µέσω 
της διαπαραταξιακής επιτροπής για τους πρόσφυγες που 
έχει συγκροτήσει ο δήµος, και την επιτροπή των κατοίκων 
που λειτουργεί εδώ και µήνες. Ο κ. Παπαδόπουλος επι-
σκέπτεται τακτικά το κέντρο φιλοξενίας, συνοµιλεί µε τους 
εκπροσώπους των προσφύγων, ενώ έχει σχεδόν καθηµε-
ρινή συνεργασία µε τη διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία 
βρίσκεται καθηµερινά κοντά στους πρόσφυγες. 

Το Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων έχει ανα-
λάβει το συντονισµό των σχετικών δράσεων.
Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρέθηκαν οι πρόσφυγες στις 
αρχές Σεπτεµβρίου όταν πληµµύρησαν κάποιες από τις 
αποθήκες όπου στεγάζονται εξ αιτίας των έντονων βροχο-

πτώσεων. Αποτέλεσµα ήταν να βραχούν οι σκηνές και όλα 
τα υπάρχοντά τους (ρούχα, στρώµατα, κουβέρτες κ.ά.). 
Ο αντιδήµαρχος Αγροτικής Οδοποιίας και Πολιτικής Προ-
στασίας Βασίλης Μουστάκας φρόντισε µηχάνηµα του δή-
µου να καθαρίσει το χώρο µπροστά από τη δοµή προκειµέ-
νου να φύγουν τα νερά που είχαν πληµµυρήσει τον αύλειο 
χώρο.
Η συνεργασία µεταξύ Ύπατης Αρµοστείας, Αεροπορίας, 
δήµου Θέρµης και των οργανώσεων που δρουν εκεί ήταν 
άµεση και αποτελεσµατική. Μέσα στην ίδια µέρα εξασφα-
λίστηκαν χίλιες κουβέρτες, µουσαµάδες για το πάτωµα, 85 
νέες σκηνές και άµµος για να θωρακιστούν οι είσοδοι των 
αποθηκών. Ο δήµος Θέρµης εξασφάλισε ρούχα για όλα τα 
παιδιά και τα βρέφη που βρίσκονται εκεί, ενώ τις επόµενες 
µέρες µοιράστηκαν ρούχα και στους ενήλικες. Το επόµενο 
διάστηµα θα υπάρξει µεγαλύτερη ανάγκη για παπούτσια, 
κάλτσες και εσώρουχα. 
Στα τέλη Σεπτεµβρίου ο δήµαρχος Θέρµης, συνοδευόµενος 
από την πρόεδρο του Ν.Π.∆.∆. Άννα Μίχου και στελέχη 
του δήµου είχε συνάντηση µε τη Γερουσία των προσφύγων 
και την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, 
στη διάρκεια της οποίας ετέθησαν όλα τα θέµατα τα οποία 
αφορούν τη λειτουργία του κέντρου φιλοξενίας και τις συν-
θήκες διαβίωσης σε αυτό. «∆υστυχώς, δεν µπορούµε να 
επηρεάσουµε τις διεθνείς εξελίξεις αλλά δεσµευόµαστε να 
κάνουµε ό,τι µπορούµε για να βελτιώσουµε τις συνθήκες 
ζωής των προσφύγων. Οι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης 
µέσα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων διασφαλίζουν την 
αρµονική συµβίωση και την ειρήνη στην τοπική κοινωνία» 
δήλωσε ο δήµαρχος Θέρµης. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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Αµέσως µετά την πληµµύρα παραδόθηκαν στους πρόσφυγες 
κουβέρτες και ρούχα για να καλύψουν τις άµεσες ανάγκες τους.

Από την πρώτη επίσκεψη των προσφύγων στο ΝΟΗΣΙΣ.

∆ύσκολος ο χειµώνας για τους
Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΕΙ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

∆ράσεις και εκδηλώσεις µε επίκεντρο τα προσφυγόπουλα
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ Το Θέµα

Από τη θεατρική παράσταση «Βάτραχοι» της οµάδας «Θεάτρου Όραµα». Τα προσφυγόπουλα µαθαίνουν ζωγραφική.

πρόσφυγες στου Κορδογιάννη

Ξεχωριστή δράση η οποία έτυχε και πα-
νελλαδικής προβολής ήταν η ανταπό-

κριση των προσφύγων στο κάλεσµα της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος 
Πολιτισµού και Αθλητισµού του δήµου 
Θέρµης, για τη 2η Γιορτή Γευσιγνωσίας 
και Μουσικής µε τίτλο «Θέρµης Γεύσεις 
2016». 
Περίπου 120 πρόσφυγες, συµµετείχαν 

στη γιορτή προσέφεροντας παραδοσιακά 
εδέσµατα από τις πατρίδες τους. Οι πρό-
σφυγες µαγείρεψαν για τους κατοίκους και 
τους επισκέπτες του 2ου Φεστιβάλ Γευσι-
γνωσίας και Μουσικής και στο τέλος όλοι 
µαζί έστησαν ολονύχτιο γλέντι στην πλα-
τεία της Θέρµης µε χορό και τραγούδια. 
Στο κέντρο φιλοξενίας στα Βασιλικά, µε 
την υποστήριξη της Ύπατης Αρµοστείας 

του ΟΗΕ, οι πρόσφυγες µαγείρεψαν νο-
στιµότατα πιάτα, τα οποία παρουσίασαν 
στο τραπέζι που στήθηκε από τα µέλη του 
Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών. 
Οι Ιρακινοί πρόσφεραν πιάτα µε λαχανικά 
και σαλάτες, όπως φαλάφελ, κοκκινιστά 
λαχανικά, µελιτζάνες τυλιχτές σε κουρ-
κούτι, ενώ οι Σύριοι πρόσφεραν τυλιχτά 
µπουρεκάκια γεµιστά µε κιµά σόγιας, γε-

µιστά κολοκυθάκια και πράσινες σαλάτες.
«Είµαστε κατά της αποµόνωσης των προ-
σφύγων. Αν τους αφήσουµε µέσα στις 
δοµές, θα δηµιουργηθούν σοβαρά προ-
βλήµατα. Θέλουµε να βγαίνουν έξω, να 
έρχονται σε επαφή µε τους δηµότες, να 
αποκτήσουν σχέσεις, επαφές, συναλλα-
γές» τονίζει ο δήµαρχος Θέρµης, Θόδω-
ρος Παπαδόπουλος.

Συνάντηση γεύσεων και ανθρώπων

Περίπου 120 πρόσφυγες συµµετείχαν µε τα δικά τους παραδοσιακά εδέσµατα στο «Θέρµης Γεύσεις 2016». Ντόπιοι και πρόσφυγες χορεύουν χέρι χέρι παραδοσιακούς χορούς.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις γίνονται και µέσα στο 
κέντρο φιλοξενίας. Στις 27 Σεπτεµβρίου η οµάδα «Θεάτρου 
Όραµα» παρουσίασε τους “Βάτραχους” του Αριστοφάνη, 
σε σκηνοθεσία Θεόφιλου Λάλου και σε ειδική διασκευή 
για παιδιά. «Πήγαµε για να προσφέρουµε, αλλά, τελικά, 
πήραµε εµείς αγάπη και χαρά» ήταν τα λόγια των συντε-
λεστών της παράστασης οι οποίοι ανταποκρίθηκαν µε ιδι-
αίτερη προθυµία στην πρόσκληση του δήµου Θέρµης και 
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος και 

Αθλητισµού. Η εκδήλωση ήταν µια ξεχωριστή και πρωτό-
γνωρη εµπειρία για τους πρόσφυγες οι οποίοι γέλασαν µε 
την ψυχή τους και στο τέλος αγκάλιασαν µε χαρά όλους 
τους συντελεστές της παράστασης. Τη µετάφραση ανέλα-
βαν οι δύο εθελοντές συνδηµότες µας Κώστας Τζούρας και 
Χασάν Μπαµπικέρ. 
Εκτός από του «Βατράχους» τα προσφυγόπουλα είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν παράσταση καραγκιόζη µε 
τον Αγάπιο Αγαπίου καθώς και παιδική ταινία. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Στο κέντρο φιλοξενίας λειτούργησε και εικαστικό εργαστήρι 
για παιδιά, µέσω του οποίου τα προσφυγόπουλα αποτύπω-
σαν τις εµπειρίες τους, τον κόσµο όπως τον βλέπουν αλλά και 
όπως θα ήθελαν να είναι. Πρωτεργάτες αυτής της δράσης είναι 
οι εικαστικοί Χρήστος Αλαβέρας και Εύα Μπλούτσου µε τη 
βοήθεια του Σπύρου ∆ελαπέρα. Η δράση υποστηρίχθηκε από 
το δήµο Θέρµης, τη ∆ΕΠΠΑΘ και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρό-
νοιας και Φροντίδας σε συνεργασία µε την οργάνωση Save the 
Children και τη στήριξη της Ύπατης Αρµοστείας.



∆εκάδες χιλιάδες πολίτες, από το 
δήµο Θέρµης αλλά και από άλλες 

περιοχές του πολεοδοµικού συγκροτή-
µατος της Θεσσαλονίκης παρακολού-
θησαν τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων 
«Θέρµης ∆ρώµενα» τις οποίες διοργάνω-
σε η ∆ηµοτική Επιχείρησης Πολιτισµού, 
Περιβάλλοντος και Αθλητισµού Θέρµης. 
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, έτσι 
και φέτος οι εκδηλώσεις απλώθηκαν σε 
όλες τις δηµοτικές ενότητες του δήµου, 
αφορούσαν πάµπολλες πτυχές του πο-
λιτισµού και σχεδόν όλους τους τοµείς 
ψυχαγωγίας, ενώ, όπως κάθε χρόνο, αιχ-
µή των εκδηλώσεων ήταν οι συναυλίες 
οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο Φράγµα 
Θέρµης. 
Στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
προτιµήθηκαν τοπικά µουσικά σχήµατα. 
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στη διοργά-
νωση των εκδηλώσεων συµµετείχαν οι 
∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες και οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι των οικισµών του 
δήµου.
Μεταξύ των εκδηλώσεων που διοργανώ-
θηκαν ήταν και οι ακόλουθες: 

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Θεατρική παράσταση «Βάτραχοι», από 
τη θεατρική οµάδα της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., σε 
διασκευή του Γιάννη Καλατζόπουλου. 
Σκηνοθεσία, Θεόφιλος Λάλος, σκηνο-
γραφία, Μαρία Καβαλιώτη, πιάνο, διδα-
σκαλία τραγουδιών, Άγγελος Τσανακάς, 
χορογραφία, Ελένη Συνδίκα, ηχοφωτιστι-
κή κάλυψη, Γρηγόρης Μόσχου.
Ηθοποιοί: Γρηγόρης Σούγγαρης, Θεόφι-
λος Λάλος, Ηλίας Μπερµπέρης, Βάντα 

Ερµείδου, Τζένη Σταθοπούλου, Γιάννης 
Λάσκος, Νίκος Γραµµατικόπουλος, ∆ηµή-
τρης ∆ήµου, Σµαρώ Τσιφουτίδου, Τάνια 
Βρατσκίδου, Ντίνα Ντισλή, Σοφία Ιεροδι-
ακόνου, Βασιλική Φακή, Μαρία Τριαντα-
φυλλίδου, Παναγιώτης Παπαντωνίου. 
Καλλιτεχνική διεύθυνση θεάτρου: Θεόφι-
λος Λάλος.
2. «Μελωµύθι - µουσική και παραµύθι», 
από την οµάδα «Μελωµύθι» η οποία 
ταξιδεύει σε σχολεία, βιβλιοθήκες, πο-
λιτιστικούς χώρους παρουσιάζοντας την 
παράσταση, κατάλληλη για κάθε µεγάλο 
ή µικρό παιδί που αγαπάει τα παραµύθια. 
Συντελεστές είναι οι ∆ηµήτρης Τριχάκης 
και Πέννυ Αβράµπεκη.
3. Κουκλοθέατρο «Το δώρο» από το 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Σκη-
νοθεσία, Koldo Vío, δραµατουργική 
επεξεργασία, Πολυξένη Σπυροπούλου, 

ηθοποιοί, Ελένη Γιαννούση, Μάριος Με-
βουλιώτης, µουσικός: Παύλος Μέτσιο. 

 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
Στις εκδηλώσεις έδωσαν δυναµικό «πα-
ρών» οι φιλαρµονικές ορχήστρες του δή-
µου, η Σύµπραξη της Ορχήστρας Σαξοφώ-
νων ∆.Ω.Θ. KuKluxSax µε τις Φιλαρµονικές 
των δήµων Πέλλας, ∆οξάτου, Στροβόλου 
(Κύπρου) και Καλαµαριάς. Η συναυλία 
«Ορχήστρες Πνευστών» δόθηκε στις 30 
Αυγούστου, στην πλατεία Παραµάνα της 
Θέρµης. Επίσης συµµετείχε η σχολή χορού 
της ∆ΕΠΠΑΘ.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Α. Γιορτή Γάλακτος στην Περιστερά. 
Μια εκδήλωση µε την υποστήριξη του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Περιστεράς, που ανα-
δεικνύει την κτηνοτροφία της περιοχής στην 

οποία υπάρχουν περισσότερα από 15.000 
αιγοπρόβατα. Γυναίκες του χωριού, σε συ-
νεργασία µε τις γυναίκες των κτηνοτρόφων, 
ετοιµάζουν διάφορα εδέσµατα που έχουν 
σχέση µε το γάλα, όπως τυρόπιτες, γαλα-
τόπιτες, γαλακτοµπούρεκα, τραχανά, για-
ούρτι, ρυζόγαλα και το παραδοσιακό κατί-
κι. Φυσικά, όλα αυτά γίνονται µε συνοδεία 
ορχήστρας και παραδοσιακών χορών.
Β. Γιορτή Σπανακιού στην Αγία Παρασκευή.
Κάθε χρόνο από το 2001 ο πολιτιστικός 
σύλλογος της δηµοτικής κοινότητας Αγίας 
Παρασκευής διοργανώνει γιορτή για το πε-
ρίφηµο τοπικό προϊόν, το σπανάκι. Η Γιορτή 
Σπανακιού κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκα-
τοντάδες επισκέπτες που γεύονται τις ωραί-
ες και νόστιµες λιχουδιές από σπανάκι που 
ετοιµάζουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Γ. Γιορτή Σταφυλιού και Τρύγου στο Νέο 
Ρύσιο. Γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεµ-
βρίου, στο χώρο του αθλητικού κέντρου. 
Οι εκδηλώσεις ήταν διήµερες. Την πρώτη 
µέρα ήταν η παρουσίαση παραδοσιακών 
χορευτικών συγκροτηµάτων (Σύλλογος 
Φίλων Κρητικής Παράδοσης “Ξαστεριά”, 
παιδικό χορευτικό τµήµα Λαογραφικού 
Συλλόγου ”Η Αρετσού” Ν. Ρυσίου) καθώς 
και το συγκρότηµα “Παλιοί ∆ιαβάτες”. Η 
δεύτερη µέρα περιελάµβανε απονοµή τιµη-
τικών διακρίσεων σε µαθητές και µαθήτριες 
που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για 
τα ΑΕΙ καθώς και λαϊκή βραδιά µε το µουσι-
κό σχήµα των Σπύρου Ρουµελιώτη, ∆ηµή-
τρη Κεχαγιά και ∆έσποινας Σκέντα.
∆. Έκθεση παραγωγών σταφυλιού και λαο-
γραφίας, στο Κάτω Σχολάρι. 
Ροζακί, Βικτώρια, µοσχάτο, ρεµπιέ, σουλ-
τανίνα, ροδίτη, καµπερνέ και µαύρο στα-
φύλι χωρίς κουκούτσι, αλλά και γευστικό 
κρασί από τα σταφύλια της περιοχής γεύ-
τηκαν οι επισκέπτες της γιορτής σταφυλιού 
και κρασιού, που συνδιοργάνωσαν ο δήµος 
Θέρµης, η ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., η τοπική κοινότη-
τα, ο Σύλλογος Πολιτισµού Εθελοντισµού 
Κ. Σχολαρίου και ο Α.Μ.Ο.Κ. Σχολαρίου. 
Η γιορτή συµπλήρωσε φέτος 38 χρόνια, 
καθώς ξεκίνησε το 1978, όταν άρχισε να 
ανθεί η αµπελουργία στην περιοχή µε καλ-
λιέργειες που έφταναν τα 7.500 στρέµµατα 
αµπέλια διαφόρων ποικιλιών.

«ΘΕΡΜΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2016»
Με την συµµετοχή των πολιτιστικών συλ-
λόγων του δήµου, τοπικών παραγωγών 
και µεταποιητών από όλες τις περιοχές του 
δήµου Θέρµης πραγµατοποιήθηκε στην 
κεντρική πλατεία «Παραµάνα» η 2η Γιορτή 
Γευσιγνωσίας µε τίτλο «Θέρµης Γεύσεις».

ΜΟΥΣΙΚΕΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μεγάλη συµµετοχή και φέτος

Από την παράσταση «Μελωµύθι».

Από την γιορτή σπανακιού. Από την εκδήλωση «Θέρµης γεύσεις».
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Ο πολιτισµός, η ψυχαγωγία, και η παρά-
δοση συνενώθηκαν αρµονικά για µία 

ακόµη χρονιά, στο πλαίσιο των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων «Θέρµης ∆ρώµενα 2016», 
που πραγµατοποιήθηκαν για ένα ακόµη 
καλοκαίρι σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 
του δήµου Θέρµης µε επιτυχία, συγκεντρώ-
νοντας το ενδιαφέρον πολλών κατοίκων, 
παρά τις δύσκολες µέρες που διανύουµε.
Παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία που 
βιώνουµε όλοι µας, µέσα από τις δικές µας 
δυνάµεις τα «Θέρµης ∆ρώµενα», απέδειξαν 
φέτος, πως, φωτεινό σηµείο που µας ενώνει 
όλους είναι ο πολιτισµός.
Η ανάπτυξή του, όσο το δυνατόν περισσότερο 
είναι αναγκαία και απαραίτητη, προκειµένου 
να αναπτυχθούµε και οι ίδιοι ως άνθρωποι µα 
και ως λαός γενικότερα. Τα «Θέρµης ∆ρώ-
µενα» κατάφεραν για ένα ακόµη πολιτιστικό 
καλοκαίρι να επιτύχουν µεταξύ άλλων και τη 
διάδοση της ιστορίας του πολιτισµού των αξι-
ών των παραδόσεων και των εθίµων µας. 
Έχοντας πάντα ως οδηγό µας, την πολιτιστική 
και πολιτισµική µας κληρονοµιά, τις διαχρο-
νικές αρχές και αξίες που παραλάβαµε, τα 
«Θέρµης ∆ρώµενα» έφεραν στο προσκήνιο 
και φέτος την παράδοση, τα ήθη και τα έθι-
µα του τόπου µας, σε συνδυασµό µε µεγάλες 
µουσικές εκδηλώσεις – συναυλίες που είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν χιλιάδες επισκέ-
πτες που τίµησαν τις φετινές εκδηλώσεις από 
την ευρύτερη περιοχή.
Κάτω από δυσκολίες και µε µοναδικό όπλο 
το πείσµα, την εργατικότητα και την αφοσί-
ωση του προσωπικού της ∆ΕΠΠΑΘ πετύχα-
µε ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραµµα, µε 
κεντρικές εκδηλώσεις τις µεγάλες συναυλίες 
που πραγµατοποιήθηκαν στο Φράγµα Θέρ-
µης. Αλλά και µε παράλληλες εκδηλώσεις 
παιδικών παραστάσεων, µουσικών σχηµάτων 
και µε τη συµµετοχή των πολιτιστικών τµη-
µάτων θεάτρου, της σχολής χορού, των φι-
λαρµονικών ορχηστρών και σαξοφώνων και 
δράσεις της δηµοτικής βιβλιοθήκης που φι-
λοξενήθηκαν σε κάθε γωνιά του δήµου µας.
Μια πλειάδα εκδηλώσεων που περιελάµβα-

ναν συναυλίες, αναβίωση των εθίµων και της 
παράδοσης αλλά και εκδηλώσεις αλληλεγ-
γύης, που και φέτος, είχαν αρωγό και συµπα-
ραστάτη το δήµαρχο Θέρµης κ. Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο. 
Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια, σε όλους 
όσους συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων «Θέρµης ∆ρώ-
µενα 2016» και ιδιαιτέρως στους δηµότες 
και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής 
που µε την θερµή κι εγκάρδια συµµετοχή 
τους έδωσαν υπόσταση και αίγλη για άλλη 
µια χρονιά στο καλοκαίρι του πολιτισµού του 
δήµου µας. 
Στόχος µας, ήταν παράλληλα µε τη δηµιουρ-
γία και παρουσίαση ενός πλούσιου πολιτιστι-
κού προγράµµατος, να αξιοποιήσουµε έναν 
εξαιρετικό χώρο που προσφέρεται για τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις, το Φράγµα Θέρµης και 
να του δώσουµε ζωή ανοίγοντάς τον, τόσο 
στους επισκέπτες όσο και στους κατοίκους της 
περιοχής και του δήµου µας για να απολαύ-
σουν όµορφες έντεχνες µουσικές βραδιές, µε 
γνωστούς και καταξιωµένους καλλιτέχνες.
Επιτρέψτε µου τέλος, να σας µεταφέρω µε 
την ευκαιρία του απολογισµού των «Θέρ-
µης ∆ρώµενα» την πάγια άποψή µου πως «ο 
χώρος του πολιτισµού αποτελεί ένα πεδίο το 
οποίο µας ενώνει και µας δείχνει το δρόµο 
για ένα κοινό µέλλον. Είναι µία αγωγή ψυχής, 
που χτίζει γέφυρες και προωθεί τη φιλία τη 
συνεργασία και την αλληλεγγύη!
Η ανάδειξη και η προώθηση της παράδο-
σής µας, µε οµαδικό πνεύµα σε κάθε γωνιά 
του δήµου µας, και οι δράσεις αλληλεγγύης 
που φιλοξενήθηκαν στο πλαίσιο των φετινών 
«Θέρµης ∆ρώµενα», µας κάνουν υπερήφα-
νους και µας γεµίζουν δύναµη και αισιοδο-
ξία, να συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε τον 
Πολιτισµό, που αποτελεί τη µοναδική οδό 
για να ένα κόσµο ειρήνης, δηµιουργίας και 
αλληλεγγύης µε τη διοργάνωση τέτοιων πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων, µία πλούσια πρότα-
ση φτιαγµένη µε κόπο, ευαισθησία, µεράκι, 
αισθητική και άποψη.

στα «Θέρµης ∆ρώµενα»

Από την παράσταση της Σχολής Χορού της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. στην πλατεία Παραµάνα.

Χιλιάδες κόσµου παρακολούθησε την συναυλία του Γ. Χαρούλη.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
Επίκεντρο των συναυλιών ήταν και φέ-
τος το Φράγµα Θέρµης όπου εµφανί-
στηκαν καλλιτέχνης όπως οι ∆ιονύσης 
Σαββόπουλος, Γλυκερία, ∆ηµήτρης 
Μπάσης, Ελένη Πέτα, Θανάσης Παπα-
κωνσταντίνου, Σωκράτης Μάλαµας, 
Γιάννης Χαρούλης κ.ά. 
Στον ίδιο χώρο διοργανώθηκε συναυλία 
µε τους ΜΠΛΕ οι οποίοι συµπλήρωσαν 
είκοσι χρόνια από την πρώτη εµφάνισή 
τους στα µουσικά πράγµατα. Η συναυ-
λία διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία 

της εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. η οποία 
γιόρτασε τα 100 χρονιά από την ίδρυσή 
της. Συνδιοργανωτές ήταν ο πολιτιστικός 
σύλλογος Σουρωτής «Η Πηγή», ο ΜΠΣ 
Ορφέας Σουρωτής, µε την υποστήριξη 
της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. Όλα τα έσοδα της συ-
ναυλίας διατέθηκαν στο Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο Θέρµης.
Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων, 
στις 23 Σεπτεµβρίου, στο 1ο Νηπιαγω-
γείο Ν. Ραιδεστού, δόθηκε συναυλία 
από την Ηλεκτρική Κοµπανία του Πολι-
τιστικού Αθλητικού Συλλόγου της ∆ΕΗ.

Παρά τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουµε ήταν 
µια επιτυχηµένη διοργάνωση
> Της ∆ήµητρας Χίνη, 
προέδρου της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ
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Πλούσιο το θεατρικό φθινόπωρο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

Το «Θεατρικό Φθινόπωρο» στο δήµο Θέρµης είναι µια θεα-
τρική συνάντηση µε παραστάσεις - παραγωγές των οµάδων 
θεάτρου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλ-
λοντος και Αθλητισµού Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) και µε τη 
συµµετοχή θεατρικών παραστάσεων από νέες οµάδες της 
Θεσσαλονίκης. 
Η συνάντηση στοχεύει στην καθιέρωση ενός θεσµού, που 
θα συµβάλλει στη θεατρική παιδεία µε απώτερο σκοπό, 
να δώσει την ευκαιρία σε θεατρικούς δηµιουργούς, να πα-
ρουσιάσουν τη δουλειά τους. Είναι µια γιορτή η οποία έχει 
ως βασικό σκοπό να φέρει σε επικοινωνία τον κόσµο µε το 
θέατρο. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Σάββατο 1 – Κυριακή 2 Οκτωβρίου: «Η κωµωδία ενός 
µεγάλου έρωτα», από τον πολιτιστικό φορέα «Έννεπε 
Μούσα»-Θέατρο της Ελπίδας.

Η “έννεπε µούσα” ιδρύθηκε για να να αναπτύξει συνεργα-
σίες και να προσφέρει εκδηλώσεις επαγγελµατικών προδια-
γραφών. Οργανώνει θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις 
βιβλίων, ποιητικά αναλόγια, εκθέσεις, οµιλίες, σεµινάρια, 
προβολές ντοκιµαντέρ.
Συντελεστές της παράστασης: Σκηνοθεσία Μιλτιάδης Π. 
Μαρέτας. Ερµηνεύουν: κυρία Ασπασία, η Μελποµένη Χρι-
στολιάκου, κύριος, ο Μιλτιάδης Μαρέτας. Σύµβουλος σκη-
νογραφίας η Αµαλία Αλιφέρη, επιµέλεια κουστουµιών η κα 
Πηνελόπη, φωτισµοί – ήχοι ο Στέλιος Καλαµώ.

Σάββατο 8 – Κυριακή 9 Οκτωβρίου: «Ο Τσέχωφ και 
οι Άλλοι», επιθεώρηση από το Θεατρικό Εργαστήρι 
«Οραµατιστές». 

Η σκηνοθεσία είναι του ∆ώρα Σκαρλάτου και παίζουν οι: 
∆ήµητρα Μαυρίδου, Ρένα Κούτρα, Άννα Παπαγιαννάκη, 
Κατερίνα Γιάµπαστου, Μαρία Βασιλάκη, Ντίνα Ντισλή, Πα-
ναγιώτης Παπαντωνίου, Αλέξανδρος Ευσταθίου, Ζωή Πα-
παδοπούλου, Μαρία Τριανταφυλλίδου, Αλέξανδρος Ανα-
στασιάδης, Ηλίας Αρβανιτίδης, Παρµενίων Κυριακούλης, 
Βασιλική Φακή, Σοφία Τσούνταλη, Τζένη Καραµαλάκου, 

Νίκος Μαλούδης, Κατερίνα Σεργιάννη, Άννα Ιακώβου, Βίκυ 
Παπαθανασίου, Αθηνά Τζόκα. 

Σάββατο 15 – Κυριακή 16 Οκτωβρίου: «Πρόταση για 
Τσάι», από τη Θεατρική Οµάδα Σουρωτής.

