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Άρωμα 
χριστουγέννων 
σε όλους τους 
οικισμούς του δήμου

Σε εορταστικούς ρυθ-
μούς κινείται από τις 

αρχές Δεκεμβρίου ο δή-
μος Θέρμης. Η Δημοτική 
Επιχείρηση Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος και 
Αθλητισμού Θέρ-
μης υλοποιεί και 
φέτος ένα εκτετα-
μένο πρόγραμμα 
εκδηλώσεων σε 
όλους τους οι-
κισμούς, με το 
άναμμα του 
χρισ τουγεν-
νιάτικου δέ-
ντρου, αλλά 

και διάφορα δρώμενα, συναυλί-
ες και παραστάσεις. Παράλληλα, 

για δεύτερη διαδοχική χρονιά η 
Ένωση Επαγγελματικών Εμπό-

ρων Θέρμης διοργανώνει, με 
την υποστήριξη της ΔΕΠΠΑΘ, 

τη «λευκή νύχτα». Επίσης, 
στην πλατεία Παραμάνα θα 
λειτουργήσει το «Χριστου-
γεννιάτικο Χωριό». Πλή-
θος εκδηλώσεων στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο Θέρμης 
και σε όλους τους 

οικισμούς του δή-
μου. 
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Ο Δήμαρχος Θέρμης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
και το Δημοτικό Συμβούλιο 
εύχονται σε όλους τους 
δημότες καλές γιορτές, υγεία 
και οικογενειακή ευτυχία

Ο δήμΟς Θέρμής ςτΟν παλμΟ των έΟρτων

Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
Δημοτική 

Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος & 
Αθλητισμού Θέρμης
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850 παιδιά φοιτούν 
στα τμήματα Χορού 
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
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Δ ηλώθηκε μόλις το 6% αν και η προθεσμία λήγει στις 10 Ιανουαρίου. Αφορά όσους 

έχουν δικαίωμα επί ακινήτων τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών 

Αγίας Παρασκευής, Καρδίας, Τριλόφου και Άνω Σχολαρίου του δήμου Θέρμης. 

Σπεύστε να δηλώσετε τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο
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αποστόλου, ςωκράτης ςαμαράς, δημήτρης ςφονδύλας, 
Γεώργιος Γραβαλάς, αντώνης Κοκκινάκης, μαρία ντισλή, 
Γιάννης πολυράκης, έιρήνη τσαρούχα, Άρης τσιολάκης, 
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Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: αχιλλέας μεταλούλης
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: SHOT ADVERTISING α.έ.

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
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Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τα μαθήματα της πο-
ντιακής διαλέκτου από πολίτες του δήμου μας. Η 

προσπάθεια που ξεκίνησε από τα προγράμματα τοπικής 
εμβέλειας της Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας 
και συνεχίστηκε πέρυσι από το «Σωματείο Παναγία Σουμελά 
δήμου Θέρμης» σε συνεργασία με την δημοτική βιβλιοθή-
κη -πινακοθήκη Θέρμης, φέτος συνεχίζεται με μεγαλύτερη 
δυναμική. 
Το ένα τμήμα που λειτουργούσε πέρυσι, με την εθελοντική 
προσφορά του δάσκαλου της Ποντιακής διαλέκτου και συ-
νταξιούχου εκπαιδευτικού Ιωάννη Αδαμίδη δεν αρκούσε για 
να καλύψει τη ζήτηση και από φέτος λειτουργεί και δεύτερο 
τμήμα με την εθελοντική προσφορά του δάσκαλου της Πο-
ντιακής διαλέκτου και εκπαιδευτικού Αριστείδη Ιορδανίδη.
Η καινοτομία της φετινής χρονιάς είναι ότι χάρη στη συνερ-
γασία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών 
και του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας ξεκίνησαν  μαθήματα 
Ποντιακής διαλέκτου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τα 
μαθήματα πραγματοποιούνται στους χώρους του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας μια φορά την εβδομάδα τις ώρες 
18.30-21.30 και τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη για κάθε 
τμήμα ξεχωριστά. Τα μαθήματα διδάσκονται από εθελοντές 
πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Ποντιακής διαλέκτου και 
παρέχονται δωρεάν.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο που εξέδωσε ο Σύνδεσμος 
Ποντίων  Εκπαιδευτικών  ασχοληθήκαμε με την Ιστορία του 
Ποντιακού Ελληνισμού στον Πόντο αρκετά και στη συνέχεια 
ξεκινήσαμε κείμενα  με το λεξιλόγιο, τις ερωτήσεις και γρή-
γορα διαπίστωσαν όλοι ότι πράγματι η ποντιακή διάλεκτος 

είναι πολύ κοντά στην αρχαία ελληνική (ο Χρήστος Τσολά-
κης στην τελευταία του ομιλία στην Εύξεινο Λέσχη Θες/νίκης 
ανέφερε ότι «η ποντιακή διάλεκτος», είναι η μόνη που είναι 
κοντά στην αρχαία ελληνική γλώσσα).
Στο εβδομαδιαίο δίωρο είχαμε τον χρόνο να ασχοληθού-
με με περισσότερα ιστορικά, λαογραφικά θέματα, ήθη και 
έθιμα από διάφορες περιοχές του Πόντου. Το ενδιαφέρον 
απ’ όλους ήταν μεγάλο και κανείς δεν ήθελε να κάνουμε 
διάλειμμα».
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στους χώρους της δη-
μοτικής βιβλιοθήκης -πινακοθήκης Θέρμης δύο φορές την 
εβδομάδα και τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη για κάθε τμή-
μα ξεχωριστά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθήνονται στην κ.  Εύη Ροδά τηλ. 2310-891386 και 
2310-891295 και email rodaevi@uom.edu.gr.

3ΠολιτισμόςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Μια ξεχωριστή στιγμή, στη 17ετή πο-
ρεία της ορχήστρας Con Fuoco (Κον 

Φουόκο), του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, 
ζήσαμε όλοι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, 
καθώς η ορχήστρα συμμετείχε  στην κεντρι-
κή σκηνή του μεγάρου μουσικής Θεσσαλο-
νίκης στη συναυλία της Ευανθίας Ρεμπού-
τσικα. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια της τελετής έναρξης του εορτασμού 
των 30 χρόνων της Διαβητολογικής Εταιρεί-
ας Βορείου Ελλάδος (ΔΕΒΕ).
Η σπουδαία δημιουργός Ευανθία Ρεμπού-
τσικα, εμπιστεύτηκε τις μελωδίες της σε ένα 
πολυπληθές μουσικό σύνολο, του οποίου 
ο μέσος όρος ηλικίας των μουσικών που το 
αποτελούσαν, με δυσκολία ξεπερνάει τα 
15 έτη. Δύο ορχήστρες και δύο χορωδίες 
επί σκηνής: Οι ορχήστρες Con Fuoco του 
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης και Ηχοχρώμα-
τα των εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη με 

καλλιτεχνικό διευθυντή τον μουσικό Γιάννη 
Πολυμενέρ, και οι χορωδίες Ηχοχρώματα 
των εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη
Μελισσάνθη του δήμου Αλεξάνδρειας 
Ημαθίας με διευθύντρια την Ελένη Θεοδω-
ρίδου.

Εκατό σαράντα και πλέον μουσικοί και τρα-
γουδιστές, συνεργάστηκαν άψογα και έδω-
σαν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το γεγονός 
ότι η αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής 
(Μ1) ήταν κατάμεστη, «ζέστανε» την ατμό-
σφαιρα και το κοινό μας εμπιστεύτηκε να 

το οδηγήσουμε σε ένα μουσικό ταξίδι, με 
όχημα τις υπέροχες μελωδίες της Ευανθίας 
Ρεμπούτσικα. 
Οι ενορχηστρώσεις και η διεύθυνση ήταν 
του Γιάννη Πολυμενέρη, ο οποίος γεμάτος 
ικανοποίηση, εκφράζει την ευγνωμοσύνη 
του στους μουσικούς της ορχήστρας Κον 
Φουόκο για το υπέροχο και επαγγελματι-
κό αποτέλεσμα που δημιούργησαν. Σολίστ 
ήταν οι τραγουδιστές Έλσα Μουρατίδου 
(στη δεύτερη, εξαιρετική συνεργασία της με 
την Κον Φουόκο) και ο Ηλίας Κατσόγιαννης.
Ακούστηκαν δημοφιλή τραγούδια αλλά και 
ορχηστρικά θέματα από την «Πολίτικη Κου-
ζίνα» και άλλους σημαντικούς σταθμούς 
στην καλλιτεχνική πορεία της Ευανθίας, η 
οποία ενθουσιασμένη από το τελικό αποτέ-
λεσμα, πρότεινε αυτή η συναυλία να είναι 
η αρχή μιας όμορφης και δημιουργικής συ-
νεργασίας μαζί της στο μέλλον.  

μαθήματα της ποντιακής διαλέκτου

έπίσκεψη στην 
μπουγιουτσεκμετζέ

Την πόλη Μπουγιουτσεκμετζέ στα προάστια της 
Κωνσταντινούπολης επισκέφτηκε αντιπροσω-

πεία του δήμου με επικεφαλής το δημοτικό σύμ-
βουλο και πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Παναγιώτη 
Πονερίδη, μετά από πρόσκληση του δήμου της 
Τουρκικής πόλης. 

ςτήν παραςταςή ΓΙα τα 30 ΧρΟνΙα τής δΙαΒήτΟλΟΓΙΚής έταΙρέΙας ΒΟρέΙΟυ έλλαδΟς

Η ορχήστρα Con Fuoco 
στο μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης
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Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται από τις αρχές Δεκεμβρί-
ου ο δήμος Θέρμης. Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος και Αθλητισμού υλοποιεί και φέτος ένα εκτε-
ταμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλες τις δημοτικές ενό-
τητες του δήμου. Ειδικότερα, σε κάθε οικισμό θα γίνουν οι 
καθιερωμένες εκδηλώσεις για το άναμμα του χριστουγεννιά-
τικου δέντρου, στις οποίες συμμετέχουν παιδικές χορωδίες, 
χορωδίες από τα τοπικά ΚΑΠΗ, παραδοσιακά χορευτικά συ-
γκροτήματα, τμήματα της ΔΕΠΠΑΘ (ορχήστρα σαξοφώνων 
Ku Klux Sax, τμήμα χορού κ.ά.). 
Οι εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν, επίσης, από διάφορα δρώ-
μενα (θεατρικά, εικαστικά κ.λπ.).
Παράλληλα, διοργανώνεται και φέτος, για δεύτερη συνεχή 
χρονιά η «λευκή νύχτα» στην αγορά της Θέρμης, με πρω-
τοβουλία της Ένωσης Επαγγελματικών Εμπόρων Θέρμης 
και την υποστήριξη της ΔΕΠΠΑΘ. Επίσης, την περίοδο των 
εορτών η πλατεία Παραμάνα της Θέρμης θα μετατραπεί σε 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, δίνοντας εορταστικό παλμό σε 
ολόκληρο το δήμο. 
Το εορταστικό πρόγραμμα της ΔΕΠΠΑΘ περιλαμβάνει και 
πολλές ακόμη εκδηλώσεις οι οποίες θα φιλοξενηθούν στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, άνα-
ψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Συμμετείχαν τμήματα Εικαστι-
κών της ΔΕΠΠΑΘ, η παιδική χορωδία Δ.Ω.Θ. Ν. Ραιδεστού 
υπό τη διεύθυνση της Ειρήνης Μαραντίδου και η μικτή χορω-
δία Ν. Ραιδεστού υπό τη διεύθυνση της Ελευθερίας Μεταξά. 
Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, στις 7 το βράδυ, στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ν. Ραιδεστού θα δοθεί συναυλία Βυζαντινής 
Μουσικής από τη Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής Κ.Π. Ν. 
Ραιδεστού με χοράρχη τον Λεωνίδα Βλαχόπουλο.

ΚΑΡΔΙΑ
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, άναψε το χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο. Συμμετείχαν τμήματα Εικαστικών της ΔΕΠΠΑΘ «Ο Ευ-
μένης», ενοριακές νεανικές ομάδες Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεο-
τόκου Καρδίας και ο Σύλλογος Δράσεων Κατοίκων Καρδίας. 
Πρόσφερε κεράσματα ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίας.

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Χάνια, άναψε το 
χριστουγεννιάτικο δένδρο, με τη συμμετοχή τμημάτων Ει-
καστικών της ΔΕΠΠΑΘ και του τμήματος παραδοσιακών 
χορών Κ.Π. Βασιλικών. Επίσης συμμετείχαν η Φιλαρμονική 
Ορχήστρα Νέων Βασιλικών υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας 
Μουντζέλη και η παιδική χορωδία του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βασιλικών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
σχολείου, το χορευτικό τμήμα ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ. Βασιλικών και η 
χορωδία του ΚΑΠΗ Βασιλικών ενώ μοιράστηκαν κεράσματα 
και κλικούδια.

ΤΡΙΑΔΙ
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στην πλατεία, άναψε το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. Συμμετείχαν ο Σύλλογος Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων Τριαδίου “Αγ. Γεώργιος”, το τμήμα Εικα-

στικών Κ.Π. Τραδίου, η Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας και 
Ισότητας «Πνοή Ελπίδας» και η χορωδία Ενηλίκων Ι.Ν. Αγ. 
Γεωργίου Τριαδίου. 

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, άναψε 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η εκδήλωση περιλάμβανε χρι-
στουγεννιάτικες κατασκευές από τα τμήματα Εικαστικών της 
ΔΕΠΠΑΘ, παράσταση από τη Σχολή Χορού Κ.Π. Ν. Ρυσί-
ου, τραγούδια από τη μαθητική χορωδία του 2ου Γυμνασίου 
Θέρμης. Θα συμμετέχουν επίσης το παιδικό τμήμα του Λαο-
γραφικού Συλλόγου «Η Αρετσού» Ν. Ρυσίου, ο Α.Σ. «Ανα-
γέννηση» Ν. Ρυσίου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου Ν. Ρυσίου και 2ου Γυμνασίου Θέρμης. 

ΘΕΡΜΗ
Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Παραμάνα, 
άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το πρόγραμμα περι-
λάμβανε Άγιο Βασίλη - face painting / ανεμοσκορπίσματα, 
την παιδική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης υπό 
τη διεύθυνση της Ειρήνης Μαραντίδου, την παιδική χορω-
δία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης υπό τη διεύθυν-
ση της Αλεξίας Τανούρη. Συμμετείχαν ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης, ενώ 
ζεστό κακάο θα μοιράσει το 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρ-
μης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, επίσης, συναυλία από 
το τμήμα Φωνητικής – Μονωδίας Δ.Ω. Θέρμης υπό την 
Θάλεια Μαυρίδου. Τραγούδησαν οι: Κική Τσαλίκη, Ελέ-
νη Δημοπούλου, Νίκος Κίρτσος, Δημήτρης Δημόπουλος 
και Μαρία Τσαγκάρη, ενώ στο πιάνο ήταν ο Κωνσταντίνος 
Γκαρίπης.

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ
Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στην πλατεία, άναψε το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, με χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
από το Νηπιαγωγείο Ταγαράδων, κάλαντα και τραγούδια 
από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, παραδοσιακά κάλαντα 
από το τμήμα παραδοσιακών χορών του Μορφωτικού 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ταγαράδων και τη χορωδία και 
ορχήστρα του 2ου Γυμνασίου Θέρμης με υπεύθυνη την Γ. 
Μελιγκοπούλου. Μοιράστηκε ζεστό κρασί και φρυγανι-
σμένο ψωμί. Στην εκδήλωση συμμετείχαν: το Κέντρο Πολι-
τισμού Ταγαράδων, ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλο-
γος Ταγαράδων, ο Αθλητικός Σύλλογος «ΘΡΙΑΜΒΟΣ» 
Ταγαράδων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Νηπιαγωγείου Ταγαράδων, ο Σύλλογος Γονέ-
ων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ταγα-
ράδων. 
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευ-
μα, στο Κέντρο Πολιτισμού, η Ουρανία Μου-
στάκη διάβασε χριστουγεννιάτικο παραμύθι, 
συνοδεία ζεστής σοκολάτας και μπισκότων. 
Επίσης υπάρχε έκθεση χριστουγεννιάτικων 
στολιδιών, από το Τμήμα Κεραμικής Κ.Π. Τα-
γαράδων. 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, στην πλατεία, άναψε 

το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Συμμετίχαν 
η Μικτή Χορωδία Πολιτιστικού Πνευμα-
τικού Κέντρου Ι.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου, 
η Εθελοντική Ομάδα Γυναικών, ο Γυναι-
κείος Συνεταιρισμός Αγ. Αντωνίου. Διορ-
γανώθηκε Bazaar από τον Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 
Αγ. Αντωνίου, ενώ κεράσματα  πρόσφε-
ρε ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία 
Σουμελά». 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, στις 
6 το απόγευμα, άναμμα χρι-

Ανάβουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο



στουγεννιάτικου δέντρου, με χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια και κεράσματα 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστε-
ράς και τον 

Σύλλογο Γυναικών Περιστεράς «Η Ερα-
τώ».

ΛΑΚΚΙΑ
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, στις 6.30 

το απόγευμα, στην πλατεία, άναμ-
μα χριστουγεννιάτικου δέντρου. 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή, με 
παραδοσιακά γλυκά και χο-

ρευτικά από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Λακκιάς.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, άναμμα χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου. Θα συμμετέχουν το τμήμα Εικα-
στικών της ΔΕΠΠΑΘ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Παρα-
σκευής, παραδοσιακό παιδικό χορευτικό, η Σχολή Χορού 
ΔΕΠΠΑΘ, το ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής. Μαζί με κεράσματα 
και κρασί θα ακουστούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια από 
τα παιδιά του Κατηχητικού και του Δημοτικού Σχολείου 
Αγ. Παρασκευής. 

ΣΟΥΡΩΤΗ
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην πλα-
τεία, άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, με κεράσματα 
και ζεστό κρασί. Θα συμμετέχουν η παιδική χορωδία Κ.Π. 
Σουρωτής υπό την Ειρήνη Μαραντίδου, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Σουρωτής «Η Πηγή», ο Α.Σ. «Ορφέας» Σου-
ρωτής, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγ. Αντωνίου. 
Θα παρουσιαστεί χριστουγεννιάτικο δρώμενο από το Νη-
πιαγωγείο Σουρωτής, ενώ θα λειτουργήσει Bazaar από το 
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αντωνίου. 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, στις 7 το βράδυ, στην κεντρι-
κή πλατεία, άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου, με κε-
ράσματα από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Έμπορων Τρι-
λόφου, το Σύλλογο Γυναικών Τριλόφου, τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Τριλόφου και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδε-
μόνων, αλλά και με ζεστό τσάι από τον Αγροτικό Συνεται-
ρισμό Τριλόφου και τη Δόξα Τριλόφου. Στην εκδήλωση 
θα συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Μίκρας υπό τη 
διεύθυνση της Κατερίνας Αλμαλή και της Στέλλας Σαράφη, 
η παιδική χορωδία Δ.Ω.Θ. Τριλόφου υπό την Ειρήνη Μα-
ραντίδου, το τμήμα Εικαστικών Κ.Π. Τριλόφου ΔΕΠΠΑΘ, 
οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Μίκρας, οι Ακαδημί-
ες Μίκρας με κεράσματα, το Σωματείο Α.Μ.Ε.Α. «Άγιος 
Αναστάσιος ο Πέρσης», το Σωματείο «Κοινωνία Αγάπης 
και Προσφοράς Γέροντας Παΐσιος», ο Χορευτικός Όμιλος 
Τριλόφου «Ζουμπάτ». Μαζί και παραδοσιακά χριστουγεν-
νιάτικα στολίδια από αλατοζύμαρο.
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον αύλειο 
χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, θα παρουσιαστεί το έθι-
μο της Βαρβάρας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριλόφου.

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, 

στην πλατεία, άναμμα Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου. Θα συμμετέχουν τα τμήματα Ει-

καστικών Κ.Π. Πλαγιαρίου ΔΕΠΠΑΘ, το 
Εργαστήρι χριστουγεννιάτικων στολιδιών, 
η Φιλαρμονική Ορχήστρα Μίκρας υπό 
τις Κατερίνα Αλμαλή και Στέλλα Σαράφη, 
η παιδική χορωδία Κ.Π. Πλαγιαρίου. Στις 
8.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. 
Αγίου Δημητρίου, θα δοθεί χριστουγεννιά-
τικη συναυλία από τη Μικτή Χορωδία Μί-
κρας υπό τη διεύθυνση της Ελευθερίας Με-

ταξά και την παιδική χορωδία Κ.Π. Πλαγιαρί-
ου υπό τη διεύθυνση του Στυλιανού Ζαχαρίου.

Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην κεντρι-
κή πλατεία, άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, παρουσία 
του Άη Βασίλη. Θα συμμετέχουν η ορχήστρα σαξοφώνων 
Δ.Ω.Θ. ΚU KLUX SAX, ο Σύλλογος Πολιτισμού, Εθελοντι-
σμού Κ. Σχολαρίου, το μοντέρνο παιδικό χορευτικό του 
Συλλόγου Κ. Σχολαρίου. Θα ακουστούν παραδοσιακά κά-
λαντα από το ΚΑΠΗ Κ. Σχολαρίου και θα μοιραστεί ζεστό 
κρασί από τους τοπικούς παραγωγούς. - ΛΙΒΑΔΙ. Σάββα-
το 24 Δεκεμβρίου, κάλαντα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Λειβαδιωτών και την
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, χριστουγεννιάτι-
κη γιορτή για τα παιδιά με κεράσματα και δώρα.

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ
Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος θα τραγουδήσει τα κάλαντα του Πόντου. Τη 
Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα θα γίνει γιορ-
τή για τα παιδιά. 
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Οι πρωταγωνιστές 
των εκδηλώσεων

Σημαντική στήριξη στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώ-
σεις παρέχει η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης. Συγκε-
κριμένα στις εκδηλώσεις συμμετέχουν τα ακόλου-
θα τμήματα της ΔΕΠΠΑΘ: Ορχήστρα Σαξοφώνων 
Δ.Ω.Θ. Ku Klux Sax / Διεύθυνση: Θεόφιλος Σωτη-
ριάδης, Ορχήστρα Δ.Ω.Θ. CON FUOCO Διεύθυνση: 
Γιάννης Πολυμενέρης, Τμήμα Φωνητικής - Μονωδίας 
/ Θάλεια Μαυρίδου, Ορχήστρα εγχόρδων - βιολιών 
Δ.Ω.Θ «Οι Λιλιπούτειοι» / Διεύθυνση: Δήμητρα Κα-
τιώνη, Παιδική Χορωδία Δ.Ω.Θέρμης-Ν. Ραιδεστού- 
Σουρωτής-Τριλόφου /Διεύθυνση: Ειρήνη Μαραντί-
δου, Μικτή Χορωδία Θέρμης-Μίκρας- Ταγαράδων 
/ Διεύθυνση: Ελευθερία Μεταξά, Παιδική Χορωδία 
Κ.Π. Πλαγιαριου / Διεύθυνση: Στυλιανός Ζαχαρίου, 
Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής Κ.Π. Ν. Ραιδεστού /
Χοράρχης: Λεωνίδας Βλαχόπουλος, Φιλαρμονική 
Ορχήστρα Νέων Βασιλικών /Διεύθυνση: Κατερίνα 
Μουντζέλη, Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων Θέρμης 
/ Διεύθυνση: Μίλτος Πολυχρονίδης, Φιλαρμονική 
Ορχήστρα Νέων Μίκρας / Διεύθυνση: Κατερίνα Αλ-
μαλή, Στέλλα Σαράφη.
Επίσης συμμετέχουν: Χορωδία και Ορχήστρα 2ου 
Γυμνασίου Θέρμης /Διεύθυνση: Γ. Μελιγκοπούλου, 
Παιδική Χορωδία 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης 
/Διεύθυνση: Α. Τανούρη, Παιδική Χορωδία Δημοτι-
κού Σχολείου Ν. Ραιδεστού / Διεύθυνση Κ. Κεραμά-
ρης. 
Την τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων έχει ο Γρη-
γόρης Μόσχου.

σε ολόκληρο το δήμο Θέρμης
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

ςτήν πλατέΙα παραμανα ΚαΙ ςτΟ πΟλΙτΙςτΙΚΟ ΚέντρΟ

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώ-
σεων οι οποίες θα διοργανωθούν στην 

κεντρική πλατεία Παραμάνα της Θέρμης και 
στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, την πε-
ρίοδο έως τα Χριστούγεννα έχει ως εξής: 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου: Στο Δημοτικό 
Θέατρο Θέρμης, στις 8.30 το βράδυ παρου-
σιάζεται η παράσταση «Γιορτινά Τραγούδια 
ηχούν…». Συμμετέχουν: η παιδική χορωδία 
του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, το Ελληνικό 
Κολλέγιο, η παιδική χορωδία Κ.Π. Ταγαρά-
δων, η παιδική χορωδία Κ.Π. Πλαγιαρίου. 
Διεύθυνση: Ειρήνη Μαραντίδου.
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου: Στις 8 το βράδυ 
στο Δημοτικό Θέατρο Θέρμης, θα δοθεί συ-
ναυλία με «Χριστουγεννιάτικες μελωδίες». 
Συμμετέχουν: η Φιλαρμονική Ορχήστρα 
Νέων Θέρμης με μαέστρο τον Μίλτο Πολυ-
χρονίδη, η Μικτή Χορωδία Κ.Π. Θέρμης και 
η Μικτή Χορωδία Κ.Π. Ταγαράδων με μαέ-
στρο την Ελευθερία Μεταξά.
Στις 7.30 στην πλατεία Παραμάνα, το  
συγκρότημα BASSATEMPO θα παρου-
σιάσει έντεχνες μουσικές μελωδίες με  
τους Σάββα Παμπουκίδη, Ειρήνη Καραβασί-
λη, Στέλιο Μούτσο και Παναγιώτη Πεκερίδη.
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου: Στις 6 το από-
γευμα, στην πλατεία Παραμάνα θα παρου-
σιαστεί το χριστουγεννιάτικο γραφιστικό 

– εικαστικό εργαστήριο από την Ομάδα Δη-
μιουργίας «Γραμματοχυμός». Εμψυχώτριες 
είναι η Ιωάννα Αδαμογιάννη και η Νικολέτα 
Αντωνιάδου.
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου: Στις 7 το απόγευ-
μα, στο Δημοτικό Θέατρο, θα δοθεί συναυ-
λία «Ένα Χριστουγεννιάτικο... μπέρδεμα!», 
με τη σύμπραξη: Ku Con Klux και Sax Fuoco, 
ορχήστρα CON FUOCO και ορχήστρα σα-
ξοφώνων Δ.Ω.Θ. Ku Klux Sax. Υπεύθυνοι: 
Θεόφιλος Σωτηριάδης (Ku Klux Sax), Γιάννης 
Πολυμενέρης (Con Fuoco).
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου: Στις 6 το απόγευμα, 
στην πλατεία Παραμάνα, ελάτε να φτιάξου-
με χριστουγεννιάτικα στολίδια δίνοντας μια 
δεύτερη ευκαιρία σε υφάσματα και ανακυ-
κλώσιμα υλικά. Εμψυχώτρια η Κωνσταντίνα 
Δημητρίου. 
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου: Στις 6 το από-
γευμα, στην πλατεία Παραμάνα, χριστου-
γεννιάτικο εργαστήριο κατασκευών που θα 
χρωματίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Εμψυχώτριες οι Λία Βασιλειάδου και Βάσω 
Θωμά. 
Στις 7 το βράδυ, στην πλατεία Παραμάνα η 
αγγλόφωνη Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης συναντά 
τους ήρωες των παραμυθιών μέσα από χρι-
στουγεννιάτικα βιωματικά εργαστήρια. Εμ-
ψυχώτρια η Margarita Κosior.