Η σκηνοθεσία είναι της Ρούλας Αγγελίδους, µε βοηθό σκη-
νοθέτη το Γιώργο Μυτίνη. Παίζουν οι: Αναστασία Τσολάκη, 
Βιργινία Τσοµπανίδου, Αλκµήνη Κουµαρίδου, Οδυσσέ-
ας Χριστοφορίδης, Ζωή Σαµαρά, Γιάννης Χριστοφορίδης, 
Αναστασία Μασταλούδη, Γιώργος Μυτίνης, Κωνσταντίνα 
Σιγκούνα, Μελίνα Στεφανίδου, Θανάσης Σιώπης. 
Λίγα λόγια για την παράσταση: ∆ύο γλυκύτατες ηλικιωµέ-
νες κυρίες µας δίνουν τη συνταγή για ένα από τα ωραιότε-
ρα τσέρυ κουφοξυλιάς που το σερβίρουν µε πολλή αγάπη 
µέσα στο τσάι. Φτιάχνοντάς το όµως, ξυπνούν τα δολοφονι-
κά τους ένστικτα και µια κατάµαυρη ξεκαρδιστική κωµωδία 
ξεκινά, η οποία σίγουρα µας αφήνει πολύχρωµα συναισθή-
µατα!

Παρασκευή 21 - Σάββατο 22 – Κυριακή 23 - Σαββά-
το 29 - Κυριακή 30 Οκτωβρίου: «Μονόλογοι από τη 
Γάζα», από την εφηβική οµάδα Θέρµης.

Σκηνοθεσία, ∆ώρα Σκαρλάτου, επιµέλεια σκηνικών-
κουστουµιών, Σοφία Ιεροδιακόνου, κινησιολογία-µουσική 
επιµέλεια, από την οµαδική συνεργασία των παιδιών και 
παίζουν οι: Γιώργος Λάλος, Θοδωρής Κουστολίδης, Χρή-
στος Σιδηράς, Γιάννης Ορφανίδης, Χρήστος Πράντζαλος, 
Βαγγέλης Καϊτσιώτης, Κωνσταντίνος Παπακωστάκης, Αγα-
θοκλής Γαρδίκης, ∆ανάη Γεωργιάδου, Άννα Ρίζου, Κατερί-
να Παπαθεοδώρου, Κατερίνα Μιχαηλίδου, Κατερίνα Τσέ-
τουρα, Νικολέτα ∆εληγιαννίδου, Μυρτώ Καρκαβίτσα, Ζωή 
Μυριανίδη, Τηλεµάχη Βλατάνου, Εύα ∆ηµητρίου, Χριστίνα 
Τσοντίλη. 
Λίγα λόγια για την παράσταση: Η επίθεση του Ισραήλ στη 
Λωρίδα της Γάζας το ∆εκέµβριο του 2008 και τον Ιανουάριο 
του 2009 ήταν εξαιρετικά βίαιη και στις 22 µέρες που διήρ-
κησε είχε ως αποτέλεσµα να πεθάνουν τουλάχιστον 1.380 
Παλαιστίνιοι από τους οποίους οι 431 ήταν παιδιά. Τριάντα 
τρεις έφηβοι από τη Γάζα πίστεψαν πως η φωνή τους δεν 
είναι µόνο τα ουρλιαχτά του φόβου και τα βογκητά της αγα-
νάκτησης. Πίστεψαν πως µπορεί να βγει από µέσα τους µια 
άλλη φωνή ικανή να σκεπάσει το βόµβο των πολεµικών 
αεροπλάνων. Μια φωνή που λέει «Φτάνει πια! Μας αξίζει 
ένας κόσµος καλύτερος, ένας κόσµος χωρίς πολέµους και 
πολιορκία, και πάνω απ’ όλα χωρίς κατοχή».

Παρασκευή 4 -Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Νοεµβρίου: 
«Πιο ηλίθιοι… πεθαίνεις!», από την εφηβική οµάδα 
Θέρµης.

Σκηνοθεσία-µουσική επιµέλεια, ∆ήµητρα Τσάκου, επιµέ-
λεια σκηνικών-κουστουµιών, Σοφία Ιεροδιακόνου, παίζουν 
οι: Μαρίνα Ασλανίδου, Κώστας Βερβέρης, Αναστασία Ζα-
χαριάδου, Βαγγέλης Καραµπάσογλου, Γιώργος Καρυπίδης, 
Θοδωρής Κουστολίδης, Αλέξανδρος Κυπαρίσσης, Γεωργία 
Μακρίδου, Χρήστος Μακρυγιάννης, Τηλέµαχος Μαρµα-
ράς, Μιχάλης Πέτκογλου, Άννα Ρίζου, Έφη Σιδηροπούλου, 
Χριστίνα Τορουνίδη. 
Λίγα λόγια για την παράσταση: Σ’ ένα χωριό, στη µέση του 
πουθενά, κάτι δεν πάει καλά, µια περίεργη, σκοτεινή ατµό-
σφαιρα επικρατεί! Κάτι παράξενο συµβαίνει µε τους κατοί-
κους. Μια κατάρα έχει πέσει πάνω τους και τους έχει µετα-
τρέψει στους πιο ηλίθιους ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ. Οι συντελεστές της παράστασης «Πιο ηλίθιοι… πεθαίνεις!».

Οι συντελεστές της παράστασης «Μονόλογοι από τη Γάζα».
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Μάταια προσπαθούν οι κάτοικοι και οι διάφοροι περαστικοί 
να σπάσουν την κατάρα. Ώσπου εµφανίζεται ένας άντρας, ο 
οποίος µε τη δύναµη του έρωτα, κατορθώνει να ξεπεράσει 
όλα τα εµπόδια και να ξαναφέρει στο χωριό τη χαρά και την 
εξυπνάδα.

Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Νοεµβρίου: «Άδεια πιάτα», 
από το θέατρο Άρατος.

Κείµενο-σκηνοθεσία, Βασίλης Τσικάρας, σκηνικά-
κοστούµια, θεατρική οµάδα Άρατος, Μαρία Βλάχου, 
ήχοι-φώτα, Γιώργος Στεφανίδης, ∆ηµήτρης Προύσαλης, 
Χριστίνα Σκαρλατοπούλου, δηµιουργικό, Μύρων Μού-
τος, φωτογραφίες, Damianidis photography, Μάρκος 
Ασπρίδης, παίζουν οι: ∆ηµήτρης Αρζουµανίδης, Σταύρος 
∆ουκουζγιάννης, Χριστίνα Καραγρηγορίου, Άνθιµος Κατιρ-
τζόγλου, Αριστείδης Σιναπίδης, Κατερίνα Σκουνάκη, Κική 
Σπύρου, Βασίλης Τελίδης, Βασίλης Τσικάρας. 
Λίγα λόγια για την παράσταση: Ο ∆ηµήτρης ή για τους φί-
λους του, ο Μήτσος, είναι ιδιοκτήτης ταβέρνας, που βρί-
σκεται σε µια ελληνική επαρχιακή πόλη. Μότο του είναι 
«όχι άδεια πιάτα» και γι’ αυτό το λόγο προσφέρει ένα πιάτο 
φαγητό σε όποιον το έχει ανάγκη. Η ταβέρνα του αποτελεί 
σηµείο συνάντησης για όλους τους παράξενους φίλους του. 
Μία µέρα πριν από το δηµοψήφισµα, στήνεται ένα γλέντι µε 
τη συµµετοχή της Ελενίτσας, (µεγάλου έρωτα του Μήτσου), 
του Σόλωνα, της Ερµιόνης και του Ισίδωρου, του δικηγό-
ρου. Η θεωρία του για τα «άδεια πιάτα» θα καταρρεύσει 
όταν ξαφνικά, οι άνθρωποι θα αλλάξουν…

Σάββατο 19 - Κυριακή 20 Νοεµβρίου: «Η σονάτα του 
σεληνόφωτος… σε κόκκινο µείζον», ποίηση Γιάννη 
Ρίτσου από το θεατρικό εργαστήρι «Οραµατιστές».

Σκηνοθεσία, ∆ήµητρα Τσάκου, µουσική επιµέλεια, οι 
«Οραµατιστές», παίζουν οι: Ηλιάνα Αγρογιάννη, Μαρία 
Βασιλάκη, Ιωάννα Βλάχου, Αλέξανδρος Ευσταθίου, Άννα 
Ιακώβου, Ντίνα Κοψίδου, Βάσω Νανάση, Ντίνα Ντισλή, 
Λουλούδα Παυλίδου, Κατερίνα Σεργιάννη, Χρύσα Ανδρέο-
γλου, Σµαρώ Τσιφουτίδου. 
Λίγα λόγια για την παράσταση: Η παράσταση αποτελεί 
µια δραµατοποίηση του σκηνικού µονολόγου του Γιάννη 
Ρίτσου διανθισµένη και µε άλλα ποιήµατά του από τις συλ-
λογές «Μικρή Σουίτα σε Κόκκινο Μείζον» και «Υπερώον». 
Μια ηλικιωµένη γυναίκα εγκλωβισµένη µέσα στο σπίτι της, 
µέσα στις αναµνήσεις της, µέσα στις ίδιες της τις επιλογές, 
προσπαθεί να προσωποποιήσει στο νεαρό επισκέπτη της 

την ανάγκη της για ζωή και ελπίδα, κάτω από το ευεργετικό 
και ονειρικό σεληνόφωτο.

Παρασκευή 25 - Σάββατο 26 - Κυριακή 27 Νοεµβρίου: 
«Οδύσσεια», από την εφηβική οµάδα Νέας Ραιδεστού.

Σκηνοθεσία-µουσική επιµέλεια, ∆ώρα Σκαρλάτου, επι-
µέλεια σκηνικών-κουστουµιών, Σοφία Ιεροδιακόνου, 
παίζουν οι: Αγαθοκλής Γαρδίκης, Θοδωρής Γαρδίκης, 
Θωµαή Γαρδίκη, Σάββας Βάρναλης, ∆ανιήλ Αποστολέ-
λης, Κωνσταντίνος Τσινάρης, Κωνσταντίνος Ταλιουρίδης, 
Ορέστης Κούτρης, Νικολέτα ∆εληγιαννίδου, Μυρτώ Καρ-
καβίτσα, Χριστίνα Τορουνίδη, Γεωργία Μακρίδου, Αθηνά 
Μπακάλη, Μαρία Χατζηγιάννη, Ελένη Κολοζώφ, Ελένη 
Τσακατσώνη, Ολυµπία Τουφεξή, Θεοδώρα Γκορτσίλα, 
Μαρία Τσιονίδου, Πωλίνα Βαµβακοπούλου. 
Λίγα λόγια για την παράσταση: Ένα έργο σατιρικό, γραµ-
µένο µε χιούµορ, που διηγείται τις περιπέτειες του Οδυσ-
σέα και των συντρόφων του, συγχρόνως κάνει κριτική και 
καυτηριάζει καταστάσεις παραλληλίζοντας εκείνη την επο-
χή µε τη σηµερινή. Οι άνθρωποι είναι πάντα ίδιοι κι η ιστο-
ρία επαναλαµβάνεται. Το ταξίδι του Οδυσσέα ψάχνοντας 
την Ιθάκη, είχε αίσιο τέλος. Το ταξίδι το δικό µας άραγε τι 
τέλος θα ‘χει;

Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 8 το βράδυ. Η ηχοφω-
νητική κάλυψη είναι του Γρηγόρη Μόσχου. Πληροφορίες 
δίνονται στα τηλέφωνα: 2310 461655 και 2310 463423.

Οι συντελεστές της παράστασης «Η σονάτα του σεληνόφωτος… σε κόκκινο µείζον».

Οι συντελεστές της παράστασης «Άδεια πιάτα».

11ΠολιτισµόςΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ



ΡεπορτάζΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ
12

Σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα διαχεί-
ρισης των ανακυκλώσιµων υλικών, οι 

οποίες θα εφαρµοστούν σταδιακά και σε 
βάθος χρόνου, περιλαµβάνει ο νέος Εθνικός 
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α). 
Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασµού είναι 
ο διαχωρισµός των ανακυκλώσιµων υλι-
κών στην πηγή τους. Αυτό προϋποθέτει τη 
συµµετοχή και τη συνεργασία των πολιτών 
καθώς και ριζικές αλλαγές στο σύστηµα συ-
γκέντρωσης των υλικών. Η σηµαντικότερη 
αλλαγή η οποία αφορά τους πολίτες είναι η 
σταδιακή κατάργηση των µπλε κάδων όπου 
συγκεντρώνονται όλα τα προς ανακύκλωση 
υλικά, χωρίς διαχωρισµό. Στη θέση τους θα 
αναπτυχθούν κάδοι για χωριστή συλλογή 
γυαλιού και χαρτιού. Επιπλέον, θα δηµιουρ-
γηθούν ειδικά σηµεία, ένα σε κάθε οικισµό, 
όπου θα παραδίδονται τα ανακυκλώσιµα 
υλικά και θα διαχωρίζονται ανά κατηγορία. 
Οι χώροι αυτή ονοµάζονται Πράσινα Σηµεία 
γειτονιάς. Επιπλέον, σε κάθε δήµο θα δηµι-
ουργηθεί και ένα κεντρικό Πράσινο Σηµείο 
στο οποίο θα µεταφέρονται όλα τα υλικά 
από τα επιµέρους µικρότερα. 
Στο πλαίσιο αυτού του νέου σχεδιασµού ο 
δήµος Θέρµης έχει προχωρήσει στο σχε-
διασµό για ίδρυση ενός κεντρικού ΠΣ και 
άλλων 13 ΠΣ γειτονιάς. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
Τα εισερχόµενα υλικά-απόβλητα στο Κε-
ντρικό ΠΣ µπορεί να είναι: συσκευασίες 
(χαρτί, γυαλί, πλαστικό, µέταλλα), έντυπο 
χαρτί, µεταλλικά αντικείµενα (εκτός συ-
σκευασιών), ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, λαµπτήρες και φωτιστικά, χρή-
σιµα ογκώδη (έπιπλα, οικιακός εξοπλισµός 
κ.λπ.) µη επαναχρησιµοποιήσιµα ογκώδη, 
είδη οικιακής χρήσης, ρούχα, υποδήµατα, 
αξεσουάρ, αθλητικός εξοπλισµός, παιχνί-
δια, βιβλία, ποδήλατα, CD-DVD, ελαστικά 
οχηµάτων, βιοαπόβλητα, πράσινα από-
βλητα (κλαδιά κ.λπ.), χρησιµοποιηµένα 
λίπη και έλαια (τηγανέλαια), µελάνια εκτυ-
πωτών, ξύλο, τζάµια και γυαλιά εκτός συ-
σκευασιών κ.ο.κ.
Στο κεντρικό ΠΣ υπάρχει δυνατότητα ανά-
πτυξης των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α. Βασική ∆ραστηριότητα: παράδοση 
από κατοίκους και επιχειρηµατίες ανακυ-
κλώσιµων υλικών και προϊόντων που θα 
αποθηκεύονται σε κατάλληλα αποθηκευ-
τικά µέσα και θα προωθούνται για περαιτέ-
ρω επεξεργασία και ανακύκλωση. 

β. Λειτουργία Κέντρου Επαναχρησι-
µοποίησης: Τα διάφορα αντικείµενα θα 
ελέγχονται για τον βαθµό καταλληλό-
τητας προς επαναχρησιµοποίηση και θα 
οδηγούνται στο Κέντρο Επαναχρησιµο-
ποίησης, όπου θα επιδιορθώνονται ή θα 
επισκευάζονται µε σκοπό τη µεταπώλησή 
τους σε χαµηλότερες τιµές.
γ. Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση: 
θα παρέχονται υπηρεσίες γενικής ενηµέ-
ρωσης για τη βασική λειτουργία του ΠΣ, 
αλλά και στοχευµένη ενηµέρωση που θα 
απευθύνεται σε κατηγορίες επαγγελµατι-
ών, πολιτών και σε σχολικές µονάδες, σε 
Κ∆ΑΠ και παιδικούς σταθµούς. Παράλλη-
λα θα υλοποιούνται επικοινωνιακές δρά-
σεις (φυλλάδια, ιστοσελίδα, ενηµέρωση 
Πόρτα-Πόρτα, εκστρατείες µε ΜΜΕ κ.ά.). 
Επίσης, οι πολίτες ή και οµάδες µαθητών 
θα µπορούν να συµµετέχουν σε δηµιουρ-
γικές δραστηριότητες και εργαστήρια επα-
ναχρησιµοποίησης υλικών.
δ. Πώληση µεταχειρισµένων: Όσα προ-
ϊόντα είναι σε καλή και λειτουργική κατά-
σταση ή επισκευάσθηκαν εντός του ΠΣ, 
µπορούν να πωλούνται ως µεταχειρισµέ-

να, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η οικονοµι-
κή βιωσιµότητα του.
ε. ∆ιαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών: Οι παραδιδόµενες 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από 
τους δηµότες και από επαγγελµατικούς χώ-
ρους θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο για 
την αξιολόγηση της κατάστασής τους και 
στη συνέχεια θα οδηγούνται στο κέντρο 
επαναχρησιµοποίησης προς µεταπώληση 
σε σχετικά χαµηλές τιµές. Σε περιπτώσεις 
που δεν µπορούν να επιδιορθωθούν, θα 
οδηγούνται σε κοντέινερ προσωρινής απο-
θήκευσης προς περαιτέρω διαχείριση.
στ. ∆ιαχείριση άλλων ειδών (έπιπλα, 
ρουχισµός, είδη οικιακής χρήσης 
κ.ο.κ.): τα παραδιδόµενα προϊόντα τέτοιου 
είδους ελέγχονται από το προσωπικό του 
ΠΣ, ως προς την κατάστασή τους και στη 
συνέχεια θα οδηγούνται στο κέντρο επανα-
χρησιµοποίησης προς µεταπώληση.
ζ. Συλλογή χρησιµοποιηµένων λιπών 
και ελαίων (τηγανέλαια): Στο ΠΣ θα 
υπάρχουν κάδοι συλλογής για χρησιµο-
ποιηµένα λίπη και έλαια (τηγανέλαια) τα 
οποία στη συνέχεια θα συλλέγονται από 

αδειοδοτηµένες εταιρείες προς περαιτέρω 
επεξεργασία.
η. Βιοαπόβλητα και πράσινα απόβλη-
τα: Το ΠΣ µπορεί να προσφέρει υπηρε-
σίες διαλογής στην Πηγή (∆σΠ) για τα 
κλαδέµατα, τα πράσινα απόβλητα κήπων 
ή και για τα οργανικά υλικά από επιχει-
ρήσεις µαζικής εστίασης και από τους 
πολίτες. Τα συλλεγόµενα βιοαπόβλητα 
θα οδηγούνται στη συνέχεια στη Μονάδα 
Κοµποστοποίησης του ∆ήµου.
θ. Ογκώδη: Τα ογκώδη θα συλλέγονται 
και τα µη επαναχρησιµοποιήσιµα θα συ-
γκεντρώνονται σε συγκεκριµένα κοντέινερ 
και στη συνέχεια σε συνεργασία µε Αδειο-
δοτηµένα Συλλογικά Συστήµατα Εναλλα-
κτικής ∆ιαχείρισης (ΑΕΚΚ), θα οδηγούνται 
προς περαιτέρω επεξεργασία.
ι. Άλλα είδη: Στο ΠΣ θα υπάρχουν συ-
στήµατα προσωρινής αποθήκευσης και 
για άλλα είδη όπως ελαστικά, συσκευασί-
ες, ξύλα, τζάµια, λιπαντικά, ληγµένα φάρ-
µακα κ.λπ., τα οποία θα παραλαµβάνο-
νται από αδειοδοτηµένα συστήµατα ή και 
αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής µετα-
φοράς και επεξεργασίας τέτοιων υλικών.

Αλλάζει το σύστηµα διαχείρισης 
ανακυκλώσιµων υλικών

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Η περιοχή, µεταξύ Θέρµης, Τριαδίου και Ν. Ραιδεστού, στην οποία προτείνεται να λειτουργήσει το κεντρικό Πράσινο Σηµείο.
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Ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου 2016 
η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας 

στο γραφείο κτηµατογράφησης, για 
όσους έχουν δικαίωµα επί των ακινή-
των που βρίσκονται εντός των ορίων 
των οικισµών Αγίας Παρασκευής, 
Καρδίας, Τριλόφου και Άνω Σχο-
λαρίου του δήµου Θέρµης. 
Η προθεσµία υποβολής των δηλώσε-
ων λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2017 για 
τους κατοίκους εσωτερικού και στις 
10 Απριλίου 2017 για τους κατοίκους 
εξωτερικού και το ελληνικό δηµόσιο. 
Έως τότε, όσοι διαθέτουν ακίνητα σε 
αυτούς τους τρεις οικισµούς θα πρέ-
πει να υποβάλουν δήλωση της ακί-
νητης περιουσίας τους στο Γραφείο 
Κτηµατογράφησης της περιοχής που 
βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλε-
κτρονικά µέσω της ιστοσελίδας www.
ktimatologio.gr. 
Η υποβολή της δήλωσης είναι 
υποχρεωτική, διαφορετικά επέρχο-
νται οι κατά το νόµο προβλεπόµενες 

κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα 
δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτη-
µατογράφησης, θα καταγραφούν 
στις αρχικές εγγραφές ως «αγνώ-
στου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν 
πραγµατοποιηθούν οι σχετικές 
διορθώσεις στις προβλεπόµενες 
προθεσµίες, θα περιέλθουν στο 
ελληνικό δηµόσιο. Συνεπώς είναι 
ιδιαίτερα κρίσιµο, οι δικαιούχοι να 
προσέλθουν το αργότερο έως την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για 
να υποβάλλουν την δήλωση τους, δι-
αφορετικά θα απαιτηθεί µεγαλύτερο 
κόστος και περισσότερος χρόνος για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το Γραφείο Κτηµατογράφησης 
βρίσκεται στον Τρίλοφο, Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 79 (ισόγειο κατάστη-
µα), τηλ. 23920 66175. Επιπλέον, 
λειτουργεί και Γραφείο Εξυπηρέτησης 
Κοινού (µόνο για παροχή πληροφορι-
ών) στη Νέα Μηχανιώνα, 28ης Οκτω-

βρίου 11, τηλ. 23920 34755. Το ωρά-
ριο λειτουργίας είναι καθηµερινά από 
τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευµα ενώ 
κάθε Τετάρτη το γραφείο λειτουργεί 
από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. 
∆ηλώσεις στο κτηµατολόγιο υποχρε-
ούνται να κάνουν και όσοι διαθέτουν 
ακίνητα στους οικισµούς Αγγελοχω-
ρίου, Επανοµής, Νέας Μηχανιώνας 
Κερασιάς και Εµβόλου του δήµου 
Θερµαϊκού. Το αρµόδιο Γραφείο Κτη-
µατογράφησης γι’ αυτές τις περιοχές 
λειτουργεί σην Επανοµή, 25ης Μαρ-
τίου, µεταξύ των στάσεων «Κτήµα 
Κώνστα» και «Σχολείου» του αστικού 
λεωφορείου (ισόγειο κατάστηµα), τηλ. 
23920 41931.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τα 
site: www.ktimathes.gr και www.
ktimatologio.gr ή καλέστε στα τη-
λέφωνα: 2310 489962 και 210 
6505600.

Λήγει στις 10 Ιανουαρίου 
η προθεσµία για το Κτηµατολόγιο

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
Για τη χωροθέτηση του Κεντρικού Πράσινου Σηµείου ελή-
φθησαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: η συµβατότητα µε 
τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης της περιοχής, η επάρκεια του 
οδικού δικτύου και η εγγύτητά του µε κύριους οδικούς άξο-
νες, η µέγιστη απόσταση από όλες τις περιοχές του δήµου 
(30 χλµ.) και η εγγύτητα στους οικισµούς µε τον µεγαλύ-
τερο αριθµό κατοίκων. Με βάση τα παραπάνω, το Τοπικό 
Σχέδιο Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑ∆Α) 
του δήµου Θέρµης υπέδειξε έναν κύκλο µέσα στον οποίο 
θα µπορούσε να χωροθετηθεί το πράσινο σηµείο, µε κύριο 
κριτήριο την κεντροβαρική θέση. Στη συνέχεια, µε βάση τα 
ανωτέρω κριτήρια και την πρόταση του ΤΣΑ∆Α το δηµοτικό 
συµβούλιο επέλεξε η χωροθέτηση του Κεντρικού Πράσι-
νου Σηµείου να γίνει στο βόρειο τµήµα του αγροτεµαχίου 
µε αριθ. 2γ του αγροκτήµατος Νέας Ραιδεστού το οποίο εί-
ναι χαρακτηρισµένο ως χέρσο, έχει συνολικό εµβαδόν 44 
στρέµµατα και ανήκει στην κυριότητα του δήµου Θέρµης. 
Βρίσκεται µεταξύ Θέρµης, Τριαδίου και Ν. Ραιδεστού, σε 
µεγάλη απόσταση από κατοικηµένες περιοχές, πίσω από 
το στρατόπεδο 561. Η προτεινόµενη θέση συνδέεται µε 
την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου µέσω ασφαλ-
τοστρωµένης οδού για την οποία θα απαιτηθεί µια µικρή 
διαπλάτυνση. Προηγήθηκε διαβούλευση και έγκριση από 
το Τοπικό Συµβούλιο Νέας Ραιδεστού στο αγρόκτηµα της 
οποίας ανήκει το συγκεκριµένος χώρος. Ακολούθησε η 
έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από το δη-
µοτικό συµβούλιο. Εκτός του Κεντρικού Πράσινου Σηµείου 
ο δήµος θα προχωρήσει στη δηµιουργία άλλων 13 ΠΣ γει-
τονιάς στους οικισµούς Θέρµη, Νέα Ραιδεστός, Νέο Ρύσιο, 
Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή, Βασιλικά, Άγιος Αντώνιος, 
Σουρωτή, Περιστερά, Πλαγιάρι, Τρίλοφος, Σχολάρι και 
Καρδία. Η χωροθέτησή τους θα γίνει έπειτα από διαβού-
λευση µε τα Τοπικά Συµβούλια. Στα ΠΣ γειτονιάς θα υπάρ-
χουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης µόνον για ορισµένα από 
τα ανακυκλώσιµα υλικά (πλαστικά, µέταλλα, γυαλί, χαρτί, 
ρούχα κ.λπ.), ενώ για τα υπόλοιπα (τηγανέλαια, ογκώδη, 
έπιπλα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κ.ο.κ.) η συ-
γκέντρωση θα γίνεται στο κεντρικό ΠΣ. 
Στο κεντρικό ΠΣ θα κατασκευαστεί και αίθουσα παρουσι-
άσεων χωρητικότητας 30-40 ατόµων για τη λειτουργία του 
κέντρου ενηµέρωσης. Ο χώρος θα είναι περιφραγµένος 
και εξοπλισµένος µε σύστηµα βιντεοπαρακολούθησης. Το 
κόστος κατασκευής εκτιµάται περίπου στα 2 εκατ. ευρώ 
και η χρηµατοδότηση θα γίνει από ευρωπαϊκά χρηµατο-
δοτικά προγράµµατα.
Τα ΠΣ αποτελούν διεθνή και δοκιµασµένη πρακτική η 
οποία βασίζεται στη συµµετοχή των πολιτών. Αποτελούν 
σηµαντικό κοµµάτι των συστηµάτων ανακύκλωσης σε ευ-
ρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, βελτιώνοντας σηµαντικά 
την περιβαλλοντική επίδοση των συστηµάτων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, µε την εκτροπή σηµαντικού ποσο-
στού των οικιακών στερεών αποβλήτων σ’ αυτά. Βασικοί 
στόχοι των ΠΣ είναι η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύ-
κλωση των υλικών, η µείωση του κόστους µεταφοράς και 
διαχείρισης των αποβλήτων, η βελτίωση της εµπορευσι-
µότητας των ανακυκλώσιµων υλικών και η µείωση των 
αποβλήτων προς ταφή.
Τα ΠΣ θεωρούνται εγκαταστάσεις αµελητέας όχλησης και 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και ακολουθούν κοινές αρ-
χές σχεδιασµού: είναι περιοχές κλειστές, κατάλληλα δια-
µορφωµένες και φυλασσόµενες, στις οποίες µπορούν να 
οδηγηθούν απόβλητα, που δεν συλλέγονται µε τις κλασι-
κές µεθόδους αποκοµιδής (ανακυκλώσιµα υλικά, ογκώ-
δη, πράσινα απόβλητα κ.λπ.).

Τη δηµοτική αρχή Θέρµης καθώς 
και τους προέδρους των ∆ηµοτι-

κών Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής, 
Καρδίας και Τριλόφου ενηµέρωσαν 
οι υπεύθυνοι του Εθνικού Κτηµατο-
λογίου και Χαρτογράφησης, σε συ-
νάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου.
Κατά τη συνάντηση οι ειδικοί αναφέρ-
θηκαν µεταξύ άλλων στις λεπτοµέρει-
ες των εγγράφων που απαιτούνται για 
εγγραφή δικαιώµατος και ειδικότερα 
γης. Ιδιαίτερη αναφορά, στο πλαίσιο 
της σύσκεψης έγινε στη δωρεάν υπη-
ρεσία «θέασης» του Κτηµατολογίου 
όπου απεικονίζεται σε χάρτες όλη η 
Ελλάδα, ένα ηλεκτρονικό τοπογραφι-
κό σύστηµα, που δίνει συντεταγµένες 
και µπορεί ο καθένας από το σπίτι του 
να µπει στην εφαρµογή και να προβεί 
σε µία δωρεάν εκτύπωση µε το πολύ-
γωνο της ιδιοκτησίας του.
Μάλιστα οι ενδιαφερόµενοι πολίτες 
µπορούν να επισκέπτονται το site, 
kthmatologio.gr, για να ενηµερω-
θούν σχετικά.
Στο πλαίσιο της ενηµερωτικής συνά-
ντησης ο δήµαρχος Θέρµης Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος ανέφερε µεταξύ 
άλλων πως οι δήµοι είναι βέβαιο 
πως θα εµπλακούν ενεργά στην όλη 
διαδικασία και φυσικά θα φέρουν 
και µεγάλη ευθύνη σε ότι επακο-
λουθήσει.

∆εν παρέλειψε ωστόσο να τονίσει 
και την αρνητική στάση που τηρούν 
σήµερα αρκετοί ιδιώτες – αγρότες µε 
τους οποίους είχε την ευκαιρία να συ-
ζητήσει το θέµα της τακτοποίησης των 
περιουσιακών τους στοιχείων µέσω 
Κτηµατολογίου, το προηγούµενο δι-
άστηµα, η οποία εντοπίζεται κυρίως 
στο οικονοµικό ζήτηµα που προκύ-
πτει και την καταβολή του 35ευρου 
ανά τίτλο και ιδιοκτησία, αλλά και 
στο ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
υπάρχουν ιδιοκτησίες χωρίς τίτλους.
Αξίζει δε να σηµειωθεί, πως στα γρα-
φεία Κτηµατογράφησης θα υπάρχει 
εξειδικευµένο προσωπικό όπου θα 
µπορεί ο κάθε πολίτης να λαµβάνει 

απαντήσεις σε τυχόν απορίες αλλά 
και θα του υποδεικνύονται τρόποι 
απόδειξης της κληρονοµιάς του ή ιδι-
οκτησίας του.
Λαµβάνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών και υπηρε-
σιών δόµησης Απόστολος Τσολάκης, 
σηµείωσε την ανάγκη κινητοποίησης 
των πολιτών στην κατεύθυνση δήλω-
σης των περιουσιακών τους στοιχείων 
µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο, δη-
λαδή τον Ιανουάριο του 2017, καθώς 
είναι ορατός ο κίνδυνος σε περίπτω-
ση µη δήλωσης της ιδιοκτησίας τους, 
απώλειας αυτής, τη στιγµή µάλιστα 
που δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία 
δήλωσης της περιουσίας τους.

Ενηµερωτική συνάντηση

Στιγµιότυπο από την ενηµερωτική συνάντηση.
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Συνάντηση µε την Οµοσπονδία των
Οργανισµών Αυτοχθόνων Αµαζονίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μέσα στον Νοέµβριο πρόκειται 
να ξεκινήσει η λειτουργία λα-

ϊκής αγοράς στη Νέα Ραιδεστό. Ως 
το τέλος Οκτωβρίου αναµενόταν να 
δοθεί η έγκριση από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της Αστυνοµίας και της 
Πυροσβεστικής της πρότασης του 
δήµου για την ακριβή χωροθέτηση 
της λαϊκής αγοράς. Στη συνέχεια ο 
δήµος Θέρµης θα προχωρήσει στις 
εργασίες διαγράµµισης και οριοθέτη-
σης των συγκεκριµένων οδών, που 
θα σηµάνουν την οριστική ίδρυση 
και λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
στη Νέα Ραιδεστό η οποία υπολο-
γίζεται να ξεκινήσει µέσα στον Νο-
έµβριο. Η οριστική επίλυση του 

θέµατος για το οποίο υπήρξαν δια-
φωνίες κατά το παρελθόν, δόθηκε 
έπειτα από σύσκεψη η οποία έγινε 
στα µέσα Σεπτεµβρίου, στο γραφείο 
του δηµάρχου Θέρµης. Σε αυτήν 
συµµετείχαν ο δήµαρχος Θόδωρος 
Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Πανα-
γιώτης Κατρανιάς, ο προϊστάµενος 
της ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
∆ηµήτρης Πολυµέρος και ο επόπτης 
Λαϊκών Αγορών Μιχάλης Αρχοντίδης.
Στη σύσκεψη αυτή οι υπάλληλοι 
της ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών 
της ΠΚΜ, πρότειναν έπειτα από αυ-
τοψία που προηγήθηκε στο χώρο, 

την ίδρυση και λειτουργία της λαϊ-
κής αγοράς στη Νέα Ραιδεστό, επί 
των οδών Αθανασίου ∆ιάκου (από 
Πολυτεχνείου έως την εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου) και 
Πολυτεχνείου (από Καβάφη έως Κο-
λοκοτρώνη στην Α’ Ιατρική). Ο χώ-
ρος αυτός κρίθηκε ως ο καταλληλό-
τερος προκειµένου να λειτουργήσει 
σωστά η λαϊκή αγορά, αλλά και για 
να εξυπηρετούνται µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο οι δηµότες. Στην ίδια 
σύσκεψη καθορίστηκε και ο αριθµός 
των θέσεων των παραγωγών – πω-
λητών οι οποίοι θα συµµετέχουν στη 
νέα λαϊκή αγορά, ο οποίος θα ανέρ-
χεται στις 60.

Λαϊκή αγορά στη Νέα Ραιδεστό

Από τη σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του δηµάρχου Θέρµης.

Στιγµιότυπο από τη συνάντηση.

Με πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής 
Εταιρίας Ανατολική Α.Ε, πραγ-

µατοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων του πρώην δήµου Μίκρας στον 
Τρίλοφο, συνάντηση εργασίας της Επι-
τροπής δια Βίου Μάθησης µε την Οµο-
σπονδία των Οργανισµών Αυτοχθόνων 
του Αµαζονίου της Βραζιλίας, στο πλαί-
σιο του έργου EYD 2015 «Το Μέλλον 
που θέλουµε».
Αντικείµενο της συνάντησης ήταν 
ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας σε επίπε-
δο τοπικής κοινωνίας των συστηµάτων 
τυπικής, µη τυπικής και άτυπης εκπαί-
δευσης και ανάδειξη καλών πρακτικών 
σε τοπικό και υπερτοπικό πλαίσιο στις 
δύο χώρες.

Κατά τη συνάντηση εργασίας, αποφα-
σίστηκε η συστηµατοποίηση της παρα-
πέρα επικοινωνίας για την ανάληψη συ-
γκεκριµένων πρωτοβουλιών τόσο στον 
τοµέα της εκπαίδευσης όσο και του πε-
ριβάλλοντος που θα ενδιαφέρουν τόσο 
την Επιτροπή ∆ιά Βίου Μάθησης του 
δήµου όσο και τους φορείς που εκπρο-
σωπούνται στην Επιτροπή.
Να σηµειωθεί τέλος, πως από πλευράς 
της αντιπροσωπείας των φιλοξενου-
µένων, στη συνάντηση συµµετείχαν: ο 
Maximiliano Corea Meneze συντονι-
στής της Οµοσπονδίας, η Carla de Jesus 
DIAS στέλεχος του Βραζιλιάνικου Ινστ. 
Περιβάλλοντος και Κοινωνικών θεµά-
των και η Sara Schmitt Pacifico από την 
Climate Alliance.

ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Ηµερίδα για τα Ελληνικά 
αρωµατική φυτά

 Ελληνικά αρωµατική φυτά –Μια ευκαιρία για έξοδο 
από την κρίση µέσω της καλλιέργειάς τους» είναι 

ο τίτλος της ηµερίδα που συνδιοργανώνουν, ο τοµέας 
Γεωπονίας, Τροφίµων και Περιβάλλοντος του Επαγγελ-
µατικού Λυκείου Βασιλικών, σε συνεργασία µε τις Αντι-
δηµαρχίες Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης του δήµου 
Θέρµης και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτο-
γενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ –∆ΗΜΗΤΡΑ. 
Στόχος της ηµερίδας είναι να γνωρίσουν οι µαθητές του 
τοµέα Γεωπονίας την καλλιέργεια και τη χρήση των αρω-
µατικών φυτών γεγονός που θα µπορούσε να αποτελέσει 
και µια πιθανή επαγγελµατική διέξοδο στα επόµενα βή-
µατα της ζωής τους.
Οι οµιλητές είναι αναγνωρισµένοι επιστήµονες (ερευνη-
τές, πανεπιστηµιακοί, γεωπόνοι του Υπ. Γεωργίας, παρα-
γωγοί) οι οποίοι θα κάνουν µια σφαιρική και ολοκληρω-
µένη παρουσίαση του θέµατος. Στο τέλος της ηµερίδας 
θα ακολουθήσει συζήτηση και θα δοθούν πληροφορίες 
σε όλους τους ενδιαφερόµενους που θέλουν ή που ήδη 
ασχολούνται µε το αντικείµενο των αρωµατικών φυτών 
(καλλιέργεια, επεξεργασία, µεταποίηση και εµπορία).

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Γιώργος Λιπώνης, Γεωπόνος ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
∆ρ. Ελένη Μαλούπα, ∆ιευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων -ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ρ. ∆ιαµάντω Λάζαρη, Καθηγήτρια Φαρµακογνωσίας 
-Φαρµακολογίας Α.Π.Θ
Γιάννης Ζαλίδας – Εταιρεία Aromateace
∆ρ. ∆ηµήτριος Φωτάκης, Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίω-
σης και Φυτογενετικών Πόρων – ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ



Αφιερωµένη στην έννοια της εξερεύνη-
σης ήταν η καλοκαιρινή εκστρατεία 

για την προώθηση της ανάγνωσης και της 
δηµιουργικότητας 2016, της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ). 
Στην τελική ευθεία για την µετεγκατάστασή 
της στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος και στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
κοινού και αναβάθµισης των υπηρεσιών 
της, η ΕΒΕ ανέπτυξε το ∆ίκτυο Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών και αυτό το καλοκαίρι συντό-
νισε πάνω από 3.200 δράσεις σε όλη την 
Ελλάδα, µε θέµα «Γίνε εξερευνητής του 
κόσµου»!
Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη –Πινακοθήκη 
Θέρµης είχε προγραµµατίσει και σχεδιά-
σει δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θέρµης και στα πα-
ραρτήµατα αυτής, στα κατά τόπους Κέντρα 
Πολιτισµού και στις Βιβλιοθήκες τους, µε 
σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας 
της καινοτοµίας, της δηµιουργικότητας και 
της ενίσχυσης του ρόλου των βιβλιοθηκών 
στις τοπικές κοινωνίες.
Από τις 15 Ιουνίου ως τις 15 Σεπτεµβρίου, 
γονείς και παιδιά αναλάµβαναν καθηµερινά 
µία αποστολή: µε αφετηρία τη βιβλιοθήκη 
τους και οδηγό ένα προσωπικό ηµερολό-
γιο εξερεύνησης, παρατηρούσαν, σύγκρι-
ναν, κατέγραφαν και δηµιουργούσαν, γνω-
ρίζοντας τον κόσµο µε τον δικό τους τρόπο.
Κάθε µέρα οι βιβλιοθήκες είχαν µια θεµατι-
κή αποστολή εξερεύνησης που έφερναν εις 
πέρας µε τη βοήθεια κοινής βιβλιογραφίας 
και δηµιουργικών εργαστηρίων. Κάθε βι-
βλιοθήκη όµως επέλεγε διαφορετικό µέσο 
εξερεύνησης: τη ζωγραφική, το θέατρο, τη 
φωτογραφία, την ραπτική κ.ά. 
Μπορούσες να εξερευνήσεις ένα φτερό; 
Ένα εισιτήριο; Κάτι µε βούλες ή τέσσερα 
τετράγωνα; Φέτος στις ∆ηµόσιες και ∆η-
µοτικές βιβλιοθήκες της χώρας όλα είχαν 
ενδιαφέρον και µπορούσαν να εξερευνη-
θούν. 
Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και 
∆ηµιουργικότητας 2016 της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Θέρµης υλοποιήθηκε µε τη 
συµµετοχή και τη συνεργασία εκατοντά-
δων πολιτών και παιδιών του δήµου µας, 
που µε την καθοδήγηση και τον συντονι-
σµό των βιβλιοθηκονόµων, και τις πολύτι-
µες υπηρεσίες των εθελοντών, που αγκά-
λιασαν για µία ακόµη φορά την συλλογική 
αυτή προσπάθεια και µέσα από τις καλλι-
τεχνικές τους δεξιότητες πρόσφεραν στα 
παιδιά και στους γονείς που συµµετείχαν 
στα δηµιουργικά εργαστήρια µοναδικές 
εµπειρίες εξερεύνησης στα µονοπάτια της 
γνώσης και του πολιτισµού. 

∆ΡΑΣΕΙΣ
Περισσότερα από 35 δηµιουργικές δράσεις 
πολιτισµού µε επίκεντρο το βιβλίο και το παι-
δί έλαβαν µέρος σχεδόν σ’όλα τα δηµοτικά 
διαµερίσµατα του δήµου µας 
Η συµµετοχή και φέτος άκρως ενθαρρυντική 
και µεγάλη τόσο από τα ίδια τα παιδιά αλλά 
και από την συµµετοχή των ίδιων των γονέ-
ων τους σ’ αυτή τη µεγάλη γιορτή. Και επειδή 
όλα τα ωραία πράγµατα κάποτε φτάνουν στο 
τέλος τους… «ΟΙ Εξερευνητές του Κόσµου» 
που συµµετείχαν σ’ αυτή την µεγάλη γιορτή 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Θέρµης, γιόρτασαν και συζήτη-
σαν για τη νέα τους αποστολή εξερεύνησης 

µε οδηγό τα βιβλία της βιβλιοθήκης µας.
Πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις περίµεναν 
τους µικρούς και µεγάλους «εξερευνητές» 
στο χώρο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Θέρµης 
πάντα εµπνευσµένες από τα θέµατα της καλο-
καιρινής εξερεύνησης και µε οδηγό τις στιγµές 
και τις αναµνήσεις των εργαστηρίων της καλο-
καιρινής εκστρατείας
Στις δραστηριότητες συµµετείχαν τα τµήµατα 
της Σχολής Χορού της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. µε υπεύ-
θυνες καθηγήτριες της Σοφία Τσαµασλίδου 
και Ελένη Συνδίκα, η οµάδα δηµιουργίας 
«Μελωµύθι» µουσική και παραµύθι ∆ηµή-
τρης Τριχάκης (λαούτο -φωνή) –Πένυ Αβρά-
µπεκη (αφήγηση -ακορντεόν)

Και σε πρώτη επίσηµη παρουσίαση το τρα-
γούδι των Εξερευνητών της Θέρµης
«Ταξίδι στην Βιβλιοθήκη» από την χορωδία 
των εξερευνητών της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 
Θέρµης, µε εµψυχωτές τους Κανάρη Κεραµά-
ρη, µουσικό –συνθέτη και Χρήστο Βαγιωνά 
και Αντιγόνη Ταρακτσή.

Ταξίδι στη βιβλιοθήκη
Στον πηγαιµό για ένα ταξίδι µακρινό, 
αναζητώντας τον χαµένο θησαυρό, 
µε έναν χάρτη στοιχειωµένο, µαγικό, 
τη γνώση µες την ποίηση ζητώ.
Με την κόκκινη πυξίδα µου στο χέρι, 
ξένους τόπους µυστηρίου ερευνώ. 
Με χαρτί, µ’ ένα µολύβι και µια γόµα, 
τον κόσµο όλο µες το χάρτη µου χωρώ.
Βγήκε η αυγή, βγήκα και εγώ, 
και ήµουν χαµένος από καιρό. 
Με όνειρο και λογισµό, 
βρήκα το σπίτι µου εδώ.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Οι συντελεστές της καλοκαιρινής εκστρατεί-
ας απευθύνουν ένα µεγάλο ευχαριστώ
στους εθελοντές της καλοκαιρινής εκστρα-
τείας για την πολύτιµη προσφορά τους και 
ειδικότερα τους: 
1ο Σύστηµα Προσκόπων Θέρµης, Kosior 
Margarita, Ιωάννα Αδαµογιαννη και Νι-
κολέτα Αντωνιαδου «Γραµµατοχυµος», 
Βεργούλα Γαβρά, Ανδροµάχη Γκρίµπα, 
Νίκος ∆ηµηνάκης, Κωνσταντίνα ∆ηµη-
τρίου, Σπύρος ∆οδόπουλος, Κανάρης 
Κεραµάρης, Αλέκος Κιφοκέρης, Στέλιος 
Κουκαρούδης, ∆ηµήτρης Τριχάκης και 
Πένυ Αβράµπεκη «Μελωµύθι», Ζέτα Στε-
φάνου, Λίλλυ Τριάνταρη και τα Τµήµατα 
Χορού και Κοπτικής -Ραπτικής (Τριαδίου) 
της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

∆ράσεις µε πηλό στην πλατεία Παραµάνα.

Εικαστικές δηµιουργίες στον χώρο της δηµοτικής βιβλιοθήκης.
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Φροντίδα για 46 παιδιά
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με µια ψυχολόγο, ένα ακόµη οδηγό, 
δύο κοινωνικούς φροντιστές και µια 

µουσικοθεραπεύτρια ενισχύθηκε το προ-
σωπικό του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία Κ∆ΑΠ 
µεΑ «Αγκαλιά-ζω», το οποίο φέτος φιλο-
ξενεί 46 άτοµα.
Στο Κ∆ΑΠ µεΑ εκπαιδευτικοί και προσω-
πικό δουλεύουν πάνω στην ανάγκη για 
κοινωνικοποίηση και συµµετοχή των παι-

διών, εφήβων και ενηλίκων που πάσχουν 
από σωµατικές αναπηρίες, σύνδροµο 
down, αυτισµό ή  έχουν κάποιο επίπεδο 
νοητικής υστέρησης. Γι’ αυτούς τους αν-
θρώπους κτίζουµε γέφυρες επικοινωνίας, 
αναγνωρίζουµε τη µοναδικότητά τους και 
δηµιουργούµε δεσµούς γκρεµίζοντας τα 
φράγµατα και καλλιεργώντας τον σεβα-
σµό µε σκοπό την αποδοχή του διαφο-
ρετικού. Στο πλαίσιο των δράσεών του το 

Κ∆ΑΠ µεΑ δήµου Θέρµης διευρύνει το 
εύρος των υπηρεσιών που παρέχει µέσα 
από τη θεραπεία µέσω µουσικής καθώς 
θεωρείται σηµαντική η συµβολή της στα 
προγράµµατα αποκατάστασης των ατό-
µων µε αναπηρία. Στο θεραπευτικό τοµέα 
αλλά και στο µαθησιακό και ψυχαγωγικό, 
το µάθηµα της µουσικής συµβάλλει στην 
αναβάθµιση και ενίσχυση των ικανοτήτων 
των Α.µε.Α. 

Παράλληλα ξεκίνησε πρόγραµµα επισκέ-
ψεων των φιλοξενούµενων σε χώρους πα-
ραγωγής, τεχνολογίας και αναψυχής, ενώ 
οµάδα παιδιών και εφήβων ξεκίνησαν 
πρόγραµµα λουτροθεραπείας. Στο Κ∆ΑΠ 
µεΑ συνεχίζονται οι δράσεις εικαστικών, 
αθλητισµού, παραστατικών τεχνών και 
παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, 
λογοθεραπείας, ενώ µέσα στο 2017 θα 
ξεκινήσει νέο πρόγραµµα εργοθεραπεάς.

Ξενάγηση στην «Σουρωτή Α.Ε.»Πρόγραµµα λουτροθεραπείας

Την πισίνα «Κορώνεια», ένα σύγ-
χρονο οµαδικό λουτήρα -χαµαµ 

στις εγκαταστάσεις των λουτρών 
Λαγκαδά, επισκέπτονται από 17 
Οκτωβρίου 2016 τα φιλοξενούµενα 
παιδιά του Κ∆ΑΠ µεΑ «Αγκαλιά-
ζω» του δήµου Θέρµης.
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε τα-
κτική εβδοµαδιαία βάση, πρωινές 
ώρες, υπό την επίβλεψη του εκπαι-
δευτή – φυσιοθεραπευτή της δοµής 
Γιώργου Μεραχτσάκη και βοηθητι-
κού προσωπικού.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιλογή 
της λουτροθεραπείας ως υπηρεσία 
προς τα άτοµα µε αναπηρία που 
φιλοξενούνται στη δοµή, έγινε στο 
πλαίσιο των ωφελειών που προέρ-
χονται από τη συγκεκριµένη θερα-
πεία, όπως η αύξηση της νευροµυϊ-
κής απόκρισης, πιο εύκολη κίνηση, 
διάταση αγγείων λόγω θερµότητας 
και ανακούφιση από τον πόνο και 
συνακόλουθα τη δηµιουργία αισθή-

µατος εφορίας κλπ. Ταυτόχρονα οι 
ευεργετικές ιδιότητες των ιαµατικών 
νερών που περιέχουν διαλυµένα 
στερεά συστατικά (π.χ. νάτριο, κά-
λιο, µαγνήσιο, ράδιο, σίδηρο) και 
αέρια στοιχεία (οξυγόνο, διοξείδιο 
του άνθρακα, υδρόθειο, άζωτο) τα 
οποία εισέρχονται στον οργανισµό 
συµβάλλουν στη σωµατική υγεία 
και ευεξία.
Προτεραιότητα για το Κ∆ΑΠ µεΑ του 
δήµου Θέρµης αποτελεί η παρέµ-
βαση και βελτίωση σε ό,τι αφορά 
την επικοινωνία των παιδιών µέσα 
από την κοινωνικοποίησή τους και 
την εξάσκησή τους σε δεξιότητες 
αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικές 
δεξιότητες που ενισχύουν την αυτο-
εκτίµησή τους.
Η µεταφορά των παιδιών από και 
προς τα Λουτρά Λαγκαδά γίνεται µε 
όχηµα ειδικού τύπου, του Κ∆ΑΠ-
ΜΕΑ.

Επίσκεψη στο οινοποιείο και µουσείο οίνου «Κτήµα Γεροβασιλείου»
Το οινοποιείο και µουσείο οίνου «Κτήµα 

Γεροβασιλείου», στην Επανοµή, είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν τα παιδιά 
του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
ατόµων µε αναπηρία ∆ήµου Θέρµης, συ-
νοδεία εκπαιδευτών και εθελοντών.
Η επίσκεψη περιελάµβανε µια σύντοµη πε-
ριήγηση στον αµπελώνα, ξενάγηση στους 
χώρους της παραγωγής, της εµφιάλωσης, 
της παλαίωσης και του µουσείου οίνου 
όπου θαύµασαν τη συλλογή από ανοιχτή-
ρια, φιάλες, αγγεία και σκεύη συµποσίου 
καθώς και τη συλλογή εργαλείων αµπε-
λουργίας, οινοποίησης, βαρελοποιίας και 

εµφιάλωσης.
Τα παιδιά γνώρισαν από κοντά τον κόσµο 
του αµπελιού και του κρασιού και ξεκου-
ράστηκαν απολαµβάνοντας την όµορφη 
θέα του αµπελώνα.
Το «Κτήµα Γεροβασιλείου» αποτελεσε τον 
πρώτο σταθµό από µία σειρά επισκέψεων 
που ξεκινά το Κ∆ΑΠµεΑ «Αγκαλιά-ζω» 
µε σκοπό την επαφή και γνωριµία των 
ατόµων µε αναπηρία µε την κοινωνική, 
επιχειρηµατική και πολιτιστική δραστηριό-
τητα ατόµων και επιχειρήσεων στο δήµο 
Θέρµης.

Τη γραµµή παραγωγής και εµφιάλωσης 
του µεταλλικού νερού ΣΟΥΡΩΤΗ και λοι-

πών προϊόντων είδαν από κοντά τα παιδιά του 
Κ∆ΑΠ µεΑ «Αγκαλιά-ζω» του δήµου στο ερ-
γοστάσιο της εταιρίας, στη Σουρωτή.
Στη «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.» που φέτος συµπληρώνει 
100 χρόνια λειτουργίας και διάθεσης µεταλ-
λικού νερού, τα παιδιά, είχαν την ευκαιρία, 

συνοδευόµενα από τους εκπαιδευτές τους, να 
περιηγηθούν στο χώρο του εργοστασίου για 
να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο επεξεργα-
σίας και διάθεσης των προϊόντων της εταιρίας 
και να ενηµερωθούν από τον υπεύθυνο δια-
χείρισης ποιότητας του εργοστασίου Αντώνη 
Εµβαλωµατή.
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Στο κλειστό γήπεδο µπάσκετ Βασιλικών, οµάδα παιδιών 
του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(Κ∆ΑΠ) Βασιλικών δήµου Θέρµης παρουσίασε πρόγραµµα 
pilates για παιδιά πριν τον αγώνα µπάσκετ ανδρών µεταξύ 
των οµάδων Γ.Α.Σ. Βασιλικών – Αστέρα Πλαγιαρίου. 
Είναι η πρώτη παρουσίαση του προγράµµατος Pilates που 
πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 24 Οκτωβρίου στο κλειστό 
γυµναστήριο Βασιλικών «Στέλιος Πιπιλίκας». Επιπλέον, στις 
30 Οκτωβρίου, οµάδα παιδιών του Κ∆ΑΠ Καρδίας παρου-
σιάσε το δικό του πρόγραµµα pilates στο κλειστό γυµνα-
στήριο του Ν. Ρυσίου, στο ηµίχρονο του αγώνα µπάσκετ 
γυναικών κατηγορίας Α2 µεταξύ των οµάδων Αναγέννηση 
Ν.Ρυσίου – Π.Α.Σ. Γιάννενα.
Παράλληλα, στο Κ∆ΑΠ του Τριλόφου, µία φορά το 
µήνα, παιδιά και γονείς εκτελούν από κοινού ασκήσεις 
pilates συµµετέχοντας σε πρόγραµµα που αφορά όλη 
την οικογένεια. 
Η άσκηση στη ζωή των παιδιών µας παίζει πολύ σηµαντι-
κό ρόλο. Αποκτούν αυτοπεποίθηση και κοινωνικοποιούνται 
καθώς µέσα από τη σωµατική άσκηση τα παιδιά έχουν µεγα-
λύτερη ανάπτυξη και ωριµάζουν ποιο εύκολα. Εκτός όµως 
από αυτά, το pilates για παιδιά, βοηθά στη σωστή ανάπτυξη 
των µυών και έτσι διορθώνονται πιο εύκολα τα προβλήµατα 

της σπονδυλικής στήλης που µπορούν να δηµιουργηθούν 
στην παιδική, εφηβική ηλικία όπως π.χ η σκολίωση. Επιπλέ-
ον βοηθά στην ευελιξία και την ισορροπία και έτσι το παιδί 
µπορεί να µάθει καλύτερα το σώµα του. 
Στα Κ∆ΑΠ δήµου Θέρµης που λειτουργούν υπό την αρµοδι-
ότητα του ΝΠ∆∆ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας 
και Προσχολικής Αγωγής δήµου Θέρµης» υπάρχουν ειδικά 
τµήµατα προσαρµοσµένα στις ανάγκες παιδιών από 5 έως 
12 χρονών, όπου λαµβάνουν χώρα µε βασικά στοιχεία τη 
διασκέδαση,  το παιχνίδι, αλλά συγχρόνως  και τη δηµιουρ-
γική άσκηση, προγράµµατα pilates για παιδιά. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε µε τους υπεύ-
θυνους των Κ∆ΑΠ στα τηλέφωνα: 23920 66084 για τον Τρί-
λοφο, 23920 65 402 για την Καρδία και 23960 23 713 για 
τα Βασιλικά. Υπεύθυνη γυµνάστρια κα Νίκη Τόλη.