Την ίδια ώρα, στην πλατεία θα δοθεί συναυ-
λία Fortissimo / Electric String Quartet. Οι 
Fortissimo είναι ένα εκπληκτικό ηλεκτρικό 
κουαρτέτο εγχόρδων που συνδυάζει την 
κλασική μουσική με πιο μοντέρνα ακού-
σματα ποπ, ροκ και λάτιν. Παίζουν: Μαρία 
Εκλεκτού, Μαρία Μητριζάκη, Κέλυ Βασι-
λειάδου, Σύλβια Σουπίλα. Στο διάλειμμα 
θα παρουσιαστούν μελωδίες σαξοφώνων 
THESSAXLONIKI. Συμμετέχουν: Αντώνης 
Φωτιάδης, Νίκος Καϊάφας, Ανδρέας Μηνάς 
Καρκαφίρης και Γιάννης Πάλλας.
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου: Στις 8 το βράδυ, 
στο Δημοτικό Θέατρο, «Του ναυτικού τα 
γράμματα... η αλμύρα είναι η πένα» από τον 
Χορευτικό Όμιλο Θέρμης. Μια μουσικοχο-
ρευτική παραδοσιακή παράσταση - αφιέρω-
μα στα ελληνικά νησιά.
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου: Από τις 11 το 
πρωί ως τις 6 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο διοργανώνεται 
Bazaar – Παραδοσιακό Καφενείο από τον 
Σύλλογο Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο 
Μέγας Αλέξανδρος».
Στις 7 το βράδυ, στην πλατεία Παραμάνα 
θα δοθεί συναυλία. Α’ ΜΕΡΟΣ: Bailemos, 
μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη. 
Το όνομά του σημαίνει «ας χορέψουμε». 
Η χορευτική μουσική τους είναι ένα κοκτέ-
ιλ dub, reggae και ska ήχων. Παίζουν οι: 

Γιώργος Βαρελάς (μελόντικα, φωνή), Θα-
νάσης Παναγιωτόπουλος (κιθάρα), Ραφαήλ 
Τάσιος (κιθάρα, φωνή), Πάνος Παπαδόπου-
λος (ντραμς), Κωνσταντής Λάσκος (μπάσο), 
Αντώνης Φωτιάδης (σαξόφωνο), Στέλιος 
Ιατρίδης (τρομπέτα) και Στέλιος Σεκέρογλου 
(πλήκτρα). Β’ ΜΕΡΟΣ: Χριστουγεννιάτικες 
rock μελωδίες και γνωστά θέματα με τον 
Σωτήρη Σαρκαβάζη (κιθάρα, τραγούδι).
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου: Στις 6 το από-
γευμα, στην πλατεία Παραμάνα η παιδική 
χορωδία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας 
Ραιδεστού θα παρουσιάσει γιορτινές χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες υπό τη διεύθυνση 
του Κανάρη Κεραμαρή. 
Στις 6.30, στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστεί 
η παράσταση «‘Μελωμύθι’: μουσική και 
παραμύθι» με τους Πένυ Αβραμπέκη (αφή-
γηση-ακορντεόν) και Δημήτρη Τριχάκη (τρα-
γούδι-λαούτο). 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου: Στις 6 το απόγευ-
μα, στην πλατεία Παραμάνα, η ορχήστρα 
εγχόρδων-βιολιών του Δημοτικού Ωδείου 
Θέρμης θα παρουσιάσει την παράσταση «Οι 
Λιλιπούτειοι» υπό την καλλιτεχνική διεύθυν-
ση της Δέσποινας Κατιώνη. 
Στις 6.30, στον ίδιο χώρο, διοργανώνεται 
χριστουγεννιάτικο εργαστήρι κεραμικής με 
εμψυχωτή τον καθηγητή κεραμικής Αλέκο 
Κιφοκέρη. 

Οι χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις στη Θέρμη

«λευκή νύχτα» και «Χριστουγεννιάτικο Χωριό»

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, διοργανώνεται για δεύτε-
ρη διαδοχική χρονιά στη Θέρμη η χριστουγεννιάτικη 

«λευκή νύχτα». Με πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελμα-
τιών Εμπόρων Θέρμης η αγορά θα μείνει ανοιχτή από τις 
7 το βράδυ ως τις 12 τα μεσάνυχτα. Τους επισκέπτες θα 
περιμένουν μεγάλες προσφορές σε όλες τις επιχειρήσεις: 
εμπορικά, υπηρεσίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, ψη-
τοπωλεία, αναψυκτήρια, καφέ, μπαρ, ταβέρνες και ουζερί. 
Οι επαγγελματίες θα προσφέρουν έξω από τις επιχειρήσεις 
τους κρασί και χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα.
Την ίδια ώρα, στην πλατεία Παραμάνα θα γίνονται διάφο-
ρες εκδηλώσεις και συναυλίες. Συγκεκριμένα, στις 6 το 
απόγευμα θα δοθεί παράσταση με ξυλοπόδαρους, μα-
σκότ, το «Κρουστόφωνο» και την ομάδα τυμπάνων του 
«Σχολείου της Φύσης». 
Στις 9 το βράδυ θα δοθεί συναυλία από τους Lemonade 
On Stage που δημιουργήθηκαν το 2007 στη Θεσσαλονί-
κη. Το ρεπερτόριό τους έχει ως βασικό άξονα τα blues και 
συναντά το swing, το rock n roll και τα rhythm n blues. Τα 
μέλη της μπάντας αποτελούν οι: Φίλιππος Μουζάς, Δη-

μήτρης Ρόμπος, Σωτήρης Πατσαλιάς και Νίκος Καϊάφας. 
Ζεστό κακάο θα μοιράσει το 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρ-
μης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Στην πλατεία Παραμάνα θα λειτουργήσει το Χριστουγεν-
νιάτικο Χωριό με παιχνίδια, σπιτάκια και πλούσιο πρό-
γραμμα εκδηλώσεων. Το διοργανώνει η Ένωση Επαγγελ-
ματιών Εμπόρων Θέρμης με την υποστήριξη της ΔΕΠΠΑΘ. 
Θα λειτουργήσει από τις 8 έως τις 21 Δεκεμβρίου, τις ώρες 
5 το απόγευμα έως 10 το βράδυ. Στις δράσεις πολιτισμού 
οι οποίες θα γίνουν στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου 
Χωριού συμμετέχουν: η Δημοτική Κοινότητα Θέρμης, η 
ΔΕΠΠΑΘ, η Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Θέρμης - 
Πρόγραμμα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, οι πρόσκο-
ποι και οι τοπικοί σύλλογοι. Στη διάρκεια των εκδηλώσε-
ων θα συγκεντρώνει ειδή πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, χαρτι-
κά, απορρυπαντικά κ.ά.) η Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας 
και Ισότητας “Πνοή Ελπίδας”. Την τεχνική υποστήριξη της 
διοργάνωσης έχει ο Γρηγόρης Μόσχου.
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ςτήν πλατέΙα παραμανα ΚαΙ ςτΟ πΟλΙτΙςτΙΚΟ ΚέντρΟ δήμΟτΙΚή ΒΙΒλΙΟΘήΚή - πΙναΚΟΘήΚή Θέρμής

Το διάστημα 28 Νοεμβρίου με 9 Δεκεμβρίου πραγματοποι-
είται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη Θέρμης η έκ-

θεση των καλλιτεχνών Έλλης Καϊδαντζή, Ευανθίας Μαρακά, 
Όλγας Τσούκλη και Άρτεμις  Ψάλτογλου. 
Υλικά που μας χαρίζει η φύση όπως μάρμαρο και ξύλο, 
αποτελούν πηγή έμπνευσης, ενώ μέταλλο, χάντρες, δέρμα 
και κορδόνια, αποτελούν στοιχεία για καλλιτεχνικές δημι-
ουργίες. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, δημιουργήθηκε η 
ομαδική έκθεση χειροποίητων καλλιτεχνικών δημιουργιών 
«3+1 δημιουργίες». Κοσμήματα από γνήσιες χάντρες Ιαπω-
νίας «Miyuki», μάρμαρο και ξύλο, αξεσουάρ διακόσμησης 
σπιτιού από μέταλλο και κατασκευές μαρμαρογλυπτικής, στο-
λίζουν το χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Θέρμης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Η Έλλη Καϊδαντζή σπούδασε ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και έκανε μεταπτυχιακό στην ψυχοπαιδαγωγική 
παιδιών με ειδικές ανάγκες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία 13 χρόνια εργάζεται σε δομές 
Ειδικής Αγωγής.
Η δημιουργική έκφραση μέσω της ενασχόλησης με οτιδή-
ποτε χειροποίητο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
της. Μέσα από ποικίλους πειραματισμούς με διάφορες τεχνι-
κές στον χώρο του κοσμήματος, οι γνήσιες γιαπωνέζικες χά-

ντρες ραμμένες στο χέρι δημιούργησαν την συλλογή HEART 
handmade creations. Γεωμετρικά μοτίβα, συνδυασμοί χρω-
μάτων και σχεδίων, εμμονή στην λεπτομέρεια και σε ένα κομ-
ψό και καλαίσθητο αποτέλεσμα αποτελούν την φιλοσοφία 
του HEART.
Η μεγάλη αγάπη της Ευανθίας Μαρακά για δημιουργία και η 
καλλιτεχνική της τάση, την ώθησαν στη κατασκευή χειροποί-
ητων αντικειμένων για διακοσμητική χρήση  Είναι δημιουργίες 
εμπνευσμένες κυρίως από τη φύση και απαιτούν δεξιοτεχνία 

υπομονή και μεράκι. Περνώντας όμορφα και δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο της, φτιάχνει με τα χέρια της κατασκευές που 
της δίνουν μια έντονη αίσθηση ικανοποίησης και δημιουργίας.
Η Όλγα Τσούκλη εργάζεται σε επιχείρηση εμπορίας και επε-
ξεργασίας μαρμάρων με έδρα τα Βασιλικά. Εμπνευσμένη από 
τα ελληνικά μάρμαρα και τον αρχαίο πολιτισμό, αφιέρωσε 
χρόνο στο σχεδιασμό -κατασκευή κοσμημάτων και διακοσμη-
τικών αντικειμένων από μάρμαρο, γρανίτη και άλλα φυσικά 
πετρώματα. Η πιλοτική φάση του σχεδιασμού και της κατα-
σκευής των δημιουργιών έχει ολοκληρωθεί. Η προώθηση 
των κομψοτεχνημάτων, πραγματοποιείται τόσο από το φυσικό 
όσο και από το ηλεκτρονικό της κατάστημα.
Από τα παιδικά της χρόνια, η Άρτεμις  Ψάλτογλου αγαπού-
σε τη χειροτεχνία και το σχέδιο και πειραματίστηκε με πολλά 
διαφορετικά υλικά όπως χάντρες, πολυμερικό πηλό, παρα-
φίνη κ.α. Η επαφή της με την αρχιτεκτονική στη διάρκεια των 
σπουδών, την βοήθησε να ανακαλύψει νέες πηγές έμπνευσης 
και να εξοικειωθεί με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων και ερ-
γαλείων. Από τον Δεκέμβριο του 2015, άρχισε να ασχολείται 
με τον σχεδιασμό και την κατασκευή κοσμημάτων και μικρών 
χρηστικών αντικειμένων από ξύλο, με τη χρήση laser. Οι μορ-
φές των αντικειμένων βασίζονται άλλοτε σε φυσικές δομές και 
γεωμετρικές αναπαραστάσεις κι άλλοτε σε έργα σύγχρονης 
τέχνης. 

Ομαδική έκθεση «3 + 1 Δημιουργίες»

Έκθεση κατασκευών 
από ύφασμα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βι-

βλιοθήκη -Πινακοθήκη Θέρμης  το διάστημα 9 
έως 25 η έκθεση κατασκευών -χρηστικών αντικειμέ-
νων από ύφασμα της Κωνσταντίνας Δημητρίου.
Όπως επισημαίνει η καλλιτέχνης «το να δίνει κανείς 
μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή, σε χρησιμοποιημένα 
αντικείμενα, εμπεριέχει μια απίστευτη γοητεία. Θέλο-
ντας να μοιραστούμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη χαρά, 
δημιουργήσαμε την έκθεση, στην οποία παρουσιά-
στηκαν, χρηστικά και μή, αντικείμενα, τα υλικά των 
οποίων έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί. 
Έτσι λοιπόν, παλιές ταπετσαρίες, πανιά, ξέφτια, κου-
μπιά, κλαράκια και πολλά άλλα ταπεινά υλικά, φόρε-
σαν τα καλά τους και παίζουν καινούργιους ρόλους».

Έκθεση κατασκευών-διακοσμητικών αντικειμένων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
-Πινακοθήκη Θέρμης η έκθεση κατασκευών -διακοσμη-

τικών αντικειμένων των καλλιτεχνών Λίας Βασιλειάδου και Αγ-
γελικής Θωμά. Η έκθεση διάρκεσε από τις 17 Οκτωβρίου έως 
τις 4 Νοεμβρίου. 
Η Λ. Βασιλειάδου, σε νεαρή ηλικία παρακολούθησε μαθήμα-
τα σχεδίου, φωτογραφίας, χαλκογραφίας, ζωγραφικής εφαρ-
μοσμένης σε γυαλί (βιτρώ) και σε ύφασμα με κερί (μπατίκ) 
λαμβάνοντας μέρος σε ανάλογες εκθέσεις. Η ενασχόληση της 
με τη χειροτεχνία ξεκίνησε όταν απέκτησε δική της οικογένεια. 
Ανακαλύπτοντας τον «μικρόκοσμο» της οικογένειάς της γεννή-
θηκαν καινούργιες και πρωτότυπες ιδέες. Πηγή έμπνευσης των 
έργων της είναι η συναναστροφή με τα παιδιά, η ανταλλαγή 
ιδεών και απόψεων, καθώς και τα βιβλία, οι ιστορίες και οι 

ταινίες που απευθύνονται σε μικρά και μεγάλα παιδιά. Όλα τα 
παραπάνω είναι σημαντικά και απαραίτητα για να διατηρείται η 
φαντασία ενεργή και να δημιουργεί εικόνες, οι οποίες αποτυ-
πώνονται πάνω σε ποικίλα υλικά όπως χαρτόνι, τσόχα, γυαλί, 
ύφασμα, κουμπιά, κ.α., με το τελικό αποτέλεσμα να εκφράζει 
και να αντανακλά την όμορφη ψυχή και το χαμόγελο ενός παι-
διού, του παιδιού που όλοι έχουμε μέσα μας.
Η κ. Θωμά, δηλώνει καλλιτεχνική φύση, η οποία αξιοποιεί 
και ομορφαίνει την καθημερινότητα της, δημιουργώντας κα-
λόγουστα χειροποίητα έργα. Στοιχεία έμπνευσης της, η φύση 
και οι ομορφιές της. Τα υλικά της απλά, που όμως στα χέρια 
της, αλλάζουν μορφή και γίνονται μικρά αριστουργήματα. Δι-
αχρονικά καλλιτεχνήματα για να στολίσουν κάθε χώρο και να  
αλλάξουν την διάθεση σας. 
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Η σχολή χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ  λειτουργεί στο δήμο 
μας από το 1986. Στα τμήματα χορού, έμπειροι και 

καταξιωμένοι καθηγητές, διδάσκουν στα παιδιά την τέχνη 
του χορού, καθώς και την αγωγή, το ήθος και το συναί-
σθημα που αρμόζει σε αυτή τη μορφή της τέχνης. 
Η εκμάθηση της τέχνης του χορού, φιλοδοξεί να φέρει σε 
επαφή τα παιδιά και τους νέους με τον θαυμάσιο κόσμο 
της κίνησης και να εμπλουτίσει την προσωπικότητα τους 
μέσα από την γνώση, την αρμονία και την καλλιτεχνική 
έκφραση. Στη σχολή, όπως μας επισημαίνει η καλλιτεχνι-
κή σύμβουλος Δήμητρα Κορωναίου λειτουργούν τμήμα-
τα κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου, τζαζ, κλακέτες, Latin 
και  Flamenco. 
Η σχολή χορού λειτουργεί σε 10 κέντρα πολιτισμού του 
δήμου και φιλοξενεί κατά μέσο όρο 850  παιδιά το χρό-
νο, ηλικίας 4ων έως 17 ετών, στους οποίους παρέχονται 
σπουδές που δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν επαγ-
γελματικά με το χορό.
Στο τέλος κάθε περιόδου μαθημάτων τα τμήματα μπα-
λέτου παρουσιάζουν δείγματα δουλειάς τους σε βραδιές 
κλασικού και μοντέρνου χορού ενώ παράλληλα πλαι-
σιώνουν δραστηριότητες μέσα και έξω από τα όρια του 
δήμου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ
Από το 2008 στο νέο δημοτικό κτίριο πολιτισμού στο 
Τριάδι λειτουργεί Σχολή Χορού, πιστοποιημένη από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία  παρέχει οργανωμένες 
σπουδές που  καταλήγουν σε ερασιτεχνικό δίπλωμα. Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αναβάθμιση και η πιστο-
ποίηση ακόμα μιας καλλιτεχνικής σχολής της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ 
με μεγάλη συμμετοχή της νέας γενιάς του δήμου Θέρμης.
O στόχος της Σχολής Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. είναι οι μα-
θητές να αγαπήσουν την τέχνη του χορού, να διδαχθούν 

την τεχνική του, να μυηθούν σ αυτόν ώστε να εκφράσουν 
μέσα από την κίνηση συναισθήματα και σκέψεις, να εκτο-
νωθούν και να γυμναστούν. Το διδακτικό προσωπικό της 
σχολής είναι έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές – χο-
ρευτές. Η ατέρμονη όρεξη και το πάθος τους για δημιουρ-
γία και η αγάπη τους για τα παιδιά αποτελούν τα χαρακτη-

ριστικά όλων των καθηγητών χορού που στελεχώνουν τη 
Σχολή της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Ο Μωρίς Μπεζάρ  έχει πει  ότι ο χορός είναι μια από τις 
πιο σπάνιες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπου ο άνθρω-
πος δίνεται ολόκληρος σώμα, καρδία και πνεύμα.
Ο χορός είναι παράλληλα και ένα ανοιχτό πεδίο έρευνας, 
διερεύνησης και εξέλιξης της αντίληψης, της κινητικής νο-
ημοσύνης, της προσωπικότητας, της έμπνευσης και  της 
δημιουργικότητας. 
Είναι μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης με την οποία ο 
άνθρωπος μπορεί να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο, 
τις δημιουργικές και καλλιτεχνικές του δεξιότητες.
Το μπαλέτο είναι διήγηση υψηλής αισθητικής και εκφρα-
στικότητας. Το σώμα του χορευτή είναι η γλώσσα του 
και η μουσική το μέσο για να εκφραστεί. Η εξιστόρηση-
ερμηνεία γίνεται με τυποποιημένα βήματα που απαιτούν 
υψηλή τεχνική. Γι’ αυτό η εκγύμναση των μαθητών είναι 
έντονη και απαιτεί μεθόδευση, πειθαρχία, αφοσίωση και 
επιμονή, μα πάνω απ’ όλα αγάπη για το μπαλέτο.
Το μπαλέτο προσφέρει σωστή στάση του σώματος, ενδυ-
νάμωση του μυϊκού συστήματος, αυτοπειθαρχία, ομαδι-
κότητα, αντοχή, ευλυγισία, κομψότητα, χάρη, ευεξία.
Τα οφέλη, ωστόσο, δεν είναι μόνο σωματικά: η μουσική 
συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία, ενώ ο χορός είναι μια 
δυνατότητα έκφρασης που τονώνει την αυτοπεποίθηση 
του ατόμου.
Εν κατακλείδι  ο χορός είναι η πιο ευγενής, η πιο συγκινη-
τική, η πιο όμορφη απ’ τις τέχνες, γιατί δεν αποτελεί απλά 
μετάφραση ή απόσπαση της ζωής. Είναι η ίδια η ζωή!

850 παιδιά το χρόνο φοιτούν στα
ή ςΧΟλή ΧΟρΟυ έΙναΙ πΙςτΟπΟΙήμένή απΟ τΟ υπΟυρΓέΙΟ πΟλΙτΙςμΟυ
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τμήματα της σχολής χορού

- Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
Πολυτεχνείου 1
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2310467609
- Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης 
Καραολή – Δημητρίου και Καπετάν 
Χάψα
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2310461655 
και 2310463423
- Κέντρο Πολιτισμού Νέας Ραιδε-
στού 
Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης –Πολυγύ-
ρου
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2310 465607
- Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων
Γράμμου Βίτσι 20Β
Πληροφορίες τηλέφωνο: 
2392072165 

- Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας 
Νικολάου Πλαστήρα 13
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2392063163
- Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου 
Παύλου Μελά 25
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2392064360
- Κέντρο Πολιτισμού Ν. Ρυσίου
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2392071373
- Πολιτιστικό Κέντρο Βασιλικών
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2396022377
- Πολιτιστικό Κέντρο Πλαγιαρίου
Αν. Θράκης 40
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2392063324
- Πολιτιστικό Κέντρο Σουρωτής
Κανάρη 9
Πληροφορίες τηλέφωνο: 2396041222

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.Στιγμιότυπο από εκδήλωση στο δημοτικό θέατρο θέρμης.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο Βελιγράδι.

Τ ο Δεκέμβριο του 2014 δόθηκε δυνα-
τότητα σε σπουδαστές της Σχολής να 

παρακολουθήσουν μαθήματα κλασικού, 
σύγχρονου και κάρακτερ χορού στη Δη-
μοτική Σχολή Χορού Βελιγραδίου Lujo 
Davico και να παρακολουθήσουν από 
κοντά τις πρόβες και την παράσταση «Κα-
ρυοθραύστη» που ανέβασε η Ακαδημία 
Βελιγραδίου.
Τον Μάιο του 2016 η Σχολής Χορού της 

ΔΕΠΠΑΘ διοργάνωσε με αφορμή τον εορ-
τασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, την 
1η Συνάντηση Δημοτικών Σχολών Βόρειας 
Ελλάδας. Εκδήλωση που συμμετείχαν οι 
δήμοι Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, Σταυ-
ρούπολης, Συκεών, Βέροιας και Καβάλας. 
Στόχος ήταν, εκτός από την προβολή, την 
ανάπτυξη και την στήριξη του χορού, η 
ενίσχυση της συμμετοχής, της ομαδικής 
εμπειρίας και των νέων κινητικών αντιλή-

ψεων. Επιπλέον η εκδήλωση αυτή απο-
τέλεσε μια σημαντική ευκαιρία προβολής 
του δήμου μας και της πολιτιστικής δρα-
στηριότητας του στους γειτονικούς Δή-
μους.
Η Σχολή Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. παρου-
σίασε τον Απριλίο του 2016 δυο παραστά-
σεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
(Αίθουσα Μ2 Αιμίλιος Ριάδης) εργασία με 
τίτλο ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ.

«Με την εκδήλωση αυτή κάναμε ένα 
βήμα μπροστά, βγήκαμε έξω από τα όρια 
του δήμου μας και πραγματοποιήσαμε 
την ετήσια παράσταση Σχολής Χορού στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Σημα-
τοδοτώντας ότι για τον δήμο Θέρμης η πο-
λιτιστική παιδεία αποτελεί έναν από τους 
πρωταρχικούς πυλώνες της πολίτικης του» 
επισημαίνει στα Θέρμης Δρώμενα η πρόε-
δρος της Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ. Δήμητρα Χίνη.

δράσεις



Τα σοβαρότατα προβλήματα τα οποία προσέθεσε στα ήδη 
υπάρχοντα ο χειμώνας, στους εκατοντάδες πρόσφυγες οι 

οποίοι φιλοξενούνται στις αποθήκες Κορδογιάννη προσπα-
θούν να αντιμετωπίσουν ο δήμος Θέρμης, με τη συνεργασία 
και τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας. Η απουσία της Πολιτείας 
είναι εκκωφαντική και το βάρος της βοήθειας προς τους περί-
που 800 εναπομείναντες πρόσφυγες εκ των οποίων οι μισοί εί-
ναι παιδιά έπεσε στις πλάτες των κατοίκων και του δήμου. Στις 
εξ αρχής ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης προσετέθησαν 
από το τέλος Νοεμβρίου και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
οι οποίες δυσχεραίνουν αφάνταστα τη ζωή όσων προσφύγων 
απέμειναν στις αποθήκες Κορδογιάννη. Την ίδια ώρα τα περί-
που 400 προσφυγόπουλα παραμένουν εκτός εκπαιδευτικού 
συστήματος αφού το υπουργείο Παιδείας δεν φρόντισε να τα 

εντάξει σε σχολικές μονάδες του δήμου και γειτονικών δήμων. 
Το τρίτο πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι οι συνθήκες ασφά-
λειας καθώς το καμπ βρίσκεται επί της εθνικής οδού Θεσσα-
λονίκης – Πολυγύρου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για 
κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα θέματα αυτά απασχόλησαν για άλλη μια φορά το δημοτικό 
συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση η οποία έγινε στις 9 Νοεμ-
βρίου, στο θέατρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Θέρμης. Στη 
συνεδρίαση παρέστησαν και μίλησαν εκπρόσωποι της Ύπατης 
Αρμοστείας για τους πρόσφυγες, του υπουργείου Παιδείας και 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εισηγούμενος το σχέδιο απόφασης ο δήμαρχος Θόδωρος 

Παπαδόπουλος, αφού παρουσίασε όλες τις πρωτοβουλίες 
του δήμου για τη στήριξη των προσφύγων, ήταν ιδιαίτερα επι-
κριτικός προς τους εκπροσώπους της Πολιτείας, τους οποίους 
κατηγόρησε ότι δεν υλοποίησαν όσα είχαν υποσχεθεί. Συγκε-
κριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι αρχικά η κυβέρνηση 
είχε υποσχεθεί πως το συγκεκριμένο κέντρο φιλοξενίας θα 
λειτουργούσε ως τις 15 Σεπτεμβρίου. «Πλέον φαίνεται ότι οι 
πρόσφυγες θα ξεχειμωνιάσουν εδώ, όμως η Πολιτεία δεν έχει 
λάβει την παραμικρή μέριμνα για τη θέρμανσή τους» τόνισε ο 
δήμαρχος. Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος κατηγόρησε την κυ-
βέρνηση «για έλλειψη συνεργασίας με θεσμικό και υπεύθυνο 
τρόπο για το σχεδιασμό που αφορά την εκπαίδευση των προ-
σφυγόπουλων και τον τρόπο φοίτησής τους στα σχολεία της 
περιοχής και για τη μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων φοί-
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το ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θέρμης στη συνε-
δρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2016 συζήτησε εκ νέου για 

τις συνθήκες, τους όρους και την προοπτική λειτουργίας της 
δομής προσφύγων στις αποθήκες Κορδογιάννη και αποφά-
σισε ομόφωνα, τα παρακάτω:
Α. Εμμένει στις θέσεις του, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε 
σειρά προηγούμενων αποφάσεων και αφορούν:
Α.1.Στη φιλοξενία προσφύγων στη χώρα μας:
α. με κατάλληλες συνθήκες διαμονής για ασφαλή και υγιει-

νή διαβίωση των φιλοξενούμενων.
β. με ισόρροπη γεωγραφική κατανομή στο σύνολο της χώ-

ρας, στο νομό και την ανατολική Θεσσαλονίκη, ώστε να 
διασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες και η ομαλή 
ένταξη.

γ. με ευθύνη της κυβέρνησης και χωρίς να παρεμβαίνουν 
ΜΚΟ στις υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, νομικής κάλυψης, περιφρούρησης και ασφά-
λειας και ειδικής μέριμνας για τα παιδιά.

Α.2 Στη συμβολή και συνδρομή του δήμου για την εύρεση 
λύσεων στα ζητήματα που προκύπτουν από τη φιλοξενία 
των προσφύγων:
α. με συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της δομής 

στου Κορδογιάννη, προσδιορισμό των προβλημάτων 
που ανακύπτουν στη λειτουργία της και διατύπωση προ-
τάσεων και διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων.

β. με ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς.

γ. με παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίω-
σης των προσφύγων.

Β. Εκφράζει:
1. την έντονη δυσαρέσκειά του προς τους φορείς της πολι-

τείας για τη συνεχιζόμενη αθέτηση των δεσμεύσεών τους, 
όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
προσφύγων στη δομή των αποθηκών Κορδογιάννη.

2. τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη συνεργασίας, με ευ-
θύνη της κεντρικής διοίκησης, με θεσμικό και υπεύθυνο 

τρόπο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, των φορέ-
ων της κεντρικής διοίκησης με την αυτοδιοίκηση, για τον 
σχεδιασμό που αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών των 
προσφύγων και για τη μη εκπλήρωση, ακόμη, των προ-
ϋποθέσεων φοίτησης τους σε σχολεία.

3. την ανησυχία του για το διαπιστωμένο έλλειμμα στο 
συντονισμό για τη λειτουργία της δομής και στην απο-
τελεσματικότητα της εμπλοκής των ΜΚΟ και τη δυσαρέ-
σκεια του για την απουσία εκπροσώπων, ιδιαίτερα του 
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής στη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
ενημέρωσης και προώθησης λύσεων.

4. την αντίθεσή του στις πολιτικές των κλειστών συνόρων 
της ΕΕ και των χωρών της για το προσφυγικό, που έχουν 
οδηγήσει στον εγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων προσφύ-
γων, παρά τη θέλησή τους, στις χώρες πρώτης υποδο-
χής, όπως είναι η Ελλάδα.

Γ. Ζητά άμεσα από την κυβέρνηση την υλοποίηση πράξε-
ων:
1. για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εντός των χώ-

ρων της δομής (σίτιση, θέρμανση, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, συνθήκες υγιεινής, προστασία από καιρικά 
φαινόμενα κ.λπ.), λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την άφι-
ξη του χειμώνα.

2. για μέτρα οδικής ασφάλειας επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης-
Πολυγύρου σύμφωνα με όσα έχουν επισημάνει οι αρ-
μόδιοι φορείς.

3. για δημιουργία κατάλληλων υποδομών εκπαίδευσης για 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εντός της δομής.

4. για μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης παραβατικότητας 
και προστασίας, τόσο των κατοίκων και των περιουσιών 
τους, όσο και των ίδιων των προσφύγων που φιλοξενού-
νται στις αποθήκες Κορδογιάννη.

5. για επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και μετεγκατά-
στασης.

Δ. Θεωρεί αναφαίρετο το δικαίωμα όλων στη μόρφωση 
και στην παιδεία και ζητά από το υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της 
εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και να υπάρξει η 
απαραίτητη συνεργασία με τον δήμο, ο οποίος θα συμβά-
λει στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Η φοίτηση σε σχολεία της περιοχής να γίνει με διασπορά, 
σύμφωνα με την αριθ. 123/2016 απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ 
ΚΜ και με μέριμνα για την αποφυγή της γκετοποίησής τους.
Ε. Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θέρμης:
1. Διακηρύσσει την ανάγκη ανάπτυξης ενός εκτεταμένου 

φιλειρηνικού κινήματος, για τη διεκδίκηση του τερματι-
σμού του πολέμου και της ανάμειξης των μεγάλων δυ-
νάμεων που για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμ-
φερόντων προκαλούν πολέμους, διαλύουν χώρες και 
γεννούν προβλήματα, όπως το προσφυγικό, καθώς και 
της αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων από τη Συ-
ρία και της διάλυσης του ISIS.

2. Δεσμεύεται να δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τις 
ολιγωρίες και τα χρονίζοντα προβλήματα στη λειτουργία 
της δομής στο δήμο Θέρμης και να προβεί σε κινητο-
ποιήσεις διαμαρτυρίας με τους φορείς της κοινωνίας και 
παρουσία των εκπροσώπων των προσφύγων.

Από την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τις 
συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας στις 
αποθήκες Κορδογιάννη η οποία έγινε στις 9 Νοεμβρίου.



Είκοσι μέρες μετά την ειδική συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου για το προ-

σφυγικό κι αφού στο μεταξύ κανένα από τα 
αιτήματα τα οποία διατυπώνονταν στο ομό-
φωνο ψήφισμα δεν ικανοποιήθηκε από την 
Πολιτεία, πολυμελής αντιπροσωπεία του 
δήμου, μαζί και με εκπροσώπους των προ-
σφύγων έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας 
στις 29 Νοεμβρίου στο Διοικητήριο όπου 
είναι η έδρα της υφυπουργού Εσωτερι-
κών (Μακεδονίας Θράκης) Μαρίας Κόλλια 
Τσαρουχά. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν 
ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος, 
η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Αθηνά Παπαδάκη, οι επικεφαλής των πα-
ρατάξεων της αντιπολίτευσης, δημοτικοί 
σύμβουλοι, κάποιες οικογένειες προσφύ-
γων κ.ά.  
Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον δή-
μαρχο και τους τρεις επικεφαλής των πα-
ρατάξεων της αντιπολίτευσης (Απόστολο 
Πράτανο, Φάνη Καρκατζούνη και Δημήτρη 
Βλαχομήτρο) είχε συνάντηση με την διευ-
θύντρια του πολιτικού γραφείου της υφυ-
πουργού, την κ. Στέλλα Ευθυμιάδου, τον 
σύμβουλο της υφυπουργού, Παύλο Που-
λιάκη και τον σύμβουλο του υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νίκο Ράγκο. 
Στους εκπροσώπους της κυβέρνησης πα-
ραδόθηκε το ψήφισμα του δημοτικού συμ-
βουλίου. Παράλληλα, ο δήμαρχος έθεσε 
τα τρία σοβαρότερα ζητήματα που είναι η 
θέρμανση των προσφύγων, η εκπαίδευση 
των προσφυγόπουλων και το ζήτημα της 
ασφάλειας λόγω της γειτνίασης του καμπ 
με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης  –Πολυ-
γύρου. 

Σε δηλώσεις του έξω από το Διοικητήριο ο 
κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι βασικό πρό-
βλημα αυτή τη στιγμή στο κέντρο φιλοξε-
νίας είναι η θέρμανση. «Είμαστε εδώ μετά 
από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού μας 
συμβουλίου το οποίο είχε δεσμευτεί ότι θα 
είναι θεματοφύλακας των συνθηκών διαβί-
ωσης των προσφύγων που φιλοξενούνται 
στο δήμο μας, να αναδείξουμε τα προβλή-
ματα που δεν λύνονται και αφορούν βέβαια 
τις συνθήκες διαβίωσης, κυριότερο εκ των 
οποίων αυτή την περίοδο είναι το ζήτημα 
της θέρμανσης στο καμπ. Έχουμε περίπου 
400 παιδιά και δεν μπορεί να βγει χειμώ-
νας χωρίς θέρμανση. Προσπαθήσαμε από 
το καλοκαίρι να αναδείξουμε το ζήτημα 
όταν πληροφορηθήκαμε ότι ο προσωρι-

νής διάρκειας καταυλισμός γίνεται μακράς 
διάρκειας. Δυστυχώς όμως δεν έχει λυθεί 
κανένα πρόβλημα. Επίσης δεν έχει λυθεί 
το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας γιατί το 
συγκεκριμένο καμπ είναι σε επαφή με την 
εθνική οδό και με ημίμετρα προσπαθούμε 
να αποτρέψουμε κάποιο σοβαρό ατύχημα. 
Τέλος, τα προσφυγόπουλα έπρεπε ήδη 
να είναι ήδη στα σχολειά, όμως δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόμη, γιατί δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι προϋποθέσεις για να μπουν στα 
σχολειά». Εμμένοντας ιδιαιτέρως στο θέμα 
της θέρμανσης ο κ. Παπαδόπουλος προ-
ειδοποίησε ότι «δημιουργούνται επιπλέον 
κίνδυνοι να προκληθεί κάποια πυρκαγιά 
γιατί σήμερα προσπαθούν να θερμανθούν 
με μισά βαρέλια που τα χρησιμοποιούν ως 

θερμάστρες. Ο δήμος προσπαθεί να βοη-
θήσει και στέλνει ξύλα. Οι  σκηνές είναι η 
μία δίπλα στην άλλη και αν προκληθεί κάτι 
πολύ πιθανόν να έχουμε πολύ δυσάρεστες 
συνέπειες». 
Ο δήμαρχος είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή 
στο καμπ της Θέρμης διαμένουν περίπου 
800 πρόσφυγες από 1.270 που ήταν αρ-
χικά. Στα όρια του δήμου φιλοξενούνται 
και άλλοι περίπου 250 σε ξενοδοχεία και 
κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου δεν 
εντοπίζεται κανένα απολύτως πρόβλημα.
Τέλος ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως αν 
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρ-
νηση το δημοτικό συμβούλιο θα επανέλθει 
και θα κινητοποιήσει αυτή τη φορά και την 
τοπική κοινωνία. 

Υπό το μηδέν η θερμοκρασία και       το ενδιαφέρον της
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τησής τους, καθώς θεωρούμε αναφαίρετο το δικαίωμα όλων 
στη μόρφωση και στην παιδεία». 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο ζήτησαν από τις αρ-
μόδιες αρχές της Πολιτείας να μεριμνήσουν για την άμεση βελ-
τίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στις αποθή-
κες Κορδογιάννη (καλύτερη σίτιση, εξασφάλιση θέρμανσης, 
προστασία από καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ.). Ωστόσο, έως και 
τις 30 Νοεμβρίου που έπεσε το πρώτο χιόνι δεν υπήρξε η 
παραμικρή βοήθεια από την Πολιτεία. Ο δήμος αναγκάστηκε 
να εγκαταστήσει μέσα στις αποθήκες τέσσερις μεγάλες ξυλό-
σομπες και να προμηθεύει με ξύλα τους πρόσφυγες προκει-
μένου να ζεσταθούν. Επίσης, ζήτησε να γίνει αναβάθμιση της 

γραμμής ηλεκτροδότησης ώστε να μπορούν να λειτουργή-
σουν αερόθερμα. 
Το δημοτικό συμβούλιο ζήτησε να ληφθούν μέτρα οδικής 
ασφάλειας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύ-
ρου καθώς οι αποθήκες βρίσκονται πάνω στο δρόμο και 
συχνά οι πρόσφυγες τον διασχίζουν με κίνδυνο για τη ζωή 
τους. Ζήτησε, παράλληλα, να δημιουργηθούν κατάλληλες 
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης μέσα στο κέντρο φιλοξενίας για 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και για τα μεγαλύτερα παι-
διά να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία με το δήμο και 
να φοιτήσουν σε σχολεία της περιοχής με διασπορά, όπως 
έχει ζητήσει εδώ και μήνες η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας. Προς το παρόν κάποια παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας απασχολούνται μέσα στο καμπ, σε σκηνές 

οι οποίες λειτουργούν σαν αίθουσες διδασκαλίας. 
Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο απαίτησε από την Πολιτεία 
να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και αντι-
μετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας και για την προ-
στασία τόσο των κατοίκων και των περιουσιών τους όσο και 
των ίδιων των προσφύγων που φιλοξενούνται στις αποθή-
κες Κορδογιάννη. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν σε ψήφισμα το 
οποίο υπερψηφίστηκε από όλες τις πτέρυγες του δημοτικού 
συμβουλίου. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η με κάθε 
πρόσφορο τρόπο δημοσιοποίηση της ολιγωρίας της Πολιτείας 
και η διοργάνωση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, σε συνεργασία 
με τους τοπικούς φορείς καθώς και με τους εκπροσώπους των 
προσφύγων. Αποκορύφωμα ήταν η κατάθεση ψηφίσματος 
στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στις 29 Νοεμβρίου. 
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ςυγκέντρωση διαμαρτυρίας στο διοικητήριο

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Διοικητήριο για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων έκαναν στις 29 Νοεμβρίου τα μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου με επικεφαλής τον δήμαρχο Θόδωρο Παπαδόπουλο.
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Αλλαγή σελίδας στη «Σουρωτή Α.Ε.»
ςτα ΧέρΙα τΟυ Ι. ςαΒΒΙδή πέραςέ ή πλέΙΟΨήΦΙα των μέτΟΧων τής έταΙρΙας. ΚρΙςΙμή ή ΓένΙΚή ςυνέλέυςή των                          μέτΟΧων ςτΙς 21 δέΚέμΒρΙΟυ

Σ τις 21 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η 
αλλαγή σελίδας σε μια από τις πλέον 

εμβληματικές εταιρίες εμφιαλώσεως στην 
Ελλάδα, στη «Σουρωτή Α.Ε.». Την ημέ-
ρα εκείνη έχει οριστεί να διεξαχθεί η γε-
νική συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των 
οποίων κυριαρχεί πλέον ο όμιλος εταιρει-
ών του Ιβάν Σαββίδη στον οποίο έχει πε-
ριέλθει το 43,5% των μετοχών. Η απόφα-
ση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης 
λήφθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, 
κατά τη διάρκεια σύσκεψης του διοικητι-
κού συμβουλίου της εταιρείας, παρουσία 
του συνεργάτη του κ. Σαββίδη και διευ-
θύνοντα συμβούλου της Dimera, Αρτούρ 
Νταβιτιάν. 
Στην ίδια σύσκεψη μετείχε και ο δήμαρχος 
Θόδωρος Παπαδόπουλος, εκπροσωπώ-
ντας τον δήμο Θέρμης ο οποίος κατέχει το 
15,9% των μετοχών. 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευ-
σης των μετόχων περιλαμβάνει τρία θέμα-
τα. 
Το πρώτο αφορά την εκλογή νέου διοι-
κητικού συμβουλίου ώστε να αντιπροσω-
πεύεται σε αυτό η νέα μετοχική σύνθεση 
της εταιρείας, η οποία έπαψε πλέον να έχει 
πολυμετοχικό χαρακτήρα. 
Αυτό σημαίνει ότι στο νέο δ.σ. θα υπάρ-
χει ισχυρή εκπροσώπηση του ομίλου των 
εταιριών του κ. Σαββίδη, ενώ θα εκπρο-

τι στάση θα κρατήσει ο δήμος Θέρμης

Ο δήμος Θέρμης είναι ο τρίτος κατά σειρά μέτοχος της 
«Σουρωτή Α.Ε.» μετά τον όμιλο επιχειρήσεων του 

Ιβάν Σαββίδη και την Coca Cola, κατέχοντας το 15,9% 
των μετοχών. Οριστικές αποφάσεις για το πώς θα δια-
χειριστεί τις μετοχές του δεν έχουν ληφθεί ακόμη. Στις 
προθέσεις της διοίκησης του δήμου είναι να παραμείνει 
ως μέτοχος στην εταιρία καθώς, όπως έχει δηλώσει ο δή-
μαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος «υπάρχει κοινωνική 
ευθύνη απέναντι στους δημότες μας». Στο πλαίσιο αυτό 
ο δήμος εξετάζει το ενδεχόμενο, καταρχάς να συμφωνή-
σει στο ενδεχόμενο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 
της επιχείρησης και στη συνέχεια να συμμετάσχει σ’αυτή. 
Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο αυτό μπορεί να γί-
νει υπό δύο προϋποθέσεις: «Η πρώτη είναι να υπάρχει 
ένα σοβαρό business plan, το οποίο θα μπορεί να γίνει 
αποδεκτό από το δημοτικό συμβούλιο αλλά και από την 
κοινωνία ης Θέρμης. Άλλωστε, η συμμετοχή του δήμου 
στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Σουρωτής, πρέ-

πει να περάσει από μία απαιτητική διαδικασία, στη βάση 
πάντοτε μίας αξιόπιστης και αναλυτικής μελέτης, που θα 
υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση και, 
στη συνέχεια στην Περιφέρεια». Ήδη, ο δήμαρχος Θέρ-
μης έχει κάνει συναντήσεις με εκπροσώπους τόσο του 
Ιβάν Σαββίδη όσο και της Coca Cola από τους οποίους 
ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους για την «Σουρωτή Α.Ε.». 
Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε προς τους εκπροσώπους και 
των δύο μεγαλομετόχων ότι εκείνο που πρωτίστως ενδι-
αφέρει τον δήμο είναι η ανάπτυξη της εταιρίας, μαζί και 
η συνεπακόλουθη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με 
την ενίσχυση της απασχόλησης, την ανάπτυξη και άλλων 
επιχειρηματικών δράσεων κ.ο.κ.  
Η δεύτερη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του δήμου 
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι η εξεύρεση 
του ποσού που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Για το θέμα 
έγινε μια πρώτη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. 
Ήδη, ανατέθηκε σε νομικό να διερευνήσει τις δυνατότη-

τες που έχει ο δήμος, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, 
όσον αφορά τη συμμετοχή του στο εγχείρημα της αύξη-
σης του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης έγινε μια πρώτη 
διερεύνηση για το εάν είναι εφικτό και με ποιους όρους 
η σύναψη δανείου προκειμένου να εξασφαλίσει ο δήμος 
τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη συμμετοχή του στην αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το πρώτο συμπέρασμα 
είναι ότι το ενδεχόμενο δανειοδότησης έχει δυσκολίες 
καθώς τα επιτόκια είναι υψηλά και το κόστος εξυπηρέτη-
σης ενός τέτοιου δανείου είναι σημαντικό. 
Οι τελικές αποφάσεις για το τι θα κάνει ο δήμος θα λη-
φθούν το προσεχές διάστημα. Πάντως, όπως τονίζει ο κ. 
Παπαδόπουλος «εάν τελικά αποφασιστεί να πουλήσει ο 
δήμος τις μετοχές του, αυτό θα γίνει μέσω δημοπρασίας 
με τιμή εκκίνησης την ανώτερη τιμή που δόθηκε για την 
απόκτηση των υπολοίπων μετοχών» που είναι έως σή-
μερα τα 1,05 ευρώ που προσέφερε ο όμιλος του Ιβάν 
Σαββίδη. 

Η οριστική μετοχική σύνθεση της «Σουρωτή Α.Ε.» θα ξεκαθαρίσει μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία ορίστηκε για τις 21 Δεκεμβρίου.
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ςτα ΧέρΙα τΟυ Ι. ςαΒΒΙδή πέραςέ ή πλέΙΟΨήΦΙα των μέτΟΧων τής έταΙρΙας. ΚρΙςΙμή ή ΓένΙΚή ςυνέλέυςή των                          μέτΟΧων ςτΙς 21 δέΚέμΒρΙΟυ

έπειτα από 100 χρόνια
σωπηθούν σε αυτό και οι επίσης μεγαλο-
μέτοχοι που είναι ο όμιλος της Coca Cola 
ο οποίος κατέχει περίπου το 20% των με-
τοχών και βεβαίως και ο δήμος Θέρμης, 
ο οποίος εκπροσωπείται και στο σημερινό 
δ.σ. της εταιρίας. Το δ.σ. είναι 9μελες και 
ένα μέλος του είναι ο εκπρόσωπος των 
εργαζομένων.  
Το δεύτερο θέμα αφορά την λήψη από-
φασης για την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της «Σουρωτή Α.Ε.». Μέσω 
αυτής της κίνησης ο μεγαλομέτοχος κ. 
Σαββίδης θα επιχειρήσει να αποκτήσει την 
πλειοψηφία των μετοχών (τουλάχιστον το 
51%). Αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από 
τη στάση των υπολοίπων μετόχων. Από 
το εάν, δηλαδή, θα συμμετάσχουν και 
εκείνοι στην αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου διατηρώντας το ποσοστό τους ή εάν 
θα απέχουν οπότε σε αυτή την περίπτωση 
θα διευκολυνθεί η προσπάθεια πλήρους 
ελέγχου της εταιρίας από τον κ. Σαββίδη. 
Πάντως, η αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου σε αυτή τη φάση θα είναι μικρή και 
δεν θα αφορά το σύνολο των επενδύσεων 
τις οποίες έχει εξαγγείλει ο κ. Σαββίδης και 
οι οποίες ανέρχονται στα 15 εκατ. ευρώ 
(το συνολικό business plan). 
Θα είναι ίση με το ύψος του προϋπολο-
γισμού του 2017 (ετήσιο business plan) 
ο οποίος θα είναι υψηλότερος σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια καθώς θα πε-
ριλαμβάνει τη χρηματοδότηση ενεργειών 
για την αύξηση της εξωστρέφειας της εται-

ρίας (ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων, 
αύξηση εξαγωγών κ.ο.κ.). Το σχέδιο αυ-
τού του προϋπολογισμού, που είναι και 
το τρίτο θέμα της γενικής συνέλευσης, θα 
εκπονήσει η εταιρία Deloitte.   

Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η νέα μετοχική σύνθεση της «Σουρωτή 
Α.Ε.» (15.620.000 μετοχές) μετά τις τε-
λευταίες ραγδαίες εξελίξεις έχει πλέον ως 
εξής: 
-  Ο όμιλος επιχειρήσεων του Ιβάν Σαββί-

δη είναι ο μεγαλομέτοχος καθώς κατέ-
χει περίπου το 43,5% των μετοχών. Τις 
απέκτησε από τους μικρομετόχους ένα-
ντι 1,05 ευρώ ανά μετοχή. 

-  Ο όμιλος της Coca Cola διαθέτει, κατά 
δήλωσή του το 20%. Εξ αυτών το 15% 
το απέκτησε μέσω πλειστηριασμού από 
την τράπεζα Πειραιώς έναντι 0,71 ευρώ 
ανά μετοχή και το υπόλοιπο 5% από 
τους μικρομετόχους με 1 ευρώ τη μετο-
χή. 

-  Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σουρωτής 
αποφάσισε να πουλήσει το 4,5% των 
μετοχών που διαθέτει (702.472 μετο-
χές) σε όποιον προσφέρει 1,2 ευρώ ανά 
μετοχή. Η δημοπρασία έγινε στις 7 Δε-
κεμβρίου αλλά απέβη άκαρπη καθώς 
κανείς εκ των μεγαλομετόχων ή κάποιος 
τρίτος δεν προσέφερε αυτό το ποσόν. 
Κατόπιν αυτού ο Συνεταιρισμός διατηρεί 
προς το παρόν τις μετοχές του.  

-  Οι λεγόμενοι «θεσμικοί» έχουν 22,2%. 
Εξ αυτών το μεγαλύτερο ποσοστό 
(15,9%) κατέχει ο δήμος Θέρμης. Πο-
σοστό 4,5% διαθέτει η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, από 0,5% η Πε-
ριφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας και ο «Ορφέας Σουρωτής» 
(ο οποίος αποφάσισε τελικά να πουλή-
σει τις μετοχές του) και 0,8% ο Σύνδε-
σμος Ιαματικών Λουτρών. Οι «θεσμι-
κοί» εάν κρατήσουν τις μετοχές τους η 
συμμετοχή τους στην εταιρία πιθανότα-
τα θα συρρικνωθεί αφού δύσκολα θα 
μπουν στην αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου, πλην ίσως του δήμου Θέρμης 
ο οποίος εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο. 

-  Ο όμιλος Λιακουνάκου (στον οποίο 
ανήκε το 15% που εκπλειστηρίασε η 
τράπεζα Πειραιώς) εξακολουθεί να έχει 
άλλο ένα 2,5% των μετοχών το οποίο 
είναι άγνωστο εάν και πότε θα το που-
λήσει. 

-  Απομένει το 7,3% των μετοχών το οποίο 
βρίσκεται στα χέρια μικρομετόχων. Ορι-
σμένοι απ’ αυτούς είναι βέβαιο πως θα 
πουλήσουν το επόμενο διάστημα, μέχρι 
τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. 
Ωστόσο, ένα μικρό μέρος του μετοχι-
κού κεφαλαίου θα παραμείνει στους 
μικρομετόχους, είτε επειδή δεν θέλουν 
να πουλήσουν, είτε επειδή δεν μπορούν 
λόγω κληρονομικών εκκρεμοτήτων ή 
ανοιχτών λογαριασμών με εφορίες και 
τράπεζες.

Καταγράφει 
ζημιές 
τα τελευταία 
χρόνια

Η  «Σουρωτή» είναι το πιο ισχυρό brand 
στο χώρο του ανθρακούχου εμφια-

λωμένου νερού στην Ελλάδα. Διαθέτει 
58% μερίδιο αγοράς το οποίο στη Βόρεια 
Ελλάδα και στο ράφι των σούπερ μάρκετ 
φτάνει ως και στο 85%. Ωστόσο, τα τελευ-
ταία χρόνια, λόγω και του αποτυχημένου 
μάνατζμεντ το οποίο ακολούθησε η διευ-
θυντική ομάδα της επιχείρησης, η εταιρία 
καταγράφει ζημίες με αποτέλεσμα να μην 
διανέμεται μέρισμα στους μετόχους. Η κα-
λύτερη χρονιά της ήταν το 2009 όταν ο 
ετήσιος τζίρος της εταιρίας ξεπέρασε τα 16 
εκατ. ευρώ. Έκτοτε ξεκίνησε η πτώση για 
να φτάσει το 2015 στα 12 εκατ. Η πρώ-
τη ζημιογόνος χρήση ήταν το 2011 όταν 
κατέγραψε ζημιές προ φόρων 399.000 
ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 502.000 
ευρώ το 2010. Το 2012 οι ζημιές ανήλθαν 
στα 692.000 ευρώ, ενώ το 2013 υπήρξε 
κέρδος 46.000 ευρώ το οποίο οφειλόταν 
όμως στην επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ του μι-
σθολογικού κόστους με 350.000 ευρώ. 
Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν το 
2014 με 956.000 ευρώ ενώ το 2015 η 
χρονιά έκλεισε με ζημιές 590.000 ευρώ. 
Όλα τα χρόνια της κρίσης έγινε προσπάθεια 
να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας (121 
σήμερα), χωρίς απλώς, να αντικαθίστανται 
όσοι συνταξιοδοτούνταν. Επίσης έγινε μια 
μικρή μείωση μισθών κατά περίπου 6%.

Για το 2017 
σχεδιάζονται 
σημαντικές δράσεις 
για την προώθηση 
των πωλήσεων και 
των εξαγωγών του 
προϊόντος.
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Οι κυριότεροι σταθμοί 
στα 100 χρόνια της Σουρωτής

απΟ τΟ πρωτΟ έμΦΙαλωτήρΙΟ των Γαλλων ως τήν ΚυρΙαρΧΙα ςτΙς αΓΟρές

Η πηγή από την οποία αντλείται το μοναδικής σύν-
θεσης και ποιότητας νερό της Σουρωτής μνημο-

νεύεται ακόμη από την αρχαιότητα. Στις βόρειες πα-
ρυφές του όρους Κάλαυρoς, στα σύνορα των νομών 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, υπήρχε μία πηγή όπου 
ανάβλυζε άφθονo νερό από τη γη, σχηματίζοντας 
μία μικρή λίμνη η οποία υπερχείλιζε και μέσα από 
μία ρεματιά κατέληγε στον μικρό πoταμό Ανθεμoύ-
ντα. Σύμφωνα με τους τοπικούς θρύλους οι ευγενείς 
προτιμούσαν το δροσιστικό νερό της πηγής για τα συ-
μπόσιά τους. Μάλιστα μύθοι διηγούνται ότι ένας από 
τους πιο φανατικούς λάτρεις του νερού ήταν ο Μέγας 
Αλέξανδρος, ο οποίος επισκεπτόταν τακτικά τη Σου-
ρωτή για να πάρει το πολύτιμο νερό. Από αυτή την 
ίδια τοποθεσία αναβλύζει και σήμερα το Ανθρακούχο 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Σουρωτή.
Στα σύγχρονα χρόνια η πηγή προσέλκυσε την προσο-
χή στις αρχές του 20ου αιώνα όταν πέριξ αυτής άρχι-
σαν να χτίζονται τα πρώτα σπίτια τα οποία δημιούργη-
σαν τον οικισμό «Σουρωτή». 
1915: Στη διάρκεια τoυ Α’ Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ γαλ-

λικά στρατεύματα στρατoπέδευσαν στην περιoχή. 
Γάλλoι αξιωματικoί ενθoυσιάστηκαν από την εξαι-
ρετική πoιότητα τoυ νερoύ τόσo ώστε δημιoύργη-
σαν τo πρώτo υπoτυπώδες εμφιαλωτήριo. Το νερό 
που εμφιαλωνόταν εκεί κατέληγε στα ποτήρια των 
ανώτατων γάλλων αξιωματικών, ενώ γίνονταν και 
οργανωμένες αποστολές νερoύ στη Γαλλία.