Υλοποιείται ο νέος προγραµµατισµός του ΝΠ∆∆ «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας και Προσχολικής 

Αγωγής δήµου Θέρµης» για τη λειτουργία των Κέντρων ∆η-
µιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ), µετά την έγκρι-
ση από το Υπουργείο Εσωτερικών και την πλήρωση των θέ-
σεων καθηγητών πληροφορικής και ξένης γλώσσας.
Στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) τα 
παιδιά αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους µέσα από οργα-
νωµένες οµάδες µε δράσεις όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια, 
κατασκευές και κουκλοθέατρο, µουσικοκινητική αγωγή, µο-
ντέρνο χορό, γυµναστική θεατρικό παιχνίδι, και εργαστήρια 
πληροφορικής  ενώ παράλληλα οι γονείς εξυπηρετούνται 
στις ανάγκες της καθηµερινότητάς τους έχοντας στη διάθε-
σή τους ένα δηµιουργικό και ασφαλή χώρο παραµονής των 
παιδιών τους. 
Σηµαντικό κοµµάτι του προγράµµατος αποτελεί η πληροφο-
ρική. Στο µάθηµα της πληροφορικής τα παιδιά αποκτούν ή 
εµπλουτίζουν (οι πιο προχωρηµένοι) τις γνώσεις τους, ταξι-
δεύουν και εξερευνούν µε ψυχαγωγικό πάντα τρόπο τον κό-
σµο της τεχνολογίας. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν τον υπο-
λογιστή ως εργαλείο µάθησης, διασκέδασης και ενηµέρωσης. 
Οι θεµατικές ενότητες που διδάσκονται τα παιδιά περιλαµ-
βάνουν βασικά θέµατα, όπως: α) Ο υπολογιστής και τα βα-
σικά εξαρτήµατά του, β) Σωστή χρήση του υπολογιστή και 
απλές βασικές λειτουργίες του – Λειτουργικά συστήµατα, γ) 
Προγράµµατα υπολογιστή, Word, Excel, Power Point, δ) ∆ι-
αδίκτυο (Internet), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και πλοήγηση, 
ε) ∆ιαδίκτυο και Μηχανές αναζήτησης για αποτελεσµατική 
αναζήτηση πληροφοριών, στ) Φυλλοµετρητές (browsers) 
ρύθµιση αυτών για καλύτερη ασφάλεια στο διαδίκτυο, ζ) 
∆ιαδίκτυο και ασφάλεια, κίνδυνοι και τρόποι αντιµετώπισης, 
ορθή χρήση του διαδικτύου. 

Τα τµήµατα εκµάθησης των βασικών ενοτήτων έχουν δι-
άρκεια 2 ετών µε µαθήµατα που γίνονται σε 2-3 ώρες την 
εβδοµάδα. Τα µαθήµατα αυτά θα γίνονται µε εξειδικευµένο 
καθηγητή. Παράλληλα µε τα παιδικά τµήµατα εκµάθησης 
των βασικών ενοτήτων, τα παιδιά έχουν απεριόριστη πρό-
σβαση σε διάφορες εκπαιδευτικές πλατφόρµες. Ταυτόχρονα 
τα παιδιά έρχονται και σε µια πρώτη επαφή µε την έννοια του 
προγραµµατισµού.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Τα τµήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών για παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας έχουν στόχο να δηµιουργήσουν µια θετική 
πρώτη εντύπωση για την εκµάθηση της ξένης γλώσσας σε 
ένα χαλαρό και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Τα παιδιά µα-
θαίνουν µέσα από τραγούδια, ποιήµατα, ιστορίες, παιχνίδια 
και από έναν µεγάλο αριθµό δηµιουργικών δραστηριοτή-
των που ικανοποιούν την έµφυτη τάση τους για διασκέδα-
ση. Λαµβάνουν µέρος σε οµαδικές δραστηριότητες και ερ-
γασίες από ολόκληρη την τάξη, ειδικά σχεδιασµένες για τον 
τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά. 
∆ιδάσκονται και απασχολούνται από καθηγητές που τα 
εµπνέουν και τα καθοδηγούν στην γνωριµία και την προ-
σέγγιση της ξένης γλώσσας. Τα τµήµατα θα δηµιουργηθούν 
ανάλογα µε τον αριθµό και το επίπεδο γνώσεων των παι-
διών, 2 φορές την εβδοµάδα για το επίπεδο προσχολικής 
και πρώιµης σχολικής ηλικίας (5-8 ετών). 
Για τα παιδιά ηλικίας 9-12 ετών τα µαθήµατα θα γίνονται 
3 φορές την εβδοµάδα και θα λειτουργούν ενισχυτικά στη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο σχολείο, ώστε τα παιδιά 
να µπορούν να λάβουν το πρώτο πιστοποιητικό γλωσσοµά-
θειας. Το πρόγραµµα θα ξεκινήσει µε την Αγγλική γλώσσα.

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Νέα προγράµµατα
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Παρουσίαση του προγράµµατος pilates

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο κτήµα Γεροβασιλείου 
µε θέµα την αµπελουργία παρακολούθησε στις 20 

Οκτωβρίου το προ νηπιακό τµήµα του δηµοτικού παιδι-
κού σταθµού «Νότες Στοργής» Πλαγιαρίου. 
Στόχοι του προγράµµατος ήταν η εξοικείωση των παι-
διών µε βασικές αγροτικές εργασίες και διαδικασίες 
παραγωγής του κρασιού. Με αφορµή το αµπέλι, τους 
χώρους και τα εργαλεία καλλιέργειας και επεξεργασίας 
του, δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα να προσεγγίσουν 
και να εκτιµήσουν έννοιες όπως η παράδοση, η συνέ-
χεια και η εξέλιξη.
Η πορεία του προγράµµατος διαµορφώθηκε µέσα από 
την παρατήρηση, τη συζήτηση, σύντοµα παιχνίδια και 
δραστηριότητες Στο τέλος, σε έναν ειδικά διαµορφωµέ-
νο χώρο, τα παιδιά δηµιούργησαν µουστουκούλουρα 
µε πρώτη ύλη τον πηλό.

Οι εκπρόσωποι των οργανισµών των αυτόχθονων 
πληθυσµών από την περιοχή Rio Negro του Αµα-

ζονίου, καθώς και µέλος του παγκόσµιου δικτύου της 
Αυτοδιοίκησης Climate Alliance, στα πλαίσια της επί-
σκεψής εργασίας στην Ελλάδα, επισκέφθηκαν στις 18 
του Οκτώβρη τον δηµοτικό παιδικό σταθµό Πλαγια-
ρίου, για να παρακολουθήσουν προγραµµατισµένη 
δραστηριότητα των προ νηπίων. Η ένταξη δράσεων για 
το περιβάλλον, την ενέργεια και τη διατροφή στο πρό-
γραµµα των παιδικών σταθµών του δήµου Θέρµης και 
ο τρόπος υλοποίησης τους αποτελεί καλή πρακτική που 
αναγνωρίζεται, πλέον, σε διεθνές επίπεδο.
Η µετακίνηση µε σεβασµό στο περιβάλλον και µε την 
ανάπτυξη της κοινωνικότητας, αποτελεί θέµα µε στόχο 
την εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση εναλλακτικών 
µέσων µεταφοράς και δόθηκε µέσα από επιλεγµένες 
δραστηριότητες, κατάλληλο εποπτικό υλικό και µέσα 
από βιωµατικά παιχνίδια (δραµατοποίηση, χορό). Ξε-
κίνησαν από την αναγνώριση των µέσων µεταφοράς, 
συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα ύπαρξης κανονι-
στικού πλαισίου για την ασφαλή µετακίνηση τους στο 
δρόµο. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν µε τα προβλήµατα 
που δηµιουργεί η µηχανοκίνητη µεταφορά (ατµοσφαιρι-
κή ρύπανση, ηχορύπανση, κλπ) και γνώρισαν τα οφέλη 
από την αειφόρο µετακίνηση, µέσα από ερωταπαντήσεις 
µε τη βοήθεια κατάλληλου εποπτικού υλικού, ενασχό-
ληση µε παζλ, µε παιχνίδια µνήµης και αντιστοιχήσεις.

Παγκόσµιο 
ενδιαφέρον για 
το πρόγραµµα 
αειφορίας

Επίσκεψη σε κτήµα
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα του Νοµι-
κού Προσώπου για τα ιαµατικά µπάνια των µελών 

του ΚΑΠΗ του δήµου Θέρµης
Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε στη λουτρόπολη της 
Αιδηψού και συµµετείχαν, όπως µας ενηµερώνει το µέ-
λος της διοίκησης του Νοµικού Πρόσωπου και πρόεδρος 

των µελών του Κ.Α.Π.Η,. Θέρµης Ανδρέας Βιολιτζής, 200 
µέλη από τα ΚΑΠΗ όλου του δήµου Θέρµης.
Το Νοµικό Πρόσωπο κάλυψε το κόστος µεταφοράς, ενώ 
οι συµµετέχοντες πραγµατοποίησαν από εννέα συνολικά 
ζεστά ιαµατικά µπάνια.

Ιαµατικά µπάνια 
στην Αιδηψό

ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Για έκτη συνεχή χρονιά, µε την παρουσία δηµοτικών 
και τοπικών συµβούλων, αλλά και πλήθος κόσµου το 

ΚΑΠΗ Κ. Σχολαρίου τέλεσε στο πνευµατικό κέντρο της ενο-
ρίας το καθιερωµένο ετήσιο µνηµόσυνο στη µνήµη όλων 
των προσφύγων του χωριού (Ποντίων, Θρακιωτών, Μικρα-
σιατών, Βλάχων).
Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του ΚΑΠΗ  µε τρα-
γούδια αφιερωµένα στις χαµένες πατρίδες. Η ατµόσφαιρα 
ήταν ιδιαίτερα φορτισµένη και συγκινητική.

Με πρωτοβουλία του ΝΠ∆∆ «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 

δήµου Θέρµης» πραγµατοποιήθηκαν στο ΚΑΠΗ της 
Νέας Ραιδεστού τρεις οµιλίες. Οι θεµατικές των οµιλιών 
ήταν «ηλικιωµένοι και νόσος αλτσχάιµερ», «σωµατική 
άσκηση και υγεία του εγκεφάλου» και «πρόληψη και 
νόσος αλτσχάιµερ».
Οι εκδηλώσεις ήταν ενταγµένες στα πλαίσια των ενηµε-
ρωτικών εκδηλώσεων που διοργανώνει το Ν.Π.∆.∆. για 
ενηµέρωση των µελών των ΚΑΠΗ του δήµου.

Προσκυνηµατική εκδροµή στην Παναγία Σουµελά 
στο όρος Βέρµιο πραγµατοποίησαν τα µέλη του 

ΚΑΠΗ της Νέας Ραιδεστού. Μετά το καθιερωµένο δι-
άλλειµα για καφέ επισκέφτηκαν τον Άγιο Νικόλαο της 
Νάουσας.

Προσφυγικό µνηµόσυνο Εκδηλώσεις πρόληψης

Προσκύνηµα 
στην Παναγία Σουµελά

ΚΑΠΗ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ

Τον καθιερωµένο αγιασµό 
για την έναρξη της νέας 

πολιτιστικής χρονιάς των τµη-
µάτων του, και ειδικότερα των 
χορευτικών, της χορωδίας 
και των άλλων δραστηριοτή-
των του, πραγµατοποίησε το 
ΚΑΠΗ Θέρµης.

Αγιασµός για τη νέα χρονιά

Πενταήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Μεγαλόχα-
ρη της Τήνου και την Σύρο πραγµατοποίησε το ΚΑΠΗ 

Θέρµης. Κατά την επίσκεψη στην Τήνο οι προσκυνητές επι-
σκέφτηκαν την Ιερά Μονή της Αγίας Πελαγίας, χωριά του 
νησιού, καθώς και τον Πύργο και το εργαστήρι του γλύπτη 
Γιαννούλη Χαλεπά και το Μουσείο Τήνιων καλλιτεχνών. 
Επισκέφτηκαν, επίσης, το ίδρυµα της Ευαγγελιστρίας, τον 
ναό που βρέθηκε η εικόνα, το µουσείο βυζαντινών κειµηλί-
ων, την πινακοθήκη, το ίδρυµα Τηνιακού πολιτισµού και το 
µαυσωλείο τη «Έλλης». 
Κατά την παραµονή τους στην Σύρο επισκέφτηκαν την πρω-
τεύουσα των Κυκλάδων, την Ερµούπολη, τα µοναστήρια 
των Ιησουϊτών και των Καπουτσίνων και την µητρόπολη 
των Καθολικών. Ακολούθησαν επισκέψεις στο δηµαρχείο, 
το αρχαιολογικό µουσείο τον µητροπολιτικό ναό της Κοίµη-
σης της Θεοτόκου και το µνηµείο του άγνωστου στρατιώτη.
Επισκέφτηκαν, ακόµη, το σπίτι του Μάρκου Βαµβακάρη, 
και τα χωριά που τραγούδησε ο γνωστός δηµιουργός, την 
Φραγκοσυριαννη, την Ποσειδωνία (Ντέλλα Γκράτσια), το 
Φοίνικα και το Γαλησό.

Εκδροµή σε Τήνο και Σύρο
ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ



Στο Scandiano της Ιταλίας πραγµατοποιήθηκε το διάστη-
µα από 22 έως 26 Σεπτεµβρίου συνάντηση εργασίας στο 

πλαίσιο του έργου MigrART. Αντικείµενο του έργου είναι 
η µετανάστευση και η ενσωµάτωση του πληθυσµού µέσα 
από τη «γλώσσα» της τέχνης. Πρόκειται για τη συνέχεια 
της αδελφοποίησης που είχε λάβει χώρα το 1975 µεταξύ 
της πόλης του Scandiano (Ιταλία) και της πόλης του Tubize 
(Βέλγιο) και επέτρεψε τους ιταλούς µετανάστες να κρατή-
σουν επαφές µε τον τόπο καταγωγής τους. 
Μέσα από το πρόγραµµα θα διερευνηθεί η ενσωµάτωση 
ή όχι των µεταναστών στις πόλεις και ποια είναι η αλληλε-
πίδραση µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών µέσα από 
µια «µη -συµβατική» µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει την 
τέχνη, σε όλες τις εκφράσεις, ως εργαλείο για την έκφραση 
καταστάσεων και συµπεριφορών.

Στο πλαίσιο θεµατικών εργαστηρίων οι πολίτες των χωρών 
που συµµετέχουν θα παρατηρήσουν και θα αναφέρουν 
µέσω της ζωγραφικής, της φωτογραφίας, της µουσικής, του 
χορού κτλ., τη δική τους προσέγγιση αναφορικά µε το θέµα 
του έργου. 
Οι εταίροι του έργου MigrART είναι οκτώ, ενώ στην αντι-
προσωπεία του δήµου Θέρµης συµµετείχαν οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι Σωκράτης Σαµαράς, ∆ηµήτρης Βογιατζής και 
Κώστας Τιτέλεης, η υπάλληλος Ευγενία Παπανικολάου και 
οι καλλιτέχνες Βασιλικη Μάττα και Άννα Κουλαξιζέλη.
Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγµατοποιήθηκε παρουσί-
αση καλής πρακτικής του δήµου από την υλοποίηση συγ-
χρηµατοδοτούµενου έργου στο πλαίσιο προγράµµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντήσεις µε εκπροσώπους λοιπών 
χωρών για τη διαµόρφωση στρατηγικής µελλοντικών συ-

νεργασιών και η καλλιτεχνική αποτύπωση του θέµατος της 
συνάντησης χρησιµοποιώντας ως καµβά ένα από τα παγκά-
κια της πόλης του Scandiano. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 18.000,00 
ευρώ. Ο δήµος Θέρµης δεν χρηµατοδοτείται από το έργο 
αλλά συµµετέχει σε αυτό µε ιδίους πόρους.

Ενσωµάτωση µε τη 
«γλώσσα» της τέχνης

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Πρόγραµµα erasmus

Η διεύθυνση, το προσωπικό και η κοινωνική υπηρεσία του Κέ-
ντρου Υγείας Θέρµης ευχαριστούν και δηµόσια τις επιχειρή-

σεις –δωρητές του Κέντρου Υγείας για την συνεισφορά τους σε 
αναλώσιµα φαρµακευτικά είδη, καθώς και σε είδη καθαριότητας.
Ειδικότερα ευχαριστούν τις επιχειρήσεις: Α Μπακλατζίδη και Σία 
Ε.Ε. εισαγωγές –εµπορία ειδών υγιεινής, εταιρεία Ευθυβούλη Ι. 
∆ιάδοχοι Ο.Ε. γενικό εµπόριο.
Ευχαριστούν, επίσης, το Κοινωνικό Ιατρείο δήµου Θέρµης και ιδι-
αιτέρα τις υπεύθυνες κ.κ. Αναστασία Ζιώγου, Νάνσυ Παπαδοπού-
λου και Φούλα Ψαρά, οι οποίες µέσω της άριστης συνεργασίας 
µε το προσωπικό του Κ.Υ.Θ. φροντίζουν για την φαρµακευτική 
κάλυψη των ανασφάλιστων συµπολιτών µας.

Ευχαριστούν, επίσης τον σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φί-
λων και ιατρών Αθηνών (Κ.Ε.Φ.Ι.) και ιδιαίτερα την πρόεδρο τους 

Καλλιόπη Μεταξά για την συνεργασία της. Σηµειώνεται, ότι, ο σύλ-
λογος έχει ως κύριο σκοπό του την προσφορά ενηµέρωσης και βο-
ήθειας προς διάφορες υπηρεσίες και τους καρκινοπαθείς της χώρας.

Μαθητές και δάσκαλοι από 
το Βέλγιο, την Ισπανία 

και την Ιταλία επισκέφτηκαν το 
∆ηµοτικό Σχολείο Νέου Ρυσίου 
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος Erasmus+.
Μέσω του παραπάνω προγράµ-
µατος δίνεται η ευκαιρία στους 
λαούς της Ευρώπης να γνωρι-
στούν µεταξύ τους και αυτό να 
φέρει ως αποτέλεσµα την απο-
δοχή της πολιτισµικής πολυ-
µορφίας και διαφορετικότητας, 
καθώς στην Ένωση υπάρχουν 
πολλές διαφορετικές πολιτισµι-
κές ταυτότητες, γλώσσες και πα-
ραδόσεις.
Παιδιά και δάσκαλοι του εξω-
τερικού είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν την πολιτισµική 
κληρονοµιά της Ελλάδας µέσα 

από µνηµεία και µουσεία που 
επισκέφτηκαν και που αυτά 
ανάγονται στους αρχαίους, βυ-
ζαντινούς και µεταβυζαντινούς 
χρόνους. 
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν τους 
χορευτές του Λαογραφικού 
Συλλόγου «Η Αρετσού», οι 

οποίοι χόρεψαν παραδοσιακούς 
µικρασιάτικους χορούς, ενώ η 
ορχήστρα σαξοφώνων του ∆η-
µοτικού Ωδείου Θέρµης «Ku 
Klux Sax» πλαισίωσαν τη βρα-
διά στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ∆ηµοτικού Σχολείου µε την 
όµορφη µουσική τους.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MIGRART

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆ιευθύντρια, κα. Μ. Κοταλακίδου, υποδιευθύντρια, κα. Α. Οικονόµου, ∆α-
σκάλες, κα. Ε. Τσιακιρίδου και κα. Κ. Παπαϊωάννου και εκπαιδευτικοί από το 
εξωτερικό.

Ο εκπρόσωπος του δήµου Θέρµης Σ. Σαµαράς στην εκδήλωση 
στο Scandiano της Ιταλίας.
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Υψηλοί στόχοι για το ανδρικό 
τµήµα ποδοσφαίρου

ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

Στο γήπεδο της Σουρωτής, πραγµατοποι-
ήθηκε ο αγιασµός του ανδρικού ποδο-

σφαιρικού τµήµατος του Ορφέα Σουρωτής. 
Τον αγιασµό πραγµατοποίησε ο πατήρ 
Γιώργης από την ενορία των Αγίων Αναργύ-
ρων της Σουρωτής.
Παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της 
∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. ∆ήµητρα Χίνη ο πρόεδρος 
και ο αντιπρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Θ. Ασλάνης, και Ν. Εµµανουηλίδης, ο πρό-
εδρος της Σουρωτής Α.Ε. Γ. Λώλας, ο πρόε-
δρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουρωτής 
«Ή ΠΗΓΗ» Η. Οικονόµου, και όλα τα µέλη 
του ∆.Σ. του συλλόγου..
Η φετινή χρονιά εκπέµπει ένα αισιόδοξο 
µήνυµα για την οµάδα, αφού η διοίκηση 
της είχε κλείσει το έγκαιρα το ρόστερ της. 
Στην περσινή οµάδα προστέθηκαν 10 πο-
δοσφαιριστές. Οι 21 ποδοσφαιριστές δηµι-
ούργησαν ένα αξιόµαχο σύνολο το οποίο 
θα διεκδικήσει την άνοδο στην Α1. Αυτό 

αποτελεί στόχο της διοίκησης αλλά όχι αυ-
τοσκοπό. Σκοπός είναι ο Ορφέας να παίξει 
καλό ποδόσφαιρο και διοίκηση, ποδοσφαι-
ριστές και οι φίλοι της οµάδας να είναι µία 
µεγάλη οικογένεια.
Βασική επιδίωξη είναι να αναπτυχθούν οι 
ήδη υπάρχουσες Ακαδηµίες στα τµήµατα 
Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ και Χάντµπολ και 
παράλληλα να υπάρχουν οι κατάλληλες 
γηπεδικές συνθήκες που θα κάνουν πιο 
εύκολο το έργο των αθλητών και των προ-
πονητών. 
Σε αυτό το πλαίσιο πραγµατοποιήθηκε στο 
γήπεδο του ποδοσφαίρου επανασπορά, 
ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και οικοδοµι-
κές εργασίες και κατασκευή νέας µεταλλι-
κής σκεπής στα αποδυτήρια, η αντικατάστα-
ση των ηλιακών συλλεκτών και η αντικα-
τάσταση των plexiglass στους πάγκους των 
οµάδων. 
Όλα τα παραπάνω έγιναν µε τη συµβολή 

του δήµου Θέρµης, της Σουρωτής Α.Ε. και 
από τα έσοδα που προήλθαν από τη λα-
χειοφόρο αγορά που πραγµατοποίησε ο 
σύλλογος.
Στον προγραµµατισµό της διοίκησης πε-
ριλαµβάνονται η έκδοση ηµερολογίων, ο 
ετήσιος χορός και κάποια party σε καταστή-
µατα της περιοχής, τα έσοδα των οποίων θα 
διατεθούν στις ακαδηµίες όλων των αθλη-

µάτων και στην ανδρική οµάδα Μπάσκετ. 
Βασική επιδίωξη της διοίκησης είναι η ενα-
σχόληση των παιδιών µε τον αθλητισµό η 
οποία συµβάλλει τόσο στην καλλιέργεια 
και οικοδόµηση της προσωπικότητας των 
παιδιών-αθλητών όσο και στην αποφυγή 
παθογόνων καταστάσεων που µαστίζουν 
την κοινωνία µας.

Από την τελετή αγιασµού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΕΣΠΕΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

Ενίσχυση 
του ρόστερ

Νέα διοίκηση µε νέο όραµα

Με την αθλήτριας Άννα Νικολου, που 
έχει αγωνιστεί µεταξύ άλλων σε Πα-

ναθηναϊκό, ΑΕΚ, Πανιώνιο, Πειραµατικό και 
µε τη µεγάλη εµπειρία της θα βοηθήσει την 
οµάδα µας τη νέα αγωνιστική περίοδο στο 
δύσκολο πρωτάθληµα της Α τοπικής κατη-
γορίας γυναικών της ΕΠΕΣΘ, ενισχύθηκε η 
γυναικεία οµάδα βόλεϊ του ΕΣΠΕΡΟΥ Θέρ-
µης.
Επίσης έχουν αποκτηθεί οι: Παρούτση Πα-
σχαλιά (Γ.Σ. ∆ράµας), Τσιβοπούλου Βαλε-
ντίνη (Παναθλητικός), Νούτσια Ναταλία (Πει-
ραµατικό), Κεσίδου Ελισάβετ και Κεσίδου 
Φρύνη (ΠΑΟΚ), οι οποίες µαζί µε τον βασικό 
κορµό της επιτυχηµένης περσυνής χρονιάς: 
Τυχαλά Σέβη, Βασιλοπούλου Μαργαρίτα, 
Τερτλίδου Νατάσα, Ρούφου Παναγιώτα, 
Πασπαλά Όλγα, Πασπαλά Νικολέτα, Μα-
τσιάτσου Λία, Τατζροµπεκάρ Ρωξάνη και 
Προκοπάκη Ζωή, αποτελούν το roster της 
οµάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν καταλυ-
τική η συµβολή της γενικής αρχηγού ∆ήµη-
τρας Χαριτίδου. Ευχόµαστε καλή αγωνιστική 
χρονιά σε όλες τις αθλήτριες, χωρίς τραυµα-
τισµούς.

Εύη Σιουρδάκη

Η περσινή χρονιά ολοκληρώθηκε µε τον 
Θρίαµβο Ταγαράδων να έχει βγει από µια 

δύσκολη χρονιά, καθώς η οµάδα ποδοσφαί-
ρου αποκλείστηκε στη διαδικασία των play-
off και το τµήµα µπάσκετ υποβιβάστηκε κα-
τηγορία (Γ2 -ΕΚΑΣΘ). Τα τµήµατα υποδοµών 
δεν συµµετείχαν κανονικά στα πρωταθλήµατα 
υποδοµών της ΕΠΣΜ και µετείχαν σε ιδιωτικά 
αθλητικά κέντρα.
Υπό το βάρος όλων αυτών, τον Ιούνιο 2016 
προκηρύχθηκαν εκλογές. Το αποτέλεσµα 
ήταν η εκλογή νέου ∆.Σ. που αποτελούνταν 
από τους: Πολυµένη Θεόδωρο, Ιωσηφίδη 
Χρήστο, Ταρασίδη Αθανάσιο, Καβούκη Μάρ-
κο, Αγγέλου Γεώργιο, Μαύρο Ελευθέριο, Βα-
φειάδη Σταύρο, Μπαµπικέρ Χασάν, Γιαρµα-
κόπουλο Μανώλη, Λιάπη Βασιλική και Θεο-
λόγου Γρηγόρη. Επειδή ο πρώην πρόεδρος 
κ. Μπαµπικέρ παραιτήθηκε µε επιστολή του, 
τη θέση του στο ∆.Σ. κατέλαβε ο Σαληµένος 
Αθανάσιος.
Κατόπιν αυτού πραγµατοποιήθηκε η συγκρό-
τηση σε σώµα και το νέο ∆.Σ. αποτελείται από 
τους:
Πρόεδρος : Πολυµένης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Αγγέλου Γεώργιος
Γ. Γραµµατέας: Ταρασίδης Αθανάσιος
Ταµίας: Ιωσηφίδης Χρήστος
Μέλος: Λιάπη Βασιλική
Μέλος: Μαύρος Ελευθέριος

Μέλος: Βαφειάδης Σταύρος 
Μέλος : Καβούκης Μάρκος
Μέλος: Θεολόγου Γρηγόριος
Μέλος: Γιαρµακόπουλος Μανώλης
Μέλος: Σαλιµένος Αθανάσιος

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της νέας διοίκησης τη νέα αγωνιστική 
περίοδο είναι όλα τα τµήµατα να βελτιώσουν 
τις περσινές αδυναµίες, παραµένοντας µέσα 
στα αυστηρά πλαίσια του προϋπολογισµού, 
τακτοποιώντας το σύνολο των χρεών.
Η νέα διοίκηση έθεσε ως στόχο τη δηµι-
ουργία ενός υγιούς συλλόγου που θα βα-
σίζεται σε συλλογική εθελοντική προσπά-
θεια, την αναδιοργάνωση των ακαδηµιών 
και την µακροπρόθεσµη στελέχωση των 
πρώτων οµάδων από παιδιά αυτής. 
Στο πλαίσιο αυτό ανακαινιστήκαν τα γραφεία 

του συλλόγου και των ακαδηµιών και οι γη-
πεδικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα η οµάδα 
προέβη στην αγορά νέου ιµατισµού καθώς 
και υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 
Παρά την πίεση χρόνου, το νέο ∆.Σ. κατάφε-
ρε να πραγµατοποιήσει διάφορες εκδηλώσεις 
(Πανηγύρι Ι.Ν. Τιµίου Προδρόµου, τουρνουά 
τµηµάτων, διοργάνωση της ηµέρας αθλητι-
σµού µε συµµετοχή 200 παιδιών του ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Ταγαράδων). Παράλληλα όλα 
τα τµήµατα υποδοµών συµµετέχουν στα πρω-
ταθλήµατα της ΕΠΣΜ και ιδιωτικών αθλητι-
κών κέντρων.
Την περσινή χρονιά ο µέσος όρος ηλικίας ήταν 
περίπου 30 χρόνων των αθλητών που αγωνι-
στήκαν στην οµάδα ποδόσφαιρου ενώ φέτος 
που επέστρεψαν αρκετοί από τους αθλητές 
που είχαν αποµακρυνθεί ο µ.ο. έπεσε στα 22-
23 χρόνια.

20 ΑθλητισµόςΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ



Τον καθιερωµένο αγιασµό πραγµατοποίησαν τα τµήµατα ποδο-
σφαίρου και µπάσκετ του Θερµαϊκού Θέρµης. Το πάρων εκτός 

από τη διοίκηση του σωµατείου έδωσαν οι αθλητές όλων των τµη-
µάτων των δύο Ακαδηµιών, της αντρικής οµάδας ποδοσφαίρου των 
Ελπίδων Θερµαϊκού Θέρµης, της αντρικής και γυναικείας οµάδας 
µπάσκετ και πολλοί γονείς των παιδιών.

ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Νέα διοίκηση απέκτησε ο Αθλητικός Πολιτιστικός όµιλος Θέρµης ο 
«Θερµαϊκός». Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν και τη 
συγκρότηση σε σώµα τη νέα διοίκηση του συλλόγου αποτελούν οι:
Πρόεδρος:   Χαράλαµπος Αµπατζίδης 
Αντιπρόεδρος:   Θωµάς Κωτσιόπουλος

Γενικός Γραµµατέας:  Αχιλλέας Μεταλούλης 
Ταµίας:    Μαρία Μερκουλίδου
Ειδικός Γραµµατέας 
και Έφορος Σκάκι:  Στέφανος Στεφανίδης 
Έφορος Ποδοσφαίρου:  ∆ηµήτρης Κουβούσης
Έφορος Μπάσκετ:  Κώστας Τσαπαδίκος
Έφορος ∆υναµικών 
Αθληµάτων:   Μάγδα Μπαραχάνου
Έφορος Βόλεϊ:   Παρασκευάς Κολτσιάκης
Μέλος:    Ευάγγελος Γουλιάρης 
Μέλος:    Νικόλαος Μάνδραρας
Μέλος:    ∆ήµητρα Καλιώρα
Μέλος:    Αβραάµ Ρούσος

Αγιασµοί στις ακαδηµίες 
ποδοσφαίρου και µπάσκετ

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΚΙ

ΤΜΗΜΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
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Την τέταρτη θέση, µετά από ισοβαθµία 
µε άλλες τρεις οµάδες κατέλαβε η οµά-

δα της ακαδηµίας σκάκι του Θερµαϊκού 
Θέρµης που αγωνίστηκε στο σκακιστικό 
φεστιβάλ «Chessnale Θεσσαλονίκη 2016», 
το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 14 
έως τις 23 Οκτωβρίου, στους χώρους του 
Mediterranean Cosmos και στην πλατεία 
Αριστοτέλους. 
Η τελική κατάταξη (µετά από 6 γύρους) των 
ακαδηµιών που έλαβαν µέρος, έχει ως έξης: 
ΣΟ Πολίχνης, ΑΜΟ «Ο Γαλαξίας», ΠΑ Τρι-
ανδρίας, ΑΠΟ Θέρµης «ο Θερµαϊκός», ακα-
δηµίες ΧΑΝΚ, 1ο Παλιόκαστρου, Σκακιστές 
Θερµαϊκού, ΣΑ Μουδανιών, ΟΣ Τριανδρίας, 
20o Εύοσµου, 4ο Ελευθερίου –Κορδελιού 
και ΣΣ Κορδελιού –Εύοσµου.
Το Φεστιβάλ «Chessnale» ως θεσµός ξεκίνη-
σε το 2011 στην Αθήνα και έκτοτε πραγµα-
τοποιείται κάθε χρόνο µε τεράστια επιτυχία, 
προβάλλοντας το σκάκι στο ευρύ κοινό ως 
κορυφαίο πνευµατικό άθληµα, αναδεικνύο-
ντας παράλληλα τη σχέση του µε τις τέχνες 

και τα γράµµατα.
Το φετινό φεστιβάλ 
«Chessnale Thessaloniki 
2016» συνδιοργάνωσαν 
η Ελληνική, η Ρώσικη και 
η Παγκόσµια Σκακιστική 
Οµοσπονδία, σε συνεργα-
σία µε την οργανωτική επι-
τροπή του σκακιστικού φε-
στιβάλ «Chessnale» και το 
Mediterranean Cosmos, 
υπό την αιγίδα του δήµου 
Θεσσαλονίκης. Στόχος 
της διοργάνωσης ήταν η 
προσέγγιση του κοινού, κυρίως παιδιά κάθε 
ηλικίας και εφήβους, προσφέροντας την δυ-
νατότητα σε όλους να ενηµερωθούν για την 
ιστορία του σκακιού και να συµµετάσχουν σε 
δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχαγωγι-
κού χαρακτήρα. 
Αποκορύφωµα των δραστηριοτήτων αποτέ-
λεσε η παρουσία του τέως παγκόσµιου πρω-
ταθλητή Ανατόλι Καρπόβ, ο οποίος έδωσε 
έναν αγώνα σιµουλτανέ στον οποίο συµµε-

τείχε και η αθλήτρια του Θερµαϊκού Θέρµης 
Κατερίνα Αβραάµ. 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Με σκορ 5-1 νίκησε η οµάδα της ακαδηµίας 
σκάκι του Θερµαϊκού Θέρµης κάτω των 16 
ετών την οµάδα του ΣΑ Αµπελοκήπων «Ο 
Βορράς» για το αντίστοιχο πρωτάθληµα.
Αντίστοιχα µε πολύ δυναµικό τρόπο ξεκίνησε 
και η οµάδα κάτω των 12 ετών.

Με δύο χρυσά µετάλλια (Αβρα-
µίδης Χρήστος και Κοµνηνού 

Ελευθερία) και µια 4η θέση (Παπαϊω-
άννου Γιάννης) επέστεψε στη Θέρµη η 
αγωνιστική οµάδα Θερµαϊκού Θέρµης 
που αγωνίστηκε στο 3ηµερο παγκό-
σµιο πρωτάθληµα Κίνγκ Μπόξινγκ της 
Αθήνας. Στους αγώνες, που διοργάνω-
σε η παγκόσµια οµοσπονδία IZDRA µε 
συµµετοχή αθλητών από 23 χώρεs.

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
∆υνατές προκλήσεις στο εξωτερικό 
για τους αθλητές του Τµήµατος Κίνγκ 
Μπόξινγκ του Θερµαϊκού Θέρµης, 
Χρήστο Αβραµίδη και Γιάννη Παπα-
ϊωάννου. Ο µαχητής του συλλόγου 
Χρήστος Αβραµίδης µε προπονητή 
τον Νίκο Κονδυλακη θα αγωνιστεί στο 
Βέλγιο στις 14/11/15 µε τον Yakub 
Kaya Genk σε αγώνα που έκλεισε ο 
πρόεδρος της ΕΟΜΑ Γεώργιος Σαρρι-
ανιδης. Ο αγώνας έκλεισε στα 80 κιλά 
παρόλο που ο αθλητής µας είναι στα 
74 θέλησε να δείξει σε όλους ότι γι' 
αυτόν δεν έχουν σηµασία τα κιλά όσο 
η µάχη. 
Το επόµενο βήµα για τον Αβραµίδη θα 
είναι στις 5/3/16 στην Ελβετία όπου θα 
αγωνιστεί για τίτλο Ευρώπης
Ο µαχητής Γιάννη Παπαϊωάννου θα 
αγωνιστεί στο Λονδίνο στις 22/11/15µε 
τον Jamie Whelan, παγκόσµιο πρω-
ταθλητή του muay thai. Ο αγώνας 
έκλεισε στα 60 kg. Ο πολύ έµπειρος 
αντίπαλος θέλει οπωσδήποτε την νίκη 
όµως ο Παπαϊωαννου δήλωσε ότι θα 
αγωνιστεί µε όλες του τις δυνάµεις και 
θέλει να κάνει περήφανο το σύλλογο 
και την Ελλάδα, παρόλο που γνωρίζει 
την ανωτερότητα του αντιπάλου επιθυ-
µεί την µάχη. 
Το επόµενο βήµα για τον Παπαϊω-
άννου θα είναι στην Κύπρο, καθώς 
υπάρχει µια πρόταση για έναν αγώνα 
Thay Box αφού ο αθλητής µας προπο-
νείται και σε αυτό το στυλ.

Παγκόσµιες 
διακρίσεις 
και χρυσά 
µετάλλια

∆ιάκριση στο σκακιστικό φεστιβάλ 
«Chessnale Θεσσαλονίκη 2016»

Ο Ανατόλι Καρπόβ στο «Chessnale Thessaloniki 2016».



Τα «19α Κοσµοσωτηρια» γιόρτασε και 
φέτος ο Σύλλογος Μανδριτσιωτών 

Θρακιωτών. Φίλοι, παλιά και νέα µέλη του 
Συλλόγου τίµησαν την Παναγία Κοσµοσώ-
τηρα µε τριήµερες εκδηλώσεις: στις 07.09, 
παραµονή του γενεθλίου της Θεοτόκου, 
πραγµατοποιήθηκε λιτανεία της εικόνας της 
Παναγίας στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου, 
συνοδεία της φιλαρµονικής ορχήστρας του 
δήµου Θέρµης και του 1ου συστήµατος 
προσκόπων Θέρµης. 
Στις 08.09, ανήµερα της εορτής, ο σύλλο-
γος έδωσε το παρών στη Θεία Λειτουργία 
και την αρτοκλασία και πραγµατοποιήθηκε 
οµιλία αφιερωµένη στην Παναγία από τον 
πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Θρακικών Σωµατείων Ελευθέριο Χατζό-
πουλο. Μετά τον εκκλησιασµό ακολούθη-
σε όπως κάθε χρόνο προσφορά κερασµά-
των στους εκκλησιασθέντες στο χώρο της 
Κυψέλης. Στις 09.09 πραγµατοποιήθηκε 

οµιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο από τον οµό-
τιµο καθηγητή του ΑΠΘ Γεωργίου Καρα-
δέδου µε θέµα «Κοσµοσώτηρα Βήρας. Η 
µικρή Αγιασοφιά της Θράκης». 
Το παραδοσιακό θρακιώτικο γλέντι που 
αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών και 
πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 02.10 στο 
άλσος του Αγίου Τρύφωνα, υπό τους ήχους 
του µουσικού σχήµατος «Θρακόµελο».
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία 
τους οι σύλλογοι: Λαογραφικός Χορευτικός 
Σύλλογος Νέας Μηχανιώνας «Παναγία Φα-
νερωµένη», Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλ-
λογος Θερµαϊκού, Πολιτιστικός σύλλογος 
Νέας Μεσήµβριας, Λαογραφικός Σύλλογος 
Καλοχωριτών Ανατολικής και Βόρειας Θρά-
κης «Κασκάρκα», Χορευτικός όµιλος δυτι-
κής Θεσσαλονίκης «το Σεργιάνι», Σύλλογος 
Σαρακατσαναίων νοµού Θεσσαλονίκης «η 
Ένωση», Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλ-
λογος Ταγαράδων, Σύλλογος «Άγιος Τρύ-

φων» Θέρµης.
Τέλος, στην εκδήλωση 
της 09.09 κληρώθηκε 
η λαχειοφόρος αγορά 
που είχε ξεκινήσει από 
τον Ιούνιο µε δώρο 
µια επιταγή 200 ευρώ 
για αγορές από super 
market της περιοχής, 
µε τυχερό το νούµερο 
703. Ενώ στις 02.10 
κληρώθηκε δεύτερη 
λαχειοφόρος αγορά 
µε δωροεπιταγή 100 
ευρώ για αγορές από το super market ΑΒ 
Βασιλόπουλος, µε τυχερό το νούµερο 127.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου εκ µέρους όλων των 
µελών εκφράζει τα θερµά του συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια και τους οικείους του 

Άγγελου Μπαµπρικίδη που έφυγε από τη 
ζωή την Τετάρτη 29.06. Υπήρξε ιδρυτικό 
µέλος του συλλόγου και ενεργό µέλος για 
πολλά έτη. Ως αγαπητός συντοπίτης και 
άξιος οικογενειάρχης θα µείνει στις καρδιές 
όλων. Καλό ταξίδι.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝ∆ΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ

19α Κοσµοσωτήρια

Για µια ακόµη φορά σε πείσµα των προγνωστι-
κών το Κρητικό γλέντι της «Ξαστεριάς» του στο 

άλσος του Αγίου Τρύφωνα Θέρµης σηµείωσε επι-
τυχία. Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερµά 
όλους όσους τίµησαν την εκδήλωσή.
Απευθύνει, επίσης, ένα µεγάλο ευχαριστώ στους 
εθελοντές για την υπερπροσπάθεια που κατέβα-
λαν προκειµένου να εξυπηρετήσουν µε τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο όλο τον κόσµο αλλά και όλους 
τους φίλους, µέλη και λάτρεις της κρητικής παρά-
δοσης, που ήρθαν για να διασκεδάσουν µαζί και 
δεν τους πτόησε ούτε η µικρή βροχή που έπεσε.
Η «Ξαστεριά» συµµετείχε, επίσης, στη γιορτή στα-
φυλιού και τρύγου στο Νέο Ρυσίο, όπου η χορευ-
τική µας οµάδα έδωσε δυνατό παλµό στη βραδιά 
µε την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου µας 
Βαγγέλη Γιαννακάκη. 

Με εκτίµηση για το ∆.Σ

Ο πρόεδρος Αντώνης Φουντουλάκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ «ΞΑΣΤΕΡΙΑ» ΘΕΡΜΗΣ

«Όλη η Κρήτη
µια γιορτή»

Ταξίδι σε Ναύπλιο και Κύπρο
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ «Η ΑΡΕΤΣΟΥ»

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Νέου Ρυσίου 
«Η Αρετσού», ταξίδεψε στην περιοχή 

του Ναυπλίου. Το ταξίδι πραγµατοποιή-
θηκε ύστερα από πρόσκληση του δήµου 
Νεµέας, για συµµετοχή του συλλόγου σε 
εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισµού του 
δήµου Νεµέας. 
Εκτός από τις παραστάσεις στη Νεµέα, οι 
χορευτές και οι φίλοι του συλλόγου, που 
συµµετείχαν στο ταξίδι, ξεναγήθηκαν στις 
οµορφιές και τα σηµεία ενδιαφέροντος της 
ευρύτερης περιοχής (Ναύπλιο, Μυκήνες, 

Επίδαυρος, Τολό, Άρ-
γος). Επίσης πραγµα-
τοποίησε και ηµερήσια 
κρουαζιέρα στην Ύδρα 
και τις Σπέτσες. 
Μετά από πρόσκληση 
του Πολιτισµικού και 
Λαογραφικού Συλλόγου 
Κονίων Πάφου ο Λαο-
γραφικός Σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η Αρε-
τσού» ταξίδεψε στην Κύπρο. 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού συµµετείχε 

σε τρείς παραστάσεις στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Πάφου, αλλά και ξεναγήθηκε 
στη Λευκωσία, τη Λεµεσό και την Πάφο.

Εκδροµή στο Κιλκίς Παιχνιδοπαιδεία

Στο Κιλκίς πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδροµή 
του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τα-

γαράδων.
Πρώτος σταθµός ήταν το σπήλαιο του Αη Γιώργη. Η 
ξενάγησή στους έξι θαλάµους του έδωσε την ευκαι-
ρία να θαυµάσουν τους σχηµατισµούς κοραλλιών 
και τα υπέροχα χρώµατά τους που οφείλονται κυ-
ρίως στα οξείδια σιδήρου. Στη συνέχεια ανεβήκαν 
στην Ποντοκερασιά, µε το καταπράσινο περιβάλλον 
και τις όµορφες βελανιδιές, έκαναν στάση, έπαιξαν 
και γευµάτισαν.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαν τον Βαλκανικό βοτανι-
κό κήπο Κρουσσίων που απλώνεται σε έκταση 310 
στρεµµάτων. Περιηγηθήκαν στα αµέτρητα µονοπά-
τια του και θαύµασαν την βιοποικιλότητα της ελλη-
νικής χλωρίδας. Ακολούθησε επίσκεψη στο Μεταλ-
λικό, όπου δοκίµασαν το ξινό νερό που αναβλύζει.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

Ο Μ.Ε.Σ.Τ. ευχαριστεί όλους 
όσους βοήθησαν στην επιτυχή 

πραγµατοποίηση της 1ης Παιχνι-
δοπαιδείας 2016 (γονείς, Κοινότη-
τα, Πολιτιστικό Κέντρο Ταγαράδων 
δήµου Θέρµης, αθλητικό σύλλογο 
«Θρίαµβος» Ταγαράδων), καθώς 
επίσης και το σύλλογο «Ναύαρχος 
Βότσης»  για τη ν συµµετοχή του 
τµήµατος κarate-suibukan στην εκ-

δήλωση.
Ένα τεράστιο µπράβο σε όλα τα 
παιδιά που µε τη συµµετοχή τους, 
το γέλιο τους, και τις χαρούµενες 
φωνές τους µας βοήθησαν να κα-
ταλάβουµε  πως χρειαζόµαστε και 
άλλες Παιχνιδοπαιδείες. Τα παιδιά 
πέτυχαν το στόχο του Μ.Ε.Σ.Τ. για τη 
καθιέρωση της Παιχνιδοπαιδείας ως 
θεσµό στους Ταγαράδες.
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Tις εκδηλώσεις «ΣΤΑΥΡΕΤ-
ΚΑ 2016», διοργάνωσε το 

Σωµατείο «Παναγία Σουµελά 
δήµου Θέρµης» µε την υπο-
στήριξη του δήµου Θέρµης και 
της ∆.ΕΠ.Π.Α.Θ., προς τιµή της 
εορτής της Υψώσεως του Τιµί-
ου Σταυρού. 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την 
∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου µε 
την καλλιτεχνική έκθεση χει-
ροποίητων δηµιουργιών των 
Ιουλίας και ∆ηµήτρη Χιονίδη 
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -Πι-
νακοθήκη Θέρµης.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την εποµένη µε τον 
πανηγυρικό εσπερινό και την περιφορά της σεπτής 
εικόνας, και ακολούθησαν την Τετάρτη 14 -9 ο όρ-
θρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία στο παρεκ-
κλήσιο της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού στο άλσος 
της τράπεζας (Τούµπας) Θέρµης.
Ακολούθησαν τα εγκαίνια της έκθεσης των εικαστι-
κών και στη συνέχεια η παρουσίαση του βιβλίου 
«Μια βαλίτσα µαύρο χαβιάρι», της δηµοσιογράφου 
Σοφίας Προκοπίδη. Αποσπάσµατα του βιβλίου διά-
βασε η ηθοποιός Χριστίνα Σαχινίδου και συνόδευσαν 
µουσικά, η Μήδεια Χουρσουλίδου στο τραγούδι, ο 
Ανδρέας Μιχαηλίδης στο ακορντεόν και ο Παναγιώ-
της Βελονάς στη λύρα.
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε το χορευτικό 
αντάµωµα παραδοσιακών συλλόγων της Θέρµης 

και του Τριαδίου στην πλατεία «Παραµάνα» της 
Θέρµης, µε τίτλο «Η παράδοση µας ενώνει..» και 
την συµµετοχή των συλλόγων: Μανδριτσιωτών 
Θρακιωτών Θέρµης, Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης, 
Βλάχων Θέρµης- Τριαδίου, Φίλων Κρητικής Πα-
ράδοσης Θέρµης «Ξαστεριά», Χορευτικού Οµίλου 
Θέρµης, Σερραίων Κατοίκων δήµου Θέρµης και της 
Παναγία Σουµελά δήµου Θέρµης.
Καθώς και το καθιερωµένο παραδοσιακό ποντιακό 
γλέντι που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 17/9 στο 
άλσος της τούµπας της Θέρµης όπου συµµετείχαν 
οι καλλιτέχνες: Κούλης Τριανταφυλλίδης, Κώστας 
Καλούσης, Γιώργος Μωυσιάδης, Χρήστος Γεωργι-
άδης, Ανδρέας Κουγιουµτζίδης, Παναγιώτης Βελο-
νάς, Πανταζής Πονερίδης και Άκης Γεωργιάδης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

«ΣΤΑΥΡΕΤΚΑ 2016»

Με τον καθιερωµένο αγιασµό και παραδοσιακό γλέντι 
στο άλσος του Αγίου Τρύφωνα στην είσοδο της Θέρ-

µης, ξεκίνησε η νέα πολιτιστική χρονιά για το Σύλλογος Γηγε-
νών Μακεδόνων Θέρµης «Ο Μέγας Αλέξανδρος».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
ΘΕΡΜΗΣ 

Αγιασµός

Την δεύτερη ηµερήσια εκδροµή του στην περιφερειακή ενότητα Σερρών 
και συγκεκριµένα στην Αµφίπολη και στην Αλιστράτη πραγµατοποίη-

σε στις 23ης Οκτωβρίου ο σύλλογος Σερραίων κατοίκων δήµου Θέρµης. 
Οι συµµετέχοντες στην εκδροµή εντυπωσιάστηκαν µε το άγαλµα του 
«Λέων» της Αµφίπολης, σύµβολο του Νοµού και του συλλόγου. Κατά 
την επίσκεψή στο αρχαιολογικό µουσείο της Αµφίπολης, ενηµερωθήκαµε 
για τα πολλά και µεγάλης ιστορικής αξίας εκθέµατα καθώς και την πρόο-
δο των ανασκαφών στο λόφο Καστά.
Στην συνέχεια έγινε επίσκεψη στο εντυπωσιακό σπήλαιο της Αλιστράτης, 
µε τους εκπληκτικούς σταλακτίτες και σταλαγµίτες. Ένα σπάνιας οµορφιάς 
σπήλαιο (ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης) που άφησε άφωνους όλους 
τους επισκέπτες.
Από µια εκδροµή δεν µπορεί να λείπει η διασκέδαση. Στις όχθες του 
ποταµού Αγγίτη και σε 
ένα καταπληκτικό χώρο, 
γευµατίσαµε «στήνοντας» 
ταυτόχρονα και ένα γλεντά-
κι - υπό τους ήχους παρα-
δοσιακών οργάνων, που 
η διοίκηση του συλλόγου 
είχε προγραµµατίσει να 
υπ άρχουν.
Το ∆.Σ. του συλλόγου 
ευχαριστεί θερµά όλους 
όσους συµµετείχαν στην 
εκδροµή για την άψογη 
συµπεριφορά τους, ευελπι-
στώντας να ανταµώσουµε 
ξανά στην 3η εκδροµή µας, 
την άνοιξη και στην λίµνη 
της Κερκίνης.

Εκδροµή σε Αµφίπολη 
και Αλιστράτη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Από την παρουσίαση του βιβλίου.



24 ΠολιτισµόςΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

Επέτειος Μακεδονικού Αγώνα
Εκδήλωση µνήµης για την επέτειο του µακεδονικού αγώ-

να πραγµατοποιήθηκαν στη Θέρµη και τα Βασιλικά. Ως 
«Μακεδονικός Αγώνας» αναφέρεται στην ιστορία ο ένοπλος 
αγώνας, που ξεκίνησε το 1904 από εθελοντικά ελληνικά 
σώµατα στην τότε Τουρκοκρατούµενη Μακεδονία, ενάντια 
στα σχέδια των Βουλγάρων Κοµιτατζήδων για τη βίαιη προ-
σάρτηση της ελληνικής Μακεδονίας στη Βουλγαρία. 

ΘΕΡΜΗ
Στη Θέρµη την εκδήλωση µνήµης του Μακεδονικού Αγώ-
να, συνδιοργάνωσαν ο δήµος Θέρµης και η ∆ηµοτική 
Κοινότητα Θέρµης σε συνεργασία µε το σύλλογο γηγενών 
Μακεδόνων Θέρµης «Ο Μέγας Αλέξανδρος. Η εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 16 Οκτωβρίου. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ψάλθηκε δοξολογία 
προς τιµήν των Μακεδονοµάχων και ακολούθησε επετεια-
κή οµιλία από τον Αριστοτέλη Σπυριδόπουλο και κατάθε-
ση στεφάνων στο ηρώο που βρίσκεται στο προαύλιο της 
εκκλησίας. 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Στον οικισµό τον Βασιλικών ο εορτασµός της επετείου του 
Μακεδονικού Αγώνα περιλάµβανε την τέλεση επίσηµης 
δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βασιλικών.
Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ηµέρας 
από την καθηγητή και ιατρό του ΕΠΑΛ Βασιλικών ∆ηµήτρη 
Κηπουρό, επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων 
στο των ηρώων από εκπροσώπους µαζικών φορέων.

Οµάδα Μακεδονοµάχων (1902 - 1908)

Με την ορεινή πεζοπορία στο περια-
στικό δάσος ξεκίνησε η «Γιορτή κά-

στανου 2016» που πραγµατοποιήθηκε στο 
Λιβάδι. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτώ, οδή-
µος Θέρµης, η Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου 
και η ∆.Ε.Π.Π.ΑΘ. 
Η συγκέντρωση των συµµετεχόντων πεζο-
πόρων έγινε στην πλατεία του χωριού «Τα 
Πλατάνια» και η εκκίνηση της πεζοπορίας 
δόθηκε στην ιστορική πηγή «Τηγανάκι» 
µε το συντονισµό του ορειβάτη Κλεάνθη 
Μπουλιώνη. Από εκεί οι οδοιπόροι βά-
δισαν µέχρι τη «θέση θέας» στα «Πεύκα» 
ακολουθώντας πορεία προς νότο µέσα 
από τα «Τσαϊρια». Στη συνέχεια ακολου-
θώντας ανατολική πορεία µέσα από το πε-
ριαστικό δάσος των πεύκων έφτασαν στο 
σηµείο όπου η επαρχιακή οδός Λειβαδίου 
– Πετροκεράσων συναντά τον χωµατόδρο-
µο προς το µοναστήρι της Αγίας Αναστασί-
ας. Σε αυτό το σηµείο τελειώνει η πορεία 
στο περιαστικό δάσος.
Όσοι ήθελαν επέστρεψαν στο χωριό από 
την ίδια διαδροµή, ενώ οι υπόλοιποι πε-
ζοπόροι συνέχισαν στο καθαρά ορειβατικό 
µονοπάτι που οδηγεί στο όµορφο ορο-

πέδιο στη δασική τοποθεσία «Κερασιές». 
Μετά από ανηφορική πορεία, έφτασαν στη 
θέση «Αγκορνιτσούδες» και στη συνέχεια 
προσέγγισαν το ορόσηµο στην κορυφή 
«Καλογερικό» σε υψόµετρο 986 µέτρων. 
Μετά από διάλειµµα, συνέχισαν την πο-
ρεία προς τα δυτικά µέσα από το επιµελη-
µένο µονοπάτι και το πυκνό φυσικό δάσος, 
µέχρι το µονοπάτι που οδηγεί στο Λιβάδι. 
Ακολούθησε η έναρξη της εορτής στην 
πλατεία του χωριού «Τα Πλατάνια», οι χαι-
ρετισµοί και η απονοµή τιµητικής πλακέτας 
σε δηµότες από τον δήµαρχο Θέρµης Θ. 
Παπαδόπουλο. 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε µουσικοχορευ-
τικό πρόγραµµα παραδοσιακής µουσικής µε 
την ορχήστρα του Βασίλη Τζιαρού και την 
συµµετοχή χορευτικών τµηµάτων, του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Λειβαδιωτών: (Παιδικό 
και Τµήµα Ενηλίκων), του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Ποντίων «Αλέξανδρος Υψηλάντης», 
του Λαογραφικού Όµιλου Παπαφείου, του 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Πήγασος», του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλάτιστας και του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Προδρόµου.
Παράλληλα µοιράστηκαν δωρεάν στους 
επισκέπτες, κάστανα και κρασί.