1917: Τo παράδειγμα των γάλλων ακoλoύθησαν και 
oι σέρβoι οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
με τη σέρβικη μεραρχία τoυ Μoράβα. To εμφια-
λωτήριo στεγάστηκε σε νέο διώρoφo κτίριo, τo δε 
νερό της πηγής ονομάστηκε «Kisepe Boda» (υπό-
ξινo νερό).

1918: Μετά τo τέλoς τoυ πoλέμoυ τo εμφιαλωτήριo 
ανέλαβε o κάτοικος της Σoυρωτής Θωμάς Χρ. Λώ-
λας, o οπoίος το ανακαίνισε.

1925: O Γεώργιoς Χωναίoς ανέλαβε τη διαχείριση της 
πηγής.

1930: Σύμφωνα με απόκομμα εφημερίδας της εποχής 
ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δήλω-
σε δημοσίως ότι: «Το νερό Σουρωτή είναι εφάμιλλο 
με τα ευρωπαϊκά, αν όχι ανώτερο από αυτά».

1935: Η πηγή της Σoυρωτής αναγνωρίσθηκε επίση-
μα ως ιαματική και συντάχθηκε η πρώτη σύμβαση, 
ανάμεσα στo ελληνικό δημόσιo και τoν Γ. Χωναίo, 
για την εκμετάλλευση της πηγής. 

1987: Με τη λήξη της σύμβασης, κατόπιν πρωτoβoυ-
λίας τoυ πρoέδρoυ της Κoινότητας Σoυρωτής και 
δραστηριoπoίησης όλων των κατoίκων παραχω-
ρήθηκε τo δικαίωμα της εκμετάλλευσης της πη-
γής, στην Κoινότητα, η oποία συνέστησε την αμι-
γή Κoινoτική Επιχείρηση Εμφιάλωσης Μεταλλικoύ 
Νερoύ «ΣOΥΡΩΤΗ».

1991: Το νερό της Σουρωτής αναγνωρίζεται ως Φυ-
σικό Μεταλλικό Νερό, ασβεστούχο, μαγνησιούχο 

υπόξινο, οξυανθρακούχο, σύμφωνα με την Ελληνι-
κή Νομοθεσία ΦΕΚ 01/08/1991 Αρ. Φύλλου 600, 
αρ. 4). Επίσης, περιέχεται στον κατάλογο των Φυ-
σικών Μεταλλικών Νερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1992: Η υψηλή ποιότητα του προϊόντος βραβεύεται 
το 1992 στη Μαδρίτη από τον Οργανισμό Arch of 
Europe, όπου αποκτά τον «Χρυσό Αστέρα», βρα-
βείο που απονέμεται στα ποιοτικότερα προϊόντα του 
κόσμου.

1993: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κυκλοφορεί 
στην αγορά νερό σε συσκευασία κουτιού αλουμι-
νίου.

1995: Το 1995 ιδρύεται υποκατάστημα στην Αθήνα 
για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση της δι-
αρκώς αναπτυσσόμενης αγοράς της Νότιας Ελλά-
δας.

1998: Η Κοινοτική Επιχείρηση Εμφιάλωσης Μεταλλι-
κού Νερού «Σουρωτή» μετατρέπεται σε «Ανώνυμη 
Εταιρεία». 

2000: Το καλοκαίρι του 2000 προωθεί τα νέα της 
προϊόντα με μεγάλη επιτυχία στο καταναλωτικό κοι-
νό: ΣΟΥΡΩΤΗ με άρωμα λεμόνι – λάιμ, πορτοκάλι 
και ροδάκινο, ενώ ολοκληρώνεται και ο εκσυγχρο-
νισμός των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων 

παλαιάς γραμμής εμφιάλωσης με την κατασκευή 
μονάδας εμφιάλωσης PET.

2001-2003: Ολοκληρώνεται και λειτουργεί από τον 
Ιούνιο του 2002 η νέα υπερσύγχρονη μονάδα πα-
ραγωγής εμφιαλωμένου νερού. Η επένδυση πληροί 
όλες τις προδιαγραφές των κανόνων υγιεινής, και 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και HACCP.

2007-2009: Με νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο τιμόνι 
της εταιρίας ξεκινά και ολοκληρώνεται μια σημα-
ντική προσπάθεια ανασχεδιασμού όλων των διαδι-
κασιών της εταιρίας με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 
της και την βελτίωση της ποιότητας των λειτουργιών 
της. Μια σειρά από επενδυτικά έργα σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται στην κατεύθυνση αναβάθμισης 
του μηχανολογικού εξοπλισμού της με σκοπό την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και την απόλυτη 
διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της.

2010-2011: Η εταιρία λανσάρει το νέο της προϊόν 
SOUROTEA σε τρεις γεύσεις, τσάι με λεμόνι, τσάι με 
ροδάκινο και green tea, που κερδίζει γρήγορα την 
αποδοχή του καταναλωτικού κοινού. Ενισχύει το 
τμήμα Εξαγωγών δίνοντας βαρύτητα στην διείσδυ-
ση και ανάπτυξή της σε νέες αγορές όπως της Κίνας, 
του Καναδά και των ΗΠΑ. Παράλληλα προετοιμάζει 
τις νέες σειρές προϊόντων της στην κατηγορία των 
soft drinks που θα λανσάρει το 2012.

Εργάτες στο εμφιαλωτήριο της Σουρωτής στα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της.

Διαφημιστική καταχώρηση στον Τύπο το 1933. Διαφημιστική καταχώρηση στον Τύπο το 1962.



Σ την τελική ευθεία για την ολοκλήρω-
ση της κατασκευής του μπαίνει το έργο 

της κατασκευής νέου δημοτικού σχολείου 
στο Τριάδι (5ο δημοτικό σχολείο Θέρμης). 
Πρόκειται για έργο το οποίο ξεκίνησε να κα-
τασκευάζεται το 2008 από την τότε Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Όμως 
στην πορεία εγκαταλείφθηκε, καθώς λόγω 
έλλειψης κονδυλίων διαλύθηκε η εργολα-
βία και το σχολείο έμεινε ημιτελές. Στο με-
ταξύ, η πληθυσμιακή έκρηξη στην περιοχή, 
ανάγκασε το δήμο Θέρμης να επανασχεδι-
άσει το έργο προκειμένου το νέο σχολικό 
συγκρότημα να ανταποκριθεί στις αυξημέ-
νες ανάγκες για μαθητική στέγη.
Πλέον, όλα είναι έτοιμα και ο διαγωνισμός 
ορίστηκε να διεξαχθεί στις 10 Ιανουαρίου 
2017. Προκηρύσσεται από τον δήμο Θέρ-
μης και το έργο αφορά την «καθ’ ύψος και 
κατ’ επέκταση προσθήκες του 5ου δημοτι-
κού σχολείου Θέρμης –Τριαδίου και εσωτε-
ρικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου». 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 2.540.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κα-
τηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
1.451.852,89 ευρώ και β) κατηγορία ηλε-
κτρομηχανολιγικών, με προϋπολογισμό 
495.447,31 ευρώ.
Η σχετική απόφαση για τον διαγωνισμό δη-
μοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου στο Φύλλο 
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σύμφωνα 

με αυτήν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού (διακήρυξη, προϋπολογισμό, τι-
μολόγιο, τεχνική περιγραφή κ.λπ.) από την 
έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του δήμου θέρμης (οδός Σ. Πέτρουλα 24, 
Θέρμη), μέχρι την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 
2017. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 
Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 
το πρωί από την αρμόδια Επιτροπή δημο-
πρασιών. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγ-
γυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρ-
χονται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης 
από την υπηρεσία αξίας της σύμβασης, 

εκτός Φ.Π.Α, με ανάλογη στρογγυλοποί-
ηση, δηλαδή στο ποσό των 40.970 ευρώ 
με ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημε-
ρών, μετά την ημερομηνία δημοπράτησης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
9 μήνες. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδο-
νία2014-2020», στον άξονα προτεραιότη-
τας «Επένδυση στην εκπαίδευση, την από-
κτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Εκτός απροόπτου οι εργασίες κατασκευής 
του σχολείου αναμένεται να ξεκινήσουν 
περίπου την άνοιξη. Στο μεσοδιάστημα 
προβλέπεται προσυμβατικός έλεγχος από 

το ελεγκτικό συνέδριο και εν συνεχεία υπο-
γραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΓΟΥΡΑΣ
Η κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος 
είχε ξεκινήσει το 2008, με φορέα υλοποί-
ησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ-
σαλονίκης (Ν.Α.Θ.). Όμως, λόγω έλλειψης 
χρηματοδότησης διεκόπησαν οι εργασίες 
και, τελικά, υπήρξε διάλυση της εργολαβί-
ας. Παράλληλα, η τεράστια πληθυσμιακή 
αύξηση του οικισμού Τριαδίου την τελευ-
ταία δεκαετία δημιούργησε την ανάγκη 
επανασχεδιασμού του κτιρίου με προσθή-
κη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση και νέα 
εσωτερική διαρρύθμιση. Ο δήμος Θέρμης 
ανέθεσε μελέτες σε ιδιώτες μελετητές, οι 
οποίες ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη ολοκλήρωσης του 
νέου σχολικού συγκροτήματος καθώς σή-
μερα οι περίπου 400 μαθητές του Τριαδίου 
στεγάζονται σε κτίριο με δυνατότητα να στε-
γάσει το μισό μαθητικό δυναμικό. Ενδεικτι-
κό είναι το γεγονός ότι από τα 19 τμήματα 
του σχολείου τα 10 στεγάζονται σε βοηθητι-
κούς χώρους και σε προκάτ αίθουσες. Όλο 
αυτό το διάστημα ο δήμος Θέρμης έχει ξο-
δέψει από ίδιους πόρους περισσότερες από 
200.000 ευρώ για την προμήθεια των προ-
κάτ αιθουσών, για διάφορες παρεμβάσεις 
διαμόρφωσης χώρων και για τις μελέτες 
επέκτασης του ημιτελούς κτιρίου.

Στις 10 Γενάρη ο διαγωνισμός 
για το δημοτικό σχολείο στο Τριάδι

τήν ανΟΙΞή τΟυ 2017 αναμένέταΙ να ΞέΚΙνήςΟυν τα έρΓα

δωρεάν διανομή φρούτων σε μαθητές
Ξ εκίνησε από τα τέλη Νοεμβρίου η υλοποί-

ηση του προγράμματος δωρεάν διανομής 
φρούτων (κυρίως εσπεριδοειδών) στους μαθητές 
των δημοτικών σχολείων του δήμου Θέρμης. Το 
πρόγραμμα υλοποιείται από το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο του δήμου Θέρμης με τη συνδρομή 
των υπηρεσιών του δήμου. Η πρώτη διανομή 
φρούτων έγινε το διήμερο 23 και 24 Νοεμβρί-
ου όταν μοιράστηκαν στους μαθητές 23,4 τόνοι 
πορτοκάλια, τα οποία παραλήφθηκαν από τον 
Αγροτικό Συνεταιρισμού ΔΙΑΣ στο πλαίσιο σχετι-
κής συμφωνίας που υπογράφτηκε μεταξύ δήμου 
Θέρμης και συνεταιρισμού στις αρχές του φθι-
νοπώρου.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό και με την αρωγή 
του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων, 

καθένας και κάθε μία από τους μαθητές και τις 
μαθήτριες των δημοτικών σχολείων του δήμου 
Θέρμης θα παραλάβει από το σχολείο του 5 
κιλά πορτοκάλια και 5 κιλά μανταρίνια. Επίσης, 
προβλέπεται και η παράδοση μιας σημαντικής 
ποσότητας εσπεριδοειδών στο πλαίσιο του ίδιου 
προγράμματος στους παιδικούς σταθμούς του 
δήμου. Ακολουθεί διανομή μανταρινιών ενώ σε 
επόμενη φάση του προγράμματος θα διατεθούν 
και άλλου είδους φρούτα στο πλαίσιο άλλων, 
αναλόγων συμφωνητικών παράδοσης αγροτικών 
προϊόντων για τη διατροφική υποστήριξη ευπα-
θών ομάδων του δήμου Θέρμης. Όλα τα προϊ-
όντα είναι άριστης ποιότητας και πριν από οποια-
δήποτε διαδικασία διανομής ελέγχονται ποιοτικά 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας.
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Η κατασκευή του σχολείου ξεκίνησε το 2008 από τη νομαρχία Θεσσαλονίκης. Τώρα θα ολοκληρωθεί 
από το δήμο Θέρμης.



Με 940.000 ευρώ επιχορηγεί ο δήμος         Θέρμης τους παιδικούς σταθμούς
αυΞήςή Κατα 200.000 έυρω τής έπΙΧΟρήΓήςής ςέ ςΧέςή μέ τΟ 2016. τΙ αΚρΙΒως ςυνέΒή μέ τα τρΟΦέΙα 

Αναστάτωση στη λειτουργία των παιδικών σταθ-
μών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

(ΚΔΑΠ) του δήμου Θέρμης επέφεραν οι αλλαγές τις 
οποίες αποφάσισε την τελευταία στιγμή, πριν από την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς, η κεντρική διοίκηση. 
Συγκεκριμένα, ο νέος τρόπος μοριοδότησης των ωφε-
λουμένων του προγράμματος ΕΣΠΑ στους παιδικούς 
σταθμούς που αποφάσισε το αρμόδιο υπουργείο προ-
κάλεσε την εξής παραδοξότητα: σε κάποιες περιοχές 
πολλά παιδιά των οποίων οι γονείς εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα έμειναν εκτός παιδικών σταθμών καθώς σε 
αυτές τις περιοχές δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις σε παι-
δικούς σταθμούς. 
Την ίδια ώρα, σε άλλους δήμους, όπου υπήρχαν δια-
θέσιμες θέσεις, αυτές έμειναν κενές καθώς οι γονείς δεν 
έλαβαν εντολή τοποθέτησης (voucher) παρότι πληρού-
σαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σε αυτή τη δεύ-
τερη κατηγορία ανήκει ο δήμος Θέρμης ο οποίος είχε 
εγκαίρως προειδοποιήσει την κυβέρνηση γι’ αυτούς τους 
κινδύνους εξ αιτίας της αλλαγής του τρόπου μοριοδό-
τησης. 
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, συνολικά 535 παιδιά 
να μείνουν αρχικά εκτός δομών στο δήμο Θέρμης, έναντι 
288 την περασμένη χρονιά, παρότι οι γονείς πληρούσαν 
τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, στο 
πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελμα-
τικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) στο δήμο Θέρμης συνολικά για όλες 
τις κατηγορίες δομών το 2016 εντάχθηκαν 996 ωφελού-
μενοι έναντι 1.461 ωφελούμενων το 2015. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί Θέρμης να 
καλύψουν από τις συνολικά προσφερόμενες θέσεις τους 
για τους ωφελούμενους του ΕΣΠΑ ποσοστό 48,36%, 
ενώ το έτος 2015 και τα προηγούμενα έτη κάλυπταν 
ποσοστό 77,5% επί των προσφερόμενων θέσεων για το 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
Μπροστά στη διαμορφωθείσα αυτή κατάσταση ο δή-
μος Θέρμης θα έπρεπε είτε να μειώσει τον αριθμό των 
φιλοξενούμενων παιδιών και συνεπακόλουθα και του 
προσωπικού που εργάζεται στους παιδικούς σταθμούς, 
απόφαση η οποία θα οδηγούσε πολλούς εργαζόμενους 
στην ανεργία και πολλούς γονείς σε απόγνωση αφού δεν 
θα υπήρχαν θέσεις για τα παιδιά τους στους παιδικούς 
σταθμούς, είτε να προχωρήσει σε άλλες κινήσεις προκει-
μένου να αποφευχθούν οι δύο ανωτέρω δυσμενέστατες 
επιπτώσεις. 
Μέτρο των αποφάσεων της διοίκησης του δήμου υπήρξε 
η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων οικογε-
νειών, δηλαδή η εξασφάλιση θέσεων στους παιδικούς 
σταθμούς για όλα τα παιδιά και η στήριξη των ασθενέ-
στερων οικονομικά γονέων που έμειναν εκτός της επιδό-
τησης του ΕΣΠΑ. 
Βασική επιλογή της διοίκησης του δήμου ήταν η διατή-
ρηση όλων των προσφερόμενων θέσεων στους παιδι-
κούς σταθμούς οι οποίες, σε σχέση με τον πληθυσμό 
είναι οι περισσότερες από κάθε άλλον δήμο. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι στο δήμο Θερμαϊκού η παραπάνω ανα-
λογία είναι 1 θέση ανά 910 κατοίκους, στο δήμο Πυλαί-

ας 1 θέση ανά 350 κατοίκους, στο δήμο Καλαμαριάς 
1 θέση ανά 120 κατοίκους, στο δήμο Ωραιοκάστρου 1 
θέση ανά 75 κατοίκους, ενώ στο δήμο Θέρμης 1 θέση 
ανά 60 κατοίκους.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η διατήρηση τόσων θέσεων δημιουργεί ασφαλώς αυ-
ξημένο κόστος (παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό, 
κτιριακές υποδομές, εκπαιδευτικό υλικό, λειτουργικό 
κόστος κλπ). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 
2015-2016 το συνολικό κόστος λειτουργίας των παιδι-
κών σταθμών του δήμου Θέρμης ανήλθε σε 2.313.012 
ευρώ. 
Δεδομένου ότι ο τελικός αριθμός των φιλοξενούμενων 
παιδιών ήταν 740, το κόστος λειτουργίας ανά παιδί 
ανήλθε σε 284 ευρώ το μήνα. Σε μια προσπάθεια μείω-
σης των λειτουργικών δαπανών, την περίοδο 2015-2016 
μειώθηκαν οι μη μισθολογικές δαπάνες κατά 8% σε σχέ-
ση με την προηγούμενη χρονιά. Οι δαπάνες κατανέμο-
νταν ως εξής: 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 1.958.964 € 
ΕΝΟΙΚΙΑ 118.044 € 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 111.092 € 
ΔΕΗ ΟΤΕ 41.581 € 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 27.203 € 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20.958 € 
ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  15.764 € 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΛΑΝΙΑ 12.969 € 
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.437 €   
ΣΥΝΟΛΟ 2.313.012 € 

Για την κάλυψη των δαπανών η διοίκηση του δήμου 
αποφάσισε αρχικά να αυξήσει κατά 200.000 ευρώ την 
επιχορήγηση προς τους παιδικούς σταθμούς η οποία για 
το 2017 θα ανερχόταν σε 940.000 ευρώ έναντι 740.000 
το 2016. 
Παράλληλα, αποφάσισε να ορθολογικοποιήσει το σύ-
στημα καταβολής τροφείων με βάση το εισόδημα των 

γονέων. Έτσι προχώρησε σε αλλαγή πολιτικής όσον 
αφορά τον προσδιορισμό των τροφείων τα οποία τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν στα 110 ευρώ μηνιαίως, ανε-
ξαρτήτου οικονομικής κλίμακας εισοδήματος των γονέ-
ων, πλην των ελαφρύνσεων και εκπτώσεων που υπήρ-
χαν για ειδικές κατηγορίες οικονομικά και κοινωνικά ευ-
αίσθητων ομάδων. 
Σημειώνεται ότι ακόμη και τα ανώτατα τροφεία που προ-
βλέπονται για τους δημοτικού παιδικούς σταθμούς είναι 
χαμηλότερα από αυτά των παιδικών σταθμών της περιο-
χής, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τις παροχές πλήρους 
σίτισης, λογοπεδικού, παιδιάτρου, γυμναστή. Επιπλέον, 
υπάρχει άριστη αναλογία αριθμού παιδιών και αριθμού 
παιδαγωγών. 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
Σύμφωνα με την 131/2016 απόφαση που είχε λάβει το 
διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής» και με 
τη σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου τα νέα 
μηνιαία τροφεία διαμορφώνονταν ως εξής: 
-  Δωρεάν φοίτηση για γονείς με οικογενειακό εισόδημα 

έως το όριο της φτώχειας (καθορίζεται κάθε έτος από 
την ΕΛ.ΣΤΑΤ). 

-  80 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από το 
όριο της φτώχειας έως 15.000 ευρώ. 

-  110 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 
15.000 έως 20.000 ευρώ. 

-  130 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 
20.000 έως 25.000 ευρώ.

-  150 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 
25.000 έως 30.000 ευρώ.

-  200 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 
30.000 έως 40.000 ευρώ.

-  220 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 
40.000 έως 50.000 ευρώ.

-  250 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα πάνω 
από 50.000 ευρώ. 

Παράλληλα, στην απόφαση προβλέπονταν εκπτώσεις 
(μειωμένη καταβολή τροφείων ή απαλλαγή) για διάφο-
ρες κατηγορίες δημοτών. 
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1.000 παιδιά σε παιδικούς 
σταθμούς και Κδαπ

Περίπου χίλια είναι τα παιδιά τα οποία φιλοξενού-
νται στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Θέρ-

μης και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κα-
θώς και στο ΚΔΑΠμΕΑ. Ειδικότερα, στους παιδικούς 
σταθμούς φοιτούν συνολικά 622 παιδιά. Εξ αυτών τα 
444 είναι με επιδοτούμενα τροφεία μέσω του ΕΣΠΑ 
(δεν πληρώνουν τίποτε) και άλλα 178 με τροφεία 
(110 ευρώ μηνιαίως). Στα τέσσερα ΚΔΑΠ του δήμου 
(σε Βασιλικά, Τρίλοφο, Καρδία, Ρύσιο) φοιτούν 291 
παιδιά εκ των οποίων τα 266 δωρεάν (μέσω ΕΣΠΑ) 

και 25 με τροφεία (20 ευρώ μηνιαίως). Τέλος, στο 
ΚΔΑΠμΕΑ φιλοξενούνται 45 παιδιά (23 το πρωί και 
22 το απόγευμα) εκ των οποίων μόνον ένα είναι εκτός 
προγράμματος ΕΣΠΑ. Μέσα στον Δεκέμβριο αναμέ-
νεται να ξεκινήσει η λειτουργία και του 5ου ΚΔΑΠ 
το οποίο θα στεγάζεται στο 2ο δημοτικό σχολείο 
Θέρμης. Η υπηρεσία Πρόνοιας έχει ολοκληρώσει τον 
έλεγχο καταλληλότητας των εγκαταστάσεων και εντός 
των ημερών αναμένεται να υπογραφεί η άδεια λει-
τουργίας.



Στις 10 Ιανουαρίου 2017 τελειώνει η προθεσμία για την 
υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο γραφείο κτημα-

τογράφησης, για όσους έχουν δικαίωμα επί ακινήτων τα 
οποία βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών Αγίας 
Παρασκευής, Καρδίας, Τριλόφου και Άνω Σχολαρίου του 
δήμου Θέρμης. Για τους κατοίκους εξωτερικού και για 
το ελληνικό δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία τελειώνει 
στις 10 Απριλίου 2017. Έως τότε, όσοι διαθέτουν ακίνη-
τα σε αυτούς τους τρεις οικισμούς θα πρέπει να υποβά-
λουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο 
Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνη-
τό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.
ktimatologio.gr. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΗΛΩΣΗ
Πάντως, παρότι η σχετική διαδικασία ξεκίνησε στις 10 
Οκτωβρίου η πορεία των δηλώσεων δεν εξελίσσεται θε-
τικά. Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, εκπρό-
σωπο της κοινοπραξίας η οποία έχει αναλάβει το έργο 
της κτηματογράφησης σε αυτές τις περιοχές «έως τώρα 
έχουν υποβληθεί δηλώσεις μόλις για το 6% των ακινή-
των». Ο ίδιος επισημαίνει ότι η υποβολή της δήλωσης 
είναι υποχρεωτική, διαφορετικά επέρχονται οι κατά το 
νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν 
θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, 
θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου 
ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές 
διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλ-
θουν στο ελληνικό δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρί-
σιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων 
ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν τη δήλωση τους, διαφο-
ρετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος 

χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογραμμίζει ότι για τη δήλωση 
στο Κτηματολόγιο δεν χρειάζεται να έχει κανείς συμπλη-
ρωμένα όλα τα δικαιολογητικά. «Αρκεί ένας αρχικός 
τίτλος ιδιοκτησίας και τα υπόλοιπα, δηλώσεις αποδοχής 
κ.λπ., μπορούν να υποβληθούν εκ των υστέρων». Επι-
σημαίνει, επίσης τον κίνδυνο κάποιος ο οποίος δεν θα 
δηλώσει εμπρόθεσμα το ακίνητο στο Κτηματολόγιο να 
εμπλακεί στη συνέχεια σε δικαστικές περιπέτειες με το ελ-
ληνικό δημόσιο προκειμένου να αποδείξει την κυριότητα 
επί του ακινήτου. Ο κ. Παπακωνσταντίνου διευκρινίζει 
επίσης, ότι υποχρέωση δήλωσης έχουν όλοι, ασχέτως 
εάν στο παρελθόν είχαν δηλώσει το ακίνητό τους κατά τη 
διαδικασία πολεοδόμησης της περιοχής στην οποία ανή-
κει. Τέλος, τονίζει, ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα 
δοθεί παράταση, πέρα από τη 10η Ιανουαρίου καθώς η 
Παγκόσμια Τράπεζα η οποία χρηματοδοτεί την κτηματο-
γράφηση πιέζει να ολοκληρωθεί το έργο. 

ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
Το Γραφείο Κτηματογράφησης βρίσκεται στον Τρίλοφο, 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 79 (ισόγειο κατάστημα), τηλ. 
23920 66175. Επιπλέον, λειτουργεί και Γραφείο Εξυ-
πηρέτησης Κοινού (μόνο για παροχή πληροφοριών) 
στη Νέα Μηχανιώνα, 28ης Οκτωβρίου 11, τηλ. 23920 
34755. Το ωράριο 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. 
Δηλώσεις στο κτηματολόγιο υποχρεούνται να κάνουν και 
όσοι διαθέτουν ακίνητα στους οικισμούς Αγγελοχωρίου, 
Επανομής, Νέας Μηχανιώνας Κερασιάς και Εμβόλου του 
δήμου Θερμαϊκού. Το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφη-
σης γι’ αυτές τις περιοχές λειτουργεί σην Επανομή, 25ης 

Μαρτίου, μεταξύ των στάσεων «Κτήμα Κώνστα» και 
«Σχολείου» του αστικού λεωφορείου (ισόγειο κατάστη-
μα), τηλ. 23920 41931.
Για πληροφορίες επισκεφθείτε τα site: www.ktimathes.
gr και www.ktimatologio.gr ή καλέστε στα τηλέφωνα: 
2310 489962 και 210 6505600.