21α ∆ΗΜΗΤΡΙΑ στο Πλαγιάρι
Παραδοσιακά χορευτικά σύνολα και πο-

λιτιστικές εκδηλώσεις περιλάµβαναν 
τα «21α ∆ηµήτρια», που διοργάνωσε η 
∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου προς τιµήν 
του πολιούχου του οικισµού Αγίου ∆ηµη-
τρίου. Οι εκδηλώσεις που συνδυάζουν τον 
πολιτισµό και τη θρησκευτική παράδοση, 
πραγµατοποιήθηκαν από τις 25 έως 28 
Οκτωβρίου. 
Οι εκδηλώσεις άνοιξαν την Τρίτη 25 Οκτω-
βρίου µε την τέλεση στον ιερό ναό Αγίου 
∆ηµητρίου του µέγα πανηγυρικού εσπερι-
νού και της περιφοράς της ιερής εικόνας του 
Αγίου ∆ηµητρίου. 
Την εποµένη τελέστηκαν όρθρος και πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία και ο ιερός πα-
ρακλητικός κανών, ενώ στο προαύλιο του 
ιερού ναού Αγίου ∆ηµητρίου πραγµατοποι-
ήθηκε το παραδοσιακό µοίρασµα ψαριών, 
κρασιού και άρτου.
Ακολούθησε στο προαύλιο του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Πλαγιαρίου πολιτιστική εκδήλω-
ση παρουσίασης παραδοσιακών χορών. 
Συµµετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αγί-
ας Παρασκευής», ο Χορευτικός Όµιλος Τρι-
λόφου «Ζουµπάτ», το χορευτικό τµήµα του 
Κέντρου Πολιτισµού Καρδίας «Ευµένης» 

και το χορευτικό τµήµα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Τριλόφου. Ακολούθησε µουσι-
κή βραδιά µε ζωντανή έντεχνη και λαϊκή 
µουσική. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ακολούθησε την εποµένη η παρουσίαση, 
στο πνευµατικό κέντρο του ιερού ναού 
Αγίου ∆ηµητρίου, του βιβλίου «Εις υγείαν 
και καλή πατρίδα», της φιλόλογου και συγ-
γραφέα Ελένης Ράλλη Τσανούκα. Το βιβλίο 
προλόγισαν η δικηγόρος –πρόεδρος του 
συλλόγου απανταχού Σχολαριωτων Κανέ-
λα Καρρά –Αρκούδη και ο αναπληρωτής 
καθηγητής του Α.Π.Θ. Αντώνης Κοκκινά-
κης. 
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την προβο-
λή βίντεο από το οδοιπορικό των κατοίκων 
του Πλαγιαρίου στα χωριά της Ανατολικής 
Θράκης και παραδοσιακούς Θρακιώτικους 
χορούς, από το χορευτικό τµήµα του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Κάτω Σχολαρίου
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρωθή-
καν ανήµερα της εθνικής εορτής µε την πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία, τη δοξολογία, 
την κατάθεση στεφάνου και τη µαθητική 
παρέλαση.

«Γιορτή κάστανου 2016»
ΛΙΒΑ∆Ι

Από αριστερά: Α. Κοκκινάκης, Ε. Ράλλη-Τσανούκα και Κ. Καρρά-Αρκούδη.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
7ης Σεπτεµβρίου

- Ενέκρινε οµόφωνα τον καθορισµό της 

αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για χει-

ρισµό υπόθεσης του δήµου.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο προ-

γραµµατικής σύµβασης µε το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για την υλο-

ποίηση ειδικής έρευνας κοινωνικών ζητηµά-

των και ορίσθηκαν ως µέλη της επιτροπής, 

Α) ο Γενικός Γραµµατέας ∆ρ. Κουλαουζίδης 

µε αναπληρώτρια την κ. Παντελίδου και Β) 

η ∆.Σ. κ. Χρυσοστοµίδου -Σαµαρά µε ανα-

πληρώτρια την ∆.Σ. κ. Τριανταφυλλίδου. 

Με την απόφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. 

Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και Σφον-

δύλας, οι οποίοι δήλωσαν παρόν, και ο 

∆.Σ. κ. Βλαχοµήτρος, ο οποίος καταψήφισε.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ισολογι-

σµού και την έκθεση πεπραγµένων της 

∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πο-

λιτισµού Περιβάλλοντος εταιρικής χρήσης 

01-01-2015- 31-12-2015. Με την απόφα-

ση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. Τριανταφυλ-

λίδου, Σφονδύλας , και ∆Σ Βλαχοµήτρος.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συµµετοχή 

του δήµου Θέρµης στο πρόγραµµα Europe 

for Citizens στο πλαίσιο του έργου migr 

ART, την µετάβασης αιρετών στο Scandiano 

(Ιταλία) και τη δέσµευση της σχετικής πίστω-

σης. Με την απόφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. 

κ.κ. Πράτανος, Αγοραστούδη, Χρυσοστοµί-

δου -Σαµαρά, Σαραφιανός, Ιωσηφίδης και 

Μοσχόπουλος, οι οποίοι καταψήφισαν και 

οι ∆.Σ. κ.κ. Τριανταφυλλίδου και Σφονδύ-

λας οι οποίοι τοποθετήθηκαν µε λευκό.

- Ενέκρινε οµόφωνα την κοπή δέντρων στο οι-

κόπεδο 217 του Ο.Τ.40 οικισµού Πλαγιαρίου.

- Ενέκρινε οµόφωνα την κοπή δέντρων στο 

πάρκο στη συµβολή των οδών ∆ηµοκρίτου 

–Κολοκοτρώνη οικισµού Θέρµης.

- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο ορι-

στικής παραλαβής της προµήθειας ηλεκτρι-

κών εργαλείων και εξαρτηµάτων.

- Αποδέχτηκε οµόφωνα την παραίτησης 

του τακτικού µέλους της Β/θµιας Σχολικής 

Επιτροπής κ. Τυροβούζη και την αντικατά-

στασή του από το ∆ιευθυντή του 2ου Γυ-

µνασίου Μίκρας κ. Κυρίτση

- Ενέκρινε οµόφωνα την αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 (25η 

αναµόρφωση), ενώ ανέβαλλε την αναµόρ-

φωση ως προς τον Κ.Α. 15.6721.001 προ-

κειµένου να συζητηθεί στο επόµενο ∆.Σ.

- Ενέκρινε οµόφωνα (να µη χορηγηθεί η οι-

κονοµική ενίσχυση) οικονοµικά αδυνάτου 

κατοίκου. 

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το αίτηµα πα-

ραχώρησης κινήτρων από το δήµο Θέρµης 

σε εταιρείες εντός θύλακα της Ζώνης Και-

νοτοµίας Θεσσαλονίκης. Με την απόφαση 

µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. Τριανταφυλλίδου 

και Σφονδύλας.

- Ενέκρινε οµόφωνα τη δέσµευση πίστωσης 

για τη συµµετοχή του Συµβουλίου ένταξης 

µεταναστών στην εκδήλωση «ΘΕΡΜΗΣ 

ΓΕΥΣΕΙΣ».

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
9ης Σεπτεµβρίου 

- Έλαβε οµόφωνα απόφαση για την 

αντιµετώπιση των µε αριθ. πρωτ. ΣΕ-

Ε∆∆/Φ3/12037/5.9.2016 και ΣΕΕ∆∆/

Φ3/11602/23.8.2016 εγγράφων του Ει-

δικού Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρη-

τών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης περί 

συνεχιζόµενου ελέγχου του ∆ήµου Θέρµης 

σχετικά µε τη συµµόρφωσή του προς την 

από 27/11/2011 απόφαση του ∆ικαστηρί-

ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση 

C-601/2010.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
12ης Σεπτεµβρίου 

- Συζήτησε την απόφαση της Κυβέρνησης 

για αναβάθµιση της δοµής προσφύγων στις 

αποθήκες Κορδογιάννη και τη µη απάντηση 

των ερωτηµάτων του ∆ηµοτικού Συµβουλί-

ου από τα αρµόδια Υπουργεία, και αποφά-

σισε κατά πλειοψηφία ότι:.

«Α. Επιβεβαιώνει το περιεχόµενο προηγού-

µενων αποφάσεών του σε σχέση µε τη δια-

χείριση του προσφυγικού ζητήµατος γενικά 

στη χώρα και ειδικότερα στην περιοχή του 

δήµου Θέρµης. Θα συµβάλει στην εξεύρε-

ση λύσεων στο εθνικό ζήτηµα, µε προτε-

ραιότητα στη διαµόρφωση κατάλληλων 

συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων σε 

δηµόσιους ή δηµοτικούς χώρους.

Β. ∆ιαφωνεί µε τη διατήρηση και µετατροπή 

από προσωρινού σε µακράς διαρκείας του 

Κέντρου φιλοξενίας στις αποθήκες Κορδο-

γιάννη, που γίνεται παρά τις δηµόσιες δε-

σµεύσεις όλων των αρµοδίων εκπροσώ-

πων της Κυβέρνησης ότι το Κέντρο αυτό θα 

ήταν προσωρινό και θα λειτουργούσε έως 

τις 15.9.2016µ 

Γ. Ζητά ενίσχυση των µέτρων αστυνόµευσης 

για την προστασία της ζωής και της περιου-

σίας των κατοίκων και τη δηµιουργία κλί-

µατος ασφάλειας σ’ αυτούς, πράγµα που 

υπονοµεύεται µε την πρόσφατη απόφαση 

της πολιτείας για κατάργηση του Αστυνοµι-

κού Τµήµατος Βασιλικών.

∆. Θεωρεί ότι για την υλοποίηση των εξαγ-

γελιών του Υπουργείου Παιδείας για την 

εκπαίδευση των προσφυγόπουλων πρέπει 

να προηγηθεί συνεννόηση, ώστε να υπάρ-

ξει συναίνεση του δήµου Θέρµης και των 

εµπλεκοµένων φορέων της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Επιφυλάσσεται για τη λήψη 

νέων αποφάσεων επί του θέµατος, ανάλο-

γα µε τη διαχείριση αυτού από το Υπουρ-

γείο Παιδείας.

Ε. Να παρακολουθεί και αξιολογεί τις συν-

θήκες παραµονής και διαβίωσης των προ-

σφύγων, σε συνεργασία µε άλλους δήµους 

που έχουν τα ίδια προβλήµατα και τους 

συλλογικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, και σε περίπτωση που διαπιστώσει 

ότι δεν τηρούνται βασικές αρχές της ανθρώ-

πινης διαβίωσης, να οργανώσει συλλογικά 

µέτρα αντίδρασης, η µορφή των οποίων θα 

αποφασιστεί από κοινού.

Με την απόφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ 

Ιωσηφίδης και Αγοραστούδη, λευκό ψήφι-

σαν οι ∆.Σ. κ.κ Σαραφιανός, Μοσχόπουλος 

και Χρυσοστοµίδου-Σαµαρά, ενώ απείχε 

της ψηφοφορίας ο ∆.Σ. κ. Πράτανος.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόταση 

για την αναπροσαρµογή τροφείων των ∆η-

µοτικών Παιδικών Σταθµών Θέρµης. Με 

την απόφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. 

Πράτανος, Αγοραστούδη, Χρυσοστοµίδου 

-Σαµαρά, Σαραφιανός, Ιωσηφίδης, Μοσχό-

πουλος, Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου, 

Σφονδύλας και Βλαχοµήτρος.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απόφασης 

του ∆.Σ. της ∆ΕΠΠΑΘ σχετικά µε τον καθο-

ρισµό διδάκτρων στα τµήµατα του ∆ηµοτι-

κού Ωδείου και των Σχολών Πολιτισµού της 

∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. διδακτικής περιόδου 2016-

2017 και τον καθορισµό εκπτώσεων πε-

ριόδου διδακτικής περιόδου 2016 -2017, 

για ειδικές κοινωνικές οµάδες. Με την 

απόφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. Καρκα-

τζούνης, Τριανταφυλλίδου, Σφονδύλας και 

Βλαχοµήτρος.

- Ενέκρινε οµόφωνα την τροποποίηση του 

ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2016 

της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. και την αναµόρφωση του 

προϋπολογισµού έτους 2016 (26η ανα-

µόρφωση). 

- Ενέκρινε οµόφωνα την παράταση του 

χρονοδιαγράµµατος εκπόνησης της µελέτης 

«∆ιευθέτηση ρέµατος ∆.∆. Νέας Ραιδεστού 

∆ήµου Θέρµης».

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
21ης Σεπτεµβρίου

- Συγκρότησε οµόφωνα, µε βάση τις διατά-

ξεις αρθρ. 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016

τις επιτροπές α) Παραλαβής προµήθειας 

φαρµάκων β) Εκτέλεσης της εργασίας επί-

δοση δικογράφου. 

- Απεριψε οµόφωνα «την µε αριθµ. πρωτ. 

21851/2016 ένσταση της εταιρίας ΓΑΙΑ Α.Ε. 

ΜΕΛΕΤΩΝ-∆.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ κατά 1. 

Του 7ου λογαριασµού της µελέτης µε τίτλο 

«Ι) Μελέτη Γ.Π.Σ. Καποδιστριακού ∆ήµου 

Βασιλικών και ΙΙ) Μελετών Κτηµατογράφη-

σης – Πολεοδόµησης – Πράξη Εφαρµο-

γής α) σε περιοχές ∆. ∆. Βασιλικών, όπως 

καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και β) 

Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµησης, Πρά-

ξης εφαρµογής περιοχών οριοθετηµένων 

µε απόφαση Νοµάρχη στους οικισµούς 

Λακκιάς, Μονοπήγαδου, Αγίου Αντωνίου, 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 7, 9, 12, 21 Σεπτεµβρίου και 19 Οκτωβρίου συζήτησε και έλαβε 
τις εξής αποφάσεις:
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Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευ-

ής του ∆ήµου Βασιλικών», β) του από 7-6-

2016 τιτλοφορούµενου ως «Σηµείωµα περί 

της εµπρόθεσµης ή µη υποβολής της µελέ-

της Κτηµατογράφησης….» της ως άνω µε-

λέτης που συνοδεύει τον ανωτέρω 7ο λο-

γαριασµό γ) της υπ’αριθ. πρωτ. 19546/7-6-

2016 πράξης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας 

του ∆ήµου Θέρµης, Τµήµα Πολεοδοµικών 

Εφαρµογών & Σχεδίου Πόλης µε θέµα: «∆ι-

αβίβαση 7ου λογαριασµού της µελέτης….»  

- Γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία για την 

«Μελέτη προσαρµογής της πολεοδοµικής 

µελέτης των οικισµών Θέρµης και Τριαδίου 

της ∆.Ε. Θέρµης του δήµου Θέρµης στο Ν. 

4269/2016 και στις κατευθύνσεις του Γενι-

κού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆.Ε. Θέρµης». 

Με την απόφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. 

Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και Σφον-

δύλας, οι οποίοι δήλωσαν παρόν.

- Ενέκρινε οµόφωνα το αίτηµα της παράτα-

ξης «Παρέµβασης Πολιτών» για την «Ανα-

κήρυξη του δήµου Θέρµης σε «Ελεύθερη 

Ζώνη από τις ∆ιεθνείς Εµπορικές Συµφωνίες 

ΤΤΙP-CETA-TIS» και την έκδοση ψηφίσµατος 

από την επιτροπή ψηφισµάτων.

- Ενέκρινε οµόφωνα τον κανονισµό για τη 

ρύθµιση της επαγγελµατικής δραστηριότη-

τας κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων 

στο ∆ήµο Θέρµης.

- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο ορι-

στικής παραλαβής της προµήθειας στα είδη 

κοινωνικού παντοπωλείου-γάλακτος προ-

σωπικού 2015-2016 (αρ.µελ. 03/2015 ∆/

νση Οικονοµικών Υπηρεσιών). 

- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-

κής παραλαβής της προµήθειας έντυπου πε-

ριοδικού (αρ. µελ. 01/2015 Αυτοτελές γρα-

φείου επικοινωνίας και ∆ηµοσίων σχέσεων).

- Ενέκρινε οµόφωνα την απευθείας ανάθε-

ση έπειτα από διαπραγµάτευση της εργα-

σίας µε τίτλο «Συντήρηση και υποστήριξη 

λογισµικού Γραφείου ∆ηµάρχου.

- Ενέκρινε οµόφωνα την ανάκληση της υπ’ 

αριθµ. 324/2016 απόφασης του ∆.Σ. σχετι-

κά µε την «Έγκριση εκτέλεσης της προµή-

θειας µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού» και εκ νέου έγκριση 

εκτέλεσής της. 

- Ενέκρινε οµόφωνα την µετάβασης του κ. 

Σαρακίνου εκπρ. του Κέντρου ∆ια Βίου Μά-

θησης, στο 2ο ∆ιεθνές συνέδριο «Πόλεις 

που Μαθαίνουν», τη δέσµευση πίστωσης 

και την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων.

- Ενέκρινε οµόφωνα την διαγραφή βεβαιω-

µένων οφειλών.

- Ενέκρινε οµόφωνα την επιστροφή των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπρα-

χθέντων ποσών. 

- Ενέκρινε οµόφωνα την επιχορήγηση των 

Σχολικών Επιτροπών και την κατανοµή των 

σχετικών πιστώσεων σ’ αυτές.

- Ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση της Οι-

κονοµικής Υπηρεσίας για την οικονοµική 

ενίσχυση απόρων κατοίκων.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναµόρφω-

ση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016. Με 

την απόφαση µειοψήφησε ο ∆.Σ. κ. Μοσχό-

πουλος. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
19ης Οκτωβρίου 

- Ενέκρινε οµόφωνα την αντικατάσταση 

τακτικού µέλους της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, όπου ορίστηκε ο ∆.Σ. κ. Τιτέλης.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ενέργειες 

για τη συµµόρφωση µε την εντολή της 3ης 

Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών περί 

διακοπής λειτουργίας των παιδικών χαρών 

του ∆ήµου Θέρµης κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας για ελέγχους παιδικών χαρών. 

Με την απόφαση µειοψήφησε ο ∆.Σ. κ.Βλα-

χοµήτρος.

- Αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία την από-

φασης ένταξης της πράξης «∆οµή παροχής 

βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο 

και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης» 

µε κωδικό ΟΠΣ 5001368 στο επιχειρησιακό 

πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-

2020». Με την απόφαση µειοψήφησαν οι 

∆.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και Σφονδύλας οι 

οποίοι ψήφισαν λευκό. 

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον 4ο ανακε-

φαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποι-

ητικό) του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών 

συνδέσεων αποχέτευσης οικισµού Βασιλι-

κών» (Α.Μ. 16/14, Α.Ε. 9/2014). Με την 

απόφαση µειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. Μοσχό-

πουλος, Πράτανος, Σαραφιανός, Κεφαλάς, 

Αγοραστούδη και Βλαχοµήτρος, οι οποίοι 

καταψήφισαν, και οι ∆.Σ. κ.κ. Καρκατζού-

νης και Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθη-

καν µε λευκό.

- Παρέτεινε οµόφωνα την προθεσµία εκτέ-

λεσης του έργου «Συντηρήσεις µικροκατα-

σκευές αθλητικών εγκαταστάσεων» (Α.Μ. 

21/2015, Α.Ε. 5/2015).

- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο ορι-

στικής παραλαβής του έργου « Κλαδεύ-

σεις- Καθαρισµοί Αντιπυρικής Προστασίας 

∆ασοκτήµατος Ινσελή – ∆.Κ. Θέρµης». 

- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο προ-

σωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλα-

ση Πεζοδροµίων οδών Β.Ταβάκη και ∆ηµ.

Καραολή ∆ήµου Θέρµης» µε αρ. µελέτης 

97/2010 και αρ. έργου 01/2012.

- Ενέκρινε οµόφωνα την παραλαβή της µε-

λέτης «Μελέτη ∆ηµοτικού Σχολείου Πλα-

γιαρίου στο 547 αγροτεµαχίου».

- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο ορι-

στικής παραλαβής της «Προµήθειας διαφό-

ρων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων».

- Ενέκρινε οµόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-

κής παραλαβής της προµήθειας µε τίτλο « 

Προµήθεια µεταλλικών κάδων µικροαπορ-

ριµµάτων και ανταλλακτικών µεταλλικών 

κάδων απορριµµάτων».

- Ενέκρινε οµόφωνα την παράταση του 

χρόνου ισχύος της εργασίας «Ανανέωση - 

διαµόρφωση κόµης ψηλών δένδρων για 

λόγους ασφαλείας και εργασίες κοπής δέν-

δρων µε χρήση καλαθοφόρου οχήµατος» 

ως προς την οµάδα Β.

- Ενέκρινε οµόφωνα το πρακτικό της επι-

τροπής για την καταστροφή κινητών πραγ-

µάτων (φαρµακευτικό υλικό) του δήµου 

Θέρµης.

- Ενέκρινε οµόφωνα την τροποποίηση της 

απόφασης ορισµού επιτροπής χαρακτηρι-

σµού εδαφών του έργου «Βελτίωση αντι-

πυρικής προστασίας δηµοτικών δασικών 

εκτάσεων ∆ήµου Θέρµης» του υποέργου 

«Αντιπυρική προστασία δασοκτήµατος 

Ισενλή ∆.Κ. Θέρµης» (Α.Μ. 12/2014, Α.Ε. 

08/2014).

- Τροποποίησε οµόφωνα την υπ’ αριθµ. 

175/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ-

βουλίου σχετικά µε την µετονοµασία της 

∆.Κ. «Καρδιάς» σε «Καρδίας».

- Παραχώρησε οµόφωνα αίθουσας της Τ.Κ. 

Περιστεράς στο Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναι-

κών «Η ΕΡΑΤΩ».

- Ενέκρινε οµόφωνα την συγκρότηση των 

επιτροπών παραλαβής προµηθειών και ερ-

γασιών Ν. 4412/2016.

- Ενέκρινε οµόφωνα την κλήρωση τακτικού 

και αναπληρωµατικού µέλους (∆.Σ.) για την 

εκτέλεση προµήθειας µε τις διατάξεις του 

Π.∆. 28/80. Κληρώθηκε ο ∆.Σ. κ. Αποστό-

λου µε αναπληρωµατικό τον ∆Σ κ. Καρα-

ουλάνη.

- Ενέκρινε οµόφωνα την έκτακτη επιχορή-

γηση στο ΚΕΚΟΠΡΟ για καταβολή εφάπαξ 

βοηθήµατος λόγω συνταξιοδότησης σε 

υπαλλήλους πρώην ΙΒΣ και δέσµευση της 

σχετικής πίστωσης.

- Αποδέχτηκε οµόφωνα την παραίτηση 

και την αντικατάσταση αναπληρωµατικού 

µέλους Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθµιας 

Εκπαίδευσης (προτάθηκε η δηµότισσα κ. 

Μερενίδου).

- Ενέκρινε οµόφωνα τον καταλογισµό πο-

σού 1.731.739,24 € από τον δήµο Θέρµης 

στην ΓΑΙΑ Α.Ε.-Μελετών.

- Ενέκρινε οµόφωνα την διαγραφή βεβαιω-

µένων οφειλών.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναµόρφω-

ση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016. 

Με την απόφαση µειοψήφησε ο ∆.Σ. κ. 

Μοσχόπουλος στον ΚΑ 30.7135.020 που 

αφορά την προµήθεια πινακίδων και ο ∆.Σ. 

κ. Βλαχοµήτρος στον ΚΑ 30.7135.007 που 

αφορά την προµήθεια σαµαριών

- Ενέκρινε οµόφωνα την ανάληψη υποχρέ-

ωσης (δέσµευση πίστωσης) για προµήθεια 

ειδών σηµαιοστολισµού και τη συγκρότηση 

επιτροπής παραλαβής της προµήθειας.

- Ενέκρινε οµόφωνα την ανάληψη υποχρέ-

ωσης (δέσµευση πίστωσης) για την προµή-

θεια στεφανιών για τις εκδηλώσεις της 28ης 

Οκτωβρίου και τη συγκρότηση της επιτρο-

πής παραλαβής της προµήθειας.

- Ενέκρινε οµόφωνα το αίτηµα για συνδι-

οργάνωση εκδήλωσης για το Μακεδονικό 

αγώνα και τη συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής.

- Ενέκρινε οµόφωνα την οικονοµική ενίσχυ-

ση απόρων κατοίκων.