Με 940.000 ευρώ επιχορηγεί ο δήμος         Θέρμης τους παιδικούς σταθμούς
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δήλωΘήΚέ μΟλΙς τΟ 6% αν ΚαΙ ή πρΟΘέςμΙα λήΓέΙ ςτΙς 10 ΙανΟυαρΙΟυ 

ςπεύστε να δηλώσετε τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ωστόσο, την απόφαση του δ.σ. του Νο-
μικού Προσώπου για την αναπροσαρμο-
γή των τροφείων την ακύρωσε η αποκε-
ντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
με το επιχείρημα ότι δεν ελήφθη πριν 
από την έναρξη των εγγραφών στους παι-
δικούς σταθμούς. 
Σε βάρος αυτής της απόφασης το Νομι-
κό Πρόσωπο άσκησε έφεση και πλέον το 
θέμα θα εξεταστεί από την επιτροπή του 
άρθρου 152. 
Έως τότε, όμως, ο δήμος είναι υποχρεω-
μένος να επιστρέψει στο παλιό καθεστώς, 
δηλαδή στα τροφεία των 110 ευρώ μηνι-
αίως, ανεξαρτήτου οικονομικής κλίμακας 

εισοδήματος των γονέων. 
Όπως εξηγεί η πρόεδρος του Νομικού 
Προσώπου Άννα Μίχου «η κίνηση που 
κάναμε για αναπροσαρμογή των τροφεί-
ων θεραπεύει τις αδικίες που προέκυψαν 
σε βάρος όσων δεν μπόρεσαν να εντα-
χθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και όσων 
έχουν χαμηλό εισόδημα αλλά δεν δι-
καιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμ-
μα, καθώς υπήρξε μέριμνα γι’ αυτές τις 
εισοδηματικές κατηγορίες με μηδενικά ή 
χαμηλά τροφεία. 
Με την ορθολογικοποίηση των τροφείων 
το 40% των ενδιαφερόμενων είτε ευνο-
είται από την αναπροσαρμογή, καθώς 
προκαλείται πλήρης απαλλαγή ή μείω-
ση, είτε δεν υφίσταται καμιά αλλαγή, ενώ 

η κλιμακωτή αύξηση των τροφείων για 
όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα άνω των 20.000 ευρώ έως 30.000 
ευρώ, είναι μικρή και όσων έχουν ακό-
μη μεγαλύτερο εισόδημα, σε γενικές 
γραμμές δίκαιη. Είμαστε διατεθειμένοι 
να εξετάσουμε κάποιες περιπτώσεις, ιδι-
αίτερα στην εισοδηματική κατηγορία από 
30.000 έως 40.000 ευρώ». 
Όσον αφορά την απόφαση της αποκε-
ντρωμένης διοίκησης η κ. Μίχου τονίζει 
ότι «η διοίκηση θεωρεί ότι η πλέον ενδε-
δειγμένη στιγμή για την αναπροσαρμογή 
των τροφείων είναι πριν από την έναρξη 
των εγγραφών. 
Όμως, δεν ευθύνεται ο δήμος ούτε το 
ΝΠΔΔ για τις αλλαγές που αποφασίζει η 

κεντρική διοίκηση, την τελευταία στιγμή, 
χωρίς να υπολογίζει τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία των φορέων και την αναστά-
τωση που δημιουργούν στους πολίτες». 
Υπογραμμίζει, δε, ότι «εν αναμονή της 
απόφασης για την έφεση την οποία έχου-
με καταθέσει, επαναφέραμε το προηγού-
μενο καθεστώς. 
Εάν απορριφθεί η έφεσή μας θα παρα-
μείνουμε στα 110 ευρώ αδιακρίτως για 
όλους ως το τέλος της τρέχουσας σχολι-
κής χρονιάς. 
Ωστόσο, οι νέες κλίμακες των τροφείων 
θα ισχύσουν σε κάθε περίπτωση από την 
επόμενη χρονιά, με κάποιες μικρές διορ-
θώσεις όσον αφορά τη διαβάθμιση των 
εισοδημάτων».



Επίσκεψη στο Πλανητάριο
Κδαπ μέα «αΓΚαλΙα-Ζω» δήμΟυ Θέρμής 

Δέκα πέντε παιδιά του ΚΔΑΠ μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» 
και οι εκπαιδευτές –συνοδοί τους επισκέφτηκαν 

το Πλανητάριο στη Θέρμη.
Στην πανοραμική θολωτή οθόνη του Πλανητάριου, τα 
παιδιά απόλαυσαν μία εντυπωσιακή ψηφιακή παρά-
σταση, τον «Μαγεμένο Ύφαλο-Kaluoka Ήina», που 
εξελίσσεται στον φαντασμαγορικό κόσμο του βυθού, 
Ο «Μαγεμένος Ύφαλος» που δημιουργήθηκε εξ ολο-
κλήρου από ηλεκτρονικούς υπολογιστές  αποκλει-
στικά για να προβληθεί σε θόλο Πλανηταρίου, δίνει 
στον θεατή τη μοναδική αίσθηση πως βρίσκεται στην 
καρδιά της δράσης… μέσα στο νερό, ενώ  παράλλη-
λα μεταφέρει μηνύματα για την ανάγκη προστασίας 
του περιβάλλοντος, τον σεβασμό για τη φύση και τον 
κόσμο που μας περιβάλλει κλπ.

Η επίσκεψη του ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ στο Πλανητάριο απο-
τελεί έναν ακόμη σταθμό στη γνωριμία των φιλοξε-
νούμενων παιδιών της δομής με την κοινωνική, επι-
χειρηματική, πολιτιστική δραστηριότητα ατόμων και 
επιχειρήσεων στο δήμο Θέρμης καθώς και με την εκ-
παίδευση και την ψυχαγωγία.
Το Πλανητάριο της Θεσσαλονίκης αποτελεί το δεύτε-
ρο μεγαλύτερο πλανητάριο στην Ελλάδα με διάμετρο 
θόλου 18 μέτρων και φιλοξενία 150 θεατών. Βρί-
σκεται στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 
Τεχνολογίας (NOESIS), που αποτελεί πολιτιστικό και 
επιμορφωτικό φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και απευθύνεται στο ευρύ κοινό προσφέροντας τη δυ-
νατότητα για τη γνωριμία και την κατανόηση της Τε-
χνολογίας και των Θετικών Επιστημών.

ςυμμετοχή σε διημερίδα μουσικοθεραπείας

Με αφορμή τα 30 χρόνια λει-
τουργίας του Τμήματος Μου-

σικών Σπουδών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και 
στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Ημέ-
ρας Μουσικοθεραπείας, το  ΚΔΑΠ 
μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»  προσκλήθηκε 
να πλαισιώσει με μουσικοχορευτικό 
δρώμενο το αφιέρωμα στην Ευρωπα-
ϊκή Ημέρα για τη Μουσικοθεραπεία, 
στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του 
ΑΠΘ.
Τα παιδιά του ΚΔΑΠ μεΑ, με τη συμ-
μετοχή των εκπαιδευτριών τους χό-
ρεψαν πάνω σε στίχους-μουσική του 
μουσικού συγκροτήματος «Αερικά», 
το τραγούδι «Διαφορετικοί», όπως 
αποδίδεται με τη φωνή των Αλκίνοου 
Ιωαννίδη και Βασίλη Λέκκα. Ένα τρα-
γούδι που μιλάει για τους «διαφορε-
τικούς» ανθρώπους, εκείνους που μια 
ζωή τους τοποθετούμε «απέναντι». 
Για τους ανθρώπους αυτούς θα κτί-
σουμε γέφυρες επικοινωνίας, θα ανα-

γνωρίσουμε τη μοναδικότητά τους και 
θα δημιουργήσουμε δεσμούς γκρεμί-
ζοντας τα φράγματα.
Τα παιδιά του «Αγκαλιά-ζω», περιπα-
τητικά και σε αναπηρικά αμαξίδια, με-
τέφεραν μέσα από την εξαιρετική χο-
ρογραφία και σκηνική τους παρουσία, 
το μήνυμα της ανάγκης των ατόμων 
με αναπηρία για στήριξη και ισοτιμία 
μέσα στην κοινωνία, φορτίζοντας συ-
ναισθηματικά τους συνέδρους του Συ-
μποσίου, τα μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής και τους γονείς των παιδιών 
που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.
Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά του 
«Αγκαλιά-ζω», στις εκπαιδεύτριές 
τους, Μαρία Τσιακανίκα (γυμνάστρια) 
και Δήμητρα Κερεφιάδου (εικαστικό) 
για τη χορογραφία και σκηνική πα-
ρουσία και στις μαθήτριες του ΟΑΕΔ 
Λακκιάς Ελένη και Αποστολία για τη 
στήριξη της προσπάθειας των παιδιών 
μας και το αποτέλεσμα της δουλειάς 
τους.

Βιωματικό εργαστήρι «υγιεινές 
συνήθειες και στοματική υγιεινή»
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Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στο χώρο 
του ΚΔΑΠ μεΑ πραγματοποιήθηκε  βιωματι-

κό εργαστήριο από την επισκέπτρια υγείας του 
Κέντρου Υγείας Θέρμης Ηλιάννα Πρίνου και τον 
οδοντίατρο κ. Μπαχάρ του Κέντρου Υγείας Θέρ-

μης. Το εργαστήριο αυτό είναι το πρώτο από μια 
σειρά συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν 
με θέμα υγιεινές συνήθειες και διατροφή ατόμων 
με αναπηρία, σε συνεργασία με το επιστημονικό 
προσωπικό του Κέντρου Υγείας Θέρμης.



Από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου ξεκίνησαν 
στη Θέρμη οι ενημερωτικές συναντήσεις 

που αφορούν στα  δωρεάν σεμινάρια ανώδυ-
νου τοκετού. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε  
εγκύους οι οποίες διανύουν το 2ο τρίμηνο της 
κύησης (μετά την 13η εβδομάδα). 
Η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση των 
σεμιναρίων αυτών ανήκει στα «Κέντρα Κοινω-
νικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής» και αποσκοπούν στην προετοιμασία 
των υποψήφιων μαμάδων σχετικά με τον το-
κετό αλλά και την φροντίδα και το τάϊσμα του 
μωρού, καθώς και στη συμμετοχή των μπα-

μπάδων στη διαδικασία του τοκετού.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από την 
Αναστασία Σταμκοπούλου, μαία, σύμβουλο 
διατροφής, εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών 
σε βρέφη και παιδιά και εκπαιδεύτρια βρε-
φικού μασάζ και με την χορηγία της εταιρί-
ας Μedela σε στρώματα, μπάλες (yoga) και  
σε υλικό σχετικό για θέματα θηλασμού στις 
μέλλουσες μητέρες. Η διάρκεια των συνα-
ντήσεων είναι συνολικά δέκα ώρες. Πέντε (5) 
εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών 
ολοκληρώνουν τον κάθε κύκλο σεμιναρίων 
όπου συγκεκριμένα στη Θέρμη θα πραγμα-

τοποιηθούν στις 24/11/2016,  1/12, 08/12, 
15/12 και 22/12/2016, ημέρα Πέμπτη, από τις 
5:00 μμ έως τις 7:00 μμ. στο χώρο του Δημο-
τικού Παιδικού Σταθμού. 
Τα θέματα που αναλύονται στα σεμινάρια 

είναι τα εξής: ψυχοσωματική προετοιμασία, 
τοκετός, θηλασμός, ασκήσεις kegel και yoga, 
διατροφή εγκύου – λεχώνας, φροντίδα λεχώ-
νας και φροντίδα νεογνού (βρεφικό μασάζ).
Για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των 
κατοίκων που διαμένουν στο δήμο Θέρ-
μης, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, τα 
δωρεάν  σεμινάρια  ανώδυνου  τοκετού 
θα επαναληφθούν και στις Δημοτικές  
Ενότητες  Μίκρας και Βασιλικών.
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε 
να καλείτε στα τηλέφωνα του Ν.Π.Δ.Δ.: 
2392330213 και 214.

Με αφορμή την συμπλήρωση 
100 χρόνων λειτουργίας της 

επιχείρησης ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε., διοργα-
νώθηκε συναυλία στις 9 Σεπτεμβρίου 
στο φράγμα Θέρμης. Την συναυλία 
οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Σουρωτής και ο Ορφέας Σουρωτής, 
σε συνεργασία με την ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε, 
με σκοπό τα έσοδά της να διατεθούν 
εξ ολοκλήρου στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του δήμου Θέρμης.
Στις 15 Νοεμβρίου παραδόθηκε ηλε-
κτρονικός υπολογιστής αξίας 700 
ευρώ περίπου, από τα έσοδα της 
εκδήλωσης αυτής, για να καλύψει 
ανάγκες του «Κοινωνικού Παντοπω-
λείου» του δήμου. Σημειώνεται ότι 
η δομή από το 2017 αναβαθμίζεται 
και στελεχώνεται με νέους εξειδικευ-
μένους εργαζομένους ενώ ταυτόχρο-
να ξεκινά και η λειτουργία του νέου 
«Κοινωνικού Φαρμακείου» του δή-
μου Θέρμης. 
Κατά την παράδοση του υπολογιστή 
έγινε συνάντηση των υπευθύνων του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του δή-
μου Θέρμης και του προέδρου του 
πολιτιστικού συλλόγου Σουρωτής 
κ. Ηλία Οικονόμου, ο οποίος έδειξε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την δομή 
του δήμου. Υποσχέθηκε ότι θα  τεθεί 
θέμα τόσο στο Δ.Σ. του πολιτιστικού 
συλλόγου Σουρωτής όσο και του 
Ορφέα Σουρωτής για δημιουργική 
συνεργασία στο μέλλον και τη στήρι-
ξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων 
του δήμου μας. 
Ευχαριστούμε θερμά την επιχείρηση 
ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. και τους ανθρώπους 
του συλλόγου Σουρωτής για την 
προσφορά τους και την προθυμία 
που έδειξαν να συνεχίσουν να προ-
σφέρουν και να συμπαραστέκονται 
στο έργο του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου Θέρμης.
Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβου-
λος για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Κ. Τιτέλης

Κέντρα ΚΟΙνωνΙΚής πρΟνΟΙας - ΦρΟντΙδας ΚαΙ πρΟςΧΟλΙΚής αΓωΓής

δωρεά στο Κοινωνικό 
πρατήριο Θέρμης

Δωρεάν σεμινάρια ανώδυνου τοκετού
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ΒρέΦΟνήπΙαΚΟς ςταΘμΟς Θέρμής

δημιουργία λαχανόκηπου

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, τα 
παιδιά του δημοτικού παιδικού σταθμού 

Καρδίας ‘’Γλυκές Μελωδίες» μάζεψαν σταφύ-
λια, τα πάτησαν.... με τα χέρια και παρήγαγαν 
το δικό τους κρασί. Στο τέλος το γεύτηκαν και 
κέρασαν τους γονείς τους...

Το Νηπιακό Τμήμα του Παιδι-
κού Σταθμού Βασιλικών επι-

σκέφτηκε στις 22 Νοεμβρίου τον 
ιππικό όμιλο του Νέου Ρυσίου. 
Όπως επισημαίνει η παιδαγωγός 
του νηπιακού τμήματος Μαρία 
Τζήγκα «τα παιδιά ξεναγήθηκαν 
στους στάβλους, παρακολού-

θησαν τα άλογα στην εκγύμνα-
σή τους, ίππευσαν ένα μικρό 
πόνι και δοκίμασαν την ισορ-
ροπία τους κάνοντας ασκήσεις 
με τη βοήθεια του εκπαιδευτή. 
Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία 
για τα παιδιά που θα τους μείνει 
αξέχαστη».

Τα παιδιά του βρεφονηπιακού σταθμού 
Θέρμης δημιούργησαν το δικό τους λαχα-

νόκηπο με απώτερο στόχο την παρατήρηση 
ανάπτυξης των φυτών μέσα από τη βιωματική 
μας εμπειρία. Στα πλαίσια της εβδομάδας του 
οργώματος και της σποράς, ο χώρος της αυλής 
του σχολείου μεταμορφώθηκε σε λαχανόκηπο.
Όλοι μαζί δούλεψα με πολύ κέφι και χαρά και 
ανυπομονούν για τη σοδιά τους. Όπως επιση-
μαίνουν «να μην ξεχνάμε ότι ένας σχολικός 
κήπος αποτελεί ένα πολύ καλό μέσο για να 
γνωρίσουν τα παιδιά το φυσικό περιβάλλον, 

να εξοικειωθούν με πρακτικές δεξιότητες και 
να αποκτήσουν τις ορθές στάσεις που απαιτεί 
η ζωή σε ένα κόσμο που χρειάζεται αυξημένη 
περιβαλλοντική ευαισθησία».

παΙδΙΚΟς ςταΘμΟς ΒαςΙλΙΚων 

έπίσκεψη σε ιππικό όμιλο

παΙδΙΚΟς ΚαρδΙας ΓλυΚές μέλωδΙές

Οι μικροί 
οινοπαραγωγοί

Ο Δήμος Θέρμης ευχαριστεί  τον 
κ. Στράτο Ευγενίου και την 

εταιρεία «Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδι-
κής Α.Ε.» για την άμεση ανταπόκρι-
ση τους στο κάλεσμα του Σταύρου 
Κουγιουμτζίδη, Αντιπροέδρου της 
ΔΕΠΠΑΘ για αποστολή βοήθει-
ας στους συνανθρώπους μας που 

έχουν ανάγκη.
Η εταιρεία δώρισε στο δήμο 600 
κιλά αλεύρι εκ των οποίων τα 373 
δόθηκαν στους δικαιούχους του 
κοινωνικού παντοπωλείου και τα 
227 στους πρόσφυγες που διαμέ-
νουν στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας 
στα όρια του δήμου μας.

έυχαριστίες



Δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων

έκδήλωση για την παιδική κακοποίηση
Γ.α.ς. ΒαςΙλΙΚων 
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«Π ρόληψη και καταπολέμηση της παιδι-
κής σεξουαλικής κακοποίησης», ήταν 

το  θέμα της ενδιαφέρουσας και επίκαιρης ομι-
λίας, την οποία διοργάνωσε το σωματείο Γ.Α.Σ. 
Βασιλικών, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στο φι-
λόξενο χώρο του «Κτήματος Παρούση» στα 
Βασιλικά. 
Το ζήτημα ανέλυσαν η Βουλευτής Α΄ Θεσ-
σαλονίκης, μέλος της Ελληνικής αντιπροσω-
πείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος του Δικτύου 
Κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της σε-
ξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και συ-

ντονίστρια της εκστρατείας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» 
του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα  
Έλενα Ράπτη, και ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 
Αναστάσιος Ντούγκα. Μετά την ομιλία υπήρ-
ξαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτο-
βουλία του σωματείου Γ.Α.Σ. Βασιλικών. Μετά 
το πέρας της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του 
Γ.Α.Σ. Βασιλικών, Σπύρος Σύρος, απένειμε, τι-
μητικές πλακέτες στους δύο ομιλητές για την 
προσφορά τους στην πρόληψη και την κατα-
πολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποί-
ησης.

Ο Πρόεδρος του Γ.Α.Σ. Βασιλικών, Σπύρος Σύρος, και η  Έλενα Ράπτη.

αναΓέννήςή νέΟυ ρυςΙΟυ

προκριθήκαν στις «16» οι Κορασίδες

Τις βάσεις για το μέλλον συνεχίζει να τοποθετεί η Ανα-
γέννηση Νέου Ρυσίου και ήδη τα αποτελέσματα είναι 

θετικά. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι κορασίδες 
του συλλόγου προκρίθηκαν στις 16 καλύτερες ομάδες του 
πρωταθλήματος ΕΠΕΣΘ, κάτι που αποτελεί δείγμα οργά-
νωσης, δουλειάς και συντονισμένων προσπαθειών. 
«Γράψαμε ιστορία και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περή-
φανοι για αυτό», δήλωσε αρχικά ο γενικός αρχηγός Βόλεϊ 
της Αναγέννησης, Μιχάλης Πέτσαλης, για να συμπληρώ-
σει: «Δεν υπάρχουν μυστικά, αυτό που κάνουμε εδώ και 
δύο χρόνια είναι να δουλεύουμε μεθοδικά και συστημα-
τικά, με όρεξη, μεράκι και διάθεση να βοηθήσουμε την 
ομάδα της περιοχής μας που τόσο αγαπάμε. Νιώθω πολύ 
χαρούμενος που πλέον έχουμε αναπτυχθεί γενικότερα 

όσον αφορά τις ακαδημίες, καθώς μετράμε 100 παιδιά και 
προσθέσαμε από φέτος και αγόρια. Συνεχίζουμε με όραμα 

και προοπτική να προσπαθούμε, ώστε να δημιουργήσου-
με τις καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας και το μέλλον 
τους». 
Από την πλευρά του ο προπονητής της ομάδας, Βασίλης 
Μητρούδης, τόνισε: «Από τη στιγμή που η Αναγέννηση 
δεν είχε πετύχει ποτέ κάτι τέτοιο, μία πρόκριση σαν κι αυτή 
είναι κάτι καλό για τον σύλλογο. Θέλουμε να συνεχίσουμε 
έτσι ανάλογα και να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά γίνε-
ται. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και συνεχίζουμε να 
δουλεύουμε». 
Η Αναγέννηση Νέου Ρυσίου αναπτύσσεται και πλέον απο-
τελεί ένα αθλητικό «κύτταρο» της περιοχής, όπου μπο-
ρούν να στραφούν τα νεαρά παιδιά για να αγαπήσουν το 
βόλεϊ, τον αθλητισμό γενικότερα και την ομάδα.

αςτέρας ραΙδέςτΟυ 

τιμητική πλακέτα
Τιμητική πλακέτα στην οικογένεια του τέως 

προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας του 
Αστέρα Ραιδεστού Γιώργου Δανιηλίδη που 
έφυγε πρόωρα από τη ζωή, χτυπημένος από 
την επάρατη νόσο επέδωσε στις  27 Νοεμβρί-
ου η διοίκηση του συλλόγου. Την απονομή 
της πλακέτας στους δύο γιους του εκλιπόντος 
Βασίλη και Νέστορα Δανιηλίδη, έκανε ο πρώ-
ην αντιπρόεδρος του συλλόγου Δημήτρης 
Κουβούσης.

αΓέμς ςπαρταΚΟς

πρωτιά και στην 
άρση βαρών

Για μια ακό-
μη φορά 

η παγκόσμια 
π ρ ω τ α θ λ ή -
τριά μας Πιπι-
λιαριδου Μα-
ρία κατέκτησε 
την πρώτη 
θέση και το 
χρυσό μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Άρσης 
Βαρών που διεξήχθει στον Πολύγυρο.
Η αθλήτριά μας αγωνίστηκε στην κατηγορία των 48 
κιλών γυναικών σηκώνοντας 85 κιλά στην κίνηση 
του ζετέ και 65 κιλά στην κίνηση του αρασέ.

Χρυσό στην ακροβατική
 

Μεγάλη επιτυχία 
σημείωσαν τα 

ζευγάρια της ακρο-
βατικής του συλλό-
γου Α.ΓΕΜΣ Σπάρτα-
κος στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα που 
έγινε στο Εθνικό Γυ-
μναστήριο της Μί-
κρας. Ειδικότερα οι 
αθλήτριες Καλπάκη Θεοδώρα, Αλτιλίκη Κυριακή και Καλπά-
κη Μαρία  κατέκτησαν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο 
στις τριάδες Γ’ κατηγορία γυναικών. Ενώ οι αθλήτριές Καμά-
ρα Δανάη και Τάγκου Έλενα παρόλο που συγκέντρωσαν τις 
υψηλότερες βαθμολογίες λόγω ποινής υψομετρικής διαφοράς 
κατέκτησαν την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο. 



Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου

Δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων
ςωματέΙΟ Βέτέρανων πΟδΟςΦαΙρΙςτων δήμΟυ Θέρμής
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Με στόχο τη συγκέντρωση ειδών διατροφής, τα 
οποία θα διατεθούν σε οικογένειες του δήμου 

που τα έχουν ανάγκη θα πραγματοποιηθεί ποδοσφαι-
ρική φιλανθρωπική εκδήλωση στο δημοτικό γήπεδο 
Θέρμης την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 4 το από-
γευμα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο δήμος Θέρμης 
και το σωματείο βετεράνων ποδοσφαιριστών δήμου 
Θέρμης.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει ποδοσφαιρικό αγώνα με-
ταξύ των ομάδων των βετεράνων ποδοσφαιριστών του 
δήμου Θέρμης και των βετεράνων ποδοσφαιριστών 
του ΆΡΗ Θεσσαλονίκης.
Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής 
συνεισφοράς που αναπτύσσει το σωματείο βετεράνων 
ποδοσφαιριστών δήμου Θέρμης, σε συνεργασία με το 
δήμο Θέρμης και το αθλητικό κέντρο του δήμου.

αΘλήτΙΚΟ ΦυτωρΙΟ Θέρμής «αδωνΙς»

περίπατος στο δάσος

Περίπατο για να γνωρίσουν από 
κοντά το περιαστικό άλσος της 

Θέρμης γονείς και παιδιά διοργά-
νωσε το αθλητικό φυτώριο Θέρμης 
ΑΔΩΝΙΣ. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 20 Νοεμβρίου και η 
αναχώρηση πραγματοποιήθηκε από 

το χώρο στάθμευσης του δημοτικού 
αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο 
φράγμα Θέρμης. Η περιήγηση δι-
ήρκεσε δύο ώρες και στο τέλος οι 
συμμετέχοντες, αν και λίγο κουρα-
σμένοι αλλά χαρούμενοι, έδωσαν 
την υπόσχεση να οργανώσουν σύ-
ντομα ανάλογες εκδηλώσεις.

ας CLUB109 Θέρμής 

παιδικοί αγώνες 
Taekwondo

Αγώνες Taekwondo διοργάνωσε στο κλειστό 
γήπεδο Θέρμης, στις 20 Νοέμβριου, ο αθλη-

τικός σύλλογος Club109 Θέρμης. Στους αγώνες 
συμμετείχαν 120 αθλητές κάθε ηλικίας, οι οποί-
οι ενθουσίασαν τους γονείς και τους θεατές που 
τους παρακολούθησαν. 
Στην αρχή του νέου έτους οι αθλητές του συλλό-
γου Club109 θα συμμετέχουν στο ανοιχτό πρω-
τάθλημα Taekwondo Junior που θα διεξαχθεί 
στο δήμο μας.

α.π.Ο. ΘέρμαϊΚΟς Θέρμής

Ομιλία για τη διατροφή

«Σωστή Διατροφή των Παιδιών-
Αθλητών» ήταν το θέμα της 

ομιλίας –συζήτησης που διοργάνωσε 
το Τμήμα Ποδοσφαίρου του Θερμα-
ϊκού Θέρμης. Το ζήτημα ανέπτυξε η 
διατροφολόγος ‘Εφη Παπαδοπού-
λου.
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της προ-
σπάθειας κοινωνικής συνεισφοράς 
του συλλόγου, η Ακαδημία ποδο-
σφαίρου του Θερμαϊκού διοργανώνει 
μια σειρά ομιλιών με στόχο την ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση των με-
λών του σωματείου, πάνω σε θέματα 
που σχετίζονται με παιδιά.

Η ομάδα των 
Βετεράνων  
ποδοσφαιριστών.



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
26 Νοεμβρίου στο «Κτήμα Μεϊμαρίδη», 

η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Φίλων 
Κρητικής Παράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης. 
Στην εκδήλωση συμμετείχε το ειδικό μουσικό 
τμήμα ΑμΕΑ του συλλόγου με το δάσκαλό του, 
Λευτέρη Πασσιά, τα παιδικά χορευτικά τμήματα 
και οι ομάδες των ενηλίκων με το χοροδιδάσκα-
λό του, Βαγγέλη Γιαννακάκη που με το ομαδικό 
πνεύμα και το θέαμα που παρουσίασαν εντυ-
πωσιάζοντας για μια ακόμη φορά τους παρευρι-
σκόμενους. Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα 
από τους μουσικούς, Γιώργο Λαγουδάκη, Μα-
νώλη Σημαιάκη και Παναγιώτη Μανιάτη. 
Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά το 
δήμο Θέρμης και το Πολιτιστικό Κέντρο Θέρ-
μης, όλους τους χορηγούς και τους δωροθέτες 

για την υποστήριξή τους, τους αδελφούς κρητι-
κούς συλλόγους, τους εκπροσώπους των τοπι-
κών συλλόγων και άλλα σωματεία που μας τί-
μησαν με την παρουσία τους. Τέλος, ευχαριστεί 
όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που 
ακολουθούν και υποστηρίζουν βάζοντας θετικό 
πρόσημο σε κάθε ενέργεια του συλλόγου.
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ςυλλΟΓΟς ΦΙλων ΚρήτΙΚής παραδΟςής «ΞαςτέρΙα» 

έτήσιος χορός

Δραστηριότητες πολιτιστικών συλλόγων
6η παγκρήτια έκθεση

Σ την Παγκρήτια 
έκθεση «Κρήτη: 

η μεγάλη συνάντη-
ση» που πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 
30 Οκτωβρίου μέχρι 
τις 6 Νοεμβρίου στο 
περίπτερο 12 στη 
Δ.Ε.Θ, συμμετείχε ο 
Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης. 
Η διοργάνωση ήταν μια γιορτή γεύσης, μουσικής, χορού και πολιτισμού ενώ-
νοντας την Κρήτη με τη Μακεδονία. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γευ-
τούν και να προμηθευτούν τα εξαιρετικά προϊόντα της κρητικής γης απευθείας 
από τους παραγωγούς. Στην εκδήλωση η χορευτικής ομάδας της «Ξαστεριάς» 
έκανε δύο εμφανίσεις με τίτλο «Τα ζάλα σου μου θύμισαν αέρα μυρωμένο» 
και «Οι φίλοι όντε σμίγουνε» με επιτυχία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώ-
σεις στους φίλους, τα μέλη και τους θεατές. 