Στις 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 δηµοσιεύθηκε 
στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 

άρχισε να ισχύει ο νόµος 4412/2016, που 
αφορά στην ανάθεση και εκτέλεση των δη-
µοσίων συµβάσεων έργων, µελετών, προ-
µηθειών και υπηρεσιών (τεχνικών, συναφών 
επιστηµονικών και γενικών).
Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια 
που τροποποιείται η νοµοθεσία των δηµο-
σίων έργων. Η πρόσφατη αυτή αλλαγή έγι-
νε κυρίως για την προσαρµογή της εθνικής 
νοµοθεσίας στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για 
τις δηµόσιες συµβάσεις, η ισχύς των οποίων 
άρχισε το 2014, µε υποχρέωση των κρατών-
µελών να προσαρµόσουν τη νοµοθεσία τους 
µέχρι τον Απρίλιο του 2016.
Θετική καινοτοµία του νέου νόµου είναι η 
ενοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης όλων 
των κατηγοριών δηµοσίων συµβάσεων, µε 
µικρές διαφοροποιήσεις, ενώ µέχρι τώρα 
ίσχυε διαφορετική νοµοθεσία για τις µελέ-
τες, τα έργα και τις προµήθειες. Ειδικά για τις 
προµήθειες υπήρχε διαφορετική νοµοθεσία 
ακόµη και µεταξύ των κεντρικών αναθετου-
σών Αρχών και των φορέων της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.
Ο νέος νόµος βασίζεται στις οικονοµικές, κοι-
νωνικές και πολιτικές αρχές που καθορίζουν 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α. Περιέχει διατάξεις που διευκολύνουν 
την ανοικτή, ελεύθερη αγορά, απλοποιούν 
τις διαδικασίες µε χρήση νέων τεχνολογιών 
(ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί κ.λπ.), και στο-
χεύουν στη µείωση του κόστους των συµ-
βάσεων µε εισαγωγή διατάξεων για µαζικές 
αγορές από κεντρικές αναθέτουσες αρχές.
β. Θέτει δικλείδες ασφαλείας για την επί-
τευξη διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισµού και 
ίσης αντιµετώπισης των οικονοµικών φορέ-
ων από τις αναθέτουσες αρχές.
γ. Αποκλείει από τις διαγωνιστικές διαδικα-
σίες φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν 
συµµετοχή σε διευρυµένο κατάλογο εγκλη-
µατικών δραστηριοτήτων, συµπληρώνοντας 
αυτόν που ίσχυε µέχρι σήµερα µε έλεγχο για 
συµµετοχή σε τροµοκρατικές οργανώσεις, 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δρα-
στηριότητες, χρηµατοδότηση τροµοκρατίας, 
προώθηση παιδικής εργασίας και άλλων 
µορφών εµπορίας ανθρώπων.
δ. Τέλος, απορρίπτει προσφορές φυσικών 
ή νοµικών προσώπων που παραβιάζουν τις 
εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, εργατικής και κοινωνι-
κοασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Είναι σαφές ότι όλα τα παραπάνω στοχεύουν 
σε ένα σύστηµα κανόνων για τις δηµόσιες 
συµβάσεις που βελτιώνει και επιταχύνει τις 
διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα αναβαθµίζει το 
κοινωνικό περιβάλλον και τις σχέσεις µεταξύ 
δηµοσίων φορέων και πολιτών, µε απώτερο 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δη-
µοσίων µελετών και έργων, καθώς και των 
προµηθειών του δηµόσιου τοµέα.
Αν τελείωνε εδώ η αναφορά στον νέο νόµο, 
θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για µία πολύ 
επιτυχηµένη προσπάθεια του Υπουργείου 
Υποδοµών, και της κυβέρνησης γενικότερα, 
στην κατεύθυνση της βελτίωσης του συστή-
µατος παραγωγής δηµοσίων έργων και προ-
µηθειών του δηµοσίου.
ΟΜΩΣ, εδώ αρχίζουν τα «αλλά» και τα 
προβλήµατα
Μετά την έναρξη εφαρµογής του νόµου, 
και έχοντας διανύσει ήδη τρεις µήνες, πα-
ρατηρείται ένα «φρενάρισµα» στους διαγω-
νισµούς για την ανάθεση δηµοσίων συµβά-
σεων έργων, µελετών και υπηρεσιών. Για 
τις προµήθειες δεν παρατηρείται αντίστοιχο 
ζήτηµα, επειδή η νέα νοµοθεσία είναι ως επί 
το πλείστον συµβατή µε την παλιά.
Τα προβλήµατα που εντοπίζονται στη λει-
τουργία του νέου νόµου συνοψίζονται στα 
παρακάτω:
α. Για την πλήρη εφαρµογή του νόµου απαι-
τείται η έκδοση περίπου 50 υπουργικών ή 
κοινών υπουργικών αποφάσεων, προεδρι-
κών διαταγµάτων και εγκυκλίων. Κάποια 
από αυτά τα νοµοθετήµατα είναι υποχρε-
ωτικό να εκδοθούν για τη λειτουργία του 
νόµου, κάποια άλλα µόνο για τη λειτουργία 
συγκεκριµένων διατάξεων, χωρίς ωστόσο να 
κωλύουν τις υπόλοιπες διαδικασίες. Το αρ-
µόδιο Υπουργείο Υποδοµών έχει αναθέσει 
σε οµάδες εργασίας τη σύνταξη 13 υπουρ-
γικών αποφάσεων και µίας εγκυκλίου, αλλά 
οι διαδικασίες προχωρούν µε πολύ αργούς 
ρυθµούς.
β. Υπάρχουν προβλήµατα στις µεταβατικές 
διατάξεις του νόµου και δεν είναι σαφές µε 
ποιο τρόπο µπορούν να προωθηθούν ορι-
σµένες διαδικασίες.
γ. Ορισµένες από τις διατάξεις απαιτούν δι-
ευκρινίσεις και ερµηνείες, µε αποτέλεσµα να 
µην µπορούν να εφαρµοστούν, ή αν εφαρ-

µοστούν να υπάρχει πιθανότητα ενστάσεων 
και άρα διακοπής των διαδικασιών. Επίσης, 
υπάρχουν διατάξεις που είναι αντίθετες µε-
ταξύ τους και δεν έχει διευκρινιστεί πότε και 
πώς θα τροποποιηθούν.
Αν στα παραπάνω προστεθεί και η αδυνα-
µία ή άρνηση ή κωλυσιεργία των υπηρεσιών 
των αναθετουσών αρχών να ασχοληθούν µε 
κάτι καινούργιο, που απαιτεί αυξηµένη ενέρ-
γεια και χρόνο απασχόλησης, είναι φανερό 
ότι ο νέος νόµος αποτελεί τροχοπέδη σε µία 
εποχή που η απορρόφηση κονδυλίων, ιδιαί-
τερα από τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προ-
γράµµατα είναι κρίσιµη και αναγκαία.
ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ οι διαγωνισµοί για την 
ανάθεση µελετών και έργων
Σήµερα, για να γίνουν διαγωνισµοί ανάθεσης 
έργων, πρέπει να αποτυπωθούν στα τεύχη 
δηµοπράτησης οι διαφορές του νέου θεσµι-
κού πλαισίου σε σχέση µε το παλιό. Μόλις 
πρόσφατα η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµο-
σίων Συµβάσεων εξέδωσε τεύχη δηµοπρά-
τησης, αλλά και αυτά µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν µόνο προσωρινά µέχρι την έκδο-
ση των οριστικών πρότυπων τευχών. Έτσι 
από τον Αύγουστο µέχρι σήµερα δεν έχει 
προκηρυχθεί κανένα έργο, και αυτό φαίνεται 
ότι θα συνεχίσει να ισχύει για κάποιο ακόµη 
χρονικό διάστηµα.
Τρανταχτό παράδειγµα είναι τα σχολικά κτί-
ρια που έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας, ήδη από τον Μάιο του 2016. 
Με φυσιολογικούς ρυθµούς, τε έργα αυτά 
έπρεπε ήδη να είναι σε φάση εκτέλεσης ερ-
γασιών! Όµως είναι παγωµένα, αν και πρό-
κειται για έργα τεράστιας σπουδαιότητας, 
αφού θα καλύψουν ανάγκες σχολικής στέ-
γης, προσφέροντας στους µαθητές άνετο και 
ασφαλές περιβάλλον.
Στην κατηγορία αυτή ανήκει και το έργο 
κατασκευής του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Θέρµης, στο Τριάδι, προϋπολογισµού 2,5 
εκ. ευρώ. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι 
η Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Θέρµης, σε 
συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, και µε σύµφω-
νη γνώµη της διοίκησης του δήµου, προετοί-
µασε τεύχη δηµοπράτησης προσαρµοσµένα 
στη νέα νοµοθεσία, τα οποία υπέβαλε προς 
έγκριση, ώστε να προχωρήσουν άµεσα οι 
διαδικασίες ανάθεσης του έργου.
Σε χειρότερη θέση από τα παραπάνω βρί-
σκονται τα έργα που είχε επιλεγεί να ανα-
τεθούν µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκει το έργο της κα-
τασκευής νέας Μονάδας Επεξεργασίας Λυ-
µάτων της Θέρµης, προϋπολογισµού 9,5 εκ. 
ευρώ, που ενώ έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα χρηµατοδότησης (ΕΠΠΕΡΑΑ) 

εδώ και καιρό, και ενώ οι Υπηρεσίες του ∆ή-
µου προσάρµοσαν τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου σε νέα πρότυπα που εκδόθηκαν 
πριν το καλοκαίρι, προέκυψε η ψήφιση του 
νέου νόµου. Στην περίπτωση του συστήµα-
τος µελέτη-κατασκευή ο νόµος προβλέπει 
την έκδοση µιας Υπουργικής Απόφασης 
που θα ρυθµίζει τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις κατάρτισης και τήρησης Μητρώου 
υπαλλήλων που µπορούν να συµµετέχουν 
σε Επιτροπές ∆ιαγωνισµών. Μέχρι να γίνει 
το Μητρώο αυτό, ο νόµος δεν επιτρέπει 
να ανατίθενται έργα µε το σύστηµα µελέτη-
κατασκευή!!
Ένα τελευταίο πρόβληµα που έχει προκύψει 
αφορά στις απευθείας αναθέσεις χαµηλού 
προϋπολογισµού και επείγοντος χαρακτήρα 
µελετών, που επιτρεπόταν από τον ∆ηµο-
τικό και Κοινοτικό Κώδικα, ειδικά για τους 
δήµους. Η διάταξη αυτή έχει καταργηθεί, 
επειδή πολλοί ∆ήµοι καταστρατηγούσαν τη 
διευκόλυνση αυτή της νοµοθεσίας, αναθέ-
τοντας σωρηδόν µελέτες στους ίδιους µελε-
τητές. Όµως, µε την κατάργηση θίγονται και 
όσοι ∆ήµοι έκαναν ορθή χρήση της διάτα-
ξης, χρησιµοποιώντας µια απλή και σύντο-
µη διαδικασία για να υλοποιήσουν κυρίως 
ζητήµατα της καθηµερινότητας. Ο νέος νό-
µος προβλέπει την ανάθεση µε συνοπτικές 
διαδικασίες για µελέτες, έργα και προµήθει-
ες χαµηλού κόστους. Ο δήµος Θέρµης, έχει 
ήδη αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα προ-
ωθώντας διαγωνισµούς για την υλοποίηση 
ενός µικρού µεγέθους αλλά µεγάλης ση-
µασίας έργου, του Κέντρου Κοινότητας και 
µιας επίσης µικρού µεγέθους, αλλά µεγάλης 
σηµασίας µελέτης, για το Γυµναστήριο Ταγα-
ράδων.
Και αναρωτιέται κανείς: 
ΓΙΑΤΙ τόση προχειρότητα, ανευθυνότητα και 
αδιαφορία από πλευράς της πολιτείας;
ΓΙΑΤΙ ενώ ήταν γνωστό εδώ και δύο χρόνια 
ότι απαιτείται η προσαρµογή στις νέες Οδηγί-
ες, το Υπουργείο λειτούργησε πυροσβεστικά 
και χωρίς κανένα προγραµµατισµό;
ΜΗΠΩΣ στο όνοµα του εκσυγχρονισµού της 
νοµοθεσίας, κάποιοι φρόντισαν να παγώ-
σουν τα έργα, για να µην πληρώσουν την 
εθνική συµµετοχή στα συγχρηµατοδοτούµε-
να προγράµµατα;
Ενηµερωθήκαµε ότι στον κρατικό προϋπο-
λογισµό του 2017 µεταφέρθηκαν 250 εκ. 
ευρώ από τα συγχρηµατοδοτούµενα στο 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (δη-
λαδή από κωδικούς που διαχειρίζονται οι 
Περιφέρειες σε κωδικούς που διαχειρίζεται 
ο Υπουργός Υποδοµών).
ΜΗΠΩΣ οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις;
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Η αδράνεια της πολιτείας 
φρενάρει τα έργα των δήµων

«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
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Καταιγιστικές εξελίξεις 
στη Σουρωτή

Η παράταξή µας, από τη στιγµή που 

πληροφορήθηκε το γεγονός (γύρω 

στις 25 Αυγούστου), κινήθηκε άµεσα προ-

κειµένου να ενηµερωθεί για τους ενδεχό-

µενους κινδύνους µιας τέτοιας εξέλιξης.

Συγκεκριµένα, αφού συναντήθηκε µε τα 

στελέχη της επιχείρησης και άκουσε τις 

απόψεις τους, ενόψει της έκτακτης γενικής 

συνέλευσης που έγινε στις 30 Αυγούστου, 

ζήτησε να διεξαχθεί προ ηµερήσιας διάτα-

ξης συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο, 

για: α) να πληροφορηθεί τις απόψεις της δι-

οίκησης και β) να υπάρξει ανταλλαγή από-

ψεων γύρω από τη στάση που θα έπρεπε 

να κρατήσει ο δήµος.

∆ύο βασικοί λόγοι µας οδήγησαν στην 

απόφαση αυτή:

1) Ο δήµος κατέχει το 16% περίπου του 

µετοχικού κεφαλαίου της ΣΟΥΡΩΤΗΣ και 

εποµένως έχει ΑΜΕΣΟ συµφέρον.

2) Η ΣΟΥΡΩΤΗ, παρά το γεγονός ότι δεν 

είναι εταιρεία λαϊκής βάσης, δεν είναι µια 

κλασσική κερδοσκοπική Α.Ε., αλλά µια 

εταιρεία πολυµετοχική, µε έντονα κοινω-

νικά χαρακτηριστικά, στενά συνδεδεµένη 

µε τον τόπο λειτουργίας της, µε σηµαντική 

συνεισφορά τόσο σε έργα υποδοµής, όσο 

και σε στήριξη πολιτιστικών-αθλητικών 

δραστηριοτήτων.

∆υστυχώς η διοίκηση θεώρησε ότι το θέµα 

δεν έπρεπε να µας απασχολήσει ούτε τότε, 

ούτε τις παραµονές του πλειστηριασµού, 

που ξαναθέσαµε το θέµα, ώστε να διατυ-

πώσει και ο δήµος τη δική του θέση, που 

κατά τη δική µας άποψη θα έπρεπε να 

διαµορφωθεί: ένα κοινό µέτωπο µε τους 

µικροµετόχους της εταιρείας, στο πλαίσιο 

µιας προσπάθειας να διατηρηθεί ο σηµερι-

νός χαρακτήρας της επιχείρησης.

Κι’ έτσι φτάσαµε στον πλειστηριασµό της 

28ης Σεπτεµβρίου, όπου εκτός από την 

επιχείρηση και ένα FUND, πιθανότατα συµ-

φερόντων Λιακουνάκου, έκανε την εµφάνι-

σή της η COCA-COLA 3E, η οποία πλειο-

δότησε και πήρε το 15% των µετοχών.

Μετά την εξέλιξη αυτή, για µας ήταν φανε-

ρό ότι η 3Ε δεν ήρθε για να γίνει απλά ένας 

από τους µετόχους της ΣΟΥΡΩΤΗΣ, αλλά 

για να αποσπάσει το πλειοψηφικό πακέτο 

και τον έλεγχο της επιχείρησης, που έχει 

καταφέρει µε το επώνυµο προϊόν της να 

κυριαρχεί στην ελληνική αγορά.

Στη συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου θέ-

σαµε εκ νέου το θέµα και ζητήσαµε να 

συζητηθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στο ∆.Σ. Παραπέµ-

φθηκε η συζήτηση για το µέλλον, όταν πια 

οι εξελίξεις θα µας έχουν προσπεράσει και 

θα έχουν δηµιουργηθεί τετελεσµένα.

Στη συνέχεια εµφανίστηκε στο προσκήνιο 

η εταιρεία του οµογενούς ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙ∆Η, 

η οποία εξαγόρασε (άγνωστο ακόµα πόσο) 

ποσοστό µετοχών, µε στόχο να θέσει την 

εταιρεία υπό τον έλεγχό της.

Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, 

το βέβαιο είναι ότι η ΣΟΥΡΩΤΗ χάνει πια 

τον πολυµετοχικό της χαρακτήρα, µε την 

έντονη τοπικότητα και περιέρχεται στον 

έλεγχο ενός µεγαλοµετόχου (είτε η 3Ε θα 

είναι αυτή είτε ο Ι.Σ.), που φυσικά κύριο 

στόχο θα έχει την κερδοφορία και τα οφέ-

λη που απορρέουν απ’ αυτή. Ουσιαστικά, 

δηλαδή, η επιχείρηση χάνει τον κοινωνικό 

της χαρακτήρα και µετατρέπεται σε αµιγώς 

κερδοσκοπική. Φυσικά ούτε λόγος για την 

«επιδιωκόµενη» ενίσχυση της µετοχικής 

θέσης του δήµου στην επιχείρηση. Κατά τη 

γνώµη µας η συρρίκνωση µέχρις απαξίω-

σης της συµµετοχής του είναι αναπόφευ-

κτη.

Για να µην παρεξηγηθούµε, πάντως, ξεκα-

θαρίζουµε ότι η παράταξή µας δεν είναι 

αντίθετη ούτε στην ανάπτυξη της υγιούς 

επιχειρηµατικότητας ούτε στην καλή πο-

ρεία των επιχειρήσεων. Αλλά στην προκει-

µένη περίπτωση διακυβεύονται σηµαντικά 

συµφέροντα για την τοπική κοινωνία, όπως 

η διατήρηση και αύξηση σταθερών και αξι-

οπρεπώς αµειβόµενων θέσεων εργασίας, 

καθώς και η συνέχιση απόδοσης κοινωνι-

κού µερίσµατος, µε οποιαδήποτε ανταπο-

δοτική µορφή. Η συµµετοχή του δήµου 

στη διοίκηση θα πρέπει να διασφαλίζει τα 

παραπάνω και να συµβάλλει ενεργά στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της δυ-

ναµικής της εταιρείας.

Γι’ αυτό και θεωρούσαµε ότι έπρεπε να 

προηγηθεί η συζήτηση στο ∆.Σ., ώστε να 

αναπτυχθεί ο κατάλληλος προβληµατι-

σµός και η διαµόρφωση της θέσης εκείνης, 

που θα διασφαλίζει τα σηµαντικά αυτά δι-

ακυβεύµατα.

Εµείς ως παράταξη ένα πράγµα µπορούµε 

να υποσχεθούµε: ότι θα παρακολουθούµε 

τις εξελίξεις και θα υπερασπιστούµε όσο 

καλύτερα µπορούµε το συµφέρον του δή-

µου και της τοπικής κοινωνίας

Υ.Γ. Το απόγευµα της Τετάρτης 2/11/16 

έγινε ενηµερωτική συγκέντρωση των µι-

κροµετόχων, των φορέων και των κατοί-

κων της Σουρωτής, την οποία ζήτησε ο 

κ. ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ, που στην τοποθέτησή 

του δεσµεύθηκε ενώπιον του κοινού ότι, 

εφόσον εξασφαλίσει το πλειοψηφικό πακέ-

το µετοχών θα επενδύσει σηµαντικά ποσά 

(της τάξης των 15 εκατ. ΕΥΡΩ αρχικά) για 

τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό, την επέκτα-

ση και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς 

της στο εξωτερικό.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι βρίσκεται σε επα-

φή µε το δήµο Θεσ/νίκης για την παραχώ-

ρηση των Λουτρών Θέρµης, προκειµένου 

να επενδύσει και στον ιαµατικό τουρισµό.

Στη συγκέντρωση, εκτός του ∆ηµάρχου 

κ. Παπαδόπουλου, παραβρέθηκαν εκ µέ-

ρους της παράταξής µας οι δηµοτικοί σύµ-

βουλοι Απόστολος Πράτανος και Ευγενία 

Αγοραστούδη. Ο Απόστ. Πράτανος στην 

τοποθέτησή του ζήτησε από τον κ. Σαβ-

βίδη, αν αναλάβει τον έλεγχο της ΣΟΥΡΩ-

ΤΗΣ, τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων 

εργασίας, καθώς και του κοινωνικού της 

χαρακτήρα.

Στην απάντησή του ο κ. Σαββίδης δεσµεύ-

θηκε για τα παραπάνω.

> Από τον περασµένο Ιούνιο, 
που η Τράπεζα Πειραιώς 
έβγαλε σε πλειστηριασµό 
το 15% των µετοχών της 
ΣΟΥΡΩΤΗΣ ιδιοκτησίας του 
οµίλου Λιακουνάκου, οι 
εξελίξεις που ακολούθησαν 
ήταν ραγδαίες.

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»



Συγκεκριµένα, αναφέρουν:
«“Στο ίδιο έργο θεατές» θα µπορού-

σε να είναι ο τίτλος του συνεδρίου που 
οργάνωσε η ΚΕ∆Ε µε θέµα »Αλλαγή του 
Καλλικράτη –νέο µοντέλο Οργάνωσης και 
∆ιοίκησης του Κράτους». Το µόνο που αλ-
λάζει κάθε φορά είναι οι ρόλοι, ανάλογα µε 
την εναλλαγή των κυβερνήσεων. Σταθερή 
και απαράµιλλη όµως µένει η «αξία» της 
προσήλωσης όλων των αστικών κοµµάτων 
και των παρατάξεών τους στην Τοπική ∆ιοί-
κηση, στο µονόδροµο των αντιδραστικών, 
αντιλαϊκών µέτρων, της ΕΕ, του κεφαλαίου, 
του 3ου µνηµονίου που ψήφισαν µαζί ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΑΝΕΛ, Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ.
Φυσιολογικά λοιπόν και στο συνέδριο, οι 
αντίστοιχες παρατάξεις οµοφώνησαν σε αντι-
στοίχου περιεχοµένου κείµενο συµπερασµά-
των – προτάσεων προς την κυβέρνηση.
• Συναγωνιζόµενοι µε την κυβέρνηση για 
το ποιος θα ευθυγραµµιστεί έγκαιρα µε τις 
µνηµονικές πολιτικές.
• Ποιος θα ανοίξει πιο γρήγορα την πόρτα 
των ∆ήµων στην επιχειρηµατική λειτουργία, 
ποιος θα στρώσει στέρεο δρόµο ώστε οι 
επιχειρηµατικοί όµιλοι να ανοίξουν κερδο-
φόρες µπίζνες πάνω στη δηµοτική ακίνητη 
περιουσία, να εκµεταλλευτούν πόρους, 
υποδοµές και δοµές των δήµων.
• Στο όνοµα της δήθεν οικονοµική αυτο-
τέλειας εισηγείται η πλειοψηφία της ΚΕ∆Ε 
την επιβολή νέων τοπικών φόρων ώστε να 
µπορούν πιο εύκολα να εισπράττονται από 
τα νοικοκυριά. Επιδιώκουν δίπλα στην φο-
ρολογική επιδροµή του κράτους να στηθεί 
ένας ακόµη φοροεισπρακτικός κατασταλ-
τικός µηχανισµός ενάντια στα εργατικά λα-
ϊκά νοικοκυριά µε κορµό τους δήµους. 
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά τις προτάσεις 
τους «για την θεσµοθέτηση ενός νέου φό-
ρου ακίνητης περιουσίας, σύµφωνα µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, αφού αυτός ο φόρος 
θεωρείται ο πλέον δίκαιος φόρος (…)» για 
«αύξηση της αντιληπτικότητας του φόρου» 
όπως προκλητικά περιγράφουν την ένταση 
της ανταπόδοσης!
Οι δήµαρχοι και οι δηµοτικοί σύµβουλοι 
που έχουν εκλεγεί µε τη στήριξη του ΚΚΕ, 
χάλασαν και στο συνέδριο την οµοφωνία 
της αντιλαϊκής συναίνεσης.
Έχοντας άλλη αφετηριακή γραµµή, αυτή της 
ανάδειξης των λαϊκών αναγκών, αποκάλυ-
ψαν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των αλλαγών 
που ετοιµάζουν κυβέρνηση και η πλειοψη-
φία της ΚΕ∆Ε στην Τοπική ∆ιοίκηση.

Ανέδειξαν ότι οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις 
σε κράτος και τοπική διοίκηση που εξελίσ-
σονται ούτε έφεραν ούτε θα φέρουν ποτέ 
ανάπτυξη προς όφελος του λαού. ∆εν µπο-
ρούν να αναιρέσουν τις οικονοµικές περιφε-
ρειακές ανισοµετρίες, ούτε τη συγκέντρωση 
του πλούτου σε λίγα χέρια και θα λειτουρ-
γήσουν εχθρικά και σε βάρος της πλειοψη-
φίας του λαού.
Καµία φιλολαϊκή περιφερειακή και τοπική 
πολιτική δεν µπορεί να υπάρξει όσο η γενι-
κή πολιτική παραµένει αντιλαϊκή.
Γι’ αυτό και η εναντίωση στις αντιδραστικές 
ανατροπές σε κράτος και τοπική διοίκηση 
για εργαζόµενους και εκλεγµένους στα το-
πικά και περιφερικά όργανα σηµαίνει πρώτα 
και κύρια την οργάνωση της πάλης για την 
ανατροπή της πολιτικής κεφαλαίου και ΕΕ.
Αυτές τις καθάριες θέσεις, αφού το προε-
δρείο της ΚΕ∆Ε δεν µπορεί να τις αντικρού-
σει, επιχειρεί, ει δυνατόν, να τις εξοβελίσει. 
Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσαν µιλάνε 
ψευδώς για οµοφωνία. Αποκρύπτουν την 
πρόταση που κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση». Παρασιωπούν και εξαφανίζουν την 
θέση των δηµάρχων και αιρετών µε το ψη-
φοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης»!
Καλούµε όσους από τους αιρετούς επιµέ-
νουν να έχουν ως αφετηρία και έγνοια τις 
αγωνίες και τον αγώνα του λαού, να µην 
εγκλωβιστούν στη λογική για το πώς οι δή-
µοι θα γίνουν πιο λειτουργικοί στην προώ-
θηση µιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής.
Να απορρίψουν τις θέσεις ΚΕ∆Ε που συνθέ-
τουν πλάι σε αυτές της κυβέρνησης ένα νέο 
αντιλαϊκό κατήφορο στους ∆ήµους.
Γνωρίζουµε φυσικά, ότι δεν φτάνει η βούλη-
σή µας για να ανατραπούν αυτές οι αντιλαϊ-
κές πολιτικές που µετατρέπουν τους δήµους 
όλο και περισσότερο σε ένα ακόµα φορο-
µπηχτικό µηχανισµό. Είναι ο λαϊκός παρά-
γοντας, η δύναµη που πρέπει να παρέµβει 
αποφασιστικά για να ανατρέψει το σύνολο 
των αντιλαϊκών πολιτικών που µετατρέ-
πει σε συντρίµµια τα λαϊκά δικαιώµατα, τις 
ανάγκες του λαού και της νεολαίας του σε 
εµπόρευµα, τον µόχθο και τη ζωή τους σε 
λάφυρο της ανταγωνιστικότητας και της κερ-
δοφορίας των µεγάλων επιχειρήσεων».