ςυλλΟΓΟς ςέρραΙων ΚατΟΙΚων δήμΟυ Θέρμής

«ςερραϊκό γλεντι»

ςυλλΟΓΟυ ΒλαΧων Θέρμής 
τρΙαδΙΟυ «Ο αΓΙΟς νΙΚΟλαΟς» 

νέα διοίκηση

Την 19η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
το «ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ» του Συλλόγου Σερραίων Κατοίκων 

Δήμου Θέρμης. Οι Σερραίοι Κάτοικοι του δήμου μας καθώς 
και φίλοι του συλλόγου, είχαν την ευκαιρία να ανταμώσουν 
ξανά και να γλεντήσουν με τους ήχους των παραδοσιακών 
ζουρνάδων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το νεοσυσταθέν παιδικό χορευτικό 
τμήμα πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνισή στα μέλη και 
φίλους του Συλλόγου, προκαλώντας αισθήματα υπερηφάνει-
ας και ικανοποίησης. Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά 
όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση, ευελπιστώντας να 
ανταμώσουμε ξανά σύντομα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Tα Μαθήματα παραδοσιακών Χορών πραγματοποιούνται:
για Ενήλικες, κάθε Δευτέρα 18:30-20:00 και 20:00 - 21:30, 

στο 2ο Δημ. Σχολείο, για Παιδιά κάθε Παρασκευή16:00-17:00,  
στο 2ο Δημ. Σχολείο
τηλ. επικοινωνίας: 6983-498276.

Νέα διοίκηση απέκτησε ο Σύλ-
λογος Βλάχων Θέρμης Τρι-

αδίου «Ο Άγιος Νικόλαος» μετά 
την γενική συνέλευση και τις αρ-
χαιρεσίες του συλλόγου. Η γενική 
συνέλευση πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρ-
μης.
Μετά τις αρχαιρεσίες και τη συ-

γκρότησης ε σώμα τα το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο είναι το εξής:
Πρόεδρος: Νικολαϊδου Νατάσα
Αντιπρόεδρος: Γκιζάρη Γεωργία
Γραμματέας: Γκιζάρης Στέλιος
Ταμίας Α’: Χρυσοχόου Νίκος
Ταμίας Β’: Χρυσοχόου Γιώργος
Έφορος χορευτικού: Ζαρζαβά 
Κυριακή
Υπεύθυνη Ιματιοθήκης: Τζούρ-
τζου Ευαγγελία

ςυνδέςμΟς απΟςτρατων αΞΙωματΙΚων ένΟπλων δυναμέων 
ΚαΙ ςωματων αςΦαλέΙας δήμΟυ Θέρμής «ή αλλήλέΓΓυή»

έορτή ενόπλων δυνάμεων
Εκδήλωση για την εορτή των ενόπλων δυ-

νάμεων διοργάνωσε στις  21 Νοεμβρίου ο 
Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Θέρμης «Η 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
Η εορταστική εκδήλωση περιλάμβανε την παρα-
κολούθηση της Θείας Λειτουργίας και την
εκφώνηση από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αλέ-
ξανδρος Καραγιάννη, ταξίαρχο ε.α., επίκαιρης 
ομιλίας. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και 

κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων. Η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια μικρή δεξίωση. 
Η διοίκηση του Συνδέσμου εκφράζει δημόσια τις 
θερμές ευχαριστίες στους «συντελεστές» της εκ-
δήλωσης και ειδικότερα στους διοικητές των μο-
νάδων για την αποστολή αντιπροσωπειών στελε-
χών στην εκδήλωση, τον δήμαρχο Θέρμης για την 
αποστολή εκπροσώπου του και τους υπαλλήλους 
του δήμου για την συνεργασία, συμμετοχή και βο-
ήθεια τους στην εκδήλωση. 



έΘέλΟντές πΟλΙτΙΚής πρΟςταςΙας μΙΚρας 

Μέτρα αυτοπροστασίας 
από φυσικά φαινόμενα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντι-

μετώπιση καταστάσεων κρίσεων  όπως οι σεισμοί και 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα,  είναι η ενημέρωση των πο-
λιτών σε θέματα πρόληψης. Αυτό ήταν το κύριο συμπέρα-
σμα της πρώτης από μία σειρά ανοιχτών ενημερωτικών και 
εκπαιδευτικών συναντήσεων που ξεκίνησαν την Πέμπτη 1 
Δεκεμβρίου στη βάση ετοιμότητας των Εθελοντών Πολιτι-
κής Προστασίας Μίκρας στην Καρδία, με πρωτοβουλία και 
οργάνωση των στελεχών της ομάδας.  
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να καλυφθούν τα κενά που 
υπάρχουν στη γνώση των  πολιτών και την κατάλληλη προ-
ετοιμασία τους σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και στον τρόπο 
που πρέπει να την αντιμετωπίσουν.
Εισηγητής για την ενημέρωση στα μέτρα αυτοπροστασίας 
από σεισμό, παγετό και χρήση του αριθμού 112 ήταν ο 
πρώην προϊστάμενος εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Πολιτι-

κής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
–Θράκης, Κωνσταντίνος Κοκκολάκης, ο οποίος παρουσί-
ασε αναλυτικά όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει 
να λαμβάνουν οι πολίτες ενώ, ταυτόχρονα, αναφέρθηκε 

μέσα από παραδείγματα του παρελθόντος, σε λάθη που 
έχουν γίνει και γίνονται ακόμα τόσο από τους πολίτες όσο 
και από τους αρμόδιους φορείς σε καταστάσεις φυσικών 
καταστροφών και ταυτόχρονα, έδωσε πολύτιμες συμβου-
λές από την πολύχρονη εμπειρία του στην Πολιτική Προ-
στασία. Υπογράμμισε μάλιστα το ρόλο των μέσων ενημέ-
ρωσης ως εργαλείο για τη διατήρηση της ψυχραιμίας των 
εμπλεκομένων, με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες 
που μεταδίδονται είναι σωστές και δεν σπέρνουν το πανικό 
χάριν εντυπωσιασμού. 
Οι ενημερωτικές συναντήσεις-εκπαιδεύσεις θα συνεχιστούν 
με τον επίκουρο καθηγητή  του εργαστηρίου γενικής και 
γεωργικής υδραυλικής και βελτιώσεων του τμήματος Γε-
ωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
Γεώργιο Πανταζή με θέμα «Πλημμυρικά φαινόμενα, επικιν-
δυνότητα και αντιμετώπιση». 

πνΟή έλπΙδας

Χριστουγεννιάτικα 
παζάρια
Στο 40ο Γερμανικό 

Χριστουγεννιάτικο 
παζάρι στην Γερμανική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, 
στο Χριστουγεννιάτικο 
φιλανθρωπικό παζάρι 
του Διεθνούς Συλλό-
γου Γυναικών Ελλάδας 
και στο μπαζάρ του 
κολλεγίου Ανατόλια συμμετείχε το φιλανθρωπικό μη 
κερδοσκοπικό σωματείο ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ, προκειμένου 
να συγκεντρώσει δωρεές για απόκτηση τροφίμων και άλ-
λων καταναλωτικών αγαθών, προς τις οικογένειες που 
υποστηρίζει.
Στο 40ο Γερμανικό Χριστουγεννιάτικο παζάρι, που διορ-
γανώθηκε από την Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανόγλωσ-
σων Θεσσαλονίκης, η ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ είχε την ευκαιρία 
να επικοινωνήσει με τους επισκέπτες, ενημερώνοντας για 
το φιλανθρωπικό της έργο και μοιράζοντας Γερμανό-
γλωσσα φυλλάδια για τις δραστηριότητές της..
Ακολούθησε η συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο φιλαν-
θρωπικό παζάρι του Διεθνούς Συλλόγου Γυναικών Ελ-
λάδας  που φέτος πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 
στο Assembly Hall της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Την ίδια μέρα συμμετείχε στο μπαζάρ του κολλεγίου 
Ανατόλια, που πραγματοποιήθηκε στο Macedonia Hall, 
όπου συμμετείχαν πολλοί ακόμη φιλανθρωπικοί σύλλο-
γοι και σωματεία.
Όλα τα έσοδα από κάθε μπαζαρ διατίθενται για τους 
σκοπούς του συλλόγου, που δεν είναι άλλοι, από την 
υποστήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη. 

πέρΙςτέρα

έορτασμός 
του Άγιου ανδρέα

Με λαμπρότητα τελέσθηκαν στην Περιστέ-
ρα οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν 

του Άγιο Ανδρέα, στον ομώνυμο Ιερό Ναό, χο-
ροστατούντος, του πρωτοσύγκελου Χρυσόστο-
μου Μαιδώνη. Στις ιερές ακολουθίες που τελέ-
στηκαν (μέγας εσπερινός και θεία λειτουργία), 
μαζί με τους ιεροψάλτες της Περιστέρας συμ-
μετείχαν και οι ιεροψάλτες, του Αγίου Φωτίου 
Θεσσαλονίκης.
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αΓΙΟς αναςταςΙΟς Ο πέρςής 

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Χ ριστουγεννιάτικο παζάρι στον Τρίλοφο, 
στο χώρο του σωματείου στο 2ο Γυμνά-

σιο Μίκρας, διοργάνωσε το μη κερδοσκο-
πικό σωματείο AMEA «Άγιος Αναστάσιος ο 

Πέρσης». Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του 
σωματείου πατέραςΑναστάσιος Γαλανίδης, 
τα έσοδα από το παζάρι θα διατεθούν για 
τους σκοπούς του σωματείου.



Το Δ.Σ. συνεδριάζειΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
24

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
19ης ΟκΤωβΡΙΟΥ 

-  Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση 

τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότη-

τας Ζωής και ορίστηκε ομόφωνα ο Δ.Σ. 

κ. Τιτέλης.

-  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ενέργει-

ες για τη συμμόρφωση με την εντολή 

της 3ης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών 

Χαρών περί διακοπής λειτουργίας των 

παιδικών χαρών του δήμου Θέρμης 

κατόπιν της εισαγγελικής παραγγελίας 

για ελέγχους των παιδικών χαρών. Με 

την απόφαση μειοψήφησε οι Δ.Σ. κ. 

Βλαχομήτρος.

-  Αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία την από-

φαση ένταξης της Πράξης «Δομή πα-

ροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμα-

κείο δήμου Θέρμης» με κωδικό ΟΠΣ 

5001368 στο επιχειρησιακό πρόγραμ-

μα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. 

κ.κ. Καρκατζούνης και Σφονδύλας, οι 

οποίοι ψήφισαν λευκό. 

-  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον 4ο Ανα-

κεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τα-

κτοποιητικό) του έργου: «Κατασκευή 

ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης οι-

κισμού Βασιλικών» (Α.Μ. 16/14, Α.Ε. 

9/2014). Με την απόφαση μειοψήφη-

σαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Μοσχό-

πουλος, Σαραφιανός, Κεφαλάς, Αγο-

ραστούδη, και Βλαχομήτρος, ενώ οι 

Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και Σφονδύλας 

τοποθετήθηκαν με λευκό.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προ-

θεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντη-

ρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών 

εγκαταστάσεων» (Α.Μ. 21/2015 , Α.Ε. 

5/2015).

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του έργου « 

Κλαδεύσεις- Καθαρισμοί Αντιπυρικής 

Προστασίας Δασοκτήματος Ινσελή 

–Δ.Κ. Θέρμης». 

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής του έργου 

«Ανάπλαση Πεζοδρομίων οδών Β. Τα-

βάκη και Δημ. Καραολή Δήμου Θέρ-

μης» με αρ. μελέτης 97/2010 και αρ. 

έργου 01/2012.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή της 

μελέτης «Μελέτη Δημοτικού Σχολείου 

Πλαγιαρίου στο 547 αγροτεμαχίου».

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

της «Προμήθειας διαφόρων ηλεκτρονι-

κών εξαρτημάτων».

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής της προμήθειας 

με τίτλο « Προμήθεια μεταλλικών κά-

δων μικροαπορριμμάτων και ανταλλα-

κτικών μεταλλικών κάδων απορριμμά-

των».

-  Παρέτεινε ομόφωνα τον χρόνο ισχύος 

της εργασίας «Ανανέωση - διαμόρφω-

ση κόμης ψηλών δένδρων για λόγους 

ασφαλείας και Εργασίες κοπής δέν-

δρων με χρήση καλαθοφόρου οχήμα-

τος» ως προς την ομάδα Β.

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικού επι-

τροπής για την καταστροφή κινητών 

πραγμάτων (φαρμακευτικό υλικό) του 

δήμου Θέρμης.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση 

απόφασης ορισμού επιτροπής χαρα-

κτηρισμού εδαφών του έργου «Βελτίω-

ση αντιπυρικής προστασίας δημοτικών 

δασικών εκτάσεων Δήμου Θέρμης» 

υποέργου «Αντιπυρική προστασία 

δασοκτήματος Ισενλή Δ.Κ. Θέρμης» 

(Α.Μ. 12/2014, Α.Ε. 08/2014).

-  Τροποποίησε ομόφωνα την υπ’αριθμ. 

175/2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου σχετικά με την μετονομα-

σία της Δ.Κ. «Καρδιάς» σε «Καρδίας».

-  Ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση 

αίθουσας της Τ.Κ. Περιστεράς στο Πο-

λιτιστικό Σύλλογο Γυναικών « Η ΕΡΑ-

ΤΩ».

-  Συγκρότησε ομόφωνα τις Επιτροπές 

Παραλαβής προμηθειών και εργασιών 

Ν. 4412/2016.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την κλήρωση τα-

κτικού και αναπληρωματικού μέλους 

(Δ.Σ.) για την εκτέλεση προμήθειας με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Κληρώ-

θηκε ο Δ.Σ. κ. Αποστόλου με αναπλη-

ρωματικό τον Δ.Σ. κ. Καραουλάνη.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχο-

ρήγηση στο ΚΕΚΟΠΡΟ για καταβολή 

εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιο-

δότησης σε υπαλλήλους πρώην ΙΒΣ 

και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

-  Αποδέχτηκε ομόφωνα την παραίτηση 

και αντικατάσταση αναπληρωματικού 

μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α’βάθ-

μιας Εκπαίδευσης με την δημότισσα κ. 

Μερενίδου.

-  Ενέκρινε ομόφωνα τον καταλογισμό 

ποσού 1.731.739,24 ευρώ από τον 

δήμο Θέρμης στην ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή βε-

βαιωμένων οφειλών.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναμόρ-

φωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2016. 

 Με την απόφαση μειοψήφησαν οι 

Δ.Σ. κ.κ. Μοσχόπουλος στον ΚΑ 

30.7135.020 που αφορά την προμή-

θεια πινακίδων και ο Βλαχομήτρος Δ. 

στον ΚΑ 30.7135.007 που αφορά την 

προμήθεια σαμαριών

-  Ενέκρινε ομόφωνα την ανάληψη υπο-

χρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για 

προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 

συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της 

προμήθειας.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την ανάληψη υπο-

χρέωσης (δέσμευση πίστωσης) για 

προμήθεια στεφανιών για τις εκδηλώ-

σεις της 28ης Οκτωβρίου και συγκρό-

τηση επιτροπής παραλαβής της προμή-

θειας.

-  Ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα για συνδι-

οργάνωση εκδήλωσης για το Μακεδο-

νικό Αγώνα και συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την οικονομική ενί-

σχυση απόρων κατοίκων.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
25ης ΟκΤωβΡΙΟΥ 

-  Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση μί-

σθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου 

εμβαδού 45μ2, το οποίο είναι χωροθε-

τημένο σε τμήμα οικοπέδου συνολικού 

εμβαδού 984 μ2 στο υπ’ αριθμ. 316 

οικόπεδο Ν. Ραιδεστού. 

-  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συμπλή-

ρωση της υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφα-

σης Δ.Σ. δήμου Θέρμης αναφορικά με 

την παράταση μίσθωσης τμήματος της 

υπ’ αριθμ. 870 δημοτικής έκτασης του 

αγροκτήματος Ταγαράδων (στο χώρο 

των Λατομείων Ταγαράδων) εμβαδού 

38.849,11μ2 της Ιντερμπετόν Ανώνυ-

μη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Δο-

μικών Υλικών, Λατομικών και μεταφο-

ρικών εργασιών» με το διακριτικό τίτλο 

«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε». 

Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. 

κ.κ. Καρκατζούνης και Τριανταφυλλί-

δου, καθώς και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 

Ταγαράδων κ. Καλαθάς.

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αστικής 

οδοποιίας λοιπών διαμερισμάτων» με 

αριθ. Μελέτης 31/2013 και αριθ. έρ-

γου 2/2014. 

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής της προμήθειας 

δύο αιθουσών διδασκαλίας ελαφρά 

λυόμενης προκατασκευής» (αρ. μελ. 

33/2015 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσι-

ών)

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής της προμήθειας 

αδρανών υλικών (αρ. μελ. 23/2014 Δ/

νση Οικ. Υπηρεσιών).

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής της προμήθειας 

υγρών καυσίμων πετρελαίου κίνησης- 

θέρμανσης και βενζίνης.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση 

τακτικού μέλους του ΝΠΔΔ Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας- Φροντίδας και 

Προσχολικής αγωγής του δήμου Θέρ-

μης.

-  Συγκρότησε ομόφωνα τις επιτροπών 

παραλαβής προμηθειών και εργασιών 

του Ν. 4412/2016.

-  Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπής 

παροχής γνώμης για την καταστροφή 

αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την μερική ανάκλη-

ση δεσμεύσεων.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφω-

ση του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2016. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
4ης ΝΟΕΜβΡΙΟΥ 

-  Ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή οδοι-

πορικών εξόδων και εκτός έδρας απο-

ζημίωση

-  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ’ 

τριμήνου 2016. Με την απόφαση μειο-

ψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Ιωση-

Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 19, 25 Οκτωβρίου και 4, 9, 16, 23 Νοεμβρίου συζήτησε και έλαβε 
τις εξής αποφάσεις:



Το Δ.Σ. συνεδριάζειΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
25

φίδης, Σφονδύλας και Βλαχομήτρος, 

ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Μοσχόπουλος και 

Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με 

λευκό.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρό-

τασης στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 

2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότη-

τας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλ-

λοντος και προώθηση της αποδοτι-

κότητας των πόρων» για την πράξη 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση 

σε λειτουργία συστήματος έλεγχου δι-

αρροών (τηλεέλεγχος -τηλεχειρισμός), 

παρακολούθησης και αυτόματου 

έλεγχου υδραυλικών και λειτουργικών 

παραμέτρων κεντρικού συστήματα 

τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του 

δήμου Θέρμης».

-  Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρό-

τασης στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 

2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότη-

τας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλο-

ντος και προώθηση της αποδοτικότητας 

των πόρων» για την πράξη «Εξωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης Αγ. Αντωνίου».

- Ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση 

τμήματος δημοτικού αγροτεμαχίου 

στον οικισμό Μονοπήγαδου για τοπο-

θέτηση ειδικής κατηγορίας κεραίας χα-

μηλής περιβαλλοντικής όχλησης.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την κατασκευή δι-

κτύου οπτικών ινών της εταιρείας με 

την επωνυμία «VODAFONΕ –ΠΑΝΑ-

ΦΟΝ» Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοι-

νωνιών» εντός δασικής έκτασης στο 

Ισενλή.

-  Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο ΑΠΕ για το 

έργο «Διαμόρφωση τμήματος υπαίθρι-

ου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πλαγια-

ρίου δήμου Θέρμης». 

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής της προμήθειας 

«τριών αιθουσών διδασκαλίας ελαφρά 

λυόμενης προκατασκευής» (αρ.μελ. 

39/2013 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσι-

ών).

-  Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση συ-

νολικού συμβατικού χρόνου εκπόνη-

σης της μελέτης «Μελέτη Β’ αναδα-

σμού αγροκτήματος Βασιλικών της 

Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και 

Μ.Π.Ε. έργων αναδασμού».

-  Συγκρότησε ομόφωνα τις επιτροπές 

παραλαβής προμηθειών και εργασιών 

Ν. 4412/2016.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων και ει-

σπραχθέντων ποσών.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή βε-

βαιωμένων οφειλών 

-  Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
9ης ΝΟΕΜβΡΙΟΥ 

-  Ενημερώθηκε ομόφωνα για τις συν-
θήκες, τους όρους και την προοπτική 
λειτουργίας της δομής προσφύγων στα 
Βασιλικά του δήμου Θέρμης και απο-
φάσισε να διεκδίκηση τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
16ης ΝΟΕΜβΡΙΟΥ

-  Τροποποίησε κατά πλειοψηφία την 
με αριθμό 300/2016 απόφασης Δη-
μοτικού Συμβουλίου σχετικά με την 
«Αποδοχή απόφασης ένταξης της πρά-
ξης «Κέντρο κοινότητας δήμου Θέρ-
μης» με κωδικό MIS 5001389 στο ΕΠ. 
Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2016 και την έγκριση της 
υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα». 
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. 
κ.κ. Καρκατζούνης και Σφονδύλας, οι 
οποίοι ψήφισαν λευκό.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση του 
έργου «Καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση 
προσθήκες 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Θέρμης -Τριαδίου και εσωτερικές δι-
αρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου» και 
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση της 
ενιαίας προμήθειας με τίτλο «Προ-
μήθεια τροφίμων στα είδη αρτοζαχα-
ροπλαστείου- οπωροπωλείου κρε-
οπωλείου -παντοπωλείου-γάλακτος 
προσωπικού 2017-2018» αριθ. μελέ-
της: 32/2016.          

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής της προμήθειας 
ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλ-
τικού γαλακτώματος (αρ.μελ. 31/2013 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής λινατσών και 

αναλώσιμων για υπόγειους κάδους 
απορριμμάτων.

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής δέντρων θάμνων 
και εποχιακών φυτών.

-  Χορήγησε ομόφωνα άδειας διέ-
λευσης του υπ’αριθ. 46 αγροτεμαχίου 
στο αγρόκτημα Νέας Ραιδεστού από το 
υπ’αριθ. 2 χέρσο ιδιοκτησίας δήμου 
Θέρμης.

-  Τροποποίησε ομόφωνα τις αριθ. 
396/2011 και 304/2016 αποφάσεις 
του Δ.Σ. σχετικά με την παράταση 
ωραρίου λειτουργίας της μουσικής στα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος του δήμου Θέρμης

-  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφο-
ρά υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό 
εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης 
Βασιλικών στο δήμο Θέρμης. Με την 
απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. 
Μοσχόπουλος και Αγοραστούδη, οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό. 

-  Ενέκρινε ομόφωνα τη συγκρότηση των 
επιτροπών παραλαβής προμηθειών 
και εργασιών του Ν 4412/2016.

-  Ενέκρινε ομόφωνα τη συγκρότηση της 
επιτροπής παροχής γνώμης για την 
καταστροφή αντικειμένων που δεν 
έχουν καμία αξία σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 199 
του Ν. 3463/2006, και οριστήκαν οι 
Δ.Σ. κ.κ. Μουστάκας με αναπληρωτή 
τον κ. Χρυσοχόου και Σαραφιανός με 
αναπληρωτή τον κ. Ιωσηφίδη, και ο 
υπάλληλος κ. Πουλόπουλος με ανα-
πληρώτρια την κ. Νασιοπούλου.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την οικονομική ενί-
σχυση απόρων κατοίκων 

-  Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
23ης ΝΟΕΜβΡΙΟΥ 

-  Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση 
των σχολικών επιτροπών και την κατα-
νομή της πίστωσης σ’ αυτές.

-  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροπο-
ποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 
έτους 2017. Με την απόφαση μειοψή-
φησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Καρκα-
τζούνης και Βλαχομήτρος. 

-  Ενέκρινε ομόφωνα το φάκελο της με-
λέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

του έργου: Διευθέτηση ρέματος ΔΔ 

Νέας Ραιδεστού δήμου Θέρμης.

-  Ενέκρινε ομόφωνα το σύνταξη πρωτο-

κόλλου διοικητικής αποβολής κοινό-

χρηστης έκτασης στη Δημοτική Κοινό-

τητα Τριλόφου.

-  Γνωμοδότησε ομόφωνα για την υπο-

βολή αιτήματος προς την Επιτροπή 

Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης για μη προβολή δι-

καιωμάτων κυριότητας από το δημόσιο 

του οικοπέδου με αρ.314 του Ο.Τ.42 

της Οριστικής Διανομής του Συνοικι-

σμού της Ν. Ραιδεστού.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή των 

παραδοτέων της 1ης επιμέρους σύμ-

βασης στο πλαίσιο εκπόνησης της 

μελέτης « Εκπόνηση τοπογραφικών 

εργασιών για τις ανάγκες του δήμου 

Θέρμης» (αρ μελ 32/2015). 

-  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δωρεάν 

παραχώρηση κατά χρήση γραφείων 

του Κοινοτικού καταστήματος Σουρω-

τής. Με την απόφαση μειοψήφησε ο 

Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος. 

-  Ενέκρινε ομόφωνα την κατάργηση θέ-

σεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου στο δήμο Θέρμης.

-  Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής της «Προμήθει-

ας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού» 

-  Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πλη-

ρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό 

υπόθεσης του δήμου.

-  Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πλη-

ρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό 

υπόθεσης του δήμου.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχο-

ρήγηση Νομικού Προσώπου ΚΕ.ΚΟΙ.

ΠΡΟ. και τη δέσμευση της σχετικής πί-

στωσης. 

-  Ενέκρινε ομόφωνα την συγκρότηση 

των επιτροπών παραλαβής προμηθει-

ών και εργασιών του Ν 4412/2016.

-  Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
-  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπο-

λογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο 

δράσης έτους 2017 του δήμου Θέρ-

μης. Με την απόφαση μειοψήφησαν 

οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Μοσχόπουλος, 

Σαραφιανός, Κεφαλάς, Χρυσοστομίι-

δου, Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου 
και Βλαχομήτρος.



Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα ηλι-
κιωμένων πραγματοποίησε το ΚΑΠΗ 

Θέρμης.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε 
η χορωδία των μελών του ΚΑΠΗ Θέρμης με 
χοράρχη τον Βασίλη Κασούρα και το χορευ-
τικό των μελών με την δασκάλα του Σοφία 
Καμάκα.
Με πρωτοβουλία του προέδρου των μελών 
Ανδρέα Βιολιτζή τιμήθηκαν οι μαχητές του 
τμήματος Κινγκ Μπόξινγκ του ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 
Θέρμης, Χρήστος Αβραμίδης και Γιάννης Πα-
παϊωάννου για την πρώτη και τέταρτη θέση 
αντίστοιχα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της 
Iska που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 
Τις βραβεύσεις έκαναν ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος 
των μελών του ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέας Βιο-
λιτζής.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο βουλευτής Σ. Αναστασιάδης, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Α. Μίχου, Γ. Κοντοπίδης, Κ. Τιτέ-
λης, η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Δ. Χίνη, ο δι-
οικητής του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης, 
Ο. Σαληκυριάκης, τα μέλη της διοίκησης του 
Νομικού Προσώπου Μ. Κέκη και Ε. Παναγιώ-
του, εκπρόσωποι άλλων ΚΑΠΗ του δήμου 
και η πλειοψηφία των μελών.

νΟμΙΚΟ πρΟςωπΟ

Δραστηριότητες των κ.Α.Π.Η.
Π λούσιο ήταν το πρόγραμμα εκδηλώσεων των πα-

ραρτημάτων ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης για το μήνα 
Νοέμβριο. Τα μέλη έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και με τη 
συμμετοχή τους η οποία ήταν εντυπωσιακή πραγματοποι-
ήθηκε σειρά εκδηλώσεων υπό την αιγίδα των «Κέντρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγω-
γής δήμου Θέρμης». Ειδικότερα:

Το ΚΑΠΗ Καρδίας πραγματοποίησε μονοήμερη εκδρο-
μή στα λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας (Πόζαρ) και στην 
Αριδαία (την Κυριακή 6 Νοεμβρίου).

Το ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου πραγματοποίησε την Παρασκευή 11 
Νοεμβρίου ομιλία με θέμα «Βασικοί κανόνες υγιεινής στην 
3η Ηλικία», με ομιλήτρια την επισκέπτρια υγείας του Κέντρου 
Υγείας Θέρμης Ηλιάννα Πρίνου. Στο πλαίσιο του θέματος ανα-
λύθηκαν λεπτομερώς η σημασία του εμβολιασμού κατά της 
εποχιακής γρίπης αλλά και οι βασικοί άξονες του Εθνικού Πι-
λοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας 
των Ηλικιωμένων Ατόμων -Ηπιόνη του Υπουργείου Υγείας.
Παράλληλα, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου πραγματοποίησε 
μονοήμερη εκδρομή στο Δίον Λιτοχώρου. Τα μέλη του 
ΚΑΠΗ επισκέφθηκαν το αρχαίο θέατρο του Δίου και το 

αρχαιολογικό μουσείο κάστρου Πλαταμώνα

Το ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, 
πραγματοποίησε μονοήμερη εκδρομή στο μοναστήρι του 
Αρχάγγελου Μιχαήλ στον Αρχάγγελο του δήμου Αλμωπί-
ας καθώς και στην Ιερά Μονή Οσίου Ιλαρίωνος, επισκό-
που Μογλενών. 

Το ΚΑΠΗ Τριαδίου με πρωτοβουλία των γυναικών του 
ΚΑΠΗ πραγματοποίησε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, μο-
νοήμερη προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή στην 
Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά, στις ανατολικές πλαγιές 
του Βερμίου, κοντά στη Βέροια. 

Το ΚΑΠΗ Τριλόφου το Σάββατο 19 Νοεμβρίου πραγ-
ματοποίησε μονοήμερη εκδρομή στο γυναικείο μοναστήρι 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, γνωστό ως μοναστήρι 
της Ορμύλιας, στην γραφική Αρναία και στον Πολύγυρο 
Χαλκιδικής.

Τέλος στο ΚΑΠΗ Καρδίας πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 25 Νοεμβρίου ομιλία με θέμα ««Βασικοί κανόνες 
υγιεινής στην 3η Ηλικία», από την επισκέπτρια υγείας του 

Κέντρου Υγείας Θέρμης Ηλιάννα Πρίνου. Στο πλαίσιο του 
θέματος αναλύθηκαν λεπτομερώς η σημασία του εμβολι-
ασμού κατά της εποχιακής γρίπης αλλά και οι βασικοί άξο-
νες του Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και 
Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – Ηπιόνη 
του Υπουργείου Υγείας.

Καπή Θέρμής

έκδήλωση για την παγκόσμια 
ημέρα ηλικιωμένων
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Στιγμιότυπο από την εκδρομή του Κ.Α.Π.Η. Τριλόφου.

τετραήμερη 
εκδρομή

Τ ετραήμερη εκδρομής στους Δελφούς, το 
Δίστομο, τη Ναύπακτο, την ορεινή Ναυ-

πακτία, το Μεσολόγγι, την Τριχωνιδά, την 
Πάτρα και τα Καλάβρυτα πραγματοποίησε το 
ΚΑΠΗ Θέρμης.
Τα μέλη του ΚΑΠΗ κατά την εξόρμηση τους 
επισκέφτηκαν την Ιερά Μονή της Δαμάστας, το 
Χάνι της Γραβιάς, την Ιερά Μονή της Παναγί-
ας της Βαρνάκοβας, τον αρχαιολογικό χώρο 
των Δελφών και το μουσείο των θυμάτων του 
ναζισμού και το μαυσωλείο των θυμάτων της 
10ης Ιουνίου 1944 στο Δίστομο.Επισκέφτη-
καν, επίσης, το μουσείο της ναυμαχίας της 
Ναυπάκτου, την Ιερά Μονή του Αυγουστίνου 
Ιππώνος και του Άγιου Σεραφείμ του Σάρωφ, 
το Μεγάλο Σπήλαιο, το Θέρμο, όπου βρίσκε-
ται το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο εθνομάρτυ-
ρας Κοσμάς ο Αιτωλός και τη λίμνη Τριχωνί-
δα. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την Πάτρα και 
το μητροπολιτικό ναό του Αγίου Ανδρέα και 
τα Καλάβρυτα.
Παράλληλα το ΚΑΠΗ Θέρμης, στο πλαίσιο 
των εκδρομικών και ψυχαγωγικών του εξορ-
μήσεων πραγματοποίησε μονοήμερες εκδρο-
μές, στην Ξάνθη, το Πετρίτσι και το Σαντανσκί 
της Βουλγαρίας και την Ιερά Μονή της Ανα-
λήψεως στην Πρώτη Σερρών, και τα σπήλαια 
Αλιστράτης και Παγγαίου στη Δράμα.

Από αριστερά: Γ. Κοντοπίδης, Γ. Παπαϊωάνου, Α. Βιολιτζής, Χ. Αβραμίδης,  
Θ. Παπαδόπουλος και Α. Μίχου.



Ε ίναι λοιπόν χρήσιμο να αξιοποιή-

σουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας 

που μας δίνεται μέσα από τη σελίδα αυτή 

για να παρουσιαστούν αφενός η πραγμα-

τική εικόνα των οικονομικών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης όπως απεικονίζονται στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2017, αφε-

τέρου οι πολιτικές κατευθύνσεις της διοί-

κησης του δήμου Θέρμης αναφορικά με 

την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων στη δύσκολη αυτή 

χρονική περίοδο. 

Το πρώτο στοιχείo που πρέπει να γίνει 

κατανοητό, να αναδειχθεί αλλά και να 

καταγγελθεί είναι η συνεχιζόμενη ενο-

χοποίηση και στοχοποίηση του θεσμού 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και από αυτήν 

την κυβέρνηση. Τα χρόνια της κρίσης οι 

δήμοι βίωσαν μια συντριπτική μείωση 

της χρηματοδότησής τους σε ποσοστό 

που ξεπέρασε το 60 %! Και αυτό παρά 

το γεγονός ότι το ποσοστό των εσόδων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης ως ποσοστό 

του ΑΕΠ δεν ξεπερνά το φτωχό 2,6% τη 

στιγμή που στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό αυτό εί-

ναι δεκαπλάσιο ή και μεγαλύτερο (π.χ. 

στη Δανία αγγίζει το 33%).  Παρά τις αντί-

θετες προσδοκίες και αυτή η κυβέρνηση 

στον προϋπολογισμό του ερχόμενου 

έτους περικόπτει έσοδα από τους δήμους 

κατά 10% περιορίζοντας έτσι τις δυνατό-

τητες που έχουν να ασκήσουν τις θεσμι-

κές αρμοδιότητές τους. Έτσι για το 2017 

προβλέπεται περικοπή των 214 εκατ. 

ευρώ των παρακρατηθέντων, ενώ για 

κάθε σχεδόν δήμο της χώρας προβλέπο-

νται μειώσεις που ξεπερνούν το διπλάσιο 

μιας μηνιαίας καταβολής ΚΑΠ. Είναι φα-

νερό ότι αυτή η μείωση θα επηρεάσει τις 

προσπάθειές μας για παροχή υπηρεσιών 

στο επίπεδο που θα έπρεπε να έχουμε. 

Τα πραγματικά δεδομένα, οι αριθμοί εί-

ναι αμείλικτοι μάρτυρες αυτής της κατά-

στασης. Μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις 

φτάσαμε στο δήμο Θέρμης να διαχειρι-

ζόμαστε το 1/3 περίπου των εσόδων που 

διαχειριζόμασταν, το 2010, πριν από την 

συνένωσή μας με τον ν. 3852/2010 δη-

λαδή τον «Καλλικράτη». Και από αυτά 

τα έσοδα τα 2/3 σχεδόν αφορούν σε ανε-

λαστικές δαπάνες με αποτέλεσμα το πε-

ριθώριο για επενδύσεις να είναι πρακτικά 

ανύπαρκτο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι και αυτός ο 

κρατικός προϋπολογισμός δεν προβλέ-

πει ούτε τα μισά από όσα θα έπρεπε να 

αποδίδονται στους δήμους σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Καλλικράτη. Και σαν να 

μην φτάνουν όλα αυτά η κεντρική κυβέρ-

νηση στον προϋπολογισμό του 2017 αυ-

ξάνει τα έσοδα από φόρους κατά 1,8 δι-

σεκατομμύρια ευρώ και ενώ με βάση την 

αναλογία θα έπρεπε να αποδώσει στην 

αυτοδιοίκηση 400 εκατομμύρια ευρώ 

επιπλέον της αφαιρεί όπως προαναφέ-

ραμε 214 εκατομμύρια. Σημειώνουμε ότι 

για το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στον προϋπολογισμό του 2017 προβλέ-

πονται πλεονάσματα που φτάνουν τα 70 

εκατομμύρια ευρώ τα οποία υπάρχει η 

απαίτηση -πρόβλεψη να προκύψουν από 

αύξηση των ανταποδοτικών τελών. 

Να ξέρουν όμως ότι κανένας δήμος της 

χώρας και κυρίως ο δήμος Θέρμης δεν 

πρόκειται να επιβαρύνει τους δημότες 

του με αύξηση του κόστους των ανταπο-

δοτικών υπηρεσιών γιατί απλά ξέρουμε 

καλά ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο 

να πληρώνουν. 

Είναι καλό να γνωρίζουν οι πολίτες ότι 

οι δαπάνες για επενδύσεις που αφορούν 

στην τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή ΣΑΤΑ 

μειώνονται συνεχώς με αποτέλεσμα με-

ταξύ 2010 και 2017 το ποσοστό της μεί-

ωσης να αγγίζει το 82%

Ο δήμος μας δεν μένει ανεπηρέαστος από 

όλη αυτή την κατάσταση. Ο φετινός προ-

ϋπολογισμός είναι μειωμένος αισθητά 

σε σχέση με τον περσινό. Κατά συνέπεια 

περιορίζει τις δυνατότητες του δήμου για 

την πραγματοποίηση του συνόλου των 

έργων που σχεδιάζαμε. Έτσι για το 2017 

ο προϋπολογισμός έχει τους παρακάτω 

άξονες δράσης του οποίους θεωρούμε 

απόλυτες προτεραιότητες: 

(α) διατήρηση και αύξηση των δαπανών 

των προνοιακών υπηρεσιών του δήμου 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο 

επίπεδο κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή, 

διατήρηση του επιπέδου των δαπα-

νών που αφορούν στους παιδικούς 

σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ μεΑ, ΚΑΠΗ, 

στις σχολικές μονάδες, το πολιτιστικό 

κέντρο, το κοινωνικό παντοπωλείο και 

φαρμακείο κ.λπ., 

(β) συντήρηση των βασικών υποδομών 

σε όλους τους οικισμούς όπως το πρό-

γραμμα ασφαλτόστρωσης 2017 σε 

όλες τις κοινότητες ύψους 2.600.000 

ευρώ και η συντήρηση αθλητικών 

υποδομών όπως το γήπεδο της Καρ-

δίας στο οποίο ήδη γίνονται εργασίες 

αντικατάστασης του χλοοτάπητα ύψους 

400.000 ευρώ, 

(γ) επαρκή κάλυψη όλων των λειτουρ-

γικών δαπανών όλων των υπηρεσιών 

του δήμου και (δ) προετοιμασία προ-

τάσεων για υποβολή σε χρηματοδοτι-

κά εργαλεία (π.χ. ΕΣΠΑ) όπως συνέβη 

με το νέο δημοτικό σχολείο του Τρια-

δίου που θα δημοπρατηθεί μέσα στον 

Γενάρη με προϋπολογισμό 2.500.000 

ευρώ.

Τέλος, το 2017 θα προσπαθήσουμε να 

υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις μας 

που για διάφορους λόγους πέρα από την 

πολιτική μας βούληση δεν πραγματοποι-

ήθηκαν το 2016 όπως τα κλειστά γυμνα-

στήρια στον Τρίλοφο και τη Νέα Ραιδεστό 

και το μεγάλο έργο του νέου σταθμού 

επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός κα-

θαρισμός) της Θέρμης.
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Η τοπική αυτοδιοίκηση στο στόχαστρο
«δήμΟΚρατΙΚή ένΟτήτα»

> Κάθε χρόνο, τέτοια 
εποχή, οι πολιτικές 
συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης της χώρας 
έχουν ως επίκεντρο τον 
προϋπολογισμό της επόμενης 
χρονιάς. 

ή κυβέρνηση στον 
προϋπολογισμό του 
ερχόμενου έτους 
περικόπτει έσοδα 
από τους δήμους 
κατά 10%

(για άλλη μια χρονιά!)
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Άλλος ένας προϋπολογισμός 
λιτότητας για το δήμο μας

Οι λόγοι, για τους οποίους η παράταξή 
μας τον καταψήφισε, συνοψίζονται –ΚΥ-

ΡΙΩΣ - στα εξής:
-  Παρά την ονομαστική αύξησή του κατά 

3.144.000 ευρώ σε σχέση με το 2016, ο 
προϋπολογισμός είναι στην πραγματικό-
τητα στάσιμος και ουσιαστικά μειωμένος, 
αν λάβουμε υπόψη τις αναμορφώσεις του, 
παρά τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Η 
αύξηση οφείλεται στα 2.300.000 ευρώ, με 
τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η επέκταση 
του δημοτικού σχολείου Τριαδίου και σε 
824.500 ευρώ που θα εισπράξει (και θα 
αποδώσει) ο δήμος για λογαριασμό του 
Δημοσίου.

-  Για άλλη μια χρονιά οι λειτουργικές δα-
πάνες του δήμου αυξάνονται σχεδόν κατά 
ένα εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ η κρατική επιχορή-
γηση μειώνεται κατά 10% (σχεδόν ισόπο-
σα). Η τάση αυτή –κατά την άποψή μας-θα 
έπρεπε να είναι αντίστροφη. Ο δήμος εξα-
κολουθεί να λειτουργεί σα να βρισκόμα-
στε σε περίοδο ευημερίας. Είναι δύσκολο 
να μειώνονται λειτουργικές δαπάνες, χωρίς 
να υποβαθμίζονται οι παρεχόμενες προς 
τους πολίτες υπηρεσίες, αλλά εκτιμούμε 
ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια 
περιορισμού τους χωρίς επιπτώσεις. Αλλά 
δε μπορούμε να μην επισημάνουμε και τις 
ευθύνες της διοίκησης, που στους καλούς 
καιρούς δεν αξιοποίησε με πιο αποδοτικό 
τρόπο τα χρήματα που είχε στη διάθεσή 
της, για να ιεραρχήσει διαφορετικά τις ανά-

γκες και να δώσει προτεραιότητα σε υπο-
δομές (κυρίως κτηριακές), που σήμερα θα 
μας απάλλασσαν από λειτουργικές δαπά-
νες για ενοίκια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα 
παράδειγμα: τί είχε μεγαλύτερη προτεραι-
ότητα; η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας 
της Θέρμης ή η κατασκευή ενός παιδικού 
σταθμού, αντί να τον νοικιάζουμε.

-  Το -έτσι κι’ αλλιώς- μειωμένο κονδύλι για 
έργα (δεν ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ, συμπε-
ριλαμβανομένων των δαπανών συμπλή-
ρωσης και συντήρησης του εξοπλισμού 
του δήμου) δεν κατανέμεται ισορροπημέ-
να μεταξύ των οικισμών, αλλά για άλλη 
μια χρονιά η μερίδα του λέοντος θα διατε-
θεί για έργα στη Θέρμη, που χωρίς να πα-
ραγνωρίζουμε τη χρησιμότητά τους, δε νο-
μίζουμε ότι έχουν προτεραιότητα σε σχέση 
με άλλες πιο επείγουσες ανάγκες για μικρά 
έργα σε άλλους οικισμούς του δήμου.

-  Για άλλη μια φορά δεν προηγήθηκε ΚΑ-
ΜΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με τις τοπικές κοινωνί-
ες για την καταγραφή των αναγκών και την 
ιεράρχηση ικανοποίησής τους, παρά μόνο 
τα τοπικά συμβούλια αντέγραψαν και έστει-
λαν τις προτάσεις τους για το τεχνικό πρό-
γραμμα του 2017, που τείνει να λάβει το 
χαρακτήρα ευχολογίου. Πρέπει η διοίκηση 
να υπερβεί τα στενά θεσμικά όρια που θέτει 
ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και να αξιοποιήσει εποι-
κοδομητικά τα τοπικά συμβούλια. 

-  Και φυσικά και το επόμενο Τ.Π. δεν έχει 
σχεδόν καμία συνάφεια με τους στόχους 

για το 2017 του, εξ ορισμού συντηρητι-
κού, στρατηγικού σχεδιασμού της πενταε-
τίας.

Δεν είναι στις προθέσεις μας, για λόγους 
εντυπώσεων, να επιρρίψουμε όλες τις ευθύ-
νες στη διοίκηση του δήμου για την οικονο-
μική δυσπραγία, που είναι σε ευθεία συνάρ-
τηση με τη δυσχερή οικονομική κατάσταση 
της χώρας. Επειδή, όμως, η κατάσταση 
αυτή δεν προβλέπεται να βελτιωθεί σύντο-
μα, είναι ανάγκη ο δήμος να αναθεωρήσει 
εξ ολοκλήρου τον τρόπο λειτουργίας του, 
ώστε με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση 
του προσωπικού του και των πόρων του, τη 
φθηνότερη δυνατή συντήρηση του μηχανο-
λογικού, του κτηριακού και παντός είδους 
εξοπλισμού του, την επανεξέταση από μηδε-
νική βάση κάθε δαπάνης και τη διαρκή προ-
σπάθεια εξορθολογισμού τους, να μειώσει 
τις λειτουργικές του δαπάνες, με στόχο την 
εξοικονόμηση –όσο γίνεται περισσότερων 
χρημάτων- και για τη βελτίωση της παρεχό-
μενης κοινωνικής του πολιτικής και για την 
κατασκευή μικρών έργων υποδομής, που 
θα βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των 
κατοίκων, ιδιαίτερα στους πιο υποβαθμισμέ-
νους οικισμούς.
Και, φυσικά, η διαρκής διεκδίκηση των ανα-
γκαίων πόρων (από ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα, από το Π.Δ.Ε. κ.α.) για την υλοποίη-
ση των μεγάλων έργων υποδομής (σχολική 
στέγη, πολεοδομήσεις, κτηριακές υποδομές 
κ.λ.π.) πρέπει να είναι μόνιμο μέλημά του.

> ςτη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου 
της τετάρτης 23.11.16, 
συζητήθηκε και ψηφίστηκε 
μΟνΟ από την πλειοψηφία 
ο προϋπολογισμός του 
2017, ενώ καταψηφίστηκε 
από Ολές τις παρατάξεις της 
μειοψηφίας.

«παρέμΒαςή πΟλΙτων»

Κινητοποίηση για το προσφυγικό
Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και σε εφαρμογή σχετικής από-

φασης του Δ.Σ., υπήρξε μικρής έκτασης κινητοποίηση 
στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης με στόχο την προβο-
λή του ζητήματος της βελτίωσης των συνθηκών διαβίω-
σης των προσφύγων στο χώρο φιλοξενίας των αποθηκών 
ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ. Στην κινητοποίηση συμμετείχε το δημοτι-
κό συμβούλιο, τα τοπικά συμβούλια της περιοχής, εκπρό-
σωποι συλλογικοτήτων, κάτοικοι και πρόσφυγες.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. Θέρμης αποτελούμενη από τον 
Δήμαρχο, τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων και 
εκπροσώπους των προσφύγων επισκέφθηκαν το Υπουρ-
γείο, όπου συναντήθηκαν με τη διευθύντρια του πολιτι-
κού γραφείου της Υπουργού, έναν σύμβουλό της και τον 
υπεύθυνο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
επέδωσαν το ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα του Δ.Σ., με το οποίο 
ζητείται η επίσπευση των αναγκαίων εργασιών.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέθεσαν τα επιτακτικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και τόνισαν 

ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην επίλυσή τους 
–πέραν του ανθρωπιστικού -εγκυμονεί σοβαρούς κινδύ-
νους.
Τα κύρια προβλήματα που αναδείχθηκαν, ήταν:
- Η έλλειψη θέρμανσης των χώρων.
-  Η ανάγκη εγκατάστασης κλειστών χώρων υγιεινής (κο-

ντέινερς).
-  Η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων.
-  Η προσαρμογή της σίτισης στις διατροφικές τους συνή-

θειες.
-  Η βελτίωση της ασφάλειας του χώρου, ιδίως προς την 

πλευρά της εθνικής οδού.
-  Η επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, 

σε όσους πρόκειται να φύγουν και της εγκατάστασης –
όσων θα μείνουν- σε κατάλληλους χώρους κ.ά.

Από την πλευρά των αρμοδίων υπήρξαν διαβεβαιώσεις 
ότι πολύ σύντομα θα αντιμετωπιστούν τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ προ-
βλήματα της θέρμανσης, της εγκατάστασης των οικίσκων 

υγιεινής και της εκπαίδευσης.
Ενημερωθήκαμε, επίσης, ότι:
-  H κατασκευή του φράκτη προς την Ε.Ο. έχει ξεκινήσει.
-  Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ζητήθηκε η πα-

ρέμβαση του Δήμου προς την Περιφέρεια, ώστε να συ-
ντάξει τη μελέτη.

-  Το θέμα της σίτισης και της εν γένει διαβίωσής τους θα 
επιλυθεί με τη χορήγηση επιδομάτων από διεθνή κον-
δύλια.

-  Η δημιουργία διαμερισμάτων στις πίσω αποθήκες έχει 
ξεκινήσει.

-  Ο αριθμός των προσφύγων έχει μειωθεί στους 600 πε-
ρίπου (από 1.270 αρχικά). 

Αποχωρήσαμε προειδοποιώντας ότι θα είμαστε σε εγρή-
γορση, θα παρακολουθούμε διαρκώς την υλοποίηση αυ-
τών που μας έχουν υποσχεθεί και θα παρέμβουμε –και 
με ευρύτερες κινητοποιήσεις, αν χρειαστεί- σε περίπτωση 
αθέτησής τους.



Ο τραγικός θάνατος μιας γυναίκας και ενός 
παιδιού στον προσφυγικό καταυλισμό της 

Μόριας, επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι 
η πολιτική εγκλωβισμού μεταναστών και προ-
σφύγων που εφαρμόζουν κυβέρνηση και ΕΕ, 
εξαθλιώνει και δολοφονεί. Με τον ίδιο τρόπο 
που οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τις οποίες 
στηρίζει πολύτροπα η Ελλάδα, ισοπεδώνουν 
πόλεις και ανθρώπους, ξεσπιτώνουν οικογένει-
ες, πνίγουν παιδιά στη Μεσόγειο.
Ο εγκλωβισμός, που αξιοποιείται ως μέσο δι-
αχείρισης και ελέγχου των προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών, είναι για τους καπιτα-
λιστές το αυτονόητο συμπλήρωμα του ξεριζω-
μού από τις εστίες τους χιλιάδων ανθρώπων, 
που προκαλούν οι πόλεμοι και οι ανταγωνι-
σμοί τους για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών 
πηγών και περιοχών μεγάλης γεωστρατηγικής 
αξίας. Ο «έλεγχος» των μεταναστευτικών - 
προσφυγικών ροών γίνεται πάντα με κριτήριο 
τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς και τα οικο-
νομικά συμφέροντα του κεφαλαίου. Έτσι, η 
στρόφιγγα ανοιγοκλείνει ανάλογα και χιλιάδες 
θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων γίνονται 
παιχνίδια στα χέρια ιμπεριαλιστικών κέντρων, 
μονοπωλιακών συμφερόντων, διαφόρων αντι-
δραστικών σχεδίων.
Γι’ αυτό τα «hot spots» και ο εγκλωβισμός στον 
πρώτο ευρωπαϊκό σταθμό, για όποιον καταφέ-
ρει να περάσει στην Ελλάδα και για εκατομ-
μύρια ακόμα στη γείτονα Τουρκία. Γι’ αυτό η 
εφαρμογή με το σταγονόμετρο της συμφωνίας 
για μεταφορά προσφύγων σε άλλες χώρες - 
μέλη της ΕΕ. Κι όσο το πρόβλημα συσσωρεύε-
ται, όσο ο πόλεμος δυναμώνει και επεκτείνεται, 
όσο οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί βρί-
σκουν διέξοδο στα όπλα, τόσο ο εγκλωβισμός 
θα μεγαλώνει και οι συνθήκες στα ανθρώπινα 
κλουβιά θα γίνονται αβάσταχτες για πρόσφυγες 
και μετανάστες.
Πλέον, εξαιτίας της πολιτικής της ΕΕ και της 
ελληνικής κυβέρνησης και τη συμφωνία των 
άλλων αστικών κομμάτων, στη χώρα μας 
εγκλωβίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι 
δε θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, δε θέλουν 
να μείνουν σε κανένα στρατόπεδο. Επομένως, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλιστεί 
ότι η εγκατάσταση των μεταναστών και των 
προσφύγων θα είναι προσωρινή.
Το ΚΚΕ και οι εκλεγμένοι σύμβουλοι με τη 
Λαϊκή Συσπείρωση έχουμε καταθέσει συγκε-
κριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του 
προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. 
Συγκεκριμένα:
- Να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απευθείας 
μεταφορά των προσφύγων από τις χώρες πρώ-
της υποδοχής στις χώρες τελικού προορισμού 
τους.

- Να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους θέ-
λουν να πάνε σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ, 
με ανυπακοή στη Σένγκεν και τον Κανονισμό 
του Δουβλίνου.
- Όχι στα «hot-spots» γιατί αποτελούν κέντρα 
διαλογής για μετεγκατάσταση ενός μηδαμινού 
αριθμού προσφύγων, όσων κριθούν χρήσιμοι 
για τα μονοπώλια κρατών - μελών της ΕΕ που 
θα τους επιλέξουν.
- Καμία συμμετοχή ΜΚΟ στη διάσωση - υπο-
δοχή - περίθαλψη - φιλοξενία - μεταφορά προ-
σφύγων και μεταναστών. Καμία παρουσία στα 
κέντρα προσωρινής φιλοξενίας.
- Να δοθεί άσυλο ή προσωρινό ανθρωπιστικό 
καθεστώς στους πρόσφυγες και όσους προέρ-
χονται από χώρες ιμπεριαλιστικού πολέμου, 
κατοχής ή εμφυλίων.
- Έξω ο Frontex και οι άλλοι μηχανισμοί της ΕΕ 
και το ΝΑΤΟ από τη φύλαξη των συνόρων.
- Να δημιουργηθούν ανθρώπινοι και αξιοπρε-
πείς ανοιχτοί και δημόσιοι προσωρινοί χώροι 
υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών - προ-
σφύγων, που θα λειτουργούν με ευθύνη του 
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σε 
αυτά θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική φροντί-
δα, δωρεάν σίτιση και στέγαση, διερμηνεία και 
νομική αρωγή. Να υπάρξει ειδική μέριμνα από 
κρατικούς φορείς για ασυνόδευτους ανήλικους 
πρόσφυγες και μετανάστες, μητέρες και παιδιά, 
θύματα κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Πέντε μήνες μετά την εγκατάστασή τους στις 
εγκαταλελειμμένες σιταποθήκες του Κορδο-
γιάννη οι πάνω από 1000 πρόσφυγες – οι μισοί 
από τους οποίους είναι παιδιά - παραμένουν « 
πεταμένοι» σε σκηνές μέσα στις αποθήκες. Οι 
όποιες υποσχέσεις των εκπροσώπων της κυ-
βέρνησης ήταν κούφια λόγια. Ήδη είναι αργά 
για να συζητάμε. Απαιτούμε εδώ και τώρα:
1) να λυθούν με ευθύνη αποκλειστικά της κυ-
βέρνησης και των υπηρεσιών της , χωρίς καμιά 
εμπλοκή των ΜΚΟ τα σοβαρά ζητήματα στο 
κέντρο φιλοξενίας των Βασιλικών που είναι:
- η θέρμανση μιας και ο χειμώνας έφτασε,
- η επαρκής και κατάλληλη σίτιση, 
- η υγειονομική περίθαλψη, ο εμβολιασμός, 
- οι συνθήκες υγιεινής, 
- η ασφάλεια των παιδιών που παίζουν πάνω 
στην εθνική. 
2) Να δρομολογηθεί άμεσα η μεταφορά τους 
σε αξιοπρεπείς στεγασμένους χώρους, ειδικά 
για οικογένειες με παιδιά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ φέρει τεράστι-

ες ευθύνες, γιατί παρά τις διακηρύξεις της, 
εδώ και μήνες, δεν έχει προχωρήσει σ το 
ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών των 
προσφύγων, γεγονός που ανοίγει το δρόμο 
για ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις.
Διεκδικούμε άμεσα μέτρα που αφορούν και 
το ζήτημα της Εκπαίδευσης όλων αυτών των 
παιδιών που βρίσκονται στη χώρα μας. 
- Με ευθύνη του κράτους πρέπει τώρα να 
παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε αυτά 
τα παιδιά να νιώσουν ότι ζουν –όσο αυτό εί-
ναι δυνατόν- σε κανονικές ανθρώπινες συν-
θήκες και πλευρά αυτής της ανάγκης είναι η 
μαθησιακή, παιδαγωγική διαδικασία, με δη-
μιουργική απασχόληση, διδασκαλία της μη-
τρικής γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας και 
μιας ξένης γλώσσας, δημιουργία βιβλιοθη-
κών, φυσική αγωγή κ.ά. Απαιτείται επίσης 
η ψυχολογική στήριξη των παιδιών αυτών 
από ειδικούς, καθώς είναι φανερό ότι υπάρ-
χουν τραυματικές εμπειρίες και βιώματα που 
πρέπει να εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν. 
- Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την ομαλή και πλήρη ένταξη τους στο 
δημόσιο σχολείο χωρίς αποκλεισμούς και 
εμπόδια. Είναι ανάγκη, εδώ και τώρα να 
υλοποιηθούν, με κρατική ευθύνη, όλες οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ουσια-
στική εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά 
των προσφύγων, τόσο στους χώρους φιλο-
ξενίας, όσο και στα σχολεία τις απογευμα-
τινές ώρες με την δημιουργία κατάλληλων 
δομών, με τα κατάλληλα παιδαγωγικά ερ-
γαλεία, με σχεδιασμό και χρηματοδότηση 
από το Υπουργείο Παιδείας 
- Η οργάνωση αυτής της παρέμβασης πρέ-
πει να αποτελεί αποκλειστικά κρατική ευθύ-
νη, χωρίς την εμπλοκή των διάφορων ΜΚΟ 
που λυμαίνονται τα κοινοτικά κονδύλια και 
συνδέονται –πολλές φορές- με σχεδιασμούς 
ιμπεριαλιστικών κέντρων και βέβαια έχουν 
την επίσημη στήριξη της κυβέρνησης και 
του υπουργείου Παιδείας.
- Το κράτος να πάρει όλα τα αναγκαία μέ-
τρα, μέσα από τις δημόσιες δομές υγείας, 
ώστε να πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής 
που ισχύουν για όλα τα παιδιά, όπως εμβό-
λια, ιατρικές βεβαιώσεις, για την πρόληψη 
ασθενειών και για να μην αποκλειστεί από 
την εκπαιδευτική διαδικασία ούτε ένα παιδί 
προσφύγων.
- Να εξασφαλιστεί όλο το απαραίτητο εκπαι-
δευτικό και βοηθητικό προσωπικό (καθαρί-
στριες, σχολικοί φύλακες, κ.α.), καθώς και η 
ασφαλής μεταφορά των παιδιών από το ίδιο 
το κράτος, όπου χρειάζεται.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΡΑΥΓΕΣ ΜΙΣΟΥΣ! 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ!

«λαϊΚή ςυςπέΙρωςή»

29Τα νέα των παρατάξεωνΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης 
για τους πρόσφυγες εδώ και τώρα!

> Έχουμε ξεκάθαρο ότι στην 
ευρύτερη περιοχή παίζονται 
σοβαρά γεωπολιτικά 
παιχνίδια σε βάρος των 
λαών. ή ελληνική κυβέρνηση 
ςυρΙΖα - ανέλ, σε συνέχεια 
των προηγούμενων, εμπλέκει 
τη χώρα σε αυτά τα παιχνίδια, 
γεγονός που δημιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους. 
ταυτόχρονα, μεγάλα 
μονοπώλια από την έέ είδαν 
μια μεγάλη ευκαιρία να 
ξεδιαλέξουν φτηνό εργατικό 
δυναμικό. αυτό το στόχο 
υπηρετεί η μεταναστευτική 
πολιτική της έέ. με αυτό το 
κριτήριο άνοιξαν και τώρα 
έκλεισαν τη στρόφιγγα των 
προσφυγικών ροών.
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Προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα 
δεν δίνουν λύση στα προβλήματα

δήμΟτΙΚή παραταΞή μέτωπΟ ΓήΞής ΚαΙ ανατρΟπής

Δ εν προβλέπεται καμία χρηματοδότη-
ση για έργα έκτακτης ανάγκης, όπως 

αυτό με τις κατολισθήσεις στο Σχολάρι, 
καθώς επίσης και καμία άλλη χρηματο-
δότηση σχολικής στέγης για το δήμο Θέρ-
μης εκτός και μόνο αυτής, του για χρόνια 
εγκαταλειμμένου ημιτελούς σχολείου, 
στο Τριάδι.  
Σαν να μην έφταναν αυτά, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αφαιρεί τα κουπόνια από 
τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα δί-
νει στους γονείς οι οποίοι θα επιλέγουν αν 
θα τα εγγράψουν σε δημοτικό ή ιδιωτικό, 
ανοίγοντας έτσι την πόρτα στο ιδιωτικό κε-
φάλαιο, οι δε εργαζόμενοι πληρώνονται 
με μεγάλη καθυστέρηση λόγο της καθυ-
στερημένης καταβολής της επιχορήγησης 
του Ε.Σ.Π.Α.
Ο δήμος Θέρμης σύμφωνα με το νέο προ-
ϋπολογισμό, ο οποίος είναι 40.000.000 
ευρώ, θα εισπράξει περίπου 30.000.000 
ευρώ. Έχει δε, χρηματικό υπόλοιπο για 
το 2017, 7.500.000 ευρώ. Παρόλα αυτά 
δεν μπορεί να λύσει προβλήματα της κα-
θημερινότητας των πολιτών του δήμου. 
Συγκεκριμένα, σε όλους τους οικισμούς 
υπάρχει πρόβλημα με τον νυχτερινό ηλε-
κτροφωτισμό στους δρόμους. Οι κάτοικοι 
διαμαρτύρονται αλλά οι καμένοι λαμπτή-
ρες δεν αντικαθίστανται, επειδή, με βάση 
τους ισχυρισμούς του δημάρχου, οι δια-
γωνισμοί για την προμήθεια των λαμπτή-
ρων βγαίνουν άγονοι !!!

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι τίποτε 
άλλο από μια αντιγραφή του προηγού-
μενου, από το οποίο δεν υλοποιήθηκε 
τίποτα από όσα είναι καταγεγραμμένα. Ο 
κόμβος για τα σχολεία στα Βασιλικά είναι 
καταγεγραμμένος για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά, όμως δεν έχει κατασκευαστεί. Ο 
κόμβος στα παλιά μνήματα έχει διαγρα-
φεί. Καμία αναφορά δεν γίνεται για την 
ανακαίνιση στο «Ξερολάκκι», όπου γεμί-
ζει ο δρόμος με λάσπη, ούτε για την κα-
τασκευή γέφυρας στον Ανθεμούντα, την 
περιβαλλοντική ανακαίνιση του Ανθεμού-
ντα και την κατασκευή πεζοδρομίων στα 
Βασιλικά. Καμία αναφορά δεν γίνεται για 
τα τεράστια προβλήματα με τις συνεχείς 
διαρροές και βλάβες στο δίκτυο ύδρευ-
σης ενώ εισπράττεται το χαράτσι του 80% 
συν ΦΠΑ.

Για την Αγία Παρασκευή καταγράφεται για 
πολλοστή φορά ποσό 100.000 ευρώ για 
κατασκευή παιδικής χαράς αλλά μάταια. 
Στην επέκταση της Θέρμης περιμένουν 
εδώ και δύο χρόνια την παιδική χαρά, 
καθώς επίσης την αντικατάσταση των κα-
μένων λαμπτήρων και τη λειτουργία της 
αποχέτευσης. Τα ίδια προβλήματα αντι-
μετωπίζουν και άλλες κοινότητες, όπως η 
Σουρωτή, η Καρδία, η Περιστερά, το Νέο 
Ρύσιο και αλλού.
Τελευταία, έχει δημιουργηθεί σοβαρό 
πρόβλημα με τη λειτουργία των παιδι-
κών χαρών του δήμου. Η κυβέρνηση με 
υπουργική απόφαση στις 25/7/2014 ζη-
τάει τροποποίηση και συμπλήρωση της 
με αριθμό ΥΑ 28492/2009 και ζητάει 
πρόσθετα μέτρα ελέγχου και ταυτοποίη-
σης των παιδικών χαρών. Μέχρι σήμερα 
δεν έγινε κάτι ουσιαστικό από την πλευρά 
της τεχνικής υπηρεσίας και της διοίκησης 
του δήμου, ενώ από την πλευρά του ει-
σαγγελέα αποφασίστηκε το κλείσιμο τους 
έως ότου γίνει έλεγχος και ταυτοποίηση. 
Η διοίκηση του δήμου έχει μεγάλη ευθύ-
νη για την κωλυσιεργία που επιδεικνύεται 
αφού, ενώ έχει τα χρήματα, δεν προχωρά 
άμεσα στον έλεγχο και την ταυτοποίηση 
και αρκείται σε ανακοινώσεις που ρίχνουν 
την ευθύνη για τη χρήση των παιδικών χα-
ρών στους γονείς. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αυτά και τόσα άλλα είναι τα προβλήμα-
τα του δήμου. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι 
χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινω-
νίας και των τοπικών συμβουλίων στον 
προγραμματισμό λειτουργίας του δήμου 
είναι αδύνατον να δοθούν λύσεις. Ο Καλ-
λικράτης δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να 
απομονώσει την τοπική κοινωνία και τα 
συμβούλια από  τη διοίκηση του δήμου. 
Δημιούργησε μία νέα ελίτ, η οποία απο-
φασίζει και διοικεί μακριά από τη γνώμη 
των κατοίκων, με αποτέλεσμα το μαράζω-
μα της περιοχής να είναι αναπόφευκτο.
Γι’ αυτό, το ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗΣ διαφώνησε και ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ 
την μέχρι σήμερα τακτική της διοίκησης 
του δήμου ως προς την αντιμετώπιση των 
τοπικών προβλημάτων, τη σύνταξη του 
τεχνικού προγράμματος και του προϋπο-
λογισμού. Επιπρόσθετα, αυτή η τακτική 

δεν λαμβάνει υπόψη τις έγγραφες προτά-
σεις των τοπικών συμβουλίων, τις προτά-
σεις της αντιπολίτευσης στο σύνολό της 
και τα αιτήματα των κατοίκων.

Το ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
καλεί τους κατοίκους της περιοχής:
-  Να οργανωθούμε σε αγώνα για την κα-

τάργηση του Καλλικράτη
-  Να συμμετέχουμε σε λαϊκές συνελεύ-

σεις με θέμα τα προβλήματα της περι-
οχής

- Να απαιτήσουμε λύση στα καθημερινά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε

-  Να διεκδικήσουμε δίκαιη κατανομή του 
προϋπολογισμού και του τεχνικού προ-
γράμματος, σύμφωνα με τις πραγματι-
κές ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας

-  Να αποκατασταθούν άμεσα και να λει-
τουργήσουν οι παιδικές χαρές

-  Να εγγράφονται και να φοιτούν δωρεάν 
όλα τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, στις δομές πολιτισμού και 
αθλητισμού

-  Να καταργηθούν οι δίμηνες, πεντάμη-
νες, οχτάμηνες συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και να γίνουν μόνιμες προ-
σλήψεις στο δήμο. Η μισθοδοσία των 
αιρετών να είναι ίση με το μισθό του 
εργάτη στην καθαριότητα

-  Να δημιουργηθούν υπηρεσίες στο 
δήμο, ώστε να αποφεύγονται οι απευ-
θείας αναθέσεις, πχ νομική υπηρεσία, 
τοπογραφικό τμήμα κλπ

-  Να απαιτήσουμε από την πολιτεία να 
εξοφλήσει όλες τις επιχορηγήσεις που 
οφείλει στο ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

-  Να παλέψουμε ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ-
ΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 
για την έξοδο από την Ε.Ε. των μνημο-
νίων και των κλειστών συνόρων και την 
κατάργηση της επιτροπείας

-  Να αγωνιστούμε για τη δημιουργία ενός 
εργατικού, λαϊκού κινήματος ενάντια 
στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοι-
κίας, στο κόψιμο του ρεύματος και του 
νερού. Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των 
κοινωνικών αγαθών και των δημόσιων 
χώρων από το ΤΑΙΠΕΔ.  Για μόνιμη 
δουλειά, δωρεάν υγεία και παιδεία, 
άνετη διαβίωση των συνταξιούχων

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

> ή κρίση βαθαίνει. 
Κλιμακώνεται η αντιλαϊκή 
επίθεση προς όφελος των 
μεγάλων συμφερόντων του 
χρηματιστικού κεφαλαίου. 
ςτη λαίλαπα των μέτρων 
που επιτάσσουν οι 
αξιολογήσεις των θεσμών 
μπαίνει και η τοπική 
αυτοδιοίκηση. ή εφαρμογή 
των τριών μνημονίων από 
τις κυβερνήσεις μείωσε 
τις επιχορηγήσεις προς 
τους δήμους κατά 65%, 
προκειμένου να καλύψουν τις 
δόσεις για το χρέος προς τους 
δανειστές. 



Για την αποφυγή πυρκαγιάς κατά την περίοδο των εορτών 
από διακοσμητικά στολίδια ή τη χρήση θερμαντικών μέ-

σων για την θέρμανση των οικιών το Πυροσβεστικό Σώμα 
δίδει τις παρακάτω συμβουλές.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
-  Χρησιμοποιείτε πάντα φωτιστικά και διακοσμητικά προϊό-

ντα που φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

-  Επιθεωρείτε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο τα χριστουγεν-
νιάτικα φωτιστικά σας για διαρροές, κοψίματα, ή καμένες 
λάμπες καθώς και το φις για καλή προσαρμογή με την πρί-
ζα για την αποφυγή σπινθηρισμών.

-  Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή 
για την τοποθέτηση των φωτιστικών, καθώς κάποια είναι 
κατασκευασμένα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, αλλά  
όχι και για τα δύο. 

-  Αν σκοπεύετε να στολίσετε με φωτιστικά και εξωτερικούς 
χώρους του σπιτιού σας, να το κάνετε πάντα κατά τη διάρ-
κεια της μέρας για να μπορείτε να βλέπετε τυχόν φθορές 
στις καλωδιώσεις ή υγρασία που μπορεί να έχει εισχωρή-
σει στις επαφές. Αν έχουν επαφή με μεταλλικά αντικείμενα 
μην τα ανάψετε, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίν-
δυνος και λειτουργούν κανονικά.

-  Ελέγξτε τα volt των φωτιστικών με αυτά της πρίζας καθώς 
και σημάνσεις του ΕΛΟΤ για βεβαίωση ελέγχου από αρμό-
διο εργαστήριο.

-  Μην αφήνετε τα φωτιστικά να ακουμπούν σε υλικά που 
πιάνουν εύκολα φωτιά όπως χαρτιά ή υφάσματα κ.α.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
-  Το χριστουγεννιάτικο  δέντρο τοποθετήστε το κάπου που 

να σας ικανοποιεί σαν θέση, αλλά θα πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον ένα μέτρο από το τζάκι ή άλλες εστίες και να 
έχει και την απαιτούμενη ασφάλεια σε ότι αφορά την στή-
ριξη του και να μην είναι σε επαφή με άλλα αντικείμενα 

του χώρου σας ή να φράσει εξόδους του σπιτιού.
-  Αν στολίσετε «φυσικό» δέντρο προσέξτε να μην είναι ξε-

ραμένο και προσπαθήστε να το διατηρείτε υγρό με συχνό 
πότισμα.

-  Εάν αγοράσετε τεχνητό δέντρο, βεβαιωθείτε πως φέρει 
πιστοποίηση ότι είναι κατασκευασμένο από  βραδυφλεγή 
υλικά.

-  Τα παιδιά μαγεύονται από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και 
δεν θα πρέπει ποτέ να τα αφήνετε να παίζουν χωρίς επιτή-
ρηση κάτω από αυτό. Αναπτήρες, σπίρτα, καλώδια, πρί-
ζες και φωτάκια θα πρέπει να μην είναι προσεγγίσιμα από 
τα παιδιά. Για να αποφύγετε ανατροπές ή τραυματισμούς, 
μπορείτε να κόψετε τα χαμηλότερα κλαδιά ή να το στερεώ-
σετε στο ταβάνι με πετονιά.

- Αποσυνδέετε πάντα τα φωτιστικά του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου  πριν φύγετε από το σπίτι ή πριν πάτε για ύπνο.

ΚΕΡΙΑ
-  Αν ανάβετε κεριά στο χώρο σας, πρέπει πάντα να τα τοπο-

θετείτε σε σταθερές  βάσεις (όχι πλαστικά ή άλλα εύφλεκτα 
υλικά), να τα έχετε σε απόσταση από κουρτίνες και ποτέ 
μην τα αφήνετε αναμμένα όταν φεύγετε. Κράτησε τα μα-
κριά από χώρους που μπορεί να υπάρξει ρεύμα αέρα. 

-  Μην τα τοποθετείτε κάτω από ράφια ή άλλες επιφάνειες 
και αφήστε 10 cm τουλάχιστον απόσταση μεταξύ δύο κε-
ριών.

-  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αναμμένα κεριά για να διακοσμή-
σετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, και βεβαιωθείτε ότι κάθε 
αναμμένο κερί στο χώρο είναι τοποθετημένο μακριά από 
τα κλαδιά του δέντρου.

Συμβουλές για πρόληψη πυρκαγιών
πυρΟςΒέςτΙΚO ςωμα

προληπτικά μέτρα για τη χρήση θερμαστρών σε οικίες
-  Μη χρησιμοποιείτε θερμάστρες ανοικτού τύπου με γυμνή 

φλόγα. Να αποφεύγετε συσκευές που έχουν ορατές ή εκτε-
θιμένες πυρακτωμένες επιφάνειες, όπως μαγγάλια κλπ.

-  Να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.
-  Να προτιμάτε επώνυμες κατασκευές που έχουν πιστοποι-

ηθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
-  Να προβαίνετε σε τακτική συντήρηση (τουλάχιστον κατ’ 

έτος).
-  Να τηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1 μέτρου 

από καυστά υλικά, όπως κουρτίνες, ξύλινα έπιπλα, χαλιά, 
ξύλινους τοίχους κλπ. Σε καμία περίπτωση μην τοποθετεί-
τε τις θερμάστρες πάνω σε χαλιά.

-  Να επιλέγετε κατάλληλη θέση ώστε να μην ελλοχεύει ο 
κίνδυνος ανατροπής. Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτη-
ση των θερμαστρών σε οδεύσεις διαφυγής- εξόδους κιν-
δύνου και γενικά σε χώρους που τυχούσα δυσλειτουργία 

της συσκευής θα καταστήσει ανενεργή την έξοδο.
-  Τα υγρά καθαρισμού για ρούχα, δάπεδα και συσκευές, 

είναι γενικά εύφλεκτα. Μην ενεργοποιείτε τις συσκευές 
αμέσως μετά τη χρήση αυτών των υγρών, επειδή μπορεί 
να υπάρχουν ακόμη στο χώρο ατμοί τους. Επίσης, μην 
τοποθετείτε τις θερμάστρες σε χώρους όπου υφίσταται 
βενζίνη, άλλοι εύφλεκτοι ατμοί ή εύφλεκτα αέρια.

-  Τα παιδιά εντυπωσιάζονται μπροστά στη θέα της φωτιάς, 
γι αυτό και αρέσκονται να παίζουν με αυτή, μη γνωρίζο-
ντας τους κινδύνους.

-  Πριν φύγετε από το σπίτι σας, ελέγξτε αν υπάρχουν αναμ-
μένες θερμάστρες.

-  Οι καμινάδες πρέπει να διαθέτουν σπινθηροπαγίδες.
-  Σχεδιάστε και εξασκηθείτε στην εκκένωση της οικίας σας 

σε περίπτωση πυρκαγιάς.
-  Ο πυροσβεστήρας αναμένεται να συνδράμει σημαντικά σε 

κάποια δύσκολη στιγμή. Διαβάστε προσεκτικά και τηρή-
στε τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτόν. Ο πυροσβε-
στήρας συστήνεται να είναι ξηρής σκόνης ελάχιστης κα-
τασβεστικής ικανότητας 21Α-113Β-C και κατάλληλος για 
κατάσβεση πυρκαγιών παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.

-  Η εγκατάσταση έστω και φορητών (απλών) πυρανιχνευ-
τών, αν και δεν επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
πυροπροστασίας, θα σημάνει συναγερμό σε περίπτωση 
φωτιάς. Υπάρχουν πυρανιχνευτές διαφόρων τεχνολογιών 
ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου εγκατάστασης (ιονι-
σμού, θερμότητας, φωτοηλεκτρικοί).

-  Ομοίως συστήνεται η τοποθέτηση φορητών ανιχνευτών 
αερίου εφόσον στο χώρο τοποθετούνται θερμάστρες 
υγραερίου- φυσικού αερίου.

Τέλος, συστήνεται η τοποθέτηση ανιχνευτών μονοξειδίου 
του άνθρακα, στις περιπτώσεις χρήσης καυσίμων.

ΡεπορτάζΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
31



«Ελληνικά αρωματική φυτά –Μια 
ευκαιρία για έξοδο από την κρίση 

μέσω της καλλιέργειάς τους» ήταν ο τίτλος 
της πολύ ενδιαφέρουσας ημερίδας που 
συνδιοργάνωσαν, ο τομέας Γεωπονίας, 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Επαγγελ-
ματικού Λυκείου Βασιλικών, σε συνεργασία 
με τις Αντιδημαρχίες Παιδείας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης του δήμου Θέρμης και το Ινστι-
τούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετι-
κών Πόρων του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Στόχος της ημερίδας ήταν να γνωρίσουν οι 
μαθητές του τομέα Γεωπονίας, αλλά και ντο 
ευρύ κοινό την καλλιέργεια και τη χρήση 
των αρωματικών φυτών γεγονός που θα 
μπορούσε να αποτελέσει και μια πιθανή 
επαγγελματική διέξοδο στα επόμενα βήμα-
τα της ζωής τους.

Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θέρμης Θε-
όδωρος Παπαδόπουλος τόνισε την υποστή-
ριξη του δήμου στο έργο του ΕΠ.ΑΛ. Βα-
σιλικών και την σταθερή θέση του δήμου 
για την ενίσχυση του σχολείου παρόλη την 
άσχημη οικονομική συγκυρία που διανύει 
ο δήμος λόγο των συνέχων περικοπών των 
πόρων του δήμου από την κεντρική εξου-
σία.
Το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα προσέγγι-
σαν με τις ενδιαφέρουσες ομιλίες –ανα-
λύσεις τους οι Γιάννης Ζαλίδας – (Εταιρεία 
Aromateace), Δρ. Δημήτριος Φωτάκης, 
(Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτο-
γενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), 
Γιώργος Λιπώνης, (Γεωπόνος Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περι-
φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης), Δρ. 

Ελένη Μαλούπα, (Διευθύντρια Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πό-
ρων -ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) και Δρ. Διαμάντω 
Λάζαρη, (Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας 
-Φαρμακολογίας Α.Π.Θ.)
Στο τέλος της ημερίδας ακολούθησε συζή-
τηση και δόθηκαν πληροφορίες σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους που θέλουν ή που 
ήδη ασχολούνται με το αντικείμενο των 
αρωματικών φυτών (καλλιέργεια, επεξερ-
γασία, μεταποίηση και εμπορία).

ΜΑΘΗΤΕΣ
Σε δηλώσεις της στα Θέρμης Δρώμενα η 
μαθήτρια του τομέα αρχιτεκτονικής του 
ΕΠΑΛ Βασιλικών Ναταλία Ταραζή επισήμα-
νε ότι «θέλει να ασχοληθεί με τη διατρο-
φολογία». Τόνισε ακόμη την ικανοποίηση 

της για το επίπεδο του σχολείου και των 
καθηγητών. Η συμμαθήτρια της στον τομέα 
Γεωπονίας του ΕΠΑΛ Βασιλικών Μαρία Κα-
κούτη τόνισε στα Θέρμης Δρώμενα ότι ακο-
λούθησε σπουδές στο ΕΠΑΛ γιατί πιστεύει 
«ότι οι γνώσεις της γεωπονίας κι η αγάπη 
για την παραγωγή θα μας βγάλουν από την 
κρίση».
«Πιστεύω ότι θα αποκτήσω γνώσεις που θα 
μου χρειαστούν στη ζωή μου», συμπλή-
ρωσε από την πλευρά του ο μαθητής της 
Β τάξης του Τομέα Γεωπονίας του ΕΠΑΛ 
Βασιλικών και κάτοικος Περιστεράς Βάϊος 
Οικονόμου. Τέλος ο μαθητής του ΕΠΑΛ 
Βασιλικών Γρηγόρης Τζάρτζαλος, που μέ-
νει στο Τριάδι, τόνισε στα Θέρμης Δρώμενα 
την «άμεση σχέση του ΕΠΑΛ με την αγορά 
εραγσίας».
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

O δήμος Θέρμης και ειδικότερα η Αντιδημαρχία Παιδεί-
ας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες κοινωνικές 
ανάγκες και αιτήματα στήριξης των σχολικών κοινοτήτων 
ευθύνης του υλοποιεί, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικής και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των σχολικών κοινοτήτων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δή-
μου.
Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Απο-
στόλου «Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη πα-
ρεμβάσεων και υπηρεσιών ενδυνάμωσης και στήριξης 
των σχολικών κοινοτήτων όλων των βαθμίδων του δήμου 
Θέρμης, αλλά και η πρόληψη και διαχείριση επιμέρους 
θεμάτων, μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες». Το 
πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον/την έφηβο/η, το γονιό, 

τον εκπαιδευτικό να μπορεί να συζητήσει και να βοηθηθεί 
σε θέματα που τον/την απασχολούν, έχοντας κοντά του/της 
έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, έναν ψυχολόγο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις: 
ατομικής συμβουλευτικής, στήριξης γονέων, μαθητών και 
εκπαιδευτικών, οικογενειακή συμβουλευτική στήριξη, ομά-
δες στήριξης γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, ομάδα στήριξης εφήβων για τη δια-
χείρισης άγχους και βραχύχρονα σεμινάρια εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Όλες οι συναντήσεις, ατομικές και ομαδικές, έχουν συμβου-
λευτικό και όχι θεραπευτικό χαρακτήρα και διέπονται από 
τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας,
που συνεπάγεται την τήρηση του απόρρητου των πληροφο-
ριών των συναντήσεων.
Πληροφορίες – Ραντεβού – Δηλώσεις συμμετοχής: Καθη-
μερινά: 10.00-14.00
Αντιδημαρχία Παιδείας δήμου Θέρμης: 2313.300.764 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.: Ελευθερία Πήτα, Τηλ: 2310. 463.930, 
e-mail: info@anatoliki.gr

Πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής 
στήριξης των σχολικών κοινοτήτων του δήμου

ήμερίδα για τα έλληνικά αρωματικά φυτά

αντΙδήμαρΧΙα παΙδέΙας, δΙα ΒΙΟυ μαΘήςής, πΟλΙτΙςμΟυ ΚαΙ νέας ΓένΙας

έπαλ ΒαςΙλΙΚων 

Στιγμιότυπο από τις ομιλίες. Οι μαθητές εκθέτουν τα προϊόντα τους.