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η δηµο-
τική αρχή του ∆ήµου Θέρµης. Αυτή η γραµ-
µή είναι που γεννά ολοένα και περισσότερα 
αδιέξοδα και σε τοπικό επίπεδο, κάνει µα-

κρινό όνειρο αναγκαίες για το σήµερα στοι-
χειώδεις υποδοµές ( αντιπληµµυρικά, σχο-
λεία, παιδικές χαρές, άλλες υποδοµές) και 
φορτώνει ολοένα και νέα βάρη στην πλάτη 
του λαϊκού κόσµου της περιοχής ( παιδικοί 
σταθµοί, πολιτισµός, αθλητισµός, αντα-
ποδοτικές υπηρεσίες, τοπικοί φόροι, τέλη 
σύνδεσης κ.α). Αυτή η γραµµή είναι που 
οδήγησε στην αποδοχή της περικοπής της 
κρατικής χρηµατοδότησης στους δήµους 
κατά 70%, τη γενίκευση των ελαστικών 
σχέσεων εργασίας (2µηνα, 5µηνα, 8µηνα, 
4ωρα κλπ), την παράδοση υπηρεσιών σε 
ιδιώτες( µελέτες, κατασκευές, πράσινο, νε-
κροταφεία, σκουπίδια), την επιχειρηµατική 
τελικά λειτουργία των δήµων.
Κόντρα σε αυτή τη γραµµή παλεύουν οι 
εκλεγµένοι της Λαϊκής Συσπείρωσης και στο 
δήµο Θέρµης καλώντας το λαό της περιο-
χής µας να σηκώσει το µπόι του και να πα-
λέψει οργανωµένα χωρίς καµιά αναµονή για 
την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών 
του βάζοντας στο στόχαστρο την αντιλαϊκή 
πολιτική και αυτούς που την εφαρµόζουν 
και την υπηρετούν κεντρικά και τοπικά. 
• Εντείνουµε τον αγώνα για αποκλειστικά 
δηµόσιο δωρεάν σύστηµα στους βασικούς 
κοινωνικούς τοµείς της Υγείας - Πρόνοιας 
και Παιδείας µε πλήρη χρηµατοδότηση από 
το κράτος.
• Αντιτασσόµαστε στη µεταφορά των αρµο-
διοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη 
του κεντρικού κράτους για την ανάπτυξη - 
λειτουργία στην Τοπική ∆ιοίκηση γιατί αυτό 
σηµαίνει τελικά µεταφορά του κόστους στις 
πλάτες του λαού.
• Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορο-
λογία, κάθε έµµεση φορολογία.
• Μόνιµη, σταθερή δουλειά µε πλήρη δι-
καιώµατα για όλους τους εργαζοµένους.
• Να ανατραπεί το νοµοθετικό πλαίσιο που 
καθιστά δήµους και περιφέρειες πεδίο επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας.
• ∆ιεκδικούµε σχεδιασµό και υλοποίηση, 
σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επί-
πεδο, υποδοµών και µηχανισµών δηµόσιας 
προστασίας από πληµµύρες - πυρκαγιές - 
σεισµούς - άλλες καταστροφές από καιρικά 
φαινόµενα - ρύπανση και µόλυνση του νε-
ρού και του αέρα.
• Απαιτούµε δραστική αύξηση των κρατικών 
δαπανών από τον προϋπολογισµό για κοι-
νωνική πολιτική, για ενίσχυση της λαϊκής οι-
κογένειας, για τη λειτουργία των δηµοτικών 
υπηρεσιών σε απορρίµµατα, πράσινο κ.λπ

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

Με αφορµή το συνέδριο της 
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας 

> Καµία συναίνεση µε ΚΕ∆Ε 
και κυβέρνηση στο νέο 
αντιλαϊκό κατήφορο στην 
Τοπική ∆ιοίκηση, αναφέρουν 
σε κοινή δήλωσή τους οι 
δήµαρχοι µε το ψηφοδέλτιο 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης»: 
Κώστας Πελετίδης, 
Πατρέων, Μιχάλης Σελέκος, 
Χαϊδαρίου, Βαγγέλης 
Σίµος, Πετρούπολης, Ηλίας 
Σταµέλος, Καισαριανής και 
Στέλιος Σταµούλος, Ικαρίας.
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∆ηµόσιες αστικές συγκοινωνίες 
µε εργατικό και κοινωνικό έλεγχο:
Η µόνη λύση για τον ΟΑΣΘ

«ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ και ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

Η έκθεση των «σοφών» για τα εργασια-
κά, που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα, δεν 

αποτελεί δυστυχώς έκπληξη για κανέναν. 
Η υγεία στις δηµόσιες δοµές διαλύεται, η 
δηµόσια παιδεία υποβαθµίζεται όλο και 
περισσότερο, οι µισθοί εξαερώνονται, οι 
συνθήκες της µειωµένης, ελαστικής, ανα-
σφάλιστης πλέον εργασίας, θυµίζουν κατα-
στάσεις δουλείας, η ανεργία είναι στα ύψη, 
εκατοντάδες χιλιάδες νέοι οδηγούνται στη 
µετανάστευση, οι συνταξιούχοι βλέπουν 
τις συντάξεις τους να κατακρεουργούνται, 
οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι πια, τα χρέη 
των ιδιωτών προς τις τράπεζες και το δη-
µόσιο καλπάζουν, ενώ µέσω της πώλησης 
των δανείων σε funds και των πλειστηρια-
σµών υφαρπάζεται η λαϊκή περιουσία. Ο 
δηµόσιος πλούτος ξεπουλιέται µε γοργούς 
ρυθµούς (ΕΥΑΘ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ κτλ.), πα-
ραδίνοντάς τον στις αρπακτικές ορέξεις του 
διεθνούς κεφαλαίου, χάριν ενός αδηφάγου 
άδικου και αντιλαϊκού δηµόσιου χρέους, 
που δεν έχουν καµιά υποχρέωση να πλη-
ρώσουν τα λαϊκά στρώµατα. 
Σ αυτό το ζοφερό περιβάλλον, στην πόλη 
µας, τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει κι ένα επι-
πλέον σοβαρό ζήτηµα, αυτό της µετακίνη-
σης των πολιτών. 
Με αφορµή τις πρόσφατες απεργίες των 
εργαζοµένων, ξαναβγήκε στην επιφάνεια το 
θέµα του ΟΑΣΘ. Είναι γνωστό σε όλους το 
τεράστιο ζήτηµα του φαύλου καθεστώτος 
στον ΟΑΣΘ, όπου, µε λεόντειες συµφωνίες 
µε τις εκάστοτε κυβερνήσεις, από το 1957, 
ο ΟΑΣΘ, µια ιδιότυπη ιδιωτική, αλλά κρα-
τικοδίαιτη «εταιρεία», έχει το αποκλειστικό 
δικαίωµα διαχείρισης της µετακίνησης των 
πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Έχει διασφαλι-
σµένα ετήσια κέρδη τα οποία διανέµει κάθε 
χρόνο, από τον πρώτο µήνα, στους µετό-
χους της (16,5 εκ. ευρώ ετησίως τα επόµε-
να πέντε χρόνια), ενώ αύξησε την τιµή του 
εισιτηρίου τρεις φορές από το 2009 ως το 
2014, πέτυχε τα λεωφορεία της να ανανε-
ώνονται κάθε 20 αντί για κάθε 15 χρόνια, 
οι ισολογισµοί της δεν έχουν δηµοσιευθεί 
ποτέ, όπως και τα ονόµατα των µετόχων, 
µείωσε τα δροµολόγια και κατάργησε τα 
νυχτερινά, οι βλάβες στα λεωφορεία δια-
δέχονται η µια την άλλη, υπάρχουν κρού-
σµατα αντικοινωνικής και ρατσιστικής συ-
µπεριφοράς κάποιων οδηγών, καθώς και 

επιθετικής συµπεριφοράς των ελεγκτών 
απέναντι σε συµπολίτες µας που αδυνατούν 
να πληρώσουν το αντίτιµο του εισιτηρίου. 
Την ίδια ώρα, η ∆ιοίκηση του ΟΑΣΘ αφήνει 
απλήρωτους τους εργαζόµενους, χρησιµο-
ποιώντας τους ως µέσον πίεσης προς την 
κυβέρνηση, προκειµένου αυτή να προκα-
ταβάλει τις ετήσιες αντισταθµιστικές εισφο-
ρές. Έχει επίσης εξαγγείλει και νέα αύξηση 
του εισιτηρίου (κάρτας), ώστε να κρατήσει 
άθικτα τα κέρδη της. 
Το φαύλο καθεστώς µε τον ΟΑΣΘ πρέπει 
να καταργηθεί, αλλά η λύση δεν είναι η 
είσοδος άλλων ιδιωτών «επενδυτών». Κο-
ροϊδεύει την κοινωνία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ όταν λέει ότι απορρίπτει το µοντέλο 
του ΟΑΣΘ, και την ίδια ώρα ξεπουλάει για 
45 εκατ. ευρώ την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ετοιµάζει 
το ξεπούληµα των αστικών συγκοινωνιών 
στην Αθήνα. Το πρόβληµα του ΟΑΣΘ δε θα 
λυθεί αν έρθει ένας «µεγάλος επενδυτής» 
από ελληνικά και ξένα µονοπώλια, αντί για 
το σηµερινό πολυµετοχικό σύστηµα που 
στην εποχή του µνηµονίου θεωρείται ξεπε-
ρασµένο από το κεφάλαιο. 
Η πρωτοβουλία µας για τις συγκοινωνίες 
είναι ένα µέτωπο της συνολικής µας µάχης 
για κατάργηση των Μνηµονίων, το σταµά-
τηµα των ιδιωτικοποιήσεων, και ανατροπής 
των κυβερνήσεων και των πολιτικών δυνά-
µεων που τα στηρίζουν. 
Σε αυτά τα πλαίσια, καταθέτουµε για συζή-
τηση, αρχικά, τις προτάσεις µας: 
- Η µετακίνηση είναι αναφαίρετο κοινωνικό 
δικαίωµα, το οποίο δε µπορεί να «διαχειρί-
ζεται» κανένας ιδιώτης, και σε καµία περί-
πτωση δε µπορεί να υπόκειται στη λογική 
του κέρδους. Οι ιδιώτες βγάζουν κέρδη στις 
πλάτες µας είτε άµεσα (εισιτήριο) είτε έµµε-
σα (κρατική επιδότηση), επιβαρύνοντας 
ιδιαίτερα τα φτωχά λαϊκά στρώµατα για να 
γεµίζουν τις τσέπες τους. 
- Για τα προβλήµατα του ΟΑΣΘ και των 
εργαζόµενων σε αυτόν, για τη διασπάθιση 
δηµόσιου χρήµατος, για τα ακριβά εισιτήρια 
και την πληµµελή συγκοινωνιακή εξυπηρέ-
τηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης, φέ-
ρουν ακέραιες και βαρύτατες ευθύνες η πα-
ρούσα και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, η 
διοίκηση και οι µεγαλοµέτοχοι του ΟΑΣΘ, 
αλλά και εργοδοτικοί συνδικαλιστές (µαζί 
µε την ηγεσία του Εργατικού Κέντρου Θεσ-

σαλονίκης) που παίζουν το παιχνίδι των δι-
οικήσεων και κυβερνήσεων, αφήνοντας στο 
απυρόβλητο ουσιαστικά την εργοδοσία και 
τα συµφέροντά της, και υπερασπιζόµενοι 
όχι µόνο την αντιλαϊκή πολιτική της εταιρεί-
ας, αλλά και την αποικιοκρατική σύµβαση 
µε το δηµόσιο. 
- Οι συγκοινωνίες πρέπει να είναι απαλλαγ-
µένες από κάθε µνηµονιακή δέσµευση, να 
εθνικοποιηθούν ώστε να είναι δηµόσιες, µε 
ενεργό, δραστήριο, εργατικό και κοινωνικό 
έλεγχο, µε διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας, και των εργασιακών δικαιωµάτων. 
Πρέπει να σταµατήσει άµεσα στον ΟΑΣΘ 
το «δουλεµπόριο» των εργολαβικών εργα-
ζοµένων, µε το σχεδιασµό κανονικών προ-
σλήψεων σταθερής και πλήρους εργασίας. 
- Οι συγκοινωνίες πρέπει να είναι λειτουργι-
κές, και φθηνές, µε δωρεάν µετακίνηση, ως 
αυτονόητο δικαίωµα, στους άνεργους (και 
τις οικογένειες τους) καθώς και στις ευπα-
θείς οµάδες, µε κοινωνικό εισιτήριο για µα-
θητές, φοιτητές, συνταξιούχους, εργαζόµε-
νους που µετακινούνται προς τους χώρους 
δουλειάς τους, επαρκή νυχτερινά δροµο-
λόγια. Άµεσα ριζική µείωση του εισιτηρίου. 
- Αξιοπρεπείς συνθήκες µετακίνησης για 
όλους τους επιβάτες. Αύξηση του αριθµού 
των δροµολογίων και των λεωφορείων, 
να µπει τέλος στις συνθήκες “σαρδέλας” 
που βιώνουµε καθηµερινά. Αντικατάσταση 
όλων των δυσλειτουργικών και επικίνδυ-
νων οχηµάτων µε ασφαλέστερα για τους 
δρόµους. Να σταµατήσει η πολιτική των 
ελεγκτών-τραµπούκων του ΟΑΣΘ. 
- Να σταµατήσει η διαδικασία εκκαθάρισης, 
διάλυσης και ξεπουλήµατος της ΕΛΒΟ, και 
να αξιοποιηθεί για κατασκευή και επισκευή 
των οχηµάτων, όπως των οχηµάτων του 
ΟΑΣΘ». 
 

Συλλογικότητες και οργανώσεις της 

Αριστεράς και των εργαζοµένων 

(αλφαβητικά): 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

∆ίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά 

∆ικαιώµατα 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

«Ξεκίνηµα» – ∆ιεθνιστική Σοσιαλιστική 

Οργάνωση 

ΟΚ∆Ε

> Το θέµα του ΟΑΣΘ 
έχει πάρει διαστάσεις στη 
Θεσσαλονίκη και συζητιέται 
πλατιά ανάµεσα στα λαϊκά 
στρώµατα. Μετά από 
κάλεσµα που έγινε υπήρξε 
συνάντηση αντιπροσωπειών 
οργανώσεων και 
κοµµάτων της Αριστεράς 
στη Θεσσαλονίκη όπου 
αποφασίστηκε να δηµοσιευτεί 
το παρακάτω κείµενο σαν 
συµβολή και παρέµβαση 
στο δηµόσιο διάλογο που 
γίνεται. Υπάρχουν σκέψεις 
και συζητήσεις να παρθούν 
και αντίστοιχες κινηµατικές 
πρωτοβουλίες 
«Επειδή το ζήτηµα των αστι-
κών συγκοινωνιών στη Θεσ-
σαλονίκη είναι ζήτηµα όλων 
των πολιτών και όχι της µνη-
µονιακής κυβέρνησης και των 
µετόχων του ΟΑΣΘ, εµείς, οι 
συλλογικότητες, οργανώσεις 
της αριστεράς που υπογρά-
φουµε αυτό το κείµενο, θέ-
λουµε να ανοίξουµε ένα διά-
λογο στην πόλη µας για το τι 
είδους συγκοινωνίες θέλουµε, 
και να συµβάλλουµε ώστε δη-
µιουργηθεί ένα µεγάλο κίνη-
µα που να διεκδικήσει αυτήν 
την πρόταση.
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

∆ηµοτικές Υπηρεσίες

∆ήµαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
dimosthr@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης
2310463423
Ν.Π.∆.∆. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήµου Θέρµης
2392330214, 2392330218
Εργοτάξιο δήµου Θέρµης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθµευσης
2310 463656
∆.Ε.Υ.Α. δήµου Θέρµης
2310460530
ΚΕΠ: 2313338128-37
Τεχνική Υπηρεσία
2310483400
Οικονοµική Υπηρεσία
2310478010
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισµού
2310466639
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Αθλητικό Κέντρο Θέρµης
2310463755

> Παιδικοί Σταθµοί

Παιδικός Σταθµός Θέρµης
2310462555
Παιδικός & Βρεφονηπιακός 
Σταθµός «Μελισσόπουλα»
2310472666
Παιδικός Σταθµός Νέας
Ραιδεστού 
2310465017
Παιδικός Σταθµός
«Ελαφάκια» Νέου Ρυσίου
2392071979 
Παιδικός Σταθµός Βασιλικών
2396022397
Παιδικός Σταθµός Καρδίας 
«Γλυκές Μελωδίες»
2392066433 
Παιδικός & Βρεφονηπιακός 
Σταθµός Πλαγιαρίου
«Νότες Στοργής»
2392066516

> Βλάβες

Βλάβες ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 
2310465086, 6974995177
∆ΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

> Υπηρεσίες

Κτηµατολόγιο Καλαµαριάς
2310475454

Ζ ∆.Ο.Υ
2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρµης
2310461240
Τεχνολογικό Πάρκο
2310471401
Μουσείο Τεχνολογίας
2310483000

> Υγεία

Κέντρο Υγείας Θέρµης
2313310800
Αγροτικό ιατρείο Βασιλικών
2396022000 
Αγροτικό ιατρείο Σουρωτής
2396041202
Αγροτικό ιατρείο Λακκιάς
2396022660
Αγροτικό ιατρείο Λιβαδίου
2396061210
Αγροτικό ιατρείο Περιστέρας
2396051208

> Αστυνοµία

Αστυνοµικό Τµήµα Θέρµης
2310461203
Αστυνοµικό Τµήµα Βασιλικών
2396022203
Αστυνοµικό Τµήµα Ν. Επιβατών
2392075800
Τροχαία Θέρµης
2310028560
Τµ. ∆ίωξης 
Λαθροµετανάστευσης Θέρµης
2310499622

Εθελοντές Πολιτικής 
Προστασίας ∆. Θέρµης
Θέρµη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> Πυροσβεστική

2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> Φορείς

Ένωση Επαγγελµατιών
Εµπόρων Θέρµης
2310463973
Ένωση Επαγγελµατιών
Βασιλικών
6983005555
Σύνδεσµος Αποστράτων
Αξιωµατικών «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
6942217799
Εφηµερίδα
Οικολογία & Περιβάλλον
6938866228
Εφηµερίδα Άποψη
2310488868

Θέρµη

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρµης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρµης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρµης
2310462604

Τριάδι

Κέντρο Πολιτισµού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

Νέα Ραιδεστός

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2310461297
Κέντρο Πολιτισµού
Ν. Ραιδεστού
2310 465607
ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού
2310465954

Νέο Ρύσιο

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071212
Κέντρο Πολιτισµού
Ν. Ρυσίου: 2392071373
ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου
2392072552
Πρόγραµµα Βοήθεια 
στο Σπίτι Ν. Ρυσίου
2392072552

Ταγαράδες

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισµού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

Βασιλικά

Γραφείο ∆ηµοτικής Κοινότητας
2396330000
ΚΕΠ Βασιλικών
2396024040
ΚΑΠΗ Βασιλικών
2396022115
Βοήθεια Στο Σπίτι Βασιλικών
2396023566
Πνευµατικό Πολιτιστικό
Κέντρο Βασιλικών
2396024010
Ειρηνοδικείο Βασιλικών
2396022940
Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών
2396022903
Κτηµατολόγιο Βασιλικών
2396022208
ΕΛΤΑ Βασιλικών
2396022220
Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Βασιλικών
2396022237
Γραφείο Αναδασµού Βασιλικών
2396022355

Λακκιά

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

Σουρωτή

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Σουρωτής
2396041268

Αγία Παρασκευή

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396041254
ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής
6978582683
Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγ. 
Παρασκευής
2396041463

Άγιος Αντώνιος

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396041511
ΚΑΠΗ Αγίου Αντωνίου
2396041516
Γυναικείος Αγροτικός
Συνεταιρισµός
Αγίου Αντωνίου
2396041808
Πολιτιστικό Πνευµατικό 
Κέντρο Αγίου Αντωνίου
2396041740

Λιβάδι

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396061210

Περιστερά

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

Τρίλοφος

Γραφείο ∆ηµοτικής
Κοινότητας
2392330200
ΚΑΠΗ Τριλόφου
2392062057
Κέντρο Πολιτισµού
Τριλόφου
2392064360
Χορευτικός Όµιλος
Τριλόφου (Ζουµπάτ)
6958003550

Πλαγιάρι

Γραφείο ∆ηµοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισµού
Πλαγιαρίου
2392063324

Καρδία

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392061105
ΚΑΠΗ Καρδίας
2392061555
Πολιτιστικό Κέντρο «Ο Ευµένης»
2392063163

Κ. Σχολάρι

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Σωµατείο Ποντίων
«Παναγία Σουµελά» Θέρµης
2310464844 
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρµης 
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδό-
νων Θέρµης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρµης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών 
Θέρµης
2310463423
Χορευτικός Όµιλος Θέρµης
6976851724
Σωµατείο Αγ. Τρύφων 
6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρµη)
2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής 
Παράδοσης (Θέρµη)
6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-
Ρωσικού Πολιτισµού (Θέρµη)
6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος 
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίας Παρασκευής
2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
6948538937
Σωµατείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισµού και 
Εθελοντισµού Κ. Σχολαρίου
2392091433 
Σύλλογος Αδελφότητας
Ποντίων και Φιλοποντίων
∆. Μίκρας (Κ. Σχολάρι) 
2392092001



Σηµαντικές δράσεις έχει σχεδιάσει για την περίοδο 
2016-2017, η ∆ιεύθυνση Αθλητισµού της ∆ηµοτι-

κής Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και Αθλη-
τισµού του δήµου µας. Στην κατεύθυνση αυτή, γίνονται 
συνεχείς προσπάθειες, ώστε όλοι οι κάτοικοι, ανεξαρ-
τήτου ηλικίας και φύλου, να έχουν πρόσβαση σε προ-
γράµµατα εκγύµνασης, που τα πραγµατοποιούν άνθρω-
ποι, µε την κατάλληλη επιστηµονική κατάρτιση και µε 
µικρό κόστος. 
Η προγραµµατισµένη άσκηση, µε τη σωστή επαγγελ-
µατική καθοδήγηση, αποτελεί ουσιαστική προσωπική 
επένδυση, βελτιώνει τη φυσική κατάσταση των αθλου-
µένων, δηµιουργεί και αναπτύσσει τις διαπροσωπικές 
σχέσεις, ενώ αξιοποιεί δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο 
των δηµοτών µας.
Τα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους, δίνουν την 
ευκαιρία σε όλους τους κατοίκους, όλων των ηλικιών, 
να αθληθούν. Έχουν συγκεκριµένο επιστηµονικό αντι-
κείµενο και σκοπό, υλοποιούνται από γυµναστές υπό 
την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού ενώ ολόκληρη 
η λειτουργία τους επιβλέπεται και από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 

ΤΜΗΜΑΤΑ
Για την περίοδο 2016-2017 πρόκειται να λειτουργήσουν 
51 τµήµατα γυµναστικής Παίδων, Εφήβων, Νέων, Γυναι-
κών και Ενηλίκων, επίσης 23 τµήµατα άσκησης στην προ-
σχολική ηλικία, 14 τµήµατα άσκησης στην Τρίτη ηλικία, 
10 τµήµατα ειδικών προγραµµάτων για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες και 2 τµήµατα (µη δοµηµένα). Ειδικότερα:
Θέρµη
Θα λειτουργήσουν δύο πρωινά τµήµατα αεροβικής, τρία 
πρωινά τµήµατα ορθοσωµικής και δύο απογευµατινά τµή-
µατα ορθοσωµικής, ένα πρωινό τµήµα
πιλάτες και δύο απογευµατινά πιλάτες.
Τριάδι
Θα λειτουργήσουν δύο πρωινά τµήµατα ορθοσωµικής, 
ένα πρωινό τµήµα γιόγκα, ένα απογευµατινό τµήµα γιό-
γκα, δύο απογευµατινά τµήµατα πιλάτες και ένα απογευ-
µατινό τµήµα αεροβική.

∆ΑΚ Θέρµης - Γήπεδα Τένις - Αίθουσα Πάλης
Θα λειτουργήσουν δύο απογευµατινά τµήµατα τένις και 
δύο απογευµατινά τµήµατα
ενόργανης γυµναστικής.
Νέα Ραιδεστός
Θα λειτουργήσουν ένα πρωινό τµήµα ορθοσωµικής και 
ένα απογευµατινό τµήµα αεροβική.
Ταγαράδες
Θα λειτουργήσουν ένα πρωινό τµήµα ορθοσωµικής και 
ένα απογευµατινό τµήµα πιλάτες.
Νέο Ρύσιο
Θα λειτουργήσουν δύο πρωινά τµήµατα ορθοσωµικής, 
ένα πρωινό τµήµα γυµναστικής γυναικών Βόλεϊ, και δύο 
απογευµατινά τµήµατα πιλάτες.
Καρδία
Θα λειτουργήσουν ένα πρωινό τµήµα ορθοσωµικής και 
ένα απογευµατινό τµήµα πιλάτες.

Τρίλοφος
Θα λειτουργήσουν ένα πρωινό τµήµα αεροβικής, ένα 
πρωινό και ένα απογευµατινό τµήµα ορθοσωµικής και 
πρωινό και ένα απογευµατινό τµήµα πιλάτες. 
Πλαγιάρι
Θα λειτουργήσουν ένα πρωινό και ένα απογευµατινό τµή-
µα ορθοσωµικής, ένα πρωινό τµήµα πιλάτες και ένα απο-
γευµατινό τµήµα γυµναστικής µε βάρη.
Κάτω Σχολάρι
Θα λειτουργήσει ένα απογευµατινό τµήµα πιλάτες.
Βασιλικά
Θα λειτουργήσουν ένα πρωινό και ένα απογευµατινό τµή-
µα ορθοσωµικής και 
και τρία απογευµατινά τµήµατα πιλάτες.

Άγια Παρασκευή
Θα λειτουργήσουν ένα πρωινό και ένα απογευµατινό τµή-
µα ορθοσωµικής.
Σουρωτή
Θα λειτουργήσει ένα απογευµατινό ορθοσωµικής.
Άγιος Αντώνιος
Θα λειτουργήσει ένα απογευµατινό ορθοσωµικής.

Παράλληλα, σε συνεργασία µε το Νοµικό Πρόσωπο «Κέ-
ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής δήµου Θέρµης», ανάλογες δράσεις υλοποιού-
νται και στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών µε Αναπηρίες (Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ), δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα, στα παιδιά που λαµβάνουν µέρος, να 
αναπτύξουν µυοσκελετικές δράσεις, προσαρµοζόµενες 
αποκλειστικά στα κινητικά και ηλικιακά τους χαρακτη-
ριστικά. 
Παρόµοιες δράσεις πραγµατοποιούνται στα Κέντρα 
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων. Η εκγύµναση 
στην τρίτη ηλικία, αποτελεί, σηµαντικότατο βοήθηµα, 
κυρίως προς την κατεύθυνση, της βελτίωση της καθηµε-
ρινότητας και της εξυπηρέτησης βασικών αναγκών. 
Ανάλογό είναι και το περιεχόµενο της εκγύµνασης, 
που γίνεται στους Παιδικούς Σταθµούς, δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα στα παιδιά, να κάνουν την πρώτη επα-
φή τους µε τη γυµναστική, να γνωρίσουν τον όµορφο κό-
σµο της άθλησης και υλοποιήσουν κινητικές εφαρµογές, 
τόσο σηµαντικές, όσο και απαραίτητες, για την ηλικία τους, 
πάντα υπό την καθοδήγηση των άρτια καταρτισµένων κα-
θηγητών φυσικής αγωγής.

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Στους Παιδικούς Σταθµούς θα λειτουργήσουν 23 τµήµατα 
άσκησης στην προσχολική ηλικία. 
Ειδικότερα:
Στον Παιδικός Σταθµός Θέρµης θα λειτουργήσουν 3 τµή-
µατα, στον Παιδικό Σταθµό «Μελισσόπουλα» θα λειτουρ-
γήσουν 5 τµήµατα, στον Παιδικό Σταθµό Ν. Ραιδεστού 
«Φωλίτσα», θα λειτουργήσουν 2 τµήµατα, στον Παιδικό 
Σταθµό Βασιλικών, θα λειτουργήσουν 2 τµήµατα, στον 
Παιδικό Σταθµό Ν. Ρύσιου «Ελαφάκια», θα λειτουργή-
σουν 4 τµήµατα, στον Παιδικό Σταθµό Καρδία «Γλυκές 
Μελωδίες», θα λειτουργήσουν 2 τµήµατα, και στον Παι-
δικό Σταθµό Πλαγιάριου «Νότες Στοργής», θα λειτουργή-
σουν 5 τµήµατα.
 
ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ΚΑΠΗ θα 
λειτουργήσουν 14 τµήµατα άσκησης για την Τρίτη Ηλικία. 
Ειδικότερα:
Στο ΚΑΠΗ Θέρµης θα λειτουργήσουν δύο τµήµατα γυ-
µναστικής και ένα τµήµα χορού, στο ΚΑΠΗ Τριαδίου 
θα λειτουργήσουν ένα τµήµα γυµναστικής και ένα τµήµα 
χορού, στο ΚΑΠΗ Νέας Ραιδεστού θα λειτουργήσουν 
ένα τµήµα γυµναστικής και ένα τµήµα χορού, στο ΚΑΠΗ 
Νέου Ρύσιου θα λειτουργήσει ένα τµήµα γυµναστικής 
και χορού, στο ΚΑΠΗ Τρίλοφου θα λειτουργήσει ένα 
τµήµα γυµναστικής και χορού, στο ΚΑΠΗ Πλαγιάριου 
θα λειτουργήσει ένα τµήµα γυµναστικής και χορού, στο 
ΚΑΠΗ Καρδίας θα λειτουργήσει ένα τµήµα γυµναστικής 
και χορού, στο ΚΑΠΗ Σχολάριου θα λειτουργήσει ένα 
τµήµα γυµναστικής και χορού, στο ΚΑΠΗ Βασιλικών θα 
λειτουργήσει ένα τµήµα γυµναστικής και χορού και στο 
ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής θα λειτουργήσει ένα τµήµα 
γυµναστικής και χορού.
Τέλος στη Θέρµη θα λειτουργήσουν δέκα ειδικά προ-
γράµµατα για ΑΜΕΑ, ενώ στη Θέρµη και το Νέο Ρύσιο 
θα λειτουργήσουν δύο τµήµατα γυµναστικής εργασια-
κού –οικογενειακού αθλητισµού.
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

Προγράµµατα άθλησης για όλους
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ


