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31 χρόνια πορείας
με 850 σπουδαστές

Η Σχολή Χορού της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος 

και Αθλητισμού Θέρμης συμπληρώνει 
φέτος 31 χρόνια δραστηριότητας. Μά-
λιστα τα δέκα τελευταία χρόνια διαθέτει 
πιστοποίηση από το υπουργείο Πολι-
τισμού, η οποία παρέχει οργανωμένες 
σπουδές που καταλήγουν σε ερασιτε-
χνικό δίπλωμα. Στα τμήματα της Σχολής 

τα οποία λειτουργούν στους διάφορους 
οικισμούς του δήμου φοιτούν ετησίως 
περί τους 850 σπουδαστές, ηλικίας από 
4 έως 17 ετών. Η συμμετοχή των σπου-
δαστών της Σχολής σε πλήθος εκδηλώ-
σεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό πι-
στοποιούν το υψηλό επίπεδο σπουδών 
και την απόλυτα πετυχημένη πορεία της.  

• ΣΕΛ. 4-5

Μέχρι τις 16 Ιουνίου οι 
εγγραφές στους παιδικούς 
και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς του δήμου

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
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Δημοτική 

Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος & 
Αθλητισμού Θέρμης

• ΣΕΛ. 13

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Αντιρρήσεις για 1.900 στρ. και
αλλαγή χρήσης για 2.600 στρ.
ζητά ο δήμος Θέρμης

• ΣΕΛ. 10-11

• ΣΕΛ. 17

Στις πρώτες θέσεις, στον τομέα της ανακύκλωσης, μεταξύ των δήμων της Κεντρικής 

Μακεδονίας, παραμένει ο δήμος Θέρμης. Το 2016 το ποσοστό των ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων ανήλθε στο 8,75% του συνόλου, δηλαδή σε 1.914 τόνους, βελτιωμένο 

κατά 6,4%, σε σχέση με το 2015. 

Πρωτιά του δήμου Θέρμης στην ανακύκλωση

• ΣΕΛ. 15
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Ο ΘΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ

Χορωδιακό φεστιβάλ δήμου Θέρμης
Με την συμμέτοχη των πολυφωνι-

κών χορωδιών του Πολιτιστικού 
Κέντρου Θέρμης, Μίκρας, Ταγαράδων 
και Νέας Ραιδεστού και με οδηγό την 
αγάπη και το μεράκι τους για το τρα-
γούδι, πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό 
θέατρο Θέρμης το Σάββατο 20 και την 
Κυριακή 21 Μάιου το 15ο χορωδιακό 
φεστιβάλ δήμου Θέρμης.
Στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυ-
ξη πολιτιστικών ιδεωδών, η καλλιέργεια 
υψηλών σχέσεων και δεσμών μεταξύ 

ανθρώπων, φορέων και πόλεων, καθώς 
και η συνεργασία τους μέσω της μουσι-
κής που είναι η αμεσότερη μορφή τέχνης. 
Σκοπός της η διάδοση, η προβολή και 
η ανύψωση της χορωδιακής μουσικής, 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη, την καλ-
λιέργεια και την προβολή της μουσικής, 
μέσω της συνεργασίας των χορωδιών.
Την εκδήλωση άνοιξε η Παιδική Χορωδία 
Ταγαράδων, με μαέστρο την Ελευθερία 
Μεταξά, ενώ συμμετείχαν η Πολυφωνική 
Χορωδία του Κέντρου Πολιτισμού Ταγα-

ράδων με μαέστρο την Ελευθερία Μετα-
ξά, η Νεα Χορωδία δήμου Καλαμαριάς, 
με μαέστρο τον Κωστή Παπάζογλου, το 
Γυναίκειο Φωνητικό Σύνολο «ΤΟ ΠΡΑΒΙ» 
με μαέστρο την Μαρία  Σγουρίδου, το 
Φωνητικό Σύνολο «Εν Χορω», με μαέ-
στρο τον Κωστή Παπάζογλου, και η Πο-
λυφωνική Χορωδία της Μικρας, με μαέ-
στρο την Ελευθερία Μεταξά.
Την δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων την 
σκυτάλη πήραν η Πολυφωνική Χορωδία 
του Κέντρου Πολιτισμού Νέας Ραιδε-

στού, με μαέστρο την Ελευθερία Μεταξά, 
η Χορωδία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
και Φίλων Π.Ε. Εορδαίας, με μαέστρο 
την Ξένια Τσασκοπούλου, ο Μορφωτι-
κός Σύλλογος Κάρυγιανης και Φρυνίου, 
με μαέστρο την Ελισάβετ Κορόση, η 
Χορωδία «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ», με μαέστρο 
τον Χρήστο Ματζίρη, ενώ το φεστιβάλ 
ολοκληρώθηκε με την εμφάνιση της Πο-
λυφωνικής Χορωδίας του Πολιτιστικού 
Κέντρου Θέρμης, με μαέστρο την Ελευ-
θερία Μεταξά.

Φεστιβάλ παιδικών χορωδιών

Από τη βράβευση της χορωδίας της Νέας Ραιδεστού (αριστερά) και του πολιτιστικού κέντρου Θέρμης.

Η νεανική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης

Η παιδική χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης και των Κέντρων 
Πολιτισμού Ν. Ραιδεστού, Τριλόφου και Σουρωτής

Με την συμμέτοχη των Παιδικών Χορωδι-
ών του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, της  

Παιδικής Χορωδίας του Κέντρου Πολιτισμού 
Νέας Ραιδεστού, της Παιδικής Χορωδίας του Κέ-
ντρου Πολιτισμού Τριλόφου, της Παιδικής Χο-
ρωδίας του Κέντρου Πολιτισμού Σουρωτής και 
της Μικτής Νεανικής Χορωδίας του  Δημοτικού 
Ωδείου Θέρμης πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 12 Μαΐου, στο δημοτικό θέατρο Θέρμη, 
η εκδήλωση λήξης των Παιδικών Χορωδιών του 
δήμου Θέρμης.
Η διεύθυνση χορωδίας είναι της Ειρήνης Μαρα-
ντίδου και η συνοδεία στο πιάνο, του Ευγένιου 
Στουγκιώτη.
Η χορωδία ιδρύθηκε το 2003 με τη μαέστρο Ει-
ρήνη Μαραντίδου. Απασχολεί περίπου 40 μέλη. 
Αποτελείται από σπουδαστές μουσικής του ωδεί-
ου, οι οποίοι στις τελευταίες τάξεις των μαθημά-
των των οργάνων ή των ανώτερων θεωρητικών, 
έχουν ως υποχρεωτικό τους μάθημα τη χορωδία. 
Επίσης, συμμετέχουν και άτομα που δεν είναι 

σπουδαστές μουσικής, αλλά νέοι και νέες που 
αγαπούν το χορωδιακό τραγούδι.
 Η χορωδία έχει ως βασική της «υποχρέωση» την 
καλλιέργεια του χορωδιακού μουσικού στυλ και 
την ικανοποίηση της συμμετοχής σε ένα ενιαίο σύ-
νολο αλλά και τη μουσική - καλλιτεχνική εμπει-
ρία. Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις του 
δήμου Θέρμης, καθώς επίσης και σε χορωδιακά 
φεστιβάλ του δήμου Πανοράματος, στη Νάουσα, 
τη Βέροια, την Αλεξάνδρεια και στα Χριστου-
γεννιάτικα φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Κάθε χρόνο συμμετέχει στο «Φεστιβάλ Παιδι-
κών - Νεανικών Χορωδιών», που από το 2005 
διοργανώνει το Δημοτικό ωδείο Θέρμης. Στο 
ρεπερτόριό της περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και 
ξένων συνθετών. Μεταξύ αυτών και έργα των G. 
Palestrina, H. Purcell, A. Mozart, Ν. Ρίμσκι-Κόρ-
σακωφ, Σ. Ραχμάνινοφ, J. Hudson, G. Gershwin, 
Μ. Θεοδωράκη, Μ. Χατζιδάκι, και πολλών άλ-
λων. Η χορωδία είναι μέλος του Europa Cantat 
και της Ένωσης Χορωδιών Ελλάδας.
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Ο χορός είναι μια μορφή καλλιτε-
χνικής έκφρασης με την οποία 

ο άνθρωπος μπορεί να εκφράζει τον 
εσωτερικό του κόσμο, τις δημιουργικές 
και καλλιτεχνικές του δεξιότητες. Με τις 
σκέψεις αυτές και θέλοντας να συμβάλει 
στην ανάπτυξη του χορού ο παλιός δή-
μος Θέρμης προχώρησε το 1986 στην 
ίδρυση της Σχολής Χορού, στο πλαίσιο 
λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου 
Θέρμης. 
Κομβικό σταθμός στην λειτουργία της 
Σχολής Χορού, αποτέλεσε η αναγνώρι-
ση το 2006 από το Υπουργείο Παιδείας 
ως ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.
Σημαντικός σταθμός στην ανάπτυξη της 
Σχολής Χορού αποτέλεσε και η ολο-
κλήρωση του πολιτιστικού κτιρίου του 
δήμου στον οικισμό Τριαδίου, όπου και 
εγκαταστάθηκε η έδρα της Σχολής Χο-
ρού του Καποδιστριακού δήμου Θέρ-
μης.
Στη σχολή, όπως μας επισημαίνει η καλ-
λιτεχνική υπεύθυνη Δήμητρα Κορωναί-
ου λειτουργούν τμήματα κλασικού μπα-
λέτου, σύγχρονου, τζαζ, κλακέτες, Latin 

και  Flamenco. Σήμερα στα τμήματα χο-
ρού του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης 
και των Κέντρων Πολιτισμού όλων των 
οικισμών του δήμου φοιτούν περίπου 
850 σπουδαστές κάθε χρόνο, ηλικίας 
4ων έως 17 ετών.
O στόχος της Σχολής Χορού της 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ είναι οι μαθητές να αγαπή-
σουν την τέχνη του χορού, να διδαχθούν 
την τεχνική του, να μυηθούν σ αυτόν 
ώστε να εκφράσουν μέσα από την κίνη-
ση συναισθήματα και σκέψεις, να εκτο-
νωθούν και να γυμναστούν. 
Τα μαθήματα γίνονται από διπλωμα-
τούχους καθηγητές, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών που καθορίζεται 
από το Υπουργείο και απευθύνονται σε 
αρχάριους αλλά και προχωρημένους 
χορευτές. 
Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής 
είναι έμπειροι και καταξιωμένοι καθη-
γητές- χορευτές. Η ατέρμονη όρεξη και 
πάθος τους για δημιουργία και η αγάπη 
τους για τα παιδιά αποτελούν τα χαρα-
κτηριστικά όλων των καθηγητών χορού 
που στελεχώνουν τη Σχολή μας. 

31 χρόνια συνεχούς ανοδικής       πορείας για τη Σχολή Χορού
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Παραστάσεις στο μέγαρο μουσικής

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των δέκα χρό-
νων λειτουργίας της αναγνωρισμένης Σχολής Χο-

ρού του δήμου Θέρμης η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. πραγματοποίησε 
τρείς παραστάσεις στο μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης, 
στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», δύο στις 26 Μαρτίου 
και μία στις 6 Μαϊου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε το 
φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής χορού. 
Με τις παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης, ο δήμος σηματοδότησε ότι η πολιτιστική παιδεία 
αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς πυλώνες της πο-
λιτικής του και για το λόγο αυτό διοργανώνει επετειακά 
γεγονότα..



31 χρόνια συνεχούς ανοδικής       πορείας για τη Σχολή Χορού
Η Σχολή Χορού του δήμου Θέρμης 

παίρνει μέρος σε εκδηλώσεις του δή-
μου και άλλες κοινωνικές, πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις και φεστιβάλ, ενώ διοργανώνει 
κάθε χρόνο παραστάσεις χορού και «ανοι-
χτά μαθήματα» για τους γονείς. Παράλλη-
λα συμμετέχει με επιτυχία 
σε καλλιτεχνικούς αγώνες 
και διαγωνισμούς παίρνο-
ντας διακρίσεις και επαί-
νους.
Κατά τη διάρκεια του 
έτους πραγματοποιούνται 
σεμινάρια Μπαλέτου, 
Κάρακτερ, Σύγχρονου 
Χορού, Μιούζικαλ, Φλαμένκο, Acroyoga, 
Tai chi, Latin με καταξιωμένους καθηγητές 
με πολυετή πείρα στο χώρο, τόσο της Ελ-
λάδας όσο και του εξωτερικού.
Παρουσιάζει μάλιστα και πολύ αξιόλογη 
εξωστρεφή δράση και διεθνής συνεργασί-
ες. Στα πλαίσια αυτά την ακαδημαϊκή χρο-
νιά 2011-2012 διοργανώνεται για πρώτη 
φορά πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών με 
τη Σχολή Χορού της Rennes της Γαλλίας.
Στόχος του προγράμματος ανταλλαγών 
ήταν η απόκτηση εμπειριών των μαθητών 

στο σύγχρονο μπαλέτο και τη τζαζ.
Το Δεκέμβριο του 2014 δίνεται δυνατότητα 
σε μαθητές της Σχολής να παρακολουθή-
σουν μαθήματα στη Δημοτική Σχολή Χο-
ρού Βελιγραδίου Lujo Davico.
Τον Μάιο του 2016 η Σχολή Χορού της 

Δημοτικής Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Πολι-
τισμού, Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού Θέρμης 
διοργάνωσε με αφορμή 
τον εορτασμό της Παγκό-
σμιας Ημέρας Χορού, την 
1η Συνάντηση Δημοτικών 
Σχολών Βόρειας Ελλά-

δας. Εκδήλωση που συμμετείχαν οι δήμοι 
Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, Σταυρούπο-
λης, Συκιών, 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.

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού

Στις 29 Απριλίου 2017 η Σχολή Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ  
συμμετέχοντας στον  εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 

Χορού, διοργάνωσε  παράσταση χορού  με τη συμμετοχή 
της Ανωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι σπου-
δαστές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής Δάφνη Σταθάτου, Γιώργος Χατζό-

πουλος, Ιωάννα –Μαρία Κωστάκη, Ιωάννη Γκάντσιος, και 
Μυρσίνη Πετρούτσου, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας 
τους Δήμητρα Στεργιανού και του διευθυντή της Σχολής 
Γιάννη Ντοντσάκη.
Η εκδήλωση παρουσιάστηκε  εν όψει της παγκόσμιας 
ημέρας χορού, που καθιερώθηκε το 1982 από το Διεθνές 
Συμβούλιο χορού της ΟΥΝΕΣΚΟ και γιορτάζεται κάθε χρό-
νο στις 29 Απριλίου, ημερομηνία γέννησης του θεωρητι-

κού του χορού και χορογράφου Ζαν- Ζώρζ Νοβέρ (γεννή-
θηκε το 1727).
Ο σκοπός της παγκόσμιας ημέρας χορού και το ιδιαίτερο 
μήνυμα της ημέρας είναι να ενώσει όλους όσους ασχο-
λούνται με την τέχνη του χορού, τέχνη της μούσας Τερ-
ψιχόρης, πέρα από πολιτικούς, πολιτισμικούς και ηθικούς 
φραγμούς. Προσκαλούνται όλοι για να γίνουν μια μεγάλη 
χορευτική παρέα.
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Αναμνηστική φωτογραφία από την επίσκεψη στο Παρίσι το 2011.

Πληθώρα 
δράσεων και 
συμμετοχών
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ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Στην παρουσίαση του βιβλίου της 
Στέλλας Μιχαηλίδου «Ιζαντόρα 

Ντακ» που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Καλειδοσκόπιο συμμετείχε η Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης και τα τμή-
ματα χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 
Στην παιδική γωνιά, στο περίπτερο 13, 
παρουσιάστηκε το βιβλίο της Στέλλας 
Μιχαηλίδου, το οποίο αναφέρεται στη 
δύναμη του χορού και της τέχνης, την 
ομορφιά και την αξία της διαφορετι-
κότητας που απευθύνεται σε όλες τις 
ηλικίες. Μια περιπέτεια αυτογνωσίας 

και αυτοαποδοχής, που με πρωτο-
βουλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Θέρμης «ζωντάνεψε», με τη συνδρο-
μή των τμημάτων χορού της ΔΕΠΠΑΘ, 
την μαγική συνταγή της πρωτότυπης 
μουσικής σύνθεσης από τον συνθέτη 
Κανάρη Κεραμάρη και την καταπλη-
κτική φωνητική ερμηνεία από την Αλε-
ξάνδρα Πούτα. Οι παραβρισκόμενοι 
μεταφερθήκαν όλοι μαζί στον μαγικό 
κόσμο του χορού, της μουσικής και 
κινητικής έκφρασης, της μουσικής, του 
τραγουδιού και της αφήγησης.

Ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε 
από τον προϊστάμενο του Τμήματος 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης -Πινακοθήκης 
Θέρμης Χρήστο Βαγιωνάς την υπο-
στήριξη της Αντιγόνης Ταρακτσή και τη 
συνδρομή των: αφήγηση: Έφη Σταμού-
λη, Στέλλα Μιχαηλίδου, μουσική σύν-
θεση, πιάνο, τραγούδι: Κανάρης Κερα-
μάρης, τραγούδι: Αλεξάνδρα Πούτα, 
ενώ χόρεψαν Τμήματα της Σχολής Χο-
ρού της ΔΕΠΠΑΘ, υπό την επίβλεψη 
των υπεύθυνων καθηγητριών Σοφίας 
Τσαμασλίδου και Ελένης Συνδίκα. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης 
στην 14η διεθνή έκθεση βιβλίου

Την ευκαιρία να γνωρίσουν 
από κοντά την λειτουργία 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πι-
νακοθήκης Θέρμης και παράλ-
ληλα να ξεναγηθούν στην έκ-
θεση των φοιτητών της σχολής 
Καλών Τεχνών, που φιλοξενή-
θηκε στο χώρο της Δημοτικής 
Πινακοθήκης Θέρμης, είχαν οι 
μικροί μαθητές της Α’ Τάξης 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Ν. Ραιδεστού.
Οι μικροί μαθητές με την καθοδήγηση της διακοσμήτριας Νανάς Δημητρίου και σε συ-
νεργασία με τις εκπαιδευτικούς του τμήματος Μαρία Ιωσηίδου και Αμαλίας Λειβαδιώ-
του, και των υπευθύνων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δημιούργησαν  μοναδικές χειρο-
ποίητες κούκλες με ανακυκλώσιμα υλικά, μαθαίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ωφέλεια  
από την επαναχρησιμοποίηση των πραγμάτων και την σπουδαιότητα της ανακύκλωσης, 
για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημιουργικό εργαστήριο κατασκευών 
με ανακυκλώσιμα υλικά

«Οι φίλοι μου οι συγγραφείς»

Εργαστήρια για παιδιά

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης θέλοντας να συμβάλει 
ως ιδρυτικό μέλος του Δ.Ε.Β και να αναδείξει τον νέο 

στρατηγικό ρόλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 
πραγματοποίησε με τους εθελοντές συνεργάτες της, δη-
μιουργικά εργαστήρια για παιδιά στο Stnad της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Περίπτερο 15 της διεθνή 
έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες είδαν να δείγμα των δρά-
σεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της 
Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης Καινοτομίας και 
Δημιουργικότητας 2017 που διοργανώνει η Εθνική Βιβλι-
οθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δ.Ε.Β.

Η συγγραφέας Στέλλα Μιχαηλίδου (δεξιά) και η αφηγήτρια Έφη Σταμούλη

Το βιβλίο της Άλικης Καλομενο-
πούλου «Οι φίλοι μου οι συγ-

γραφείς» που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις «ΙΒΙΣΚΟΣ» παρουσιά-
στηκε στην αίθουσα της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Θέρμης.
Για το βιβλίο μίλησαν ο ιστορικός 
καθηγητής Α.Π.Θ. Ν. Ζαχαρόπου-
λος, και η διπλωματούχος του 
Κρατικού Ωδείου Εβελίνα Κουτά-
ντου. 
Όπως, επισημαίνει η συγγραφέας, 
«Μου αρέσει τα βιβλία που δια-
βάζω ή γράφω να έχουν τις αρετές 
της αληθινής τέχνης του λόγου. Να καταφέρνουν να απαντάνε στην ευαισθησία των 
αναγνωστών και του δημιουργού, την νοοτροπία του, τη γνώση του, το status quo γενι-
κώς. Πάνω σε αυτό το γίγνεσθαι ελπίζω να μπορέσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες 
μου. Ας μη ξεχνάμε όμως ότι η πρόθεση μετράει, το αποτέλεσμα δεν ελέγχεται. Αλλά 
και αυτό έχει μία απάντηση. Ότι μια ευσύνοπτη αλλά οπωσδήποτε διεισδυτική βραδυ-
φλεγής σπουδή πάνω στο ζήτημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση».

Ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης Χρήστος Βαγιωνάς 
μιλά στην παρουσίαση του βιβλίου.



Έκθεση έργων φοιτητών του Α.Π.Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

Το διάστημα 24 Απριλίου - 5 Μαΐου πραγματοποιή-
θηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Θέρμης 

έκθεση έργων φοιτητών 3ου εργαστηρίου ζωγραφικής 
του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του 
Α.Π.Θ., με την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή του 
3ου εργαστηρίου Τ.Ε.Ε.Τ Α.Π.Θ. Γιώργου  Τσακίρη. 
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη Θέρμης παρουσι-
άστηκαν έργα χαρακτικής, ζωγραφικής και κατασκευών. 
Το 3ο εργαστήριο στην προσπάθειά του να καλλιεργή-
σει την εξωστρέφεια και την συμμετοχή του και συνερ-
γασία με φορείς της πόλης Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, 
για πολλοστή φορά συνεργάζεται με τον εκθεσιακό χώρο 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πινακοθήκης Θέρμης.
Οι νέοι καλλιτέχνες μέσα από τις διαδικασίες θεωρητικών 
και πρακτικών ασκήσεων δημιούργησαν έργα ποικίλων 
συμπεριφορών, στην προσπάθειά τους να επικοινωνή-
σουν με το κοινό.
Συμμετείχαν οι: Βελβελίδη Ολυμπία, Βούρρου Βούλα, 
Καραβασίλη Κωνσταντίνα, Κολοκοτρώνη Αφροδίτη, 
Λολίδου Βάλια, Μίγγας Φοίβος, Νικολαΐδου Χριστίνα, 
Ραπάνης Αντώνης, Τσακίρης Γιώργος και Χαριζάνη Δή-
μητρα.
Την ήμερα των εγκαινίων υλοποιώντας μία καινοτόμο 

ιδέα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πινακοθήκης, οι μα-
θητές του 1ου Γυμνάσιου και 1ου Λυκείου Θέρμης, σε 
συνεργασία με την καλλιτεχνική εμπειρία των φοιτητών 
της Α.Σ.Κ.Τ του Α.Π.Θ. και την καθοδήγηση των καθηγη-
τών τους κ.Χρήστου Αλαβέρα και του κ.Γιώργου Τσακίρη 
καθηγητή και υπεύθυνου του 3ου Εργαστηρίου Εφαρμο-
σμένων Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ, συν δημιούργησαν εικαστικά 
και αποκάλυψαν το κοινό έργο τους στους παρευρισκο-
μένους της εκδήλωσης, μέσα από εικαστική δράση  και 
υπό τους ήχους του τμήματος ηλεκτρικής κιθάρας του 

Δημοτικού Ωδείου Θέρμης- Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, με υπεύθυνο 
καθηγητή τον Ευάγγελο Αγγελόπουλο.
Την τελετή εγκαινίων έκλεισε το μουσικό εργαστήριο 
-ιστορίας Ροκ-Τζάζ του Δ.Ω.Θ της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, με υπεύ-
θυνο καθηγητή τον Νίκο Πανταζόγλου.  

Ο «Τριγωνοψαρούλης» στα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών

Το Φθινόπωρο του 2016, με πρω-
τοβουλία των υπευθύνων της Δη-

μοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών, της 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., και σε συνεργασία με την 
διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχο-
λείου Βασιλικών στήθηκε μια τεράστια 
ανθρώπινη «αλυσίδα πολιτισμού» από 
μαθητές. Η ανθρώπινη αυτή αλυσίδα 
που αποτελούνταν από περισσότερα από 
300 άτομα ξεπέρασε σε μήκος το 1,5 
χιλιόμετρο και είχε ως σκοπό την μετα-
φορά της συλλογής των βιβλίων της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών από τον 
παλιό χώρο που λειτουργούσε, σε ένα 
καινούργιο χώρο ανακαινισμένο δίπλα 
στην σχολική μονάδα και μέσα στον αστι-
κό ιστό. Δημιουργήθηκαν έτσι καλύτερες 
συνθήκες πρόσβασης σ’ όλους τους πο-
λίτες της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών 
σ ένα νέο πυρήνα γνώσης και εικαστικής 
έκφρασης.
Λίγους μήνες μετά, την Κυριακή 14 Μα-
ΐου, πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα 
εγκαίνια του νέου χώρου, παρουσία του 
γνωστού συγγραφέα παιδικών βιβλίων 
Βαγγέλη Ηλιόπουλου.
Ο γνωστός συγγραφέας παρουσίασε 
στους μικρούς και μεγάλους φίλους της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών τις πε-
ριπέτειες της 20χρονης πορείας του ήρωα 

των βιβλίων του, του «Τριγωνοψαρού-
λη». 
Ακολούθησε η παρουσίαση θεατρικού 
δρώμενου από το Δ2 τμήμα του Δ.Σ Βα-
σιλικών με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την 
Όλγα Λεμονή και τη Λέσχη Ανάγνωσης 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αφιερωμένο 
στην πρώτη περιπέτεια του ήρωα μας.
Στο διάστημα λειτουργίας στον νέο χώρο 
της η Δημοτική Βιβλιοθήκη Βασιλικών 
παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη, τόσο 
στον όγκο των τεκμηρίων της συλλογής 
της, όσο και στο συνεχή αυξανόμενο 
αριθμό μελών -χρηστών της.
Μεγάλο ρόλο στα προαναφερόμενα 

έπαιξε η άριστη συνεργασία μεταξύ των 
υπευθύνων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Βασιλικών (της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ), με τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον 
Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού 
Σχολείου Βασιλικών. Θέτοντας όλοι μαζί 
ως κοινό στόχο, με κεντρικό πυρήνα την 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, την βέλτιστη πα-
ροχή πολιτιστικών δράσεων στην ευρύτε-
ρη περιοχή. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώ-
σεων των εγκαινίων παρουσιάστηκαν, την 
Παρασκευή 12 Μαϊου, θεατρικά δρώμε-

να από μαθητές της Γ’ Τάξης του 1ου Δ.Σ 
Βασιλικών.
Ακολούθησε το Σάββατο 13 Μαΐου, πα-
ραμονή των εγκαινίων, μουσική εκδή-
λωση από το Τμήμα Κλασικής Κιθάρας 
του Κ.Π. Βασιλικών, με την επίβλεψη της 
υπεύθυνης καθηγήτρια του Τμήματος Κα-
τερίνας Τσικρικώνη. 
Κατά την διάρκεια της έκθεσης βιβλίου, 
στους χώρους της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης και του Σχολείου φιλοξενήθηκαν εκ-
θέσεις των εικαστικών τμημάτων του Κ.Π 
Βασιλικών, με την επιμέλεια των υπεύθυ-
νων καθηγητριών των τμημάτων Κατερί-
νας Μπατσιούδη και Ευαγγελίας Κούσα.

Απο αριστερά Μ. Καράνταλης, Β. Ηλιόπουλος 
και Χ. Βαγιωνάς.

Στιγμιότυπο από το μουσικό δρώμενο που πραγματοποιήθηκε 
μετά τα εγκαίνια της έκθεσης
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιούνται το διά-
στημα 8 Μάιου μέχρι 9 Ιουνίου οι εκθέσεις των 

εικαστικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου του 
δήμου Θέρμης. 
Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 25 εκθέσεις, κατά 
τις οποίες προβάλλονται δείγματα της δουλειάς που 
δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
χρονιάς οι μαθητές των εικαστικών τμημάτων.  
Σημειώνεται ότι κατά τη φετινή χρονιά λειτούργησαν 
τμήματα ζωγραφικής παιδιών και νηπίων, κεραμι-
κής παιδιών και ενηλίκων, ζωγραφικής ενηλίκων 
και λαϊκής τέχνης, κοπτικής -ραπτικής, κοσμήματος, 
αγιογραφίας, βιτρό και ψηφιδωτού, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Θέρμης, καθώς και σε όλα τα Κέντρα Πολιτι-
σμού του δήμου.

Βραδιά όπερας 

Συναυλία σπουδαστών

Ολοκληρώθηκαν οι εικαστικές εκθέσεις

Άριες και ντουέτα των μεγαλύτερων μουσικών παρουσίασαν οι νέοι σολίστες 
του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης σε ένα ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού. Οι μα-

θητές της τάξης Μονωδίας της Θάλειας Μαυρίδου απέδωσαν κομμάτια από δι-
άσημες όπερες των Μότσαρτ, Πουτσίνι, Καταλάνι, Ροσίνι και Οφενμπαχ με συ-
νοδεία πιάνου από τον Γιάννη Καραγιάννη, σε μια βραδιά όπερας στο δημοτικό 
θέατρο Θέρμης.
Συμμετείχαν οι μαθητές: Ελένη Δημοπούλου, σοπράνο, Κική Τσαλίκη, σοπράνο, 
Νίκος Κύρτσος, βαρύτονος και Ανέστης Ιωαννίδης, μπασοβαρύτονος, με τη συνο-
δεία στο πιάνο του Γιάννη Καραγιάννη.

Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μουσικές Τετάρτες 
διοργανώσε σπουδαστική  συναυλία της τάξης Όλγας Σαλβάνου και Θάνου 

Γκιουλετζή.
Το πρόγραμμα άνοιξε με το σύνολο εγχόρδων, (Στέφανος Ατσαρός, Στέφανος 
Γοντικάκης, Πελαγία Μπαρτακτσιόγλο, Δομινίκη Φαναροπούλου, Θόδωρος Κά-
σουρας  και Θόδωρος Γαρδίκης), με συνοδεία του καθηγητή σε 3 τραγούδια από 
γερμανική μέθοδο.
Ακολούθησε η Ελένη Αρλέτου, με το τραγούδι «τι χαρά», ο Απόστολος Μήτσας, 
με το βαλς των κεριών (Τραγούδι αποχωρισμού) του Minuet J.S.Bach, η Μαρίζα 
Σιάκα, με το τραγούδι «Ποτέ την Κυριακή» του Μ. Χατζιδάκι, η Σοφία Σιδηρά και 
η Δωροθέα Βουρβούλια με τα κομάτια «Fifth melody, Graduation March και 
Fanfare Trio» και η Σοφία Καφετζή, με το τραγούδι «Minuet» του J.S.Bach.
Στη συνέχεια ο Γιώργος Αναγνωστίδης, παρουσίασε το «Toes in the sand» του 
Ph. Keveren, η Ζωή Χαραλαμπίδου, ττραγούδησε «Lavendar Mood» του Folk 
tune, ο  Γιάννης Αναγνωστίδης, το «Star Quest» του Bruce Berr, η Ισιδώρα Τσια-
νίδη, τραγούδησε το «Tap Dance» των B.Boyd – B.Bs Boogie, ο Γιώργος Καρα-
ογλανίδης, τραγούδησε το «The song of Fisherman» του Chistos Tsatsaros», ο 
Γιώργος Μπαρτακτσιόγλου, τραγούδησε Jazz Melody και η Στεφανία Αθανασιά-
δου το παραδοσιακό Γαλλικό τραγούδι «Alouette» προσαρμοσμένο για Trio από 
την καθηγήτρια Όλγα Σαλβάνου, με την συνοδεία στην κιθάρα του Γαβρήλου 
Αθανασιάδη.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Μαθητική συναυλία
Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων Μου-
σικές Τετάρτες διοργάνωσε μαθητι-
κή συναυλία της τάξη βιολοντσέλου 
– μουσικής δωματίου  μαθητών του 
Ωδείου της τάξης της Μυρτώς Ταλα-
κούδη.
Στη συναυλία συμμετείχαν οι μαθη-

τές: Ουρανία Παπαδοπούλου, Αλίκη 
– Όλγα  Βουρούδη, Ειρήνη Διττοπού-
λου, Κίμων Θεοδωρόπουλος, Ντο-
ρέττα Δρίζη, Δημήτρης Ανδριέλης, 
Ελισσάβετ Καλφόγλου, Γεωργία Πο-
λυμενέρη, Αγγελική Παπαδοπούλου, 
Αργύρης Πουρνάρης (πιάνο) και Χρυ-
σάνθη Μυλωνά (πιάνο).
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Σημαντική διάκριση για το δήμο
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Μέσα στους πέντε δήμους πανελλαδικά 
οι οποίοι διακρίθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ανάδειξης Καλών Πρακτικών 
βρίσκεται ο δήμος Θέρμης ο οποίος απέσπα-
σε τιμητική διάκριση Καλής Πρακτικής στον 
τομέα των Νέων Τεχνολογιών. Η απονομή 
έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης η οποία πραγματοποιήθηκε 
στις 15 Μαΐου στη Χερσόνησο της Κρήτης.  
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδείχθηκαν οι 
πρωτοπόρες και καινοτόμες καλές πρακτικές 
των δήμων της Ελλάδας. 
Το πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών 
στους ελληνικούς δήμους αποτελεί μια συ-
στηματική μέθοδο κατά την οποία οι καλές 
πρακτικές σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία 
εντοπίζονται, αναδεικνύονται και διαχέονται 
σε άλλους δήμους. Το πρόγραμμα έχει σχε-
διαστεί από το Κέντρο Τεχνογνωσίας για τη 
Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης προκειμένου 
να αναδεικνύει τους δήμους οι οποίοι έχουν 
εφαρμόσει επιτυχημένες πρωτοβουλίες ή 
πρότυπα σχέδια σε βασικούς τομείς της δρα-
στηριότητάς τους, με σημαντικό αντίκτυπο 
στην τοπική κοινωνία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Το Συμβούλιο της Ευρώπης βράβευσε το 
δήμο Θέρμης για το πρόγραμμα PEOPLE – 
«Έξυπνα αστικά οικοσυστήματα ανοιχτής 
καινοτομίας για προώθηση μελλοντικών ψη-
φιακών υπηρεσιών», στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Ανάδειξης Καλών Πρακτικών των 
δήμων της Ελλάδας, στον τομέα των νέων 
τεχνολογιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 
που αφορά έξυπνα αστικά οικοσυστήματα 

ανοιχτής καινοτομίας για προώθηση μελλο-
ντικών ψηφιακών υπηρεσιών με στόχο την 
ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών έξυπνων 
αστικών οικοσυστημάτων σε τέσσερις ευρω-
παϊκές πόλεις: το Bilbao στην Ισπανία, το Vitry 
sur Seine, στην περιοχή του Παρισιού στην 
Γαλλία, τη Βρέμη στη Γερμανία και την Θέρ-
μη στην Ελλάδα. Μέσα από τη συνεργασία 
και την ανταλλαγή εμπειριών των εταίρων 
του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα σύ-
νολο πραγματικά ολοκληρωμένων, συγκρο-
τημένων και τοπικά προσαρμοσμένων ψηφι-
ακών εφαρμογών, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
τις σύγχρονες προκλήσεις των πόλεων. Στό-
χος της πιλοτικής εφαρμογής στο δήμο Θέρ-
μης ήταν η ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης 
κινητικότητας και διαχείρισης αστικής πληρο-
φορίας για τους πολίτες και τους επισκέπτες 
της περιοχής, δίνοντας έμφαση στο εμπόριο, 
την αναψυχή και τον τουρισμό.

ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ
Οι εφαρμογές που αναπτύχτηκαν είναι στο 
πλαίσιο του προγράμματος είναι:
1. Αναφορά προβλημάτων / προτάσεις βελτί-

ωσης (Βελτιώνω την πόλη μου).
2. Εικονικό εμπορικό κέντρο.
3. Εμφάνιση διαθέσιμων θέσεων στάθμευ-

σης.
4. Προβολή της πόλης / Παρουσίαση σημεί-

ων ενδιαφέροντος.
5. Μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το πιλοτικό έργο δημιουργίας έξυπνης πόλης 
στο δήμο Θέρμης βοήθησε στην περαιτέρω 
εμβάθυνση της έρευνας για τις ευφυείς πό-
λεις καθώς ιδέες και μεθοδολογίες ελέγχτη-
καν σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Το όλο 
εγχείρημα θεωρείται επιτυχημένο, γιατί παρά 
το γεγονός ότι εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια 
της κρίσης, άφησε πίσω του ένα ενεργό οι-

κοσύστημα που περιλαμβάνει τη δημοτική 
αρχή, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της 
πόλης οι οποίοι υποβοηθούμενοι από ψηφι-
ακές υπηρεσίες προσπαθούν να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής στην περιοχή τους, αλλά 
και την ανταγωνιστικότητα της πόλης. Επίσης, 
άφησε πίσω του πέντε εφαρμογές ανοιχτού 
κώδικα που χρησιμοποιούνται ήδη όχι μόνο 
σε ελληνικές πόλεις αλλά σε όλο τον κόσμο. 
Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχε ο 
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπη-
ρεσιών Δόμησης Απόστολος Τσολάκης, ο 
οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα Καλής 
Πρακτικής που υλοποίησε και εφάρμοσε 
ο δήμος Θέρμης και παρέλαβε την τιμητική 
πλακέτα - βραβείο του δήμου. Να σημειω-
θεί πως πέντε συνολικά δήμοι της χώρας 
βραβεύτηκαν από πολλούς που συμμετείχαν 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόκειται για 
τους δήμους Χερσονήσου και Νότιας Κυνου-
ρίας οι οποίοι απέσπασαν τιμητικές διακρίσεις 
στον τομέα του Τουρισμού και οι δήμοι Τρί-
πολης, Θέρμης και Θεσσαλονίκης οι οποίοι 
απέσπασαν αντίστοιχα τιμητικές διακρίσεις 
στον τομέα Νέων Τεχνολογιών.
Το πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά, 
στο πλαίσιο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης 
με το ελληνικό υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τη διοργάνω-
ση υποστηρίζει η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και 
το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). 
Στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός, 
η δημόσια αναγνώριση και η διάδοση βέλτι-
στων πρακτικών ανάμεσα στους δήμους της 
χώρας.

Ο αντιδήμαρχος Απόστολος Τσολάκης παραλαμβάνει την τιμητική διάκριση για το λογαριασμό 
του δήμου Θέρμης.

ΛΙΒΑΔΙ

Παρεμβάσεις αναβάθμισης για τη λειτουργία 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ για 
σημαντικές κτιριακές αναβαθμίσεις, 

εγκρίθηκαν με την ένταξη της πρότασης του 
δήμου Θέρμης με τίτλο «Παρεμβάσεις Ανα-
βάθμισης για την εξοικονόμηση ενέργειας 
συγκροτήματος κτιρίων στο Λιβάδι». 
Ειδικότερα, οι εντατικές προσπάθειες της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του δήμου, απέδωσαν 
καρπούς με αποτέλεσμα, την έγκριση έντα-
ξης της πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης για την εξοικονόμηση ενέργει-
ας συγκροτήματος κτιρίων στο Λιβάδι δήμου 

Θέρμης», με την οποία πρόκειται να γίνουν 
έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του 
κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκε-
ται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα 
διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή 
πολιτιστικού χαρακτήρα» του συγκριμένου 
επιχειρησιακού προγράμματος.
Τελικός στόχος των έργων που πρόκειται να 
γίνουν είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη του 
τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής, μέσω 
της ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης και τη διαμόρφω-

ση χώρου πολλαπλών χρήσεων, εκθεσια-
κού χώρου, χώρου γραφείων και ξενώνων. 
Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν εργασίες 
για την εξοικονόμηση ενέργειας στο συγκρό-
τημα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης και οι-
κοδομικές εργασίες συντήρησης, λόγω των 
εκτεταμένων φθορών που υπάρχουν στα 
κτίρια.
Να σημειωθεί πως με την ένταξη της συγκε-
κριμένης πρότασης, εκτός του ΚΠΕ, θα δη-
μιουργηθεί επιπλέον: ένας πολυχώρος, ένας 
χώρος γραφείων και θα εξασφαλιστεί και η 
λειτουργία των ξενώνων.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΟ 

Ενημέρωση των δημοτών της Θέρμης 
για τους δασικούς χάρτες
Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την 

παρουσίαση της διαδικασίας ανάρτησης 
και κύρωσης των δασικών χαρτών και των 
αντίστοιχων νομοθετικών ρυθμίσεων που 
έκανε η Πολιτεία, πραγματοποίησε ο δήμος 
Θέρμης το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Σκο-
πός αυτών των δράσεων ήταν η έγκαιρη και 
έγκυρη ενημέρωση των δημοτών προκειμέ-
νου να λυθούν όλες οι απορίες τους ώστε να 
προετοιμαστούν με τον καταλληλότερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο για την υποβολή 
των σχετικών αντιρρήσεων για να διορθω-
θούν τυχόν λάθη τα οποία υπάρχουν στους 
αναρτημένους δασικούς χάρτες και αφορούν 
περιουσιακά στοιχεία τους. 
Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση έγινε στις 22 
Απριλίου, στα Βασιλικά, με τη συμμετοχή 
του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελ-
λου και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης Απόστολου Αϊναλή. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκεε ο βουλευτής των 
ΑΝΕΛ Γιώργος Λαζαρίδης, αντιδήμαρχοι, 
δημοτικοί σύμβουλοι και δεκάδες δημότες.
Ο κ. Φάμελλος αφού ευχαρίστησε τη δημο-
τική αρχή για την πρωτοβουλία της, επισή-
μανε τη βούληση της Πολιτείας να προχω-
ρήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις που 
θα καταστήσουν αποτελεσματικό το νόμο 
και τη διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης 
των δασικών χαρτών. Τόνισε ο κ. Φάμελλος 
ο πρώτος νόμος που προέβλεπε την κατα-
γραφή των δασών ψηφίστηκε το 1976, όμως 
παρέμεινε ουσιαστικά ανενεργός. «Μόλις 
πριν από τρία χρόνια αναρτήθηκαν δασικοί 
χάρτες στο 1,5% της συνολικής επικράτει-
ας και από αυτούς οι μισοί δεν κυρώθηκαν 
ποτέ» επισήμανε. Υπογράμμισε ότι πλέον 
είναι αναρτημένοι δασικοί χάρτες οι οποίοι 
αντιστοιχούν στο 35% της συνολικής επικρά-
τειας και χαρακτήρισε αναγκαία την έγκαιρη 

ολοκλήρωση του εγχειρήματος ώστε να κα-
θοριστούν επιτέλους οι χρήσεις για κάθε ιδι-
οκτησία, δημόσια ή ιδιωτική. 
Ο κ. Φάμελλος ζήτησε από όλους να αλλά-
ξουν στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα ώστε 
να υπάρξει αποτέλεσμα. Ειδικότερα, για την 
πολιτεία ανέφερε ότι το τελευταίο τρίμηνο 
προσπαθεί με διάφορες νομοθετικές πρω-
τοβουλίες να επιλύσει βήμα βήμα όλα τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται από την 
ανάρτηση των δασικών χαρτών. Κάλεσε τις 
δασικές υπηρεσίες να βοηθούν τους πολίτες 
και ζήτησε από τους επαγγελματίες (δικηγό-
ρους, τοπογράφους κ.ά.) να μην προσεγγί-
ζουν το θέμα ως ευκαιρία για να βγάλουν 
εύκολο χρήμα. Επίσης, ζήτησε από τους 
δήμους να στείλουν στην αρμόδια εταιρεία 
του Κτηματολογίου τα οικιστικά περιγράμμα-
τα και τις οικιστικές πυκνώσεις προκειμένου 
να εξαιρεθούν σε αυτή τη φάση από τους 
δασικούς χάρτες, τονίζοντας ότι έως τώρα 
μόνον το 27% των δήμων έχει στείλει αυτά 
τα στοιχεία. Σε αυτούς, είπε, περιλαμβάνεται 
ο δήμος Θέρμης ο οποίος ανταποκρίθηκε 
εγκαίρως στο αίτημα της πολιτείας. Ανέφε-
ρε, πάντως ως χαρακτηριστικό παράδειγμα 

απροθυμίας των δήμων τη Χαλκιδική όπου 
παρότι υπάρχουν πάμπολλες οικιστικές πυ-
κνώσεις (αυθαίρετοι οικισμοί) κανένας δήμος 
δεν έστειλε τα περιγράμματα. 

ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΟΥΤΕ 
ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΑ 
Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος, επεσήμανε ότι η εκδήλωση υλοποι-
εί μία δέσμευση της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των 
δημάρχων, ώστε ο κάθε δημότης έχοντας 
γνώση να μπορεί να ενεργήσει άμεσα και 
αποτελεσματικά και μέσα στα χρονικά περι-
θώρια που του δίνονται. 
Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε την τεράστια 
δουλειά των υπηρεσιών του δήμου, που 
ήδη από το καλοκαίρι, απάντησαν στο αίτη-
μα του υπουργείου για αποστολή των περι-
γραμμάτων των οικισμών, σε μία προσπά-
θεια διευκόλυνσης της όλης διαδικασίας. 
Αναφέρθηκε επίσης στα 8.500 στρέμματα 
δημοτικής έκτασης που το 1945 με βάση τις 
σχετικές αεροφωτογραφίες που περιλαμβά-
νονταν στους δασικούς χάρτες, εμφανίζονται 
ως δάση ενώ σήμερα είναι καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις, κάτι το οποίο όπως ξεκαθάρισε δεν 
συνέβη τα τελευταία χρόνια, αλλά πριν από 
το 1975. Υπογράμμισε τα γρήγορα ανακλα-
στικά του αναπληρωτή υπουργού, ο οποίος 
υιοθέτησε και νομοθέτησε τις περισσότερες 
από τις προτάσεις της ΠΕΔ-ΚΜ, τονίζοντας 
ειδικότερα την πολύ καλή συνεργασία με τον 
κ. Φάμελλο. Ο κ. Παπαδόπουλος διαβεβαί-
ωσε τους δημότες, πως ο δήμος Θέρμης θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην 
κατεύθυνση είτε αλλαγής είτε διατήρησης 
χρήσης γης, ώστε να μην «απειληθεί» ούτε 
ένα στρέμμα δημοτικής καλλιεργήσιμης 
έκτασης και να μη χαθούν επιδοτήσεις που 
λαμβάνονται σήμερα. 
Τέλος, ο προϊστάμενος κ. Αϊναλής παρου-
σίασε όλα τα σημεία υποστήριξης όπου 
μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες προ-
κειμένου να ενημερώνονται για την όλη δι-
αδικασία.
Στη σύντομη παρέμβασή του ο βουλευτής 
των ΑΝΕΛ Γιώργος Λαζαρίδης ευχαρίστη-
σε τον αναπληρωτή υπουργό αλλά και τον 
δήμαρχο Θέρμης για την πολύ καλή συνερ-
γασία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι και 
με τις δύο πλευρές υπάρχει ένας δίαυλος 
αμφίδρομης επικοινωνίας, κάτι που ενισχύ-
ει την προσπάθεια να δοθούν λύσεις και 
στο ζήτημα των δασικών χαρτών αλλά και 
σε πολλά άλλα ζητήματα που απασχολούν 
τους δημότες. 
Εκτός από την ενημερωτική εκδήλωση στα 
Βασιλικά ο δήμος Θέρμης, σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης δι-
οργάνωσαν στα μέσα Μαΐου ενημερωτικές 
συναντήσεις σε Τρίλοφο και Βασιλικά. Σε 
αυτές εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δασών 
και της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώ-
ρησης Δασών ενημέρωσαν τον κάθε πολίτη 
προσωπικά σχετικά με τους αναρτημένους 
δασικούς χάρτες καθώς και με τις διαδικασίες 
υποβολής των τυχόν αντιρρήσεων. 

Το πάνελ των ομιλητών της εκδήλωσης των Βασιλικών (από αριστερά) ο δήμαρχος Θέρμης 
Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος και 
ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
Απόστολος Αϊναλής.

Δεκάδες ήταν οι δημότες οι οποίοι παρακολούθησαν την πολύωρη εκδήλωση και υπέβαλλαν τα 
ερωτήματά τους. 

Οι βελτιώσεις που έγιναν
Στη συνέχεια ο κ. Φάμελλος παρουσίασε τις νομοθετικές βελτιώσεις που έκανε η κυ-

βέρνηση για να διευκολύνει την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες αλλά και 
για να μειώσει σημαντικά το κόστος τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων. Ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ότι με τους νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν το τελευταίο διάστημα επεκτάθηκε 
στους πέντε μήνες, από 45 ημέρες που ήταν, το χρονικό όριο υποβολής αντιρρήσεων 
και ταυτόχρονα μειώθηκε στα 10 ευρώ, από 50, το κατώτερο κόστος για την κατάθεση 
των αντιρρήσεων. Ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που έγιναν 
για τις περιπτώσεις των εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων, οι οποίες ήταν δασικές στο 
παρελθόν αλλά στην πορεία των χρόνων μετατράπηκαν σε καλλιεργήσιμες. Τόνισε ότι 
απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες νομιμοποίησης της αλλαγής χρήσης ενώ μειώθηκε ως 
και 80% το κόστος απόκτησης κυριότητας από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες. 



Προβλήματα στο ορεινό οδικό δί-
κτυο, στο δημοτικό φωτισμό και 

πλημμύρες σε μεμονωμένες κατοικίες 
εκτός σχεδίου στον οικισμό Περιστεράς, 
προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις οι 
οποίες σημειώθηκαν στο τέλος Μαΐου. 
Συγκεκριμένα, εξ αιτίας των βροχοπτώ-
σεων και των ισχυρών ανέμων προκλή-
θηκαν ζημιές σε σπίτια εκτός σχεδίου, 
αλλά και σε δρόμους εντός του οικι-
σμού της Περιστεράς, ενώ σημειώθηκε 
και βραχυκύκλωμα σε πυλώνες της ΔΕΗ 
δημιουργώντας προβλήματα στο δημο-
τικό φωτισμό. 
Ειδικότερα, τα προβλήματα και οι ζημιές 
εντοπίστηκαν στο επαρχιακό οδικό δί-

κτυο εντός και εκτός της Περιστεράς κα-
θώς ο μεγάλος όγκος νερού στο σημείο 
πάνω από την εκκλησία του Αγίου Αν-
δρέα, προκάλεσε μικρής έντασης κατο-
λισθήσεις και μεταφορά μεγάλου όγκου 
φερτών υλικών προς το εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία και σε ορισμένους δρό-
μους μέσα στον οικισμό.
Προβλήματα εντοπίστηκαν και σε δρό-
μους του επαρχιακού οδικού δικτύου, 
που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονά-
δες, κυρίως στον ορεινό οδικό άξονα 
προς το Λιβάδι. Με την παρέμβαση της 
Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θέρ-
μης, οι ζημιές στο οδικό δίκτυο απο-
καταστάθηκαν άμεσα προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η πρόσβαση των κτηνο-
τρόφων της περιοχής στις μονάδες τους. 
Εξάλλου, βραχυκύκλωμα που προκλή-
θηκε, από το συνδυασμό των ισχυρών 
ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης, 
σε δίκτυο της ΔΕΗ, είχε ως αποτέλεσμα 
να καταστραφούν περισσότερες από 
100 λάμπες του δημοτικού φωτισμού, 
εντός της Περιστεράς, οι οποίες αντικα-
ταστάθηκαν.
Να σημειωθεί τέλος πως ο μεγάλος 
όγκος νερού προκάλεσε πλημμύρες και 
σε μεμονωμένες κατοικίες που βρίσκο-
νται εκτός σχεδίου της Περιστεράς, οι 
οποίες ωστόσο αποκαταστάθηκαν άμε-
σα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Αντιρρήσεις για 1.900 στρ. και αλλαγή 
χρήσης για 2.600 ζητά ο δήμος Θέρμης
Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες στην 

περιοχή του δήμου Θέρμης αφορούν 
συνολική έκταση 219.660,46 στρεμμάτων 
η οποία βρίσκεται σε οκτώ δημοτικά διαμε-
ρίσματα. Πρόκειται για τους οικισμούς Αγία 
Παρασκευή, Άγιος Αντώνιος, Καρδία, Κάτω 
Σχολάρι, Λιβάδι, Περιστερά, Σουρωτή και 
Τρίλοφος. Για τους υπόλοιπους οικισμούς 
του δήμου ο δασικός χάρτης έχει κυρωθεί 
παλαιότερα. Σύμφωνα με τους αναρτη-
μένους χάρτες οι παράνομες εκχερσώσεις 
στην περιοχή της Θέρμης αφορούν περί-
που 8.500 στρέμματα εκ των οποίων τα 
4.500 είναι δημοτικές εκτάσεις. Άλλα περί-
που 2.900 στρέμματα είναι οι αναδασωτέες 
εκτάσεις. Η καταληκτική ημερομηνία για 
την υποβολή αντιρρήσεων ή αιτήσεων αλ-
λαγής χρήσης ή και εξαγοράς καταπατημέ-
νων εκτάσεων λήγει στις 12 Ιουνίου. 
Ήδη, ο δήμος Θέρμης έχει σχεδόν ολοκλη-
ρώσει την προετοιμασία για τις διαδικασίες 
τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει όσον 
αφορά τις δικές του εκτάσεις. Αναμένει, 
μόνο, κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα 
τα οποία έχει απευθύνει προς τα αρμόδια 
όργανα της Πολιτείας, αναφορικά με το κό-
στος το οποίο θα κληθεί να πληρώσει για 
την αλλαγή χρήσης ορισμένων εκτάσεων. 

ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
Τη σχετική προετοιμασία επιμελήθηκε κα-
τόπιν σχετικής ανάθεσης από τη διοίκηση 
του δήμου ο δασολόγος Στέργιος Διαμα-
ντόπουλος. Σύμφωνα με τις επεξεργασίες 
οι οποίες έχουν γίνει, ο δήμος Θέρμης θα 

υποβάλει αντιρρήσεις για περίπου 1.900 
στρέμματα, ζητώντας να αλλάξει ο χαρα-
κτήρας αυτών των εκτάσεων (η μορφή 
της βλάστησης), καθώς θεωρεί ότι κακώς 
έχουν χαρακτηριστεί δασικές. Η κατανομή 
αυτών των εκτάσεων ανά οικισμό έχεις ως 
εξής: Άγιος Αντώνιος 578 στρ., Τρίλοφος 
380 στρ., Αγία Παρασκευή 367 στρ., Σου-
ρωτή 220 στρ., Κάτω Σχολάρι 203 στρ., 
Περιστερά 78 στρ. και Καρδία 61 στρ. Για 
την υποβολή αυτών των αντιρρήσεων το 
κόστος είναι μηδενικό για τους δήμους, 
έπειτα από σχετική ρύθμιση την οποία προ-

ώθησε ο αναπληρωτής υπουργός Περι-
βάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος. 

Η ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
Ωστόσο, ο δήμος Θέρμης έχει προετοι-
μάσει και έναν δεύτερο φάκελο ο οποίος 
αφορά εκτάσεις περίπου 2.600 στρ. για 
τις οποίες αποδέχεται τον χαρακτήρα τους, 
όπως αυτός αποτυπώνεται στους δασικούς 
χάρτες, αλλά ζητά να υπάρξει αλλαγή χρή-
σης. Πρόκειται για δημοτικές εκτάσεις οι 
οποίες ήταν χαρακτηρισμένες το 1945 ως 
δασικές, αλλά στην πάροδο των δεκαετιών 

εκχερσώθηκαν από ιδιώτες και μετατρά-
πηκαν σε αγροτικές. Ο δήμος έχει προε-
τοιμάσει τις σχετικές αιτήσεις για αλλαγή 
χρήσης, αλλά αναμένει διευκρινήσεις εκ 
μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών ως προς 
το κόστος το οποίο θα χρειαστεί ενδεχομέ-
νως να καταβάλει στο πλαίσιο αυτής της 
διαδικασίας. Για το λόγο αυτό ο δήμαρχος 
Θόδωρος Παπαδόπουλος απέστειλε σχε-
τικό ερώτημα προς τον προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Δασών Απόστολο Δαϊναλή, το 
οποίο κοινοποίησε και προς τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη 
Φάμελλο. Ο δήμος ζητά να πληροφορηθεί 
εάν οι ΟΤΑ απαλλάσσονται από την κατα-
βολή του ανταλλάγματος χρήσης καθώς σε 
διαφορετική περίπτωση θα κληθεί να κατα-
βάλει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 

ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ
Παρότι περισσότερα από 4.000 στρέμματα 
ιδιωτικών εκτάσεων εμφανίζουν να έχουν 
πρόβλημα στους αναρτημένους δασικούς 
χάρτες, στους οκτώ οικισμούς του δήμου 
Θέρμης, εντούτοις ο αριθμός των αντιρρή-
σεων εμφανίζεται εξαιρετικά περιορισμέ-
νος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία 
από το Κτηματολόγιο και τη Διεύθυνση 
Δασών, έως τις 23 Μαΐου είχαν υποβληθεί 
μόλις 21 αντιρρήσεις από ιδιώτες οι οποίες 
αφορούν συνολικά περίπου 70 στρέμμα-
τα. Εξ αυτών οι 10 έγιναν στην περιοχή της 
Σουρωτής, 4 στο Λιβάδι, 3 στον Άγιο Αντώ-
νιο, 2 στην Αγία Παρασκευή και από μία σε 
Περιστερά και Κάτω Σχολάρι. 

Ζημιές από τις βροχοπτώσεις στην Περιστερά

Οι βροχοπτώσεις του Μαΐου προκάλεσαν ζημιές στο 
οδικό δίκτυο της Περιστεράς.

Από την ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε στα Βασιλικά ο δήμος Θέρμης με τη 
διεύθυνση δασών Θεσσαλονίκης.
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κλαδέματα και νέες φυτεύσεις
Δυναμικές σε όλη την έκταση του δήμου 

Θέρμης είναι οι εργασίες κλαδέματος 
που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα από την Διεύθυνση Πρασίνου 
και αποσκοπούν στην ανανέωση της κόμης 
των δέντρων, τη διαμόρφωση της σε καλλω-
πιστικά σχήματα, την απομάκρυνση ξερών 
και επικίνδυνων κλαδιών, την αναγέννηση 
των φυτών με νέους υγιής βλαστούς και την 
κοπή των χόρτων. Επίσης, τα συνεργεία του 
δήμου Θέρμης προχωρούν σε  καθαρισμούς 
αλσυλλίων από πευκοβελόνες, καθώς και 
στην αποκατάσταση –επιδιόρθωση των αρ-
δευτικών δικτύων των πάρκων, που όπως 
είναι γνωστό,  είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές 
κατά την περίοδο της σφοδρής κακοκαιρίας 
του Ιανουαρίου 2017.
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, διαμορ-
φώνονται επίσης νέοι χώροι πρασίνου, με 
σπορά γκαζόν και φύτευση δέντρων. Στη 
«μάχη» των εργασιών εξάλλου,  από τις αρ-
χές του μήνα  Μαρτίου, έχει ενταχθεί και το 
νέο καλαθοφόρο όχημα που εξασφάλισε 
στις αρχές του έτους η δημοτική αρχή, κα-
θώς και  επιπλέον 17 εργάτες πρασίνου, που 

έχουν προστεθεί στο δυναμικό της Διεύθυν-
σης Πρασίνου, με τις τελευταίες προσλήψεις 
των συμβασιούχων οκταμήνου. Οι εργασίες 
πραγματοποιούνται σε όλη την έκταση του 
δήμου και τις δημοτικές  Κοινότητες και θα 

συνεχιστούν καθ’όλη την περίοδο του κα-
λοκαιριού. Τις παρεμβάσεις επιβλέπει με 
την παρουσία του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
Στέργιος Γκιζάρης ο οποίος σε δηλώσεις του  
μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Μέσα σε λίγο 

χρόνο, επιχειρούμε να δώσουμε ένα δείγμα 
του δήμου που όλοι θέλουμε. Σε αυτήν την 
προσπάθεια μεγάλη ήταν η συμβολή του 
νέου καλαθοφόρου οχήματος του δήμου 
μας καθώς και όλων των εργαζομένων της 
Διεύθυνσης Πρασίνου, τους οποίους με την 
ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 
για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλ-
λουν, με μεράκι, οργάνωση και προγραμ-
ματισμό, ώστε να έχουμε το αξιόλογο απο-
τέλεσμα που επιθυμούμε. Η προσπάθεια θα 
συνεχίζεται και τους θερινούς μήνες,  με πε-
ρισσότερο πράσινο  και περισσότερο χρώμα 
στο δήμο Θέρμης».

Με εργασίες συντήρησης σε επαρ-
χιακούς και αγροτικούς δρόμους 

συνεχίστηκε ο προγραμματισμός παρεμ-
βάσεων της Αντιδημαρχίας Συντήρησης 
Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας 
του δήμου Θέρμης κατά το προηγούμενο 
διάστημα. Συγκεκριμένα, έργα συντήρησης 
επαρχιακών οδών και διάνοιξης αγροτικών 
δρόμων, έγιναν στις δημοτικές ενότητες Βα-
σιλικών, Νέας Ραιδεστού, Σχολαρίου, Πε-
ριστεράς, Πλαγιαρίου και Τριλόφου.
Οι εργασίες περιελάμβαναν μεταξύ άλλων, 
χαλικοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις κα-
θώς και κάλυψη λακουβών με ψυχρή και 
θερμή άσφαλτο. Σε περιπτώσεις δε, επι-
κίνδυνης λακούβας, εντός των οικισμών, 
η παρέμβαση των συνεργείων ήταν άμεση 
προς αποφυγή ατυχημάτων. Στόχος των 
εργασιών στους συγκεκριμένους επαρχια-
κούς και αγροτικούς δρόμους του δήμου, 
ήταν η διέλευση των οχημάτων με ασφά-
λεια, καθώς και η εύκολη πρόσβαση του 
αγροτικού πληθυσμού του δήμου στις 
καλλιέργειές τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετά σημεία 
του οδικού δικτύου του δήμου Θέρμης, 

εξαιτίας της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας 
των προηγούμενων μηνών, είχαν υποστεί 
σοβαρές βλάβες, ενώ σχηματίστηκαν μεγά-
λες λακούβες και σε εσωτερικούς δρόμους 
των οικισμών και η ανάγκη επούλωσής 
τους ήταν επιτακτική.
Παράλληλα συνεργεία του δήμου προχώ-
ρησαν και στις απαραίτητες εργασίες που 
έπρεπε να γίνουν προκειμένου να ανακα-
τασκευασθούν πεζοδρόμια και πλατείες, 
με αντικατάσταση πλακών, που η φθορά 
τους καθιστούσε επικίνδυνη την ασφάλεια 
των πεζών, καθώς η βατότητά τους ήταν 
δύσκολη και επικίνδυνη. Ταυτόχρονα, από 
άποψη αισθητικής η ανακατασκευή τους 
βελτίωσε σημαντικά την εικόνα του Δήμου 
μας.
Κατά το προηγούμενο διάστημα έγιναν 
επιπλέον παρεμβάσεις αντικατάστασης 
φωτισμού οδών, πλατειών, καθώς και συ-
ντήρησης υπόγειων δικτύων ηλεκτρισμού 
των πάρκων, στην κατεύθυνση εύρυθμης 
λειτουργίας του φωτισμού στο δήμο μας. 
Ξυλουργοί και ελαιοχρωματιστές των συ-
νεργείων της αρμόδιας Αντιδημαρχίας, 
ανέλαβαν τέλος, συντηρήσεις με βαφές σε 

σχολεία και Κοινοτικά Καταστήματα. Συ-
γκεκριμένα στο Κοινοτικό Κατάστημα Τρι-
λόφου πραγματοποιήθηκαν εργασίες ελαι-
οχρωματισμού εσωτερικών χώρων καθώς 
και διαμόρφωσης της νέας αίθουσας συνε-
δριάσεων του δημοτικού συμβουλίου από 
ξυλουργούς, ενώ παρεμβάσεις ελαιοχρω-
ματισμού έγιναν και στο Κοινοτικό Κατά-
στημα Νέας Ραιδεστού τόσο στους εσωτε-
ρικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, 
στον παιδικό Σταθμό Βασιλικών και στο 2ο 
Νηπιαγωγείο Θέρμης, όπου έγινε παράλ-
ληλα και διαμόρφωση πεζοδρομίων.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε εξέ-
λιξη βρίσκεται άλλωστε και η συντήρηση 
της περίφραξης στο νεκροταφείο του Αγί-
ου Αντωνίου, ενώ το επόμενο δίμηνο, οι 
παρεμβάσεις των συνεργείων της Αντιδη-
μαρχίας, που ενισχύθηκε με επιπλέον 25 
άτομα προσωπικό μετά και τις πρόσφατες 
προσλήψεις με συμβάσεις οκτάμηνης δι-
άρκειας, θα μεταφερθούν στις δημοτικές 
ενότητες Θέρμης, Καρδίας, Νέου Ρυσίου 
και Ταγαράδων.
«Συνεχίζουμε τις μικρές, στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις που υλοποιούμε καθ’όλη τη 

διάρκεια του χρόνου, αναβαθμίζοντας τις 
υποδομές και βελτιώνοντας την καθημε-
ρινότητα των συνδημοτών μας, παρά τις 
γνωστές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε 
όλοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης. Προ-
γραμματίζουμε διαρκώς και νέες παρεμ-
βάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας και 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 
επισκεπτών του Δήμου μας», ανέφερε με-
ταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος Συντήρησης – Αυτεπιστασίας 
και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Μου-
στάκας.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Συντηρήσεις σε επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμους

Το νέο καλαθοφόρο του δήμου
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ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 6,4% ΟΙ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2015

Πρωτιά του δήμου Θέρμης 
στην ανακύκλωση
Στις πρώτες θέσεις, στον τομέα της ανα-

κύκλωσης, μεταξύ των δήμων της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, παραμένει ο δήμος 
Θέρμης. Αυτό προκύπτει από τα νεότερα 
στοιχεία που αφορούν την τελευταία διετία, 
τα οποία δημοσιοποίησε η Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Από τα 
στοιχεία αυτά προκύπτουν ότι η πολύ καλή 
πορεία που είχε ο δήμος Θέρμης στον τομέα 
της ανακύκλωσης συνεχίστηκε βελτιούμενη 
ακόμη περισσότερο, αποκομίζοντας σημα-
ντικά πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονο-
μικά οφέλη. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εται-
ρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για το έτος 
2016, το ποσοστό των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρικού εξοπλισμού) του δήμου Θέρμης 
που αξιοποιήθηκαν και δεν οδηγήθηκαν 
σε ταφή, ανέρχεται στο 8,75% του συνό-
λου των συλλεχθέντων υλικών (μπλε και 
πράσινοι κάδοι), το οποίο μεταφράζεται σε 
1.914 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών. Το 
ποσοστό αυτό παρουσιάζει βελτίωση κατά 
6,4%, σε σχέση με τις ποσότητες εκτροπής 
του προηγούμενου έτους (2015). Οι συ-
γκεκριμένες ποσότητες χαρτιού, πλαστικού, 
γυαλιού, αλουμινίου, λευκοσιδήρου, που 
δεν οδηγήθηκαν στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, 
ανακυκλώθηκαν και επαναπροωθήθηκαν 
στην αγορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Από την περαιτέρω αύξηση της ποσότητας 
των ανακυκλούμενων υλικών στο δήμο 
Θέρμης προέκυψαν σημαντικά περιβαλ-

λοντικά και οικονομικά οφέλη που είναι τα 
ακόλουθα:
•  Μείωση των δρομολογίων απορριμμα-

τοφόρων κατά 547 δρομολόγια ετησίως 
προς τον ΧΥΤΑ (εξοικονόμηση καυσίμων, 
βελτίωση κυκλοφοριακού στην Περιφε-
ρειακή οδό, εξοικονόμηση εργατοωρών, 
αποφυγή περεταίρω βλαβών και φθοράς 
του στόλου κ.λπ.).

•  Μείωση εκπομπών περίπου 3.900 τόνοι 
CO2/έτος από τα ανακτηθέντα υλικά (δεν 
περιλαμβάνει το συνολικό αποτύπωμα 
της δράσης παρά μόνο των αξιοποιηθέ-
ντων υλικών και των δρομολογίων που 
απεφεύχθησαν).

•  Επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ 
(εξοικονομήθηκε χώρος για τα ετήσια 
απορρίμματα μιας κοινότητας περίπου 
4.370κατοίκων).

•  Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέρ-
γειας (π.χ. από την ανακύκλωση χαρ-
τιού επετεύχθη η αποφυγή υλοτόμησης 
22.780 μικρών δέντρων).

ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Ένας ακόμη σημαντικός δείκτης ο οποίος πα-
ρουσιάζει βελτίωση και πρέπει να εκτιμηθεί 
είναι το ποσοστό υπολείμματος (οργανικά 
σκουπίδια και μη αξιοποιήσιμες συσκευασί-
ες), η καθαρότητα δηλαδή του υλικού του 
μπλε κάδου, που προκύπτει από τη διαδικα-
σία διαλογής του ΚΔΑΥ Θέρμης. Συγκεκρι-
μένα, το μέσο ποσοστό υπολείμματος που 
καταγράφηκε για το έτος 2016 ανέρχεται σε 
36,96% επί των συνολικών εισερχόμενων 
ποσοτήτων στη μονάδα και είναι μειωμένο 

κατά 2,5 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες 
από το προηγούμενο έτος (39,47%). Από 
την παρακολούθηση του έργου φαίνεται 
επίσης ότι υπάρχει περαιτέρω μείωση του 
υπολείμματος για το έτος 2017, καθώς το 
ποσοστό που καταγράφεται μέχρι σήμερα 
ανέρχεται σε 35,5%.
Οι επιδόσεις του δήμου Θέρμης στον τομέα 
της ανακύκλωσης αποδεικνύουν ότι ολο-
ένα και περισσότεροι δημότες αντιλαμβά-
νονται ότι τα απόβλητα δεν αποτελούν ένα 
άχρηστο βάρος, αλλά έναν πολύτιμο πόρο 
ο οποίος, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να 
δώσει πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινω-
νίες. Ο δήμος Θέρμης αποτέλεσε έναν από 
τους πρωτοπόρους δήμους στη χώρα μας 
που ανέπτυξαν πρόγραμμα χωριστής συλ-
λογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευα-
σίας. Επιπλέον, συνέβαλλε σημαντικά στην 
αποτελεσματικότατη συνεργασία των τεσσά-
ρων δήμων της ανατολικής Θεσσαλονίκης 
(Θέρμη, Καλαμαριάς, Πυλαία-Χορτιάτης, 
Θερμαϊκός) και στην εξυπηρέτησή τους με 
την παραχώρηση αγροτεμαχίου για την κα-
τασκευή του πρώτου στη Βόρεια Ελλάδα, 
Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ) Θέρμης. 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΙ
Στο σύνολο των τεσσάρων δήμων το ποσο-
στό των αντίστοιχων Αστικών Στερεών Απο-
βλήτων, που αξιοποιήθηκαν και δεν οδηγή-
θηκαν σε ταφή το 2016, ανέρχεται σε 7,1%  
ή 7.285 τόνους και παρουσιάζει βελτίωση 
κατά 1,7% σε σχέση με τις ποσότητες εκτρο-
πής το έτος 2015.  

Τα αντίστοιχα οικονομικά και περιβαλλο-
ντικά οφέλη από την ανακύκλωση κατά το 
έτος 2016 στους τέσσερις δήμους της ανατο-
λικής Θεσσαλονίκης είναι: 
•  Εξοικονόμηση 190.782 ευρώ από το τέ-

λος ταφής.
•  Μείωση των δρομολογίων προς το ΧΥΤΑ 

κατά 2.019 δρομολόγια.
•  Μείωση εκπομπών CO2 κατά περίπου 

11.000 τόνους.
•  Επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ 

(εξοικονομήθηκε χώρος για απορρίμματα 
16.133 κατοίκων για ένα χρόνο).

•  Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέρ-
γειας που απαιτούνται για την παραγωγή 
των υλικών που ανακυκλώθηκαν (π.χ. 
από την ανακύκλωση χαρτιού επετεύ-
χθη η αποφυγή υλοτόμησης 84.082 δέ-
ντρων).

Μόνο από την ανακύκλωση χαρτιού στο δήμο 
Θέρμης το 2016, απέφυγαν την υλοτόμηση 
22.780 μικρά δέντρα.

Πρόταση για δημιουργία βοτανικού πάρκου

Ένα σημαντικό βήμα για την ανα-
βάθμιση των δημόσιων χώρων 

στο δήμο Θέρμης έγινε με την έγκριση 
της πράξης με ακρωνύμιο «CONSE-
PP» στο πρόγραμμα διασυνορια-
κής συνεργασίας Interreg «Ελλά-
δα-π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020». Ο δήμος 
Θέρμης και το Ινστιτούτο Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 
συνεργάστηκαν με το δήμο Debarca, 
το Φορέα Διαχείρισης και Προστασίας 
της περιοχής Jasen και τη Σχολή Δα-
σοπονίας του Πανεπιστημίου Κυρίλ-
λου και Μεθοδίου της π.Γ.Δ.Μ. και 

πέτυχαν την έγκριση της πρότασης, 
με συνολικό προϋπολογισμό πάνω 
από ένα εκατομμύριο  (1.000.000) 
ευρώ. Στο δήμο Θέρμης αντιστοιχούν 
περίπου τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. 
Στόχος της πρότασης είναι η προστα-
σία της χλωρίδας της διασυνοριακής 
περιοχής, καθώς και η ευαισθητοποί-
ηση του κοινού για την αξία της. Στο 
πλαίσιο της ευαισθητοποίησης άλλω-
στε, εντάσσεται και η δημιουργία πάρ-
κου, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί 
η σημασία της βιοποικιλότητας σε ένα 
περιαστικό χώρο. Το βοτανικό πάρκο 

αναμένεται να αποτελέσει ένα χώρο 
καθημερινής συγκέντρωσης των περι-
οίκων αλλά και των επισκεπτών που 
θα μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα 
σε είδη της τοπικής χλωρίδας. Παράλ-
ληλα, ο δήμος Θέρμης θα υλοποιήσει 
και δυο φοιτητικούς διαγωνισμούς με 
επιστημονικό και καλλιτεχνικό περιε-
χόμενο και με θέμα τη σημασία της βι-
οποικιλότητας, ενώ θα εφαρμόσει και 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης για όλους 
τους μαθητές του δήμου. Η συνολική 
διάρκεια του έργου είναι 22 μήνες.

Ευχαριστήρια επιστολή

Ο πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου κα-
θώς και το Τοπικό Συμβούλιο, θέλουν να ευχαριστήσουν 

τον δήμαρχο κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο και όλο το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την οικονομική ενίσχυση που πρόσφεραν στην 
οικογένεια του συνδημότη μας μετά την μεγάλη καταστροφή 
που υπέστη η οικία του από πυρκαγιά. Επίσης ο πρόεδρος θα 
ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον πάτερ Χρήστο Παπαβασιλεί-
ου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κ. Σχολαρίου, 
το φιλόπτωχο ταμείο της ενορίας μας, όλους τους φορείς της 
κοινότητας Κ. Σχολαρίου, την ομάδα των συγχωριανών μας 
που πήγε από σπίτι  σε σπίτι του χωρίου για να μαζευτούν τα 
χρήματα ώστε να δοθούν για οικονομική βοήθεια στον πυρό-
πληκτο, καθώς και όλους τους κατοίκους του χωρίου που πρό-
σφεραν  απλόχερα την οικονομική και όχι μόνο βοήθεια τους.

Ο Πρόεδρος, Νικόλαος Ζήσης
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Εκατοντάδες βλάβες στα δίκτυα 
ύδρευσης λόγω παγετού
Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης, άρ-

δευσης και αποχέτευσης, προχώρησε κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2017 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Θέρμης, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει 
τις εκτεταμένες βλάβες τις οποίες προκάλεσε ο ολικός 
παγετός. Πρόκειται για έργα κατασκευής νέων δικτύων 
αποχέτευσης, επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις υδρο-
μέτρων και δικτύων ύδρευσης. Παράλληλα, συνεχίζονται 
οι ποιοτικοί έλεγχοι του πόσιμου νερού μέσω των καθη-
μερινών ελέγχων ποιότητας.     
Συγκεκριμένα, οι εργασίες οι οποίες έγιναν όλο το προη-
γούμενο διάστημα ήταν:
-  Καθημερινή συντήρηση του υδρευτικού συστήματος 

(δίκτυα, αντλιοστάσια, ηλεκτρικοί πίνακες) με σκοπό 
τη συνεχή ροή νερού στα δίκτυα. Καθημερινά γινόταν 
έλεγχος σε δεξαμενές και αντλιοστάσια καθώς και έλεγ-
χος ακαθάρτων στο αντλιοστάσιο Νέου Ρυσίου.

-  Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ προχώρησαν σε συνολικά εκα-
τό αποκαταστάσεις βλαβών στη Δημοτική Ενότητα Θέρ-
μης, 437 αντικαταστάσεις υδρομέτρων, αντικατάσταση 
δικτύου ύδρευσης μήκους 150 μέτρων και κατασκευή 
νέων δικτύων αποχέτευσης συνολικού μήκους 200 μέ-
τρων.

-  Στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών αποκαταστάθηκαν συ-
νολικά 32 βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, έγιναν περίπου 
εκατό αντικαταστάσεις υδρομέτρων τα οποία έσπασαν 
από τον παγετό, ενώ καθημερινά γινόταν έλεγχος δεξα-

μενών και εμπλουτισμός με χλώριο όπου χρειαζόταν.

Τα συνεργεία προέβησαν ακόμη σε κατασκευή νέου δι-
κτύου ύδρευσης μήκους 180 μέτρων στην Τοπική Κοι-
νότητα Άνω Σχολαρίου. Στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας 
επισκευάστηκαν 30 βλάβες ύδρευσης και έγιναν 251 αντι-
καταστάσεις υδρομέτρων. Παράλληλα αντικαταστάθηκε 
δίκτυο ύδρευσης μήκους 100 μέτρων στην Τοπική Κοινό-
τητα Πλαγιαρίου, 50 μέτρων Φ50 στο Άνω Σχολάρι, αντι-
κατάσταση δικτύου στο Πλαγιάρι δίπλα στο γήπεδο, ενώ 
έγιναν εργασίες μετατόπισης δικτύου ύδρευσης  Φ160 στη 
Νέα Ραιδεστό. Τέλος, έγινε ασφαλτόστρωση του οδικού 
δικτύου στην Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου και κατα-
σκευή νέας παροχής Φ63 στην περιοχή του «Ραντάρ Νέας 
Μηχανιώνας» στην Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου.
Αναφερόμενος στις έκτακτες καταστάσεις τις οποίες κλή-
θηκε να αντιμετωπίσει η ΔΕΥΑ Θέρμης, ο πρόεδρός της 
Παναγιώτης Πονερίδης δήλωσε: «Με ευαισθησία απένα-
ντι στον πολίτη και υψηλή αίσθηση της κοινωνικής ευθύ-
νης που αναλάβαμε, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρ-
τίου 2017, όλο το ανθρώπινο δυναμικό και τα συνεργεία 
της ΔΕΥΑ, επιδόθηκαν σε μια προσπάθεια να επιδιορθω-
θούν  προβλήματα και κυρίως εκείνα τα οποία προκάλεσε 
ο ολικός παγετός που έπληξε την περιοχή μας. 
Θα συνεχίσουμε να προγραμματίζουμε και να παρεμβαί-
νουμε, ανταποκρινόμενοι στα εκατοντάδες αιτήματα των 
δημοτών μας».

Σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να γίνει αντικατάσταση του δικτύου 
ύδρευσης. 

Εγκρίθηκε για τη ΔΕΥΑ Θέρμης, η πρόταση συμμετοχής 
στο διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A 

«GREECE – BULGARIA 2014-2020» WATER RESCUE, που 
αφορά στην αποδοτικότητα των υδατικών πόρων και τη 
συντηρητική ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου νε-
ρού. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 
εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000€), που στοχεύει 
μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και προσαρμογή κοινού 
μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών 
πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στη μείωση της 
τρωτότητας των διασυνοριακών υδατικών πόρων, την αύ-
ξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού, τη βελτί-
ωση της ποιότητας του νερού ύδρευσης σε όλο τον κύκλο 
παροχής, την αύξηση της εξοικονόμησης και τη μείωση της 
κατανάλωσης, μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού.
Με τη εφαρμογή του συγκεκριμένου έργου αναμένεται ση-
μαντική μείωση των απωλειών νερού στα δίκτυα και της 
ποσότητας του μη ανταποδοτικού νερού, βελτίωση της 
ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής μέσω της 
συνεχούς παρακολούθησης των ποιοτικών του χαρακτηρι-

στικών σε πραγματικό χρόνο,  βελτίωση της ποιότητάς του 
με την in-line χλωρίωση και τον έλεγχο του υπολειμματι-
κού χλωρίου, η μείωση της τρωτότητας των διασυνορια-
κών υδατικών πόρων και η βελτίωση της οικολογικής τους 
κατάστασης. Παράλληλα οι δράσεις του έργου θα έχουν 
ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός κοινού διασυνορια-
κού μεθοδολογικού πλαισίου για την αύξηση της αποδο-
τικής χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης και ενός κοινού 
διασυνοριακού μεθοδολογικού πλαισίου για τη βελτίωση 
της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής.
Σημαντική εξάλλου θα είναι και η εξοικονόμηση νερού που 
θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης των απωλειών στα δίκτυα 
διανομής και της αύξησης της περιβαλλοντικής ευαισθητο-
ποίησης, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, 
η διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, 
ιδίως στη διαχείριση των υδατικών πόρων και στην ευημε-
ρία του συνόλου των πολιτών. Η διάρκεια του έργου θα 
είναι δύο ετών, κατά τα οποία πρωτίστως θα επιχειρηθεί η 
ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των δη-
μοτών μας, η ευαισθητοποίηση για την αειφόρο ανάπτυξη, 

ιδίως για τους πολίτες, αλλά  και για άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη ή δικαιούχους, ο προσδιορισμός, η ανταλλαγή και η 
διάδοση ενός συνόλου δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών 
και εμπειριών (καλών πρακτικών) σε σχέση με το αντικείμε-
νο του έργου με την παράλληλη ανάπτυξη καινοτόμων ερ-
γαλείων (οδηγοί, διαδίκτυο, ανταλλαγή αποτελεσμάτων, 
κλπ) για την παρουσίαση και τη διάδοση των επιλεγμένων 
καλών πρακτικών, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ευαι-
σθητοποίησης και υποστήριξης μελλοντικών στρατηγικών 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η ενδυνάμωση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
υλοποίησης της συγκεκριμένης πρότασης, η ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής των τοπικών αρχών και των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και η εν-
δυνάμωση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ, θα οδηγήσει στη χρηστή διακυβέρνηση, δι-
αφάνεια και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών 
στο  σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση 
των πολιτικών αυτών, που αποτελεί σημείο πρόκληση για 
όλους τους συμμετέχοντες.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 

Διακρατικό πρόγραμμα για την εξοικονόμιση υδάτων



Διασυνοριακή εκπαίδευση, κατάρτιση και
υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασίας

Σημαντική διάκριση για το πρόγραμμα 
«Ανοιχτά πρωτόκολλα και εργαλεία 

για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εθε-
λοντικών οργανώσεων στο τομέα της πο-
λιτικής προστασίας και της αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών (δασικές πυρκα-
γιές) σε Ελλάδα και Βουλγαρία» απέσπα-
σε ο δήμος Θέρμης. Για τη συγκεκριμένη 
δράση ο δήμος τιμήθηκε με το βραβείο 
«BRAVO MARKET» της υποκατηγορίας 
«Προώθηση της Καινοτομίας» το οποίο 
απονεμήθηκε σε ειδική τελετή η οποία έγι-
νε στις 25 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών. 
Ο γενικός στόχος του προγράμματος με 
την επωνυμία OUTLAND, το οποίο υλο-
ποιήθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμ-
ματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
του δήμου Θέρμης, ήταν η δημιουργία 
ενός πλαισίου για την εκπαίδευση και 
κατάρτιση των ομάδων εθελοντών, που 
είναι διαπιστευμένοι μέσω των υπηρεσι-
ών πολιτικής προστασίας σε Ελλάδα και 
Βουλγαρία και ασχολούνται με τις φυσι-
κές καταστροφές και ιδιαίτερα τις δασικές 
πυρκαγιές. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 
εκπαιδευτικό υλικό, τις απαραίτητες υπο-
δομές, τα εργαλεία και μηχανισμούς προ-

κειμένου να λειτουργήσει το σύστημα εκ-
παίδευσης και κατάρτισης ακόμα και μετά 
το τέλος του προγράμματος. 
Στο πρόγραμμα OUTLAND συμμετεί-
χαν οι εξής εταίροι: δήμος Θέρμης, ως 
Leader του προγράμματος, δήμος Κομο-
τηνής, δήμος Zlatograd, Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο 
Πληροφορικής και Τηλεματικής, Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου «Δάσους 

Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου». 
Η ανάδειξη της πρωτοβουλίας OUTLAND 
του δήμου Θέρμης, η οποία συμβάλλει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη 
χώρα μας, έγινε ανάμεσα από 278 πρω-
τοβουλίες επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδι-
οίκησης και κοινωνίας πολιτών, που συμ-
μετείχαν φέτος στον Κοινωνικό Διάλογο 
BRAVO. Αναπτύχθηκε σε εθνικό επίπεδο 
με 200 κοινωνικούς εταίρους και 7.000 

ενεργούς πολίτες, υπογραμμίζοντας την 
σπουδαιότητα της συνεργασίας και της σύ-
μπραξης όλων των ενεργών πυρήνων της 
ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη δημιουρ-
γία ενός καλύτερου μέλλοντος.
Στην εκδήλωση, στο Μέγαρο Μουσικής 
τον δήμο Θέρμης εκπροσώπησε ο αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπη-
ρεσιών Δόμησης Απόστολος Τσολάκης, ο 
οποίος και παρέλαβε το βραβείο.

Διάκριση του δήμου Θέρμης για την 
εκπαίδευση εθελοντικών oργανώσεων 

ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠΟ 278 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Ο δήμος Θέρμης ως επικεφαλής εταίρος υλοποίησε το 
πρόγραμμα eOUTLAND το οποίο χρηματοδοτήθη-

κε από το «Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-
Βουλγαρία 2007-2013». Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ήταν 1.157.379,00 € με διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες. 
Ο γενικός στόχος του OUTLAND ήταν η δημιουργία ενός 
κατάλληλα δομημένου πλαισίου για την συστηματική 
εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντικών ομάδων 
Πολιτικής Προστασίας, στην διασυνοριακή περιοχή Ελλά-
δας-Βουλγαρίας. Συντονιστής Εταίρος του Προγράμματος 
ήταν ο δήμος Θέρμης.
Ως επακόλουθο του προγράμματος OUTLAND, ήταν η 
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας σε θέματα πολιτικής 
προστασίας με τον δήμο Zlatograd Βουλγαρίας και η 
σύσταση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την 
επωνυμία «Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας 
και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής 
Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών – ΔΥΟΠΠ» 
στην οποία συμμετέχουν εκτός από το δήμο Θέρμης και 
οι δήμοι Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Νεάπολης-Συκεών, 
Πυλαίας-Χορτιάτη και Ωραιοκάστρου. Σκοπός της ΔΥΟΠΠ 

είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων για 
την εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη των εθελοντι-
κών ομάδων που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνου 
από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές (πλημ-
μύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα) γενικότερα στην Ελλά-
δα, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και σε άλλες 
ενδιαφερόμενες χώρες.
Ως επικεφαλής εταίρος η ΔΥΟΠΠ, υπέβαλε πρόταση η 
οποία έτυχε θετικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο της 2ης 
πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020, με τίτλο 
«Προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου 
NATURA 2000 και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές από 
φυσικές καταστροφές μέσω ενός πιστοποιημένου πλαισί-
ου διασυνοριακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστή-
ριξης των εθελοντών πολιτικής προστασίας που βασίζεται 
στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες – eOUTLAND», δι-
άρκειας 24 μηνών και προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 
1.500.000,00 ευρώ. Το έργο eOUTLAND αποτελεί τη συ-
νέχεια, σε ευρύτερη κλίμακα, ενός ήδη ολοκληρωμένου 
και επιτυχημένου έργου και έρχεται να κεφαλαιοποιήσει 

τα αποτελέσματα του OUTLAND και να «χτίσει» στη βάση 
των προηγούμενων εμπειριών και καλών πρακτικών, ώστε 
να δημιουργηθεί ένα αναβαθμισμένο, ολοκληρωμένο και 
διασυνοριακό πλαίσιο πιστοποιημένης εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης και υποστήριξης των εθελοντών πολιτικής προ-
στασίας που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές 
υπαίθρου και πλημμύρες).
Το έργο προβλέπει: την δημιουργία πλήρους εκπαιδευτι-
κού πακέτου για τους εθελοντές σε ενιαίο διασυνοριακό 
επίπεδο, τη διενέργεια πολυήμερων κοινών εκπαιδεύσε-
ων που θα μεταδίδονται και διαδικτυακά, καθώς και εκ-
παιδεύσεων που θα μεταδίδονται μόνο διαδικτυακά,  τη 
διενέργεια εκδηλώσεων προβολής του έργου και των 
αποτελεσμάτων του στο κοινό, τη δημιουργία εφαρμο-
γών νέας τεχνολογίας για την υποστήριξη της επιχειρησι-
ακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων, την εκπόνηση 
σχεδίων φύλαξης από πυρκαγιές υπαίθρου και σχεδίων 
επαγρύπνησης από πλημμύρες, τον εξοπλισμό των εθε-
λοντικών ομάδων και τη δημιουργία κέντρου ελέγχου της 
επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών.

Από την τελετή απονομής των βραβείων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
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Εκδηλώσεις 
παραρτημάτων

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα εκδηλώ-
σεων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ του 

δήμου Θέρμης το προηγούμενο διάστημα. 
Τα μέλη έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και 
με τη συμμετοχή τους, πραγματοποιήθη-

κε σειρά εκδηλώσεων υπό την αιγίδα των 
«Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντί-
δας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρ-
μης». Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν:

Συνάντηση χορευτικών
Αν και οι καιρικές συνθήκες ήταν κακές, και η εκ-

δήλωση δεν πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό θέ-
ατρο της πλατείας Παραμάνα της Θέρμης, η διάθεση 
και το κέφι των χορευτών αποζημίωσαν τους θεατές 
του κατάμεστου δημοτικού θεάτρου Θέρμης. 
Ο λόγος για την συνάντηση χορευτικών συγκροτημά-
των των μελών του ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν τα χορευτικά συγκροτήματα 
των μελών των ΚΑΠΗ Θέρμης, Βασιλικών, Τριλόφου, 
Πλαγιαρίου, Καρδίας, Νέας Ραιδεστού και Τριαδίου.

ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

«Οφθαλμολογικές Παθήσεις» 

ΚΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

«Ξεθρόνιασμα» του Αγίου Γεωργίου

Το Χορευτικό Τμήμα του ΚΑΠΗ Βασιλι-
κών συμμετείχε στις μουσικοχορευτικές 

εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τις εορταστι-

κές εκδηλώσεις στην τελετή για το «Ξεθρό-
νιασμα» της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, 
στην Πλατεία «Χάνια» στα Βασιλικά. 

ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Εκδρομή στα Αμπελάκια

Στα πλαίσια του σχεδιασμού για την 
οργάνωση και την υλοποίηση προ-

γραμμάτων πρόληψης υγείας στα ΚΑΠΗ, 
πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα: 
«Οφθαλμολογικές Παθήσεις» από την 
οφθαλμίατρο Γεωργία Καρκαμάνη, στο 

ΚΑΠΗ Τριλόφου. Η ανταπόκριση των με-
λών των ΚΑΠΗ ήταν μεγάλη και κατά τη 
διάρκεια των ομιλιών είχαν την ευκαιρία 
να εκφράσουν τις απορίες τους  και έδει-
ξαν ενδιαφέρον για τις συμβουλές που 
προτάθηκαν. 

Μονοήμερη εκδρομή στα Αμπελά-
κια πραγματοποίησαν τα μέλη του 

ΚΑΠΗ Νέας Ραιδεστού. Στα Αμπελάκια 
οι επισκέπτες εκκλησιάστηκαν στον Άγιο 

Παντελεήμονα και επισκέφτηκαν παλιά 
αρχοντικά και το λαογραφικό μουσείου. 
Στην επιστροφή επισκέφτηκαν και την 
παραλία του Αγίου Παντελεήμονα.

ΚΑΠΗ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

Μουσικές εκδηλώσεις
Η χορωδία του ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου συμμετείχε σε μουσική εκδήλωση στην 

εκκλησία του Αγ. Φώτιου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ την Κυ-
ριακή 23 Απριλίου συμμετείχε στο παραδοσιακό γλέντι που ακολούθησε τη Πανη-
γυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Κ. Σχολαρίου. 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε στο 

δημοτικό θέατρο Θέρμης η χο-
ρωδιακή συνάντηση χορωδιών 
των μελών του ΚΑΠΗ του δήμου 
Θέρμης. Στην εκδήλωση συμ-
μετείχαν οι χορωδίες των μελών 
των ΚΑΠΗ Θέρμης, Βασιλικών, 
Τριλόφου, Κάτω Σχολαρίου, 
Καρδίας, Νέας Ραιδεστού και Τρι-
αδίου.

Χορωδιακή συνάντηση

Ο δήμαρχος Θέρμης βραβεύει το Καπή Τριαδίου για τη 
συμμετοχή του

Η χορωδία του 
ΚΑΠΗ Κάτω 
Σχολαρίου

Η χορωδία του 
ΚΑΠΗ Θέρμης

Η χορευτικό 
του ΚΑΠΗ 
Τριλόφου



Εγγραφές στους παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Από τη Δευτέρα 22 Μαΐου έως την Πα-
ρασκευή 16 Ιουνίου από τις 07:30 έως 

τις 13:00 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής για τη 
φοίτηση των παιδιών τους στους παιδικούς 
και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου 
Θέρμης.
Στο δήμο Θέρμης λειτουργούν συνολικά 
επτά (7) δομές παιδικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών, στις οποίες φιλοξενούνται 
βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών 
και προνήπια ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών. 
Οι παιδικοί σταθμοί του δήμου Θέρμης κα-
λύπτουν όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα 
του δήμου.
Όλοι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθ-
μοί εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελ-
ματικής Ζωής», δέχονται όμως και επιπλέον 
παιδιά έως τη συμπλήρωση της δυναμικό-
τητάς τους, με οικονομική επιβάρυνση των 
γονέων, ενώ υπάρχουν ελαφρύνσεις για 
τους μόνιμους κατοίκους ή δημότες εφόσον 
δεν δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ ή έχουν κάνει αίτηση και έχουν απορ-
ριφθεί.
Οι παιδικοί σταθμοί του δήμου Θέρμης λει-
τουργούν καθημερινά από τις 7:00 π.μ. έως 
16:00 μ.μ. Οι σταθμοί παραμένουν κλει-
στοί τον μήνα Αύγουστο, ενώ τις εργάσιμες 
ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και 
Πάσχα, παραμένει ένας σταθμός ανοικτός 

σύμφωνα με τη δυναμικότητα των παιδιών 
που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν οι γονείς που έχουν ανά-
γκη.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Θέρμης δια-
θέτουν αυλές με πιστοποιημένα παιχνίδια, 
αίθουσες εκδηλώσεων και ομαδικών δρα-
στηριοτήτων. Σε όλα τα παιδιά παρέχεται 
δωρεάν σίτιση (πρωινό, φρούτο και μεση-
μεριανό), άριστης ποιότητας, με προσεγμέ-
νο διαιτολόγιο μελετημένο από διαιτολόγο 
και παιδίατρο.
Διαθέτουν άριστα καταρτισμένο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, καθώς και δωρεάν υπη-

ρεσίες παιδιάτρου, ο οποίος επισκέπτεται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα τους παιδι-
κούς σταθμούς, τηρεί ατομική καρτέλα για 
το κάθε παιδί, ελέγχει τον εμβολιασμό των 
παιδιών, δίνει οδηγίες διατροφής, ενημε-
ρώνει εγγράφως τους γονείς για την υγεία 
των παιδιών τους και λογοπεδικού, ώστε να 
αναπτύσσονται στο έπακρο οι νοητικές και 
γλωσσικές τους ικανότητες και να ελέγχεται 
η γενικότερη πορεία της ανάπτυξής τους. 
Για τις μετακινήσεις των παιδιών, ηλικίας 
άνω των 2 ετών, από και προς τους Παιδι-
κούς Σταθμούς Μελισσόπουλα (Θέρμη, Ν. 
Ραιδεστό και Τριάδι) και Ελαφάκια (για Τα-
γαράδες και Ν. Ρύσιο), διαθέτουν σχολικά 
λεωφορεία, τα οποία μπορούν να χρησιμο-

ποιούν οι γονείς με μικρή οικονομική επιβά-
ρυνση, των 30 € μηνιαίως, ενώ για γονείς 
που κάνουν χρήση μιας μόνο διαδρομής 
από ή προς τον Π.Σ., με 20 € μηνιαίως και 
γονείς που μετακινούν δύο παιδιά, με 50 € 
μηνιαίως.

Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του 
δήμου Θέρμης είναι οι εξής:
•  Στην Θέρμη (περιοχή αεροδρομίου) 

λειτουργεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός 
«Μελισσόπουλα» (Τηλ. επικοινωνίας: 
2310472666, 489315)

•  Στο Ν. Ρύσιο (στροφή Ν. Ρυσίου) λει-
τουργεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός 
«Ελαφάκια» (Τηλ. επικοινωνίας: 23920 
71979, 71983)

•  Στο Πλαγιάρι λειτουργεί ο Βρεφονηπια-
κός Σταθμός «Νότες Στοργής» (Τηλ. επι-
κοινωνίας: 2392066516)

•  Στα Βασιλικά λειτουργεί Δημοτικός Βρε-
φοπηνιακός Σταθμός (Τηλ. επικοινωνίας: 
2396022397)

•  Στη Θέρμη λειτουργεί Δημοτικός Βρε-
φονηπιακός Σταθμός (Τηλ. επικοινωνίας: 
2310462555)

•  Στην Καρδία λειτουργεί ο Παιδικός Σταθ-
μός «Γλυκές Μελωδίες» (Τηλ. επικοινω-
νίας: 2392066433)

•  Στη Νέα Ραιδεστό λειτουργεί ο Παιδικός 
Σταθμός «Φωλίτσα» (Τηλ. επικοινωνίας: 
2310465017)

Μια μέλισσα ξεχάστηκε 
στα «Μελισσόπουλα»

Η θεατρική ομά-
δα 2+2 παρου-

σίασε στον χώρο 
του παιδικού σταθ-
μού το θεατρικό 
έργο «Η Ξεχασιάρα 
Μέλισσα» της Άν-
νας Γαρεφαλάκη. 
Τα παιδία παρακο-
λούθησαν μια παράσταση με ζωντανή πρωτότυπη μουσική 
και παραδοσιακό παιχνίδι ενταγμένο στη δράση και είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν «το θαυμαστό κόσμο των μελισσών 
μέσα από μια πρωτότυπη ιστορία για το σήμερα και το πά-
ντα…..». Τα παιδιά συμμετείχαν με χαρά στο διαδραστικό οι-
κολογικό παραμύθι, τραγουδώντας και παίζοντας παιχνίδια με 
τους πρωταγωνιστές αποκομίζοντας ταυτόχρονα γνώσεις για τη 
φύση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μαθήματα 
ανακύκλωσης

Εκπρόσωπος του φορέα διαχείρισης απορριμ-
μάτων της Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΣΔΑ), 

μετά από πρόσκληση του Ν.Π.Δ.Δ. επισκέφτηκε 
όλους τους παιδικούς σταθμούς του δήμου και με 
πολύ απλό τρόπο ευαισθητοποίησε τα παιδιά σε 
θέματα ανακύκλωσης. Τα παιδιά παρακολούθη-
σαν ένα βίντεο με θέμα την ανακύκλωση και στην 
συνεχεία όλοι μαζί φτιάξανε χαρτοπολτό και μετά 
χαρτί από ανακυκλωμένο πολτό. 
Τα παιδιά χάρηκαν την διαδικασία ενώ βιωματικά 
αντιληφθήκαν την σπουδαιότητα της ανακύκλω-
σης στην καθημερινότητα τους. Η αρμόδια υπάλ-
ληλος του φορέα προσκάλεσε το προσωπικό και 
τα παιδιά των σταθμών να επισκεφτούν το περι-
βαλλοντικό πάρκο της Θέρμης και να παρακο-
λουθήσουν την διαδικασία κοντά στην φύση.

Επιμορφωτικές 
συναντήσεις

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότη-
τας Τριλόφου, έκλεισε ο κύκλος τριών επιμορφω-

τικών συναντήσεων, που απευθυνόταν στο βοηθητικό 
προσωπικό των παιδικών σταθμών του Δ. Θέρμης. Την 
επιμόρφωση έκανε ο χημικός, πιστοποιημένος εκπαι-
δευτής στο μητρώο του ΕΦΕΤ Θανάσης Σαρακίνος.
Το θέμα, ο σκοπός και οι στόχοι του επιμορφωτικού 
προγράμματος αφορούσε την ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των εργαζομένων στις δομές του ΝΠΔΔ, όσον 
αφορά τους κανόνες και τις καλές πρακτικές της υγιει-
νής και ασφάλειας τροφίμων. Το κλίμα στη διάρκεια 
των συναντήσεων ήταν θετικό, συμμετοχικό και κατά 
συνέπεια ανταποκρινόταν σε ικανοποιητικό βαθμό στις 
προσδοκίες και ανάγκες των εκπαιδευόμενων.
Στο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται και μια επόμενη επι-
μορφωτική συνάντηση προκειμένου να αποτιμηθούν τα 
αποτελέσματα στην πράξη του προγράμματος.



Τέσσερα βραβεία για 
το ΓΕΛ Βασιλικών

ΣΤΟΝ 3Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
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Τέσσερα (4) βραβεία απέσπασαν 
συνολικά οι μαθητές του ΓΕΛ Βασι-

λικών, οι οποίοι  συμμετείχαν στον 3o 

μαθητικό διαγωνισμό video, αφίσας, 
comic, σκίτσου, ζωγραφιάς  που διορ-
γάνωσε το Γραφείο Αγωγής Υγείας της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα 
«Χτίζοντας  γέφυρες και όχι  τείχη στην 
κοινωνία και στο σχολείο». 
Οι μαθητές  του Λυκείου Βασιλικών με 
την παιδαγωγική υποστήριξη και καθο-
δήγηση των εκπαιδευτικών τους Πανα-
γιώτας Γκαγκαλνά και Ελένης Μακρή 
ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και 
συμμετείχαν με τέσσερα έργα σε τέσσε-
ρις κατηγορίες: μουσικό video, ζωγρα-
φιά, αφίσα και comic. H τελετή βράβευ-
σης των μαθητών και μαθητριών έγινε 
την Τρίτη 25 Απριλίου στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων της Φιλόπτωχου Αδελφότη-
τας Ανδρών Θεσσαλονίκης (Φ.Α.Α.Θ.),. 
Συγκεκριμένα απέσπασαν:
Το 1ο βραβείο στην κατηγορία μουσικό 
video με το τραγούδι «Αγάπη είναι» με 
τους παρακάτω μαθητές/τριες: Καλο-
γιάννης Χριστόδουλος (στίχοι -μουσική 

-τραγούδι), Χατζηαντωνίου Ιωάννα (στί-
χοι), Κατσικά Δέσποινα (τραγούδι), Με-
λισσίδης Γιώργος (τραγούδι), Γεροθα-
νάση Ευρυδίκη (τραγούδι), Παρθενιώτη 
Αναστασία (τραγούδι), Παπαθανασίου 
Πίστη (τραγούδι), Τσιάμη Ευαγγελία 
(τραγούδι), Θεοδωράκη Μαρία (τραγού-
δι), Κώτσια Ιφιγένεια (τραγούδι), Παπα-
δοπούλου Μαρία (τραγούδι) και Κολα-
νίδου Έλενα (κάμερα)
Το 2ο βραβείο στην κατηγορία αφίσα με 

το έργο της μαθήτριας Κατσικά Δέσποινας.
Το 2ο βραβείο στην κατηγορία ζωγραφιά 
με το έργο της μαθήτριας Νεοφύτου Μα-
ρίας-Ελένης.
Και το 3ο βραβείο στην κατηγορία comic 
με το έργο της μαθήτριας Χατζηϊωάνου 
Ιωάννας-Ελισάβετ                                                                                                 
Τα έργα τους, αφίσες, ζωγραφιές και 
comic, εκτέθηκαν στην αίθουσα τέχνης 
της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Ανδρών 
Θεσσαλονίκης.   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ

«Γιορτή της Άνοιξης -Μητέρας»
3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ - ΤΡΙΑΔΙΟΥ

Γονείς και δάσκαλοι έβαψαν τα κάγκελα
Με την εθελοντική διάθεση γονέων και δα-

σκάλων του σχολείου και την παρουσία 
του αντιδημάρχου πρασίνου Στέργιου Γκιζάρη, 
του πρόεδρου της επιτροπής  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Σταύρου Κουγιουμτζίδη και του 
διευθυντή του σχολείου Δημήτρη Γαβριηλίδη 
βάφτηκαν τα κάγκελα του 3ο Δημοτικού Σχο-
λείου Θέρμης –Τριαδίου.
Όπως επισημαίνει, στα Θέρμης Δρώμενα,  η 
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων του σχολείου Μαρία Κώνστα η εθελοντική 
δράση για το βάψιμο του αυλόγυρου και τον 
εξωραϊσμό του χώρου της αυλής, εντάσσατε 
στις δράσεις που αναπτύσσει ο Σύλλογος για 
την βελτίωση της εικόνας του σχολείου.
Αξιοσημείωτη, είναι, επίσης, η πρωτοβουλία 
του συλλόγου για το απογευματινό άνοιγμα 
της αυλής του σχολείου, προκειμένου να ψυ-
χαγωγούνται οι μαθητές και να αποτρέπονται 
φαινόμενα βανδαλισμών και καταστροφών. 
Στο ίδιο πλαίσιο ο Συλλόγου Γονέων και Κη-

δεμόνων βοήθησε στο βάψιμο τοίχων του σχο-
λείου, το σβήσιμο βωμολοχιών, καθώς και το 
βάψιμο πορτών.
Συνέβαλε, επίσης, στον εξοπλισμό του σχολεί-
ου, με την αγορά τεσσάρων τηλεοράσεων, δύο 
προτζέκτορων, τριών βιβλιοθηκών, καθώς και 
σκαμπό και καρεκλάκια για την αίθουσα της 
μουσικής.
Παράλληλα ο σύλλογος διοργανώνει Χρι-
στουγεννιάτικό παζάρι, αποκριάτική εκδήλω-
ση  και Πασχαλινό παζάρι με στόχο πάντα την 
ενίσχυση του σχολείου.

Ευχαριστήριο
 
Aξιότιμε κ. Δήμαρχε
Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε  Παιδείας
Αξιότιμοι κ. Δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Θέρμης,
    
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της εξόρ-
μησης του σχολείου μας στην Κύπρο, με κύ-
ριο στόχο τη βράβευση του τμήματος Α1 του 
σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, αφού απέσπασε το 1ο βραβείο στην 
κατηγορία project και πολυμεσική παρουσία-
ση στο πλαίσιο του Πανελλήνιου διαγωνισμού 
«ΚΥΠΡΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ -ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ: Εκπαιδευ-
τικές γέφυρες» θέλουμε να σας κάνουμε συμ-
μέτοχους της εξαιρετικής χαράς και της συγκίνη-
σης που βίωσαν οι μαθητές και μαθήτριες μας 
καθώς και οι υπεύθυνοι και συνοδοί καθηγητές 
τους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο 
μαρτυρικό νησί. 
Αλλά κυρίως θέλουμε να σας εκφράσουμε τις 
ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας που στη-
ρίξατε και ηθικά και οικονομικά αυτή τη μεγάλη 
ευκαιρία για τους μαθητές μας. 
Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια  που είστε 
αρωγοί σε τέτοιες πρωτοβουλίες που τιμούν τη 
σχολική κοινότητα και όχι μόνο, αλλά και ολό-
κληρη την τοπική κοινωνία του δήμου μας.

Με τιμή

Ο Διευθυντής                        Η υπεύθυνη καθηγήτρια

Κωνσταντίνος                          Δήμητρα

Καλυβόπουλος         Μπεχλιβάνη -Σαββοπούλου

Τη «Γιορτή της 
Άνοιξης -Μη-

τέρας» πραγματο-
ποίησε για πρώτη 
φορά το Δημοτικό 
Σχολείου Νέου Ρύ-
σιου την Κυριακή 
14 Μαΐου. 
Στη διοργάνωση 
αυτή που ήταν 
ανοιχτή για το κοινό, συμμετείχε ο Λαογραφικός Σύλλογος «Η ΑΡΕΤ-
ΣΟΥ» με το χορευτικό τμήμα ενηλίκων και παιδιών, ο μάγος Merlin 
όπου με τα μαγικά του κατέπληξε μικρούς και μεγάλους, παρουσιά-
στηκαν χειροτεχνίες όπου με αγάπη προσέφεραν παιδιά και γονείς του 
σχολείου μας, υπήρχε  barbeque, τα παιδιά του σχολείου μας παρου-
σίασαν παραδοσιακούς χορούς, ενώ μεγάλο ενθουσιασμό προκάλεσε 
η λαχειοφόρος αγορά που περιελάμβανε δώρα που ευγενικά προσέφε-
ραν για την υποστήριξη του σχολείου μας επιχειρήσεις και ιδιώτες από 
ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. 
Την εκδήλωση αυτή διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Νέου Ρύσιου.



Συνάντηση με ακαδημαϊκούς από τη 
Σουηδία, που δραστηριοποιούνται στο 

πεδίο της Δια Βίου Μάθησης, είχε ο δή-
μαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής 
Δια Βίου Μάθησης του δήμου Θέρμης. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, δόθηκε η 
δυνατότητα ανταλλαγής σκέψεων και ιδε-
ών, για την ενίσχυση του θεσμού της εκ-
παίδευσης ενηλίκων και ευρύτερα της Δια 
Βίου Μάθησης.
Παράλληλα, διερευνήθηκαν τρόποι ανά-
πτυξης συνεργασιών με δήμους της Σου-
ηδίας και άλλων δήμων της Ε.Ε., που θα 
έχουν σαν στόχο τη μεταφορά και την 

εφαρμογή καλών πρακτικών με καινοτό-
μο χαρακτήρα στα προγράμματα Δια Βίου 
Μάθησης του δήμου μας. Οι ακαδημαϊ-
κοί Πέτρος  Γουγουλάκης, Lars Naeslund,  
Kenneth Abrahamsson και Robert 
Hoghielm από τη Σουηδία και η αντιπρο-
σωπεία του δήμου Θέρμης αποτελούμε-
νη από τους: Θανάση Σαρακίνο, Ελένη 
Μαλούπα, Δημήτρη Γουδίρα και Ανδρέα 
Οικονόμου, με επικεφαλής το δήμαρχο κ. 
Παπαδόπουλο, συμφωνήσαν στην πρώτη 
φάση της συνεργασίας τους να δημιουρ-
γηθεί ένα δίκτυο δήμων, αλλά και άλλων 
φορέων με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο πε-
δίο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ανάπτυξη συνεργασιών του δήμου 
Θέρμης με δήμους της Σουηδίας
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2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 

Καλλωπισμός του αύλιου χώρου
ΣΤΗΝ 22Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διάκριση για το 1ο ΓΕΛ Θέρμης

Τη φροντίδα 
και τον καλ-

λωπισμό του 
σχολείου τους, 
ανέλαβε, με την 
βοήθεια των γο-
νέων των παι-
διών, ο Σύλλογος 
Διδασκόντων του 
2ου Νηπιαγωγεί-
ου Πλαγιαρίου. 
Γονείς και εκπαι-
δευτικοί προχώ-
ρησαν στη φροντίδα και τον καλλωπισμό, 
μεταμορφώνοντας τον εξωτερικό χώρο 
του σχολείου τους.
Οι εθελοντές, φόρεσαν ρούχα εργασίας 
και το χαμόγελο τους, πήραν μαζί τους 
ένα ζευγάρι γάντια, χρώματα αλλά και 
την καλή τους διάθεση και ενώνοντας τις 
δυνάμεις τους, συγκεντρώθηκαν για να 
ξύσουν, να στοκάρουν, να βάψουν και να 
διαμορφώσουν τον περιβάλλοντα χώρο 
του Νηπιαγωγείου με πολλά χρώματα και 
παιχνίδια. Στόχος τους να αλλάξει η  όψη 
του σχολείου. 
Συγκεκριμένα δημιούργησαν επιδαπέδια 
παιχνίδια στα πλακάκια της αυλής του 
Νηπιαγωγείου, επιδιόρθωσαν το σπιτάκι, 
βάψανε παγκάκια και δημιούργησαν γλά-
στρες με  ελαστικά αυτοκινήτου, όπου φύ-
τεψαν λουλούδια. Παράλληλα, έκοψαν   
τα ξερά δέντρα, δημιούργησαν παιχνίδια 
δαπέδου με αριθμούς όπως φιδάκι και 

κουτσό και κρέ-
μασαν βαμμένα 
ελαστικά στους 
τοίχους για να 
γίνουν γλάστρες.  
Μιλώντας για την 
εθελοντική αυτή 
δράση η προϊ-
σταμένη του 2ου 
Νηπιαγωγε ίου 
Πλαγιαρίου Σο-
φία Μαγλαρίδου 
επεσήμανε πως 

«από την έναρξη της φετινής σχολικής 
χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων σχο-
λείου, έθεσε ως πρωταρχικό στόχο, την 
διαμόρφωση της αυλής του Νηπιαγω-
γείου, ώστε να βελτιωθεί αισθητικά, λει-
τουργικά και παιδαγωγικά και να μετατρα-
πεί σε ελκυστικό μέσο αγωγής και πάντα 
με περιβαλλοντική συνείδηση. 
Έτσι λοιπόν το Σάββατο 13 Μαϊου, γονείς 
και εκπαιδευτικοί, οργανωθήκαμε στην 
αυλή του Νηπιαγωγείου μας για να την 
ομορφύνουμε και να δημιουργήσουμε 
έναν ευχάριστο χώρο με αισθητική και με 
ερεθίσματα για παιχνίδι», σημείωσε.
Παράλληλα, ευχαρίστησε το δήμο Θέρ-
μης για την προμήθεια λουλουδιών, 
φυτοχώματος και χρωμάτων, τους επαγ-
γελματίες της περιοχής που προσέφεραν 
ελαστικά και κορμούς στο σχολείο,  κα-
θώς και τους γονείς που βοήθησαν στην 
μεταμόρφωση της αυλής. 

Εύφημη μνεία απονεμήθηκε στο 1ο ΓΕΛ 
Θέρμης στην 22η έκθεση μαθητικής 

φωτογραφίας, που διοργάνωσε  το Φωτο-
γραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όχι μόνο 
για συνολικό αποτέλεσμα της παρουσίας 
του, αλλά και για την ομαδικότητα με την 
οποία παρήχθει το αποτέλεσμα που πα-
ρουσίασε, ενώ η μαθήτρια της Γ Τάξης 
και μέλος της φωτογραφικής ομάδας του 
σχολείου, Ιωάννα Κατσαούνου, απέσπα-
σε το δεύτερο βραβείο για το δημιουργικό 
αποτέλεσμα στις φωτογραφίες της.
Την φωτογραφικής ομάδας του 1ου ΓΕΛ 
Θέρμης, που πήραν μέρος στον διαγω-
νισμό αποτελούσαν οι μαθητές -τριες, 
Ζλατάνος Γιώργος, Μούλκα Θάλεια, Με-
ταλούλη Χριστίνα, Παπασχοινάς Αλέξαν-
δρος της Β Τάξης και Κατσαούνου Ιωάννα 
της Γ Τάξης.

Η 22η έκθεση μαθητικής φωτογραφίας, 
διοργανώθηκε από το Φωτογραφικό Κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του προ-
γράμματος δράσης του για το 2017. Τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού παρου-
σιάστηκαν σε ομαδική έκθεση μαθητικής 
φωτογραφίας, στο φουαγιέ στο ισόγειο 
του νέου Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.
Σ’ αυτή την έκθεση παίρνουν μέρος τα 
Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσσαλονίκης 
(ιδιωτικά και δημόσια) που έχουν στο 
πρόγραμμά τους σαν κανονικό μάθημα ή 
σαν επιλογή το μάθημα της φωτογραφίας 
ή διατηρούν φωτογραφική ομάδα, καθώς 
και μεμονωμένοι μαθητές που ασχολού-
νται με τη φωτογραφία. Παράλληλα φι-
λοξενούνται και ομαδικές εργασίες από 
σχολεία του εξωτερικού ή άλλα μέρη της 
Ελλάδος.

Από αριστερά ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος και οι καθηγητές από τη Σουηδία



ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο ΚΑΣ Ν. Ραιδεστού
στην Β’ ΕΚΑΣΘ
Στην Β τοπική κατηγορία της Ένωσης Κα-

λαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλο-
νίκης (ΕΚΑΣΘ) θα αγωνίζεται από τη νέα 
περίοδο η αντρική ομάδα του συλλόγου 
του Κ.Α.Σ. Νέας Ραιδεστού. 
Η ομάδα μπάσκετ της Νέας Ραιδεστού χω-
ρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη δυσκολία 
κέρδισε στον τελευταίο αγώνα του πρωτα-
θλήματος της Γ1 της ΕΚΑΣΘ τους Ιππότες 
Χαριλάου με σκορ 65-79 και εξασφάλισε 
την πρωτιά στον όμιλο και την απευθείας 
άνοδο στην Β τοπική κατηγορία. Για τον 

ΚΑΣ Νέας Ραιδεστού (προπονητής Σ. Μη-
τακίδης) στον φινάλε του πρωταθλήματος 
η ομάδα κέρδισε τον αγώνα πετυχαίνοντας 
τις εξής επιδόσεις: Μέρμηγκας 2, Σαμαράς 
3, Λαζαρίδης 18 (4), Γρηγορίου 7 (2), Μυ-
λωνάς 2, Κουτζιαμπάσης 10, Λαγός 10 
(2), Παλιόγκας 4, Θάνος 7,Φίλλιος 6, Τζιο-
βάρας 2, Φωτιάδης 5.
Ο πρόεδρος Κώστας Κυζιρίδης και το Δ.Σ. 
του συλλόγου συγχαίρει και ευχαριστεί 
τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για 
την επίτευξη του στόχου της ανόδου.
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Στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου στην κατηγορία των Παμπαίδων και Πα-
γκορασίδων Β’ που διεξήχθη στο Στάδιο Αμπελοκήπων πήρε μέρος το αθλητικό 

φυτώριο Θέρμης Άδωνις με τη συμμετοχή 5 αθλητών και 7 αθλητριών. Τα κορίτσια 
αγωνίστηκαν στους δρόμους 60 και 1000 μ., στο άλμα σε μήκος και στο μπαλάκι. 
Ενώ τα αγόρια στο άλμα σε ύψος, στη σφαίρα και στο δρόμο 1000 μ.

Με γ ά λ η 
ε π ι τ υ χ ί α 

με τη συμμέτο-
χη 71 αθλητών 
και αθλητριών 
πραγματοποιή-
θηκε στο καφέ 
ΑΝΕΜΙ στη Νέα 
Ραιδεστό. Το 
πάρκο στη Νέα 
Ραιδεστό γέμισε 
χαρούμενα παι-
δικά πρόσωπα, 
φωνές, χτυπο-
κάρδια και φυ-
σικά .... πολύ 
σκάκι.
Οι  71 μαθητές από όλη την Θεσσαλο-
νίκη που συμμετείχαν, χωρίστηκαν σε 2 
γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο αποτε-
λούνταν από παιδιά από την Α’ έως την 
Γ’ τάξη δημοτικού και το δεύτερο από 
παιδιά την Δ’ έως την ΣΤ’ τάξη δημοτι-
κού. Στο πρώτο συμμετείχαν 40 παιδιά 
και στο δεύτερο 31.
Στο αγωνιστικό μέρος στο πρώτο γκρουπ 
πρώτευσε ο Αλέξανδρος Μπαλαφούτας 
με 6/6, δεύτερος αναδείχτηκε ο Ραφαήλ 
Στουραϊτης, επίσης με 6/6 και στην τρί-
τη θέση κατέλαβε ο Κωστής Σκοδράς με 
5/6. Στην ίδια κατηγορία πρώτη στα κο-
ρίτσια ήταν η Θωμαή Οικονόμου με 4/6 
δεύτερη η Αγγελική Αλτινάκη με 3,5/6 
και τρίτη η Χρυσή Κύρου με 2,5/6/

Στο δεύτερο 
γκρουπ δυνα-
μικότητας πρώ-
τος για δεύτερη 
συνεχή χρονιά 
αναδείχτηκε ο 
Στέφανος Μα-
γκαλάκης με 6/6, 
δεύτερος αναδεί-
χτηκε ο Χρήστος 
Σιουτόπουλος με 
5/6 και τρίτος ο 
Γραμμένος Τζι-
ούρνας με 4,5/6. 
Αντίστοιχα στα 
κορίτσια στην 

ίδια κατηγορία πρώτη ήταν η Ανθούλα 
-Ελπίδα Τσιβελεκίδου με 3,5/6 δεύτερη 
η Ευανθία Χαντζαρίδου με 3/6 και τρίτη 
η Μαρία Τσάκωνα με 3/6 επίσης.
Η διοίκηση τους συλλόγου εκφράζει τις 
ευχαριστίες της στους προπονητές και 
παίκτες της αγωνιστικής ομάδας Α.Π.Ο. 
Θέρμης «Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ» και διαιτητές 
του τουρνουά, Κ. Σιουτόπουλο, Κ. Ζωνί-
δη, Κ. Χριστοφορίδη του Χρ., Κ. Χριστο-
φορίδη του Γ., Κ. Μποντζώρλο, Κ. Μαυ-
ρίδου, τον εκπρόσωπο της Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 
Σάββα Μαυρομούστακο, το καφέ ΑΝΕ-
ΜΙ που για δεύτερη χρονιά αγκάλιασε 
την διοργάνωση, τα φροντιστήρια ΒΟΓΙΑ-
ΤΖΗ, καθώς και τους τοπικούς παράγο-
ντες που τίμησαν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση.

ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΚΙ

Μεγάλη συμμετοχή στο 3ο τουρνουά 
σκάκι μαθητών δημοτικού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ

12oς διεθνής μαραθώνιος 
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Το αθλητικό φυτώριο Θέρμης Άδωνις 
έδωσε το παρών και στον 12ο Διεθνή 

Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
στους δρόμους των 10.000, 5.000 και 
1.000 μ. Η μέρα ξεκίνησε με τους μι-

κρούς αθλητές, πάνω από 40 στον αριθ-
μό που έτρεξαν στα 1000 μ.. Ακολούθη-
σαν οι 6 μεγαλύτεροι στα 10 χιλιόμετρα 
και η γιορτή έκλεισε με τη συμμετοχή 30 
αθλητών και φίλων στα 5 χιλιόμετρα. 

Διασυλλογικό 
πρωτάθλημα στίβου



21ΑθλητισμόςΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 0

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Μια εκπληκτική εμπειρία έζησαν 
οι αθλητές που συμμετείχαν στο 

τριήμερο διεθνής φεστιβάλ Μίνι Μπά-
σκετ, που πραγματοποιήθηκε στο κλει-
στό γυμναστήριο του δήμου Θέρμης. 
Μουσική, μπαλόνια, πολλοί αγώνες 
που διεξαγόταν παράλληλα σε τρία τε-
ρέν, συνέθεταν μια γιορτή του Μπάσκετ 
στην οποία συμμετείχαν πάνω από 30 
ομάδες και 300 αθλητές από την Ελ-

λάδα αλλά και το εξωτερικό. Το «2nd 
International Mini Basket Festival» δι-
οργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά 
η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων 
Θεσσαλονίκης (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.), σε συνερ-
γασία με το δήμο Θέρμης και το αθλη-
τικό σύλλογο ΚΑΣ Νέας Ραιδεστού. 
Στη διοργάνωση συμμετείχαν αγόρια  
και κορίτσια, γεννημένα το 2006 και  
νεώτερα. 

Κατά τη διάρκεια του «2nd International 
Mini Basket Festival» πραγματοποιή-
θηκαν σεμινάρια προπονητικής, ειδικά 
για τις μικρές ηλικίες, με τη συνδρομή 
έμπειρων προπονητών από τον ελληνικό 
χώρο και τη Σερβία για αγόρια και κορί-
τσια, αθλητές και αθλήτριες ηλικίας από 
7 έως 11 ετών. 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης οι νεαροί 
αθλητές συμμετείχαν επίσης σε ψυχα-

γωγικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 
(επίσκεψη σε μουσεία, αξιοθέατα, αθλη-
τικούς χώρους), κάνοντας συναρπαστι-
κότερη την παραμονή τους στη Θεσσα-
λονίκη.
Με ανακοίνωση της η ΕΚΑΣΘ ευχαριστεί 
το δήμο Θέρμης για την ευγενική του 
προσφορά, την αμέριστη συμπαράσταση 
σε όλους τους τομείς για την διεξαγωγή 
μιας ξεχωριστής διοργάνωσης.

Α.Ο. ΘΕΡΜΗΣ «ΘΕΡΜΑΙΟΣ»

Μετάλλια στο 
Μπάντμιντομ

Ένα χρυσό και ένα ασημένιο για την Μαριαελέ-
νη Ρούγκλιου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Μπάντμιντον U17 και ένα χάλκινο για τον Θωμά 
Ρούγκλιο, στο Αντρών Γυναικών, κατέκτησαν οι 
αθλητές του Α.Ο. Θέρμης «Θερμαίος». Στη διορ-
γάνωση πήραν μέρος 198 αθλητές και αθλήτριες.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά ο Θερμαϊκός Θέρμης σε συνεργα-
σία με το δήμο Θέρμης διοργανώνουν στο κλειστό γυμνα-

στήριο Θέρμης το 3rd skill improvement basketball camp, το 
χρονικό διάστημα 16-18 Ιουνίου.
Όπως και πέρσι στη διοργάνωση θα συμμετέχει και ο Legend 
του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου basketball Όντι Νόρις 
(Portland, Barcelona, Treviso, Περιστέρι, NBA Ambassador, 
World camper). Μαζί του θα παραβρίσκονται και τις 3 ημέρες 
του camp o Νίκος Παππάς (Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, Bilbao), 
o Μιχάλης Τσαϊρέλης (Άρης, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ).
Μαζί τους θα παραβρεθούν και πολλοί εκλεκτοί επισκέπτες, 
όπως έγινε τη προηγούμενη χρονιά (Μούρτος Σ., Ζάρας Θ., Δέ-
δας Γ., Τσάβας Λ., Παπαγεωργίου Χ., Λυπιρίδης Β., Βεργίνης 
Δ., Μανωλόπουλος Σ., Δέδας Σ., κ.α.)
Στα παιδιά θα προσφέρεται κολατσιό -χυμός, οι μικροί αθλη-
τές θα απασχολούνται και από καθηγήτρια καλλιτεχνικών στο 
διάλειμμα του basketball, ενώ στο τέλος του camp θα υπάρξει 
αγώνας επίδειξης Basketball με αμαξίδιο.

ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Όντι Νόρις στο καμπ 
του Θερμαϊκού

30 ομάδες και 300 αθλητές στο διεθνή 
φεστιβάλ του μίνι μπάσκετ στη Θέρμη



«Στη γη της Μακεδονίας»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 0

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
22

«Σ τη γη της Μακεδονίας» ήταν ο τίτ-
λος της επετειακής εκδήλωσης, 

που παρουσίασε στην πλατεία Παραμάνα 
της Θέρμης ο σύλλογος Γηγενών Μακεδό-
νων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» την 
Παρασκευή 19 Μαΐου, με την ευκαιρία του 
εορτασμού των 25 χρόνων από την ίδρυση 
του.
Η εκδήλωση ήταν μία προσεγμένη παρου-
σίαση, χορών, ήχων και φορεσιών από πε-
ριοχές της Μακεδονίας, που πρώτη φορά 
χορεύονταν στην πλατεία της Θέρμης.
Το πρόγραμμα άνοιξε το παιδικό τμήμα, το 
οποίο χόρεψε χορούς από την περιοχή της 
Χαλκιδικής: «Συρτό, Τριανταφυλλιά, Τ’ Αη-
λιά, Ένας κουντός κοντούτσικος, Μανιώ». 
Ακολούθησε το τμήμα Ενηλίκων Β, το 
οποίο μας μετέφερε σε μια γνώριμη, για 
τους ήχους και τους χορούς, περιοχή, την 
Αλμωπία χορεύοντας: «Ράικο, Πατρούνινο, 
Τικφέσκο, Ζαβλιτσαίνα, Μπαϊντούσκινο, 
Σουλεϊμάν». Οι πολύχρωμες φορεσιές της 
Επισκοπής και της Αριδαίας συμπλήρωναν 
το σκηνικό.
Τη σκυτάλη πήρε στην συνέχεια το τμήμα 
Ενηλίκων Α, το οποίο χόρεψε και τραγού-
δησε χορούς από την περιοχή της Ασσή-
ρου: «Συρτό, Λενιώ, Θουδώρα, Κάτω στη 
Ρόιδω, Βράδιασε και πού θα μένω».
Στη συνέχεια το σκηνικό άλλαξε και το τμή-
μα Ενηλίκων Γ παρουσίασε χορούς από την 

Δράμα, με φορεσιές από την Πετρούσα και 
την Καλή Βρύση Δράμας και τη συνοδεία 
νταχαρές, λύρας και γκάιντας. Για πρώτη 
φορά παρουσιάστηκαν οι χοροί «Εγώ θα 
πάω στην πόλη, Τρέξε Γιάννα, Μαντζουρά-
να, Κόρη πούλαγε κρασί, Αντικριστός Βώ-
λακα, Σ’ αυτό το σπίτι το ψηλό». 
Το πρόγραμμα ολοκλήρωσε το τμήμα Νέων 
φορώντας τις χαρακτηριστικές φορεσιές των 
Γενίτσαρων και της Μπούλας και τα κορί-
τσια, φορώντας τη φορεσιά της Νάουσας, 
χόρεψαν: «Ζαλιστό, Κάτω στη Ρόιδω, Μα-

κρυνίτσα, Μουσταμπέικο, Μελικέ, Νιζάμικο, 
Αλώνια». Όλα τα τμήματα κατέθεσαν την 
προσπάθειά τους, εισπράττοντας το θερμό 
χειροκρότημα του κόσμου. Την προσπάθεία 
των χορευτών στηριξαν οι μουσικοί: Αλέ-
κος Ζώρας (κλαρίνο), Γιάννης Κουσουλάκης 
(βιολί- κορνέτα), Δημήτρης Παληογιάννης 
(λαούτο), Λευτέρης Παύλου (κρουστά), κο-
μπανία Τρύφωνα Παζαρέντζη, Άγγελος Ζε-
δαμάνης (νταχαρέ), Νίκος Ζεδαμάνης (λύρα), 
Άγγελος Τσέρνιος (γκάιντα- νταχαρέ) και Με-
λίνα Χατζηκαμάνου (τραγούδι).

Σύλλογος Κρητικών «Ξαστεριά» ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ

4ο «Γιορτινό χοροστάσι»

Λαζαρίνες
Οι μικρές «Λαζαρίνες» του συλλόγου 
«Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης» συ-
γκίνησαν και φέτος λέγοντας τα κάλα-
ντα του Λαζάρου.
Ο σύλλογος συμμετείχε στο 10ο Χο-
ρωδιακό Φεστιβάλ Μεσήμβριας, φι-
λοξένησε σε μία πρόβα του τον ελλη-
νογερμανικό σύλλογο «Μέλος» από 
την Κολωνία, ενώ την Πρωτομαγιά χο-
ρευτές και φίλοι του συλλόγου γίνανε 
μια μεγάλη παρέα και γιορτάσαν μαζί.

Ο σύλλογος 
φίλων Κρη-

τικής παράδοσης 
«Ξαστεριά Θέρ-
μης ανέπτυξε το 
προηγούμενο 
διάστημα αξιό-
λογη δράση.
Συμμετείχε στην 
5η Γιορτή Πολυ-
γλωσσίας στον 
εξωτερικό χώρο 
του δημαρχείου 
Θεσσαλονίκης.
Συμμετείχε, επίσης, με τη χορευτική ομά-
δα ενηλίκων και παίδων, στην τελετή αφής 
της φλόγας της 1ης Μαθητιάδας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην πλατεία της Καλαμαριάς. 
Στις τετραήμερες εκδηλώσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν συμμετείχαν χιλιάδες μαθη-
τές, εκπαιδευτικοί και σχολεία όλων των 
βαθμίδων με πολλές δράσεις, αθλητικές 

και πολιτιστικές. 
Ο σύλλογος 
συμμετείχε, ακό-
μη, στην δράση 
«Όπως η φύση 
χαίρεται την Άνοι-
ξη που μπαίνει, 
μητέρα μου εσύ 
γλυκιά, μάνα ευ-
λογημένη» στο 
Ελληνικό Παιδικό 
Χωριό Φιλύρου, 
στις εκδηλώσεις 
για τα «Αργύρια» 

Επανομής με τίτλο «Άνοιξε δρόμο να δια-
βεί, τσ Άνοιξης το χαμπέρι που ήρθε στην 
Επανομή η «Ξαστεριά» να φέρει» την Τρίτη 
9 Μαΐου καθώς και στην ανθοέκθεση Κα-
λαμαριάς με τίτλο «Με τη μορφή σου η 
άνοιξη είναι σημαδεμένη κι ό,τι λουλούδι 
και να βγει την ομορφιά σου παίρνει» τη 
Δευτέρα 8 Μαΐου.

Μια όμορφη μουσικοχορευτική εκδήλωση, με τίτλο 4ο «Γιορτινό χοροστάσι» 
διοργάνωσε ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ. 

με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων Περιστεράς και Σουρωτής.
Ειδικότερα στα μουσικοχορευτικά δρώμενα συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα του 
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ, τα οποία χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από την Ικαρία, την Κέρ-
κυρα, την Ερυθραία, τη Θεσσαλία, καθώς και βλάχικούς χορούς, του πολιτιστικού 
συλλόγου Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ», τα οποία χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από 
την Ήπειρο, και του πολιτιστικού συλλόγου Περιστεράς, τα οποία παρουσίασαν τις 
λαζαρίνες του ανατολικού Χορτιάτη.



ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

«Μικρά Ταξίδια»
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Η ποιητική συλλογή «Μικρά Ταξίδια» του Παύλου Τριανταφυλλίδη παρουσιάστηκε στον 
χώρο TOMS στη Θεσσαλονίκη. Για τη συλλογή μίλησαν ο εκδότης Βασίλης Τομανάς, ο 

καθηγητής αρχαιολογίας Γιώργος Σανίδας και ο λογοτέχνης Κώστας Μπούζας, ενώ ποιήματα 
της συλλογής απήγγειλε ο ηθοποιός Δημήτρης Τσιλινίκος.
Τα «Μικρά ταξίδια», που αποτελούν την πρώτη ποιητική συλλογή του Παύλου Τριανταφυλ-
λίδη, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Νησίδες».
Όπως, επισημαίνει η Αρχοντούλα Διαβάτη πρόκειται για 51 ομοιοκατάληκτα στο σύνολό 
τους ποιήματα. Μια έκδοση αισθητικά αξιοπρόσεχτη, μινιατούρες  που προσπαθούν να συλ-
λάβουν ιμπρεσιονιστικά το φως της στιγμής με το δίχτυ της μνήμης και της φαντασίας και 
στοχαστικά να επανέλθουν κριτικά στον εαυτό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ «Η ΠΗΓΗ»

Νέα χρυσή διάκριση στο λάτιν

«Τα λόγια είναι 
λίγα μπροστά 

στις πράξεις» επιση-
μαίνει σε ανάρτηση 
του το διοικητικό 
συμβούλιο του Σω-
ματείο «Παναγία 
Σουμελά δήμου 
Θέρμης» και ευχα-
ριστεί για την «συγκινητική ανταπόκριση» τους καλλιτέχνες, τα μέλη και τους 
φίλους που στήριξαν την φιλανθρωπική εκδήλωση  με τον χαρακτηριστικό τίτλο 
«Όλοι μαζί για έναν σκοπό».
Το σωματείο τιμώντας, επίσης, τη μνήμη των προγόνων του που χάθηκαν κατά 
την Ποντιακή γενοκτονία πραγματοποίησε την Κυριακή 21 Μαϊου μνημόσυνο 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Θέρμης. 
«Ο Πολιτισμός της Αργυρούπολης του Πόντου», ήταν τέλος το θέμα της ομιλίας, 
που  πραγματοποιήθηκε από τον γεωλόγο, ωκεανογράφο και περιηγητή Βασίλη 
Κωνσταντινίδη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πινακοθήκη Θέρμης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

«Όλοι μαζί για έναν σκοπό»

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ανακομιδής του λειψάνου του Αγίου Αθανασίου, 
στην Γλαύκη της Λάρισας παραβρέθηκε και συμμετείχε την Τρίτη 2 Μαΐου το χορευτικό 

τμήμα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ταγαράδων παρουσιάζοντας χορούς της 
Μακεδονίας.

Με μεγάλη 
ε π ι τ υ χ ί α 

πραγματοποιή-
θηκε και φέτος 
το bazaar, της 
«Ομάδας Αγά-
πης», του ενορια-
κού φιλόπτωχου 
ταμείου Ι.Ν. Γεν-
νήσεως της Θεο-
τόκου Καρδίας. 
Τα μέλη κατασκεύασαν χειροποίητες δημιουργίες και τις πρόσφεραν μέσα στο 
πνευματικό κέντρο, που γέμισε αγάπη και ζεστά χαμόγελα από τα μέλη αλλά και 
από τους επισκέπτες. 
Με την ευκαιρία το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο του Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου 
Καρδίας ευχαριστεί τα μέλη που δούλεψαν και τους χορηγούς για την ευγενική 
συνεισφορά τους στο έργο του.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 

Παρουσίαση στη Γλαύκη  Λάρισας

ΚΑΡΔΙΑ 

Φιλανθρωπικό παζάρι

Απο την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Παύλου Τριανταφυλλίδη (δεύτερος απο δεξιά)

Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο 
προσέθεσε στη συλλογή 

της, η ομάδα λάτιν του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Σουρωτής 
«Η ΠΗΓΗ». Αυτή τη φορά κα-
τέκτησε τη χρυσή διάκριση στην 
Λάρισα, όπου για δεύτερη συ-
νεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος αθλητικού και κοινω-
νικού χορού Dans.ER διοργά-
νωσε τον διεθνή αγώνα αθλητι-
κού χορού «LARISSA DANCE OPEN 2017», 
ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο κλειστό 
γήπεδο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, το Σαββατοκύριακο 
27 και 28 Μαΐου, με την υποστήριξη του δή-
μου Λαρισαίων - Αντιδημαρχία Πολιτισμού 
και Επιστημών και του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Τα κορίτσια της χορευτικής ομάδας με την 
καθοδήγηση της δασκάλας τους Αναστασία 
Συμεωνίδου, χάρισαν νέες συγκινήσεις. Η 

ομάδα του δήμου μας κατέκτησε την κορυ-
φή στη διοργάνωση, Larissa dance open, 
αποδεικνύοντας πως με πολύ δουλειά, ομα-
δικότητα και επιμονή πετυχαίνονται αυτά τα 
αποτελέσματα. 
Σημειώνεται ότι η ομάδα λάτιν από πέρυσι 
μέχρι σήμερα, που ξεκίνησε τις συμμετοχές 
της, απέσπασε 5 χρυσά μετάλλια σε 6 διορ-
γανώσεις. 



Πλήθος κόσμου παρακολούθησε το 
εορταστικό διήμερο για τον Άγιο Αθα-

νάσιο στη Νέα Ραιδεστό. Οι εκδηλώσεις 
ξεκίνησαν την παραμονή της εορτής με το 
Μέγα Εσπερινό και την περιφορά της εικό-
νας του Αγίου Αθανασίου, παρουσία της 
δημοτικής αρχής και πολλών δημοτών. 
Στη συνέχεα ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος υποδέχτηκε πενταμε-
λή αντιπροσωπεία του δήμου Τεκίρνταγ 
Μπουγιουκσεχίρ (Ραιδεστός) καθώς και 
μελών του Συλλόγου Θεσσαλονίκης του 
χωριού Ισικλάρ (Σχολάρι) από τη γειτονική 
Τουρκία.
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Παπαδό-
πουλος τόνισε μεταξύ άλλων το συνδυα-
σμό της παράδοσης, την προσφορά και τη 
δημιουργία των ανθρώπων που ζουν στις 
τοπικές μας κοινωνίες, σε αυτές τις εκδη-
λώσεις, οι οποίοι, όπως σημείωσε χαρα-
κτηριστικά, κρατούν αυτή τη δύσκολη επο-
χή ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου 
μας, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει 

και όλους όσους εργάστηκαν για την επι-
τυχία του εορταστικού διημέρου.
Να σημειωθεί πως στο δήμο Τεκίρνταγ 
Μπουγιουκσεχίρ (Ραιδεστός) έχουν τις 
ρίζες τους οι κάτοικοι των δύο οικισμών 
Ν. Ραιδεστού και Κ. Σχολαρίου, κάτι στο 
οποίο έδωσε έμφαση κατά το χαιρετισμό 

του ο αντιπρόεδρος της Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. Νί-
κος Λαγός, σημειώνοντας πως η Τουρκική 
αντιπροσωπεία λαμβάνει μέρος στις εκδη-
λώσεις του δήμου μας, σε ανταπόδοση 
της φιλοξενίας αντιπροσωπείας της Νέας 
Ραιδεστού Θέρμης, που έγινε πέρυσι στο 
δήμο Τεκίρνταγ Μπουγιουκσεχίρ.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού Θέρμης 
Παναγιώτης Κατρανιάς, καλωσόρισε την 
Τουρκική αντιπροσωπεία προσφέροντας 
πλακέτα ενθύμιο της συνάντησης τους και 
ανανέωσαν το ραντεβού τους για το ερχό-
μενο καλοκαίρι  στο δήμο Μπουγιουκσε-
χίρ  της γειτονικής χώρας αυτή τη φορά. 
Στη συνέχεια τη σκυτάλη των εκδηλώσε-
ων παρέλαβαν τα χορευτικά συγκροτήμα-
τα των συλλόγων: Γηγενών Μακεδόνων 
Θέρμης «ο Μέγας Αλέξανδρος», Τούμπας 
– Πυλαίας Θεσσαλονίκης «Η Ρωμιοσύνη» 
και του Κέντρου Πολιτισμού  Νέας Ραιδε-
στού, που χόρεψαν παραδοσιακούς χο-
ρούς.
Η βραδιά έκλεισε με λαϊκό γλέντι με πε-
νταμελή ορχήστρα, που αποτελούνταν 
από τους καλλιτέχνες: Τάκη Παλαιογιάν-
νης στο λαούτο, Παναγιώτη Ελινίδη στο 
κλαρίνο, Έλενα Παλαιογιάννη στο τραγού-
δι, Γιάννη Πίτσιο στα κρουστά και στο τρα-
γούδι, και Γιάννη Κουσουλάκη στο βιολί 
και την κορνέτα.

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
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ΤΡΙΑΔΙ 

Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

«Ξεθρόνιασμα» 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 

Παραδοσιακό πανηγύρι

Με το παραδοσιακό πανηγύρι γιόρτασε ο Τρίλοφος τον 
Αγ. Αθανάσιο.  Την  παραμονή της γιορτής ο εορτασμός 

ξεκίνησε με την τέλεση του μέγα Εσπερινού και την περιφορά 
της εικόνας του Αγίου. 
Ανήμερα της γιορτής μετά τον Όρθρο και την Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία ακολούθησε το παραδοσιακό μοίρασμα ψα-
ριών, κρασιού και άρτου.
Το εορταστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το απόγευμα με 
την τέλεση του Εσπερινού – Παράκληση στον Άγιο Αθανάσιο.

Το «Ξεθρόνιασμα» της εικόνας του Αγίου Γεωργίου γιόρτα-
σαν, όπως κάθε χρόνο στα Βασιλικά. Οι εορταστικές εκδη-

λώσεις ξεκίνησαν με τον πανηγυρικό Εσπερινό και  ακλούθησε 
η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου. 
Ο εορτασμός του «Ξεθρονιάσματος» πλαισιώθηκε από μου-
σικοχορευτικές εκδηλώσεις στην Πλατεία «Χάνια», όπου συμ-
μετείχαν το χορευτικό τμήμα του ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ, το χορευτικό 
τμήμα του ΚΑΠΗ Βασιλικών και το χορευτικό τμήμα του Πολι-
τιστικού – Πνευματικού Κέντρου Βασιλικών.

Εορταστικές εκδηλώσεις για την εορτής του Ιε-
ρού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

Νέου Ρυσίου, πραγματοποιηθούν στο ομώνυμο 
οικισμό. 
Την παραμονή της εορτής, το Σάββατο  20 Μαΐ-
ου τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός και ακο-
λούθησε η περιφορά της ιεράς εικόνας των Αγί-

ων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί 
χοροί από τα παιδικά τμήματα παραδοσιακών 
χορών του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων, του 
Συλλόγου «Ναύαρχος Βότσης» και του Λαογρα-
φικού Συλλόγου Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού», ενώ 
ακολούθησε λαϊκό γλέντι. Την επόμενη τελέστηκε 
Θεία Λειτουργία.

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

Εορτασμός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις 
παρουσία τουρκικής αντιπροσωπείας

Τον πολιούχο του χωριού Άγιο Γεώργιο τίμη-
σε ο οικισμός του Τριαδίου. Την παραμονή 

της γιορτής, τελέσθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός 
και η περιφορά της εικόνας προς ευλογία των 
κατοίκων. Στην περιφορά συμμετείχαν και μέλη 
του συλλόγου πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
Τριαδίου ντυμένα με παραδοσιακές στολές.
Την ημέρα της γιορτής τελέστηκε Θεία Λειτουρ-
γία. Ακολούθησε το πατροπαράδοτο γλέντι στον 
προαύλιο χώρο του ναού, όπου ο σύλλογος 
μας πολιτιστικών δραστηριοτήτων παρουσίασε 
παραδοσιακούς χορούς. 



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

Καταπολέμηση των διακρίσεων 
και του αντι-τσιγγανισμού
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Στο έργο JUSTICE - PAL μαζί με 23 ακόμη εταίρους από 
το Βέλγιο, τη Γαλλία τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την 

Ιταλία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβε-
νία και την Ελλάδα συμμετέχει ως εταίρος η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
Α.Ε. 
Το έργο στοχεύει να προωθήσει την εκπαίδευση και την 
απασχόληση κυρίως των νέων Ρομά, μέσω της κατάρ-
τισης και πληροφόρησης των ίδιων των Ρομά, των δα-
σκάλων τους και εξειδικευμένων ατόμων σε θέματα που 
αφορούν τους Ρομά, για τις δυνατότητες που προκύπτουν 
από τις πολιτικές και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, αξιοποιώντας τις εμπειρίες των άλλων χωρών και με 
γνώμονα ότι  η συμμετοχή των Ρομά είναι το κλειδί για την 
μακροπρόθεσμη αλλαγή στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της απασχόλησης τους. 
Το Ευρωπαϊκό έργο JUSTICE - PAL με τίτλο «Καταπολέμη-
ση των διακρίσεων και αντι - τσιγγανισμού στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην ΕΕ» στοχεύει να 
προωθήσει μια σειρά από δράσεις στην εκπαίδευση και 
την απασχόληση, προκειμένου να επιταχυνθεί η ένταξη 
των Ρομά, σύμφωνα με την  ισχύουσα Εθνική και ευρω-
παϊκή Στρατηγική. 
Από το έργο PAL συνολικά σε όλες τις χώρες εταίρους του 
έργου θα ωφεληθούν 1800 νέοι Ρομά, 1220 παιδιά, 320 
εκπαιδευτικοί και 360 εκπαιδευτές, 1000 νέες μητέρες, 
200 Ρομά εκπαιδευτές, 100 Πανεπιστήμια, 500 Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και κέντρα εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο του έργου PAL η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποί-
ησε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Εκπαίδευση εκ-
παιδευτών: Πρόληψη των διακρίσεων στην απασχόληση 
των Ρομά» που απευθυνόταν σε στελέχη που παρέχουν 
υπηρεσίες σε Ρομά. 
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Θέρ-

μης, με τη συμμετοχή φορέων της πόλης μας, στελεχών 
κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων Θέρμης και Παύλου 
Μελά, εκπαιδευτικών του δήμου Παύλου Μελά, διαμε-
σολαβητών Ρομά, μελών συλλόγων και ενώσεων Ρομά, 
στελεχών των ΜΚΟ «Αντιγόνη» και Alternative Innovative 
Development (AID), στελεχών κρατικών και ιδιωτικών φο-
ρέων που παρέχουν υπηρεσίες σε Ρομά από το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και του «Φά-
ρου του Κόσμου» εκπαιδευτήκαν, κατά προτεραιότητα, 
στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων στην απασχόληση των Ρομά. προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία του προγράμματος και 
το άμεσο θετικό αντίκτυπο στους ίδιους τους Ρομά. Συνο-
λικά, το σεμινάριο παρακολούθησαν 36 συμμετέχοντες  
από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. το προσεχές διάστημα θα υλοποιή-
σει δράσεις στοχευμένες σε νέους Ρομά που αφορούν σε 

«Ευκαιρίες προώθησης στην απασχόληση». Ειδικότερα,  
θα πραγματοποιηθούν:
Μία (1) τοπική  εκδήλωση κατάρτισης νέων Ρομά στην 
οικονομική χειραφέτηση και στις ευκαιρίες απασχόλησης 
με στόχο να βοηθήσει τους νέους Ρομά παρέχοντας πλη-
ροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και εργα-
στήρια ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και 
Δύο (2) σεμινάρια κατάρτισης για νέους Ρομά με στόχο την 
ενημέρωσή τους και την εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες αυ-
τοαπασχόλησης για τη δημιουργία ατομικών μικρών επι-
χειρήσεων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Συμμετέχον ως εταίροι: Δέκα εννέα (19) εταίροι από εν-
νέα (9) χώρες: Ελλάδα (3), Γαλλία (1), Ισπανία (3), Βέλγιο 
(1), Ουγγαρία (2), Σλοβενία (2), Ιταλία (3), Τσεχία (3) Ρου-
μανία (1) Τέσσερις (4) «προσκεκλημένοι» εταίροι από την 
Ελλάδα, Κροατία, Τουρκία και Αλβανία, με επικεφαλής 
εταίρο το πανεπιστήμιο Limbourg του Βελγίου.

Ιατρείο συμβουλευτικής εγκύων

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΤΟΥΜΠΑΣ)

Ιατρείο διακοπής καπνίσματος

Από την Μονάδα Υγείας (ΜΥ ΠΕΔΥ) του πρώ-
ην ΙΚΑ Τούμπας, ανακοινώνεται ότι στη ΜΥ 

Τούμπας (Α. Τζουμαγιάς 64) λειτούργει δωρεάν 
ιατρείο διακοπής καπνίσματος. 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2310952386 ή να 
επισκεφτούν το ιατρείο στη ΜΥ Τούμπας στη δι-
εύθυνση Α. Τζουμαγιάς 64  3ος όροφος γραφείο 
302 και 305 (ώρες λειτουργίας 8:00 -14:00).

Επίσης, λειτούργει δωρεάν ιατρείο συμβουλευ-
τικής εγκύων (μαθήματα ανώδυνου τοκετού 

και μητρικού θηλασμού).
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2310952243 ή να 
επισκεφτούν το ιατρείο στη ΜΥ Τούμπας στη δι-
εύθυνση Α. Τζουμαγιάς 64  3ος όροφος γραφείο 
303 (ώρες λειτουργίας 8:00 -14:00).

Tο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Θέρμης είναι στην διάθεση 
των κατοίκων του Δήμου μας για υποστήριξη στην εύρεση εργασί-
ας και την δημιουργία ή ανανέωση του βιογραφικού σημειώματος. 
Επίσης για επιχειρήσεις και εταιρείες που ενδιαφέρονται για άμεση 
αναζήτηση κατάλληλου προσωπικού όλων των θέσεων.

Επισκεφθείτε μας στην Απ. και Γρ. Ταβάκη 28 στον 1o όροφο
Νέο Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2313 300738
Email Επικοινωνίας: geae.dimosthermis@gmail.com
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Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 4, 11 και 26 Απριλίου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

- Τροποποίησε ομόφωνα την σύμβαση με 
μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδο-
σης της προμήθειας έτοιμου εργοστασιακού 
σκυροδέματος.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον προγραμματισμό 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα) έτους 2017 στους ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκποίηση δημοτικού 
ακινήτου του αγροκτήματος Α. Σχολαρίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου της ΔΕ Μί-
κρας του δήμου Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) του έργου 
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων 
Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρ-
μης» (Α.Μ.27/13, Α.Ε. 4/14) 
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση 
τμήματος υπαίθριου χώρου 2ου Νηπιαγωγεί-
ου Πλαγιαρίου». 
- Παρέτεινε ομόφωνα την σύμβαση μίσθωσης 
ακίνητου στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών 
για την στέγαση υπηρεσιών του δήμου Θέρ-
μης.
- Αποδέχτηκε ομόφωνα την τροποποίηση 
της πράξης: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής 
λεκάνης Ανθεμούντα -Β’ φάση» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5003853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.
- Αποδέχτηκε ομόφωνα την απόφαση ένταξης 
της Πράξης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης για 
την εξοικονόμηση ενέργειας συγκροτήματος 
κτιρίων στο Λιβάδι δήμου Θέρμης» με κω-
δικό ΟΠΣ 5001364 στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον 
και αειφόρος ανάπτυξη 2014 -2020»
- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπής διαχεί-
ρισης Κοινωνικού Φαρμακείου δήμου Θέρ-
μης, όπου ορίστηκαν οι Δ.Σ. Τιτέλης Κων/νος 
με αναπληρ. την Μίχου -Κουγιάμη Άννα και 
Αγοραστούδη Ευγενία με αναπληρ. τον Βλα-
χομήτρο Δημήτριο.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον απολογισμό 
εσόδων -εξόδων και τον ισολογισμό -λογα-
ριασμού εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων 
χρήσης του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΙΠΡΟ οικονομικού 
έτους 2015. Με την απόφαση μειοψήφησε ο 
Δ.Σ. κ. Σφονδύλας, ο οποίος τοποθετήθηκε 
με λευκό.
- Καθόρισε ομόφωνα την αποζημίωσης του 
προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού Θέρμης  και καθόρισε η απο-
ζημίωση να είναι όμοια με του προέδρου του 
Δ.Σ.

- Αντικατέστησε ομόφωνα το μέλος της κοινής 
επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής 
της σύμβασης μεταξύ ΔΕΠΠΑΘ και δήμου 
Θέρμης στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμ-
ματος δράσης περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμ-
βρίου 2017 και όρισε την  νέα πρόεδρο της 
ΔΕΠΠΑΘ κ. Παπαδάκη.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα οριστι-
κής παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο επιθεώ-
ρησης οχήματος- μηχανήματος έργου  (αλα-
τοδιανομέα με αριθ. κυκλοφ. ΜΕ 67548) και 
μερική ανάκληση της υπ’αριθμ. 491/2017 
απόφασης ΔΣ ως προς το προαναφερόμενο 
όχημα.
- Διάγραψε ομόφωνα τις οφειλές από παρα-
βάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 
και εισφοράς σε χρήμα.
- Αναμόρφωσέ ομόφωνα τον προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα την πραγματοποίησης 
δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
80/2016.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος 
ύστερα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
ΚΕΔΕ.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον κανονισμό 
λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας δήμου 
Θέρμης. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι 
Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζίνος, Τριανταφυλλίδου, 
Σφονδύλας και  Βλαχομήτρος, οι οποίοι τοπο-
θετήθηκαν με παρόν.
- Παρέτεινε ομόφωνα την δωρεάν παραχώ-
ρησης χρήσης οχήματος (λεωφορείου) στο 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρα κοινωνικής 
πρόνοιας -φροντίδας και προσχολικής αγω-
γής δήμου Θέρμης
- Όρισε ομόφωνα ως εκπρόσωπο του δήμου 
για τη συμμετοχή στις συνελεύσεις των μετό-
χων της εταιρείας «Λατομεία Κοινότητας Ταγα-
ράδων Α.Ε.», το Δ.Σ. Νικόλαος  Καρκατζίνο 
με αναπληρ. τον πρόεδρο της ΔΚ Ταγαράδων 
Δημήτριο Καλαθά. 
- Όρισε ομόφωνα ως εκπρόσωπο στην Επι-
τροπή Διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων 
του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 το Δ.Σ. 
Σταύρο Κουγιουμτζίδη.
- Παρέτεινε ομόφωνα το χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης της μελέτης «Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση της προμή-
θειας ανταλλακτικών-βουρτσών για τα αυτοκι-
νούμενα σάρωθρα. 
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσω-
ρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Ο.Τ 31 και 
διαμόρφωση πεζοδρόμου μεταξύ Ο.Τ 33 και 
Ο.Τ 34 στη περιοχή «Βλάχος».

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο «Παρα-
λαβής και αξιολόγησης απολεσθέντων και 
ανευρεθέντων αντικειμένων ΤΑ Αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης».
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-
κής παραλαβής υπηρεσιών.
- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξου-
σίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων του 
Δήμου (ΑΠΟΦ. ΟΕ 237/2017,238/2017 & 
239/2017). 
- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξου-
σίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων του 
Δήμου (ΑΠΟΦ. ΟΕ 240/2017,241/2017 & 
242/2017).
- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξου-
σίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων του 
Δήμου( ΑΠΟΦ. ΟΕ 243/2017 & 244/2017).
- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταφορά υποχρεώ-
σεων προς τρίτους της υπό εκκαθάριση Δημο-
τική Επιχείρησης Βασιλικών.
- Ενέκρινε ομόφωνα το άνοιγμα τραπεζικού 
λογαριασμού διαχείρισης εντάλματος προ-
πληρωμής. 
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.
- Ενέκρινε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση 
απόρου κατοίκου του δήμου.
- Ενέκρινε ομόφωνα την συνδιοργάνωση του 
αγώνα «Ανάβαση Λιβαδίου» και δέσμευση 
της σχετικής πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την φιλοξενία αντιπρο-
σωπείας του δήμου Τεκίρνταγ Μπουγιουκ-
σεχίρ (Ραιδεστός) και τα μέλη του Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης του χωριού Ισικλάρ και δέ-
σμευση της σχετικής πίστωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

- Όρισε ομόφωνα ως τακτικό και αναπληρω-
ματικό μέλος για τη συγκρότηση της επιτρο-
πής ελέγχου καταλληλότητας κτιρίων για τη 
στέγαση του 2ου Γυμνασίου Θέρμης (πρώην 
Αθλητικού Σχολείου), το Δ.Σ. Απόστολο Τσο-
λάκη με αναπληρωματικό τον Δ.Σ. Χρήστο 
Σαραφιανό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 3η παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικα-
τάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας». Με 
την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πρά-
τανος, Ιωσηφίδης, Σαραφιανός και Μοσχό-
πουλος, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με παρόν.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανάθεση 
εργασίας της διαχείριση ογκωδών και απο-
βλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδα-
φίσεων (ΑΕΚΚ) του δήμου Θέρμης (2017). 
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. 
Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλ-
λίδου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με τοποθε-
τήθηκαν με λευκό, ενώ καταψήφισε ο Δ.Σ. κ. 

Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση της προμή-
θειας  λαμπτήρων, φωτιστικών και ηλεκτρο-
λογικού υλικού για τις ανάγκες του δήμου 
Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά διενέργειας 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσί-
ευση προκήρυξης και κατακύρωση της υπη-
ρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμο-
γών λογισμικού δήμου Θέρμης –Ομάδα Β: 
Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού Γρα-
φείου Δημάρχου»
- Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή της το-
πογραφικής μελέτης επί μέρους τμήμα της 
μελέτης «Μελέτη εφαρμογής αλλαγής χρή-
σης δημοτικού κτιρίου στο 1ο χλμ. Θέρμης 
– Τριαδίου από πλεκτήριο σε χώρο γραφείων 
και υπαγωγή στο Ν.4014/2011» (αρ. Μελ.: 
09/2012).
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-
κής παραλαβής της προμήθειας «Γραφικής 
ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσί-
μων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ»
- Ενέκρινε ομόφωνα τη χωρική μεταβολή των 
υπ αριθμ. 869, 870, 876 και 877 αγροτεμαχί-
ων της οριστικής διανομής του αγροκτήματος 
Θέρμης έτους 1931. 
- Ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρη-
ση κατά κυριότητα  οχήματος του δήμου στη 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξου-
σίου δικηγόρου για χειρισμό υπόθεσης του 
δήμου. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση οδηγού του-
ριστικής προβολής Λιβαδίου και δέσμευση 
της σχετικής πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση του 
αθλητικού ομίλου Καρδίας και τη δέσμευση 
της σχετικής πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση κα-
λαθοσφαιρικού αθλητικού συλλόγου «Νέα 
Ραιδεστός» και τη δέσμευση της σχετικής πί-
στωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα το άνοιγμα τραπεζικού 
λογαριασμού διαχείρισης εντάλματος προ-
πληρωμής.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων 
ποσών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση 
Σχολικών Επιτροπών Α’βάθμιας και Β’βάθμι-
ας Εκπαίδευσης του δήμου Θέρμης, τη δέ-
σμευση της πίστωσης και την κατανομή του 
ποσού.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπανές σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. Με 
την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πρά-
τανος, Ιωσηφίδης, Σαραφιανός, Μοσχόπου-
λος, Καρκατζούνης, Σφονδύλας, Τριανταφυλ-
λίδου και  Βλαχομήτρος.



Σε σπάνιες μάλιστα περιπτώσεις οι λογα-
ριασμοί αυτοί είναι πιθανόν να αφορούν 

στην καταβολή συντάξεων, κάτι το οποίο δι-
καιολογημένα δημιουργεί μεγαλύτερη αγα-
νάκτηση. 
Αυτή η κατάσταση μάλιστα γίνεται δυστυχώς 
εργαλείο άσκησης κριτικής στη διοίκηση του 
Δήμου στο πλαίσιο ενός λαϊκιστικού και πα-
ραπλανητικού αντιπολιτευτικού λόγου που 
έχει ως στόχο να δημιουργήσει σύγχυση 
στους πολίτες. 
Δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά που τα δη-
μόσια έσοδα έχουν γίνει αντικείμενο λαϊκιστι-
κών ρητορικών (βλ. το «κίνημα» Δεν Πλη-
ρώνω) που τελικά είχαν ως αποτέλεσμα την 
επιβάρυνση των πολιτών με κυρώσεις οικο-
νομικού αλλά και ποινικού χαρακτήρα. 
Η Διοίκηση του Δήμου θεωρεί χρέος της να 
ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου Θέρμης 
για την πραγματική κατάσταση αλλά και για 
το τι προβλέπουν οι νόμοι του κράτους για 
όλα αυτά τα ζητήματα. Το πλαίσιο λοιπόν 
είναι το εξής:
1. Αποτελεί ευθύνη τόσο των υπαλλήλων 

του Δήμου όσο και των εκλεγμένων πο-
λιτικών οργάνων η διασφάλιση των δη-
μοτικών εσόδων. Αυτό αποτελεί αρχικά 
υπεύθυνη στάση απέναντι στους πολίτες 
αφού τα έσοδα του δήμου αποτελούν το 
μοχλό λειτουργίας των υπηρεσιών του. 
Είναι ηθικό καθήκον της διοίκησης αλλά 
και υπηρεσιακό καθήκον των εργαζομέ-
νων να λαμβάνουν μέτρα ώστε να μην 
παραγράφονται οφειλές και να μειώνο-
νται έτσι τα έσοδα του δήμου Θέρμης. 

2. Πέρα από το ηθικό και υπηρεσιακό κα-
θήκον οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν 
ότι η Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου έχει 
την ίδια ακριβώς ευθύνη και άρα τις ίδιες 
ακριβώς πειθαρχικές και ποινικές συνέ-
πειες αν αποδειχθεί ότι από αμέλεια ή 
από δόλο δεν προχώρησε στην είσπραξη 
των οφειλών προς τον δήμο. Δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις υπαλλήλων ταμει-
ακών υπηρεσιών δήμων που διώκονται 
ποινικά για τέτοιου είδους ζητήματα. 

3. Οι υπηρεσίες του δήμου για την εί-
σπραξη των οφειλών ακολουθούν τον 
νομοθετικό διάταγμα 354/1974, όπου 
ρητά αναφέρεται ότι «Η κατάσχεσις 
εις χείρας τρίτων των εις χείρας αυτών 
ευρισκομένων χρημάτων, καρπών και 
άλλων κινητών πραγμάτων του οφει-
λέτου του δημοσίου ή των οφειλομέ-
νων εν γένει προς αυτό, ενεργείται υπό 
του διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου 
δια κατασχετηρίου εγγράφου μη κοινο-

ποιουμένου εις τον οφειλέτην». 
4. Είναι ρητώς λοιπόν διατυπωμένο στον 

Κώδικα ότι το κατασχετήριο έγγραφο 
που ο Δήμος στέλνει στις Τράπεζες δεν 
πρέπει να κοινοποιείται στον οφειλέτη. 
Η δε δέσμευση των τραπεζικών λογα-
ριασμών γίνεται με τη χρήση του Αριθ-
μού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
και οι τράπεζες προχωρούν σύμφωνα 
με τα δικά τους στοιχεία στη δέσμευση 
οποιοδήποτε λογαριασμού συνδέεται με 
το συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Οι υπηρεσίες 
του δήμου δεν εμπλέκονται στην επιλο-
γή του λογαριασμού που θα δεσμευτεί 
και δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν αν ο 
λογαριασμός από τον οποίον έγινε η κα-
τάσχεση του μέρους ή του οφειλόμενου 
ποσού ανήκει στον ίδιο τον οφειλέτη ή 
σε άλλον δικαιούχο και ο οφειλέτης είναι 
απλά συνδικαιούχος. Ωστόσο, πρέπει να 
σημειώσουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές 
η τράπεζα δεσμεύει ποσό ανάλογο με 
τον αριθμό των συνδικαιούχων και μόνο 
κατά το μέρος που ξεπερνά το όριο του 
μη κατασχέσιμου ποσού που σήμερα εί-
ναι στα 1250€. 

5. Ο δήμος όπως και όλα τα νομικά πρό-
σωπα του δημοσίου ελέγχονται αυστη-
ρά τόσο για τις δαπάνες που υλοποιούν 
όσο και για τα έσοδα που εισπράττουν. 
Οι έλεγχοι ασκούνται σύμφωνα με το άρ-
θρο 277 του ν. 3852/2010 και ο αρμόδι-
ος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ασκεί έλεγχο για την είσπραξη όλων των 
νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών 
και προστίμων. Ιδιαίτερα την εποχή της 
οικονομικής κρίσης, οι έλεγχοι αυτοί 
έχουν ενταθεί και οι Δήμοι είναι υποχρε-
ωμένοι να διεκδικούν με την εφαρμογή 
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κάθε 
οφειλής που ξεπερνά τα 50 €!

Από τους παραπάνω πέντε άξονες που περι-
γράφουν το πλαίσιο είσπραξης των οφειλών 

προς τον δήμο (εισφορά σε χρήμα, μισθώμα-
τα, οφειλές άρδευσης, τέλους παρεπιδημού-
ντων, κ.λπ.) είναι φανερό ότι οι υπηρεσίες του 
Δήμου δεν έχουν περιθώρια μη εφαρμογής 
της νομοθεσίας η οποία μάλιστα ισχύει από 
το 1975. 
Αποτελεί καθήκον των υπηρεσιών αλλά και 
των πολιτικών οργάνων που εποπτεύουν τις 
υπηρεσίες να φροντίζουν ώστε οι οφειλές 
προς τον δήμο να εισπράττονται έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η λειτουργία των υπηρεσιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο 4129/2013 
στην περίπτωση που ο Επίτροπος του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου διαπιστώσει αδράνεια 
είσπραξης των δημοτικών εσόδων από τα 
αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές 
υπηρεσίες παραπέμπει τα μεν αιρετά υπαίτια 
πρόσωπα (Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, κ.λπ.) με 
αιτιολογημένη εισήγησή του στην Επιτροπή 
του άρθρου 232 του ν. 3852/2010 για να 
τους καταλογιστεί προσωπικά το ποσό της 
θετικής ζημίας που προξένησαν και τους 
υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας του 
δήμου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσωπι-
κό καταλογισμό. 
Πέρα όμως από τους καταλογισμούς υπάρ-
χει και η ποινική διάσταση του ζητήματος της 
αδράνειας είσπραξης όπου όταν η ζημία του 
δήμου ξεπερνά τις 120.000 ευρώ οι υπαίτιοι 
διώκονται με την κατηγορία της κακουργημα-
τικής υπεξαίρεσης με ποινές κάθειρξης από 5 
έως και 10 έτη.  
Προφανώς, όταν υπάρχουν ευεργετικές δια-
τάξεις που διευκολύνουν την καταβολή των 
οφειλομένων, οι δημοτικές υπηρεσίες πάντο-
τε ενεργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας έτσι 
ώστε οι πολίτες να εξυπηρετηθούν με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. 
Αυτό είναι το πλαίσιο και αυτή είναι η μόνη 
αληθινή περιγραφή της κατάστασης. 
Κάθε προτροπή ή υπόσχεση για παραβίαση 
του πλαισίου δεν έχει ρεαλιστικό υπόβαθρο 
και κινείται μόνο στο χώρο του λαϊκισμού.
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Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών 
προς τον δήμο: τι πραγματικά συμβαίνει;

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

> Τους τελευταίους μήνες 
ο δήμος γίνεται αποδέκτης 
παραπόνων από πολίτες 
τους οποίους ενημερώνουν 
οι τράπεζες για τη δέσμευση 
των λογαριασμών τους 
λόγω οφειλών στον δήμο. 
Και σε πολλές περιπτώσεις 
η αγανάκτηση αυτή είναι 
ιδιαίτερα οξυμένη γιατί η 
δέσμευση των λογαριασμών 
και η συνακόλουθη 
κατάσχεση ποσών αφορά 
σε περιπτώσεις όπου οι 
οφειλέτες είναι συνδικαιούχοι 
λογαριασμών συγγενικών 
τους προσώπων. 
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Εθνική οδός καρμανιόλα 
διέρχεται μέσα από οικισμό!

Ο κίνδυνος των τροχαίων ατυχημάτων 
παίρνει τη μορφή εγκληματικής αμέλει-

ας όταν ένα τέτοιος –τόσο επιβαρυμένος με 
κυκλοφορία -δρόμος διέρχεται  μέσα από 
μια οικιστική περιοχή σαν τη Νέα Ραιδεστό. 
Μία περιοχή, δηλαδή, όπου δίπλα ακριβώς 
στο δρόμο υπάρχουν δομές και κοινόχρη-
στες εγκαταστάσεις, όπως το Κ.Α.Π.Η., το 
Πολιτιστικό Κέντρο  κλπ. Κι όχι μόνο αυτό 
αλλά στην πορεία κατασκευάστηκαν και 
εγκαταστάθηκαν χρήσεις που συγκεντρώ-
νουν τον πληθυσμό της Νέας Ραιδεστού 
και ειδικά παιδιά. Κατασκευάστηκαν δύο 
παιδικές χαρές, εκατέρωθεν του δρόμου σε 
απόσταση λίγων μέτρων μεταξύ τους, δίπλα 
από τη μία κατασκευάστηκε και το 3ο Νη-
πιαγωγείο, ενώ λίγο πιο κάτω υπάρχει και 
παιδικός σταθμός! Αναρωτιόμαστε λοιπόν 
τι άλλο χωράει να φιλοξενηθεί εκατέρωθεν 
της καρμανιόλας αυτής!
Η Παρέμβαση Πολιτών δήμου Θέρμης έχει 
διατυπώσει αυτούς τους προβληματισμούς 
πολλάκις και στο παρελθόν, έχει καταθέσει 
σχετικές προτάσεις στη προγραμματική της 
διακήρυξη, έχει κρούσει τον κώδωνα του 
κινδύνου!
Άλλωστε οι περισσότεροι συνδημότες μας 
θυμούνται τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα 
που έγιναν κατά καιρούς στη συγκεκριμένη 
περιοχή, σε απόσταση αναπνοής όχι μόνο 
από σπίτια και αυλές, αλλά από παιδικές 
χαρές, ΚΑΠΗ, νηπιαγωγείο και παιδικό 
σταθμό, για την εγκατάσταση και λειτουρ-
γία των οποίων υπάρχουν και θεωρούμε ότι 
έχει νόημα να αναζητηθούν οι ευθύνες. 
Όχι μόνο δεν εισακουστήκαμε αλλά τα γε-
γονότα που εξελίχθηκαν στη συνέχεια, όλα 
αυτά τα χρόνια, είναι γνωστά σε όλους μας. 
Παρόλο που τόσα και τόσα ατυχήματα, ορι-
σμένα θανατηφόρα, συνέβησαν πάνω σ’ 
αυτή την οδική αρτηρία, ουδέποτε η διοί-
κηση του Δήμου δεν προσανατολίστηκε σε 
μία βιώσιμη λύση ενός ζητήματος ζωής και 
θανάτου, όπως πράγματι είναι αυτό. Αντί να 
μεθοδευτεί, με οποιοδήποτε τρόπο να γίνει 
η συγκεκριμένη οδός δευτερεύον δίκτυο, 
διαπλατύνεται και διαμορφώνεται έτσι, ώστε 
να ελλοχεύουν ακόμα μεγαλύτεροι κίνδυ-
νοι, μέσω της αύξησης της ταχύτητας που 
μπορεί πλέον να κινηθούν τα οχήματα. Να 
θυμηθούμε ότι πρόθεση της πολιτείας αλλά 
και της διοίκησης του δήμου ήταν, να διοχε-
τευτεί μεγαλύτερος όγκος οχημάτων πάνω 
σε αυτή, μέσω της κατασκευής της εξωτερι-
κής περιφερειακής, με κόμβο που θα κατα-
σκευαζόταν στην είσοδο του οικισμού!

Τα ερωτηματικά συνεχίζουν και είναι υπαρ-
κτά και τεράστια:
1. Με βάση ποιες ευρωπαϊκές οδηγίες ή κα-

νονισμούς, αποφασίστηκε να κατασκευα-
στούν αυτές οι χρήσεις, που συγκεντρώ-
νουν τόσα παιδιά πάνω σε εθνικό οδικό 
δίκτυο;

2. Ποιος ιθύνων νους πρότεινε την εγκατά-
σταση των παιδικών χαρών πάνω στην 
εθνική οδό, πιστεύοντας ότι μπορούν να 
προστατευτούν τα παιδιά μέσα σε αυτές, 
από κάγκελα που τοποθετήθηκαν περι-
μετρικά;

3. Ποιος συμβούλεψε τη διοίκηση του Δή-
μου, να κατασκευάσει παιδικό σταθμό 
με τη βυθισμένη αυλή του να συνορεύει 
της εθνικής οδού;

4. Ποιους σκοπούς εξυπηρέτησε το σύνο-
λο της χωροθέτησης εγκαταστάσεων συ-
γκέντρωσης ευπαθών ομάδων πάνω στο 
εθνικό δίκτυο;

5. Τι θα γινόταν και σε ποιόν θα είχαν απο-
δοθεί τελικά οι ευθύνες για όλες αυτές τις 
αποφάσεις, αν τελικά συμβεί κάτι πολύ 
πιο θλιβερό, ακόμη και μοιραίο;

6. Πόσες φορές θα πρέπει να εκλεγεί η 
υπάρχουσα διοίκηση ώστε να υλοποιή-
σει επιτέλους την υπόσχεση διαμόρφω-
σης κόμβου, ή έστω να τοποθετήσει φα-
νάρι στην έξοδο της οδού Κολοκοτρώνη 
προς την Εθνική οδό;

7. Γιατί μετά απ’ όλα αυτά τα περιστατικά, 
δεν τοποθετείται κάποιο μέσο καταγρα-
φής της ταχύτητας στην είσοδο και έξοδο 
του χωριού, έτσι ώστε να αναγκάζει τους 
διερχόμενους οδηγούς να κρατούν τα 
όρια ταχύτητας?

8. Πότε θα απομακρυνθεί ο τεράστιος κά-
δος ανακύκλωσης μπουκαλιών που 
εμποδίζει την στροφή προς τη Θέρμη 

από την οδό Κολοκοτρώνη, ο οποίος 
προεκλογικά τοποθετήθηκε σε γωνία 
που δυσχεραίνει την οπτική επαφή με το 
δρόμο καρμανιόλα;

Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα έργα 
αυτά κατασκευάστηκαν μόνο για λόγους 
«βιτρίνας». 
Είναι τόσο δύσκολο κανείς, να μπει στην κα-
θημερινότητα του πολίτη και να εισακούσει 
τις προτάσεις του; 
Είναι τόσο δύσκολο να φανταστεί κανείς, ότι 
εκεί που κινούνται παιδιά και γέροντες θα 
πρέπει να έχει εξασφαλιστεί το μέγιστο της 
ασφάλειας κίνησης τους;
Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθούμε τις 
ανησυχίες και τον πόνο όλων αυτών που 
προσπαθούν να διαβιώσουν σε ένα ασφα-
λή χώρο, σε ένα χώρο που φτιάχτηκε γι’ 
αυτόν και τα παιδιά του, σε ένα χώρο που 
επιλέχθηκε ώστε να μπορούν να κυκλοφο-
ρούν ελεύθερα, χωρίς να κινδυνεύουν από 
καταστάσεις που χαρακτηρίζουν τα μεγάλα 
αστικά κέντρα;
Είναι τελικά πολύ δύσκολο να φανταστεί κα-
νείς, ότι οι σωστές χωροθετήσεις κοινόχρη-
στων εγκαταστάσεων δίνουν ζωή στον τόπο;
Θεωρούμε ότι αν και όταν υπάρχει η πο-
λιτική βούληση, είναι πολύ πιο εύκολο να 
βρεθεί κανείς στο πλευρό του δημότη, είτε 
πρόκειται για ηλικιωμένο που θέλει απλά 
και μόνο να διασχίσει το δρόμο για να πάει 
σπίτι του, είτε για μια γεμάτη αγωνία μητέρα 
όπου αναζητά την ασφάλεια στην καθημε-
ρινότητα του παιδιού της, είτε αυτό πηγαίνει 
στο Νηπιαγωγείο, είτε παίζει με τους φίλους 
του. 
Αν η ασφάλεια στην καθημερινότητα δεν 
αποτελεί νούμερο ένα προτεραιότητα για 
τον πολίτη τότε τί άλλο, άραγε, αξιολογείται 
ως σπουδαιότερο; 

> Ο υδράργυρος ανεβαίνει 
και οι στρατιές των 
παραθεριστών ετοιμάζονται 
για τις εξορμήσεις τους 
στις κοντινές παραλίες της 
Χαλκιδικής. Μαζί με την 
προσμονή του καλοκαιριού 
και των αποδράσεων της 
καθημερινότητας έρχεται, 
όμως, και ο εφιάλτης του 
οδοστρώματος. Ειδικότερα, 
για το δικό μας δήμο, απ’ 
όπου και διέρχεται η κεντρική 
εθνική οδική αρτηρία για 
Πολύγυρο, αυτή η προοπτική 
και του φετινού καλοκαιριού 
μας αφορά όλους. 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»



«ΛΑϊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
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Για την κατάσταση σε νηπιαγωγεία 
και παιδικούς σταθμούς

Συντελούνται σημαντικές αλλαγές σε όλα 
τα επίπεδα. Από τη γέννησή του, που 

είναι ένα πλήρως εξαρτημένο άτομο, μέ-
χρι τη νηπιακή ηλικία, διανύει μια τεράστια 
απόσταση στο νοητικό, συναισθηματικό, 
κοινωνικό, γλωσσικό τομέα. Οι μελέτες και 
τα συμπεράσματα επιστημόνων τεκμηριώ-
νουν ότι η σωστά οργανωμένη παρέμβαση 
σε αυτή την ηλικία δημιουργεί καλύτερους 
όρους για τη μετέπειτα πορεία του. Ακόμα 
και στατιστικά στοιχεία από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο «Ευρυδίκη» επισημαίνουν ότι στα 
ποσοστά των μαθητών που δεν ολοκλή-
ρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν είχαν φοιτή-
σει σε κάποια προσχολική δομή.

Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε 
έναν τόσο σημαντικό και ευαίσθητο χώρο, 
αυτόν της Προσχολικής Αγωγής;
Υπάρχει πληρότητα δομών; 
Σαφώς και όχι, γι’ αυτό μέχρι πρότινος στα 
νηπιαγωγεία τα παιδιά κληρώνονταν και 
στους παιδικούς σταθμούς απορρίπτονταν 
αιτήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού ή δο-
μών. Μεγάλο ποσοστό των παιδιών γίνονται 
βορά των επιχειρηματιών και ιδιωτικοί σταθ-
μοί και νηπιαγωγεία πολλαπλασιάζονται.

Υπάρχει μόνιμο προσωπικό παιδαγωγικό 
και βοηθητικό; 
Στα νηπιαγωγεία απουσιάζει παντελώς το 
βοηθητικό και στους παιδικούς σταθμούς, 
όπου υπάρχει, στη συντριπτική του πλειο-
ψηφία είναι ελαστικά εργαζόμενοι. Ενώ οι 
παιδαγωγοί σε μεγαλύτερο ποσοστό στους 
παιδικούς σταθμούς εργάζονται με όρους 
γαλέρας και στα νηπιαγωγεία περίπου το 
20% είναι αναπληρωτές.
Υπάρχουν δομές της πρόληψης, διάγνωσης 
και παρέμβασης για τα παιδιά που παρου-
σιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; 
Λείπουν παντελώς. Ελάχιστες είναι στα νη-
πιαγωγεία και ανύπαρκτες στους παιδικούς 
σταθμούς, με αποτέλεσμα να έχει γιγαντω-
θεί ο ιδιωτικός τομέας.

Αναλογία παιδαγωγών και παιδιών; 
Τμήματα με 25, 27 παιδιά, στα οποία ο κα-
θένας μπορεί να κατανοήσει ότι γίνεται παι-
δοφύλαξη και όχι ουσιαστική παιδαγωγική 
παρέμβαση.

Είναι δωρεάν η φοίτηση σε παιδικούς σταθ-
μούς και νηπιαγωγεία; 
Μόνο διακηρυκτικά, καθώς οι γονείς που 

δεν γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
και είναι τυχεροί και γραφτούν στους παι-
δικούς σταθμούς, πληρώνουν υψηλά τρο-
φεία και στα κατά τ’ άλλα δημόσια νηπι-
αγωγεία καλούνται να πληρώσουν για τα 
αναλώσιμα, το ζέσταμα του φαγητού, την 
ειδική στήριξη του παιδιού. Ενώ βάζουν 
βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για κάθε 
είδους δραστηριότητα και επίσκεψη, στο 
πλαίσιο αθλητικών και πολιτιστικών εκδη-
λώσεων που γίνονται σε παιδικούς σταθ-
μούς και νηπιαγωγεία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Στην ίδια λογική κινείται και ο Δήμος Θέρ-
μης. Στη λογική παίρνω από το φτωχό για 
να δώσω στον πιο φτωχό αναπροσαρμόζει 
τα τροφεία κρατώντας τη βασική λογική ότι 
η πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς εί-
ναι επί πληρωμή. Όλα αυτά τα χρόνια τα 
τροφεία κινούνταν στα 110 ευρώ το μήνα 
συν το κόστος της μεταφοράς. Με τη νέα 
απόφαση κρίνεται πως γονείς που έχουν 
οικογενειακό  εισόδημα 500 ευρώ το μήνα  
μπορούν να δίνουν 50 ευρώ το μήνα για 
τροφεία, γονείς που έχουν οικογενειακό  
εισόδημα 833 ευρώ το μήνα  μπορούν 
να δίνουν 80 ευρώ το μήνα για τροφεία, 
γονείς που έχουν οικογενειακό  εισόδημα 
1250 ευρώ το μήνα  μπορούν να δίνουν 
110 ευρώ το μήνα για τροφεία, αν δε έχουν 

οικογενειακό εισόδημα πάνω από 1666 
ευρώ τότε είναι πλούσιοι και τα τροφεία 
αυξάνονται ξεκινώντας από τα 130 ευρώ το  
μήνα φθάνοντας έως τα 250 το μήνα. Αυτό 
θα πει κοινωνική πολιτική! 
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, όπως έχει 
διαμορφωθεί, με ευθύνη διαχρονικά των 
κυβερνήσεων αλλά και της σημερινής, που 
συνεχίζει στον ίδιο ντορό του δημοσιονο-
μικού «κόφτη» των αναγκών μας, οι εργα-
ζόμενοι, οι γονείς και ευρύτερα η κοινωνία 
πρέπει να διεκδικήσουν:
Με ευθύνη του κράτους να διασφαλιστεί 
μια φοίτηση πραγματικά δημόσια και δω-
ρεάν, για όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, 
από τη μικρή βρεφική έως και τη νηπιακή, 
με μόνιμους παιδαγωγούς, μόνιμο βοηθη-
τικό προσωπικό, αλλά και το ειδικό εκπαι-
δευτικό, όπου χρειάζεται. 
Σήμερα είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί και 
να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα της Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
Να εξασφαλιστεί η σίτιση όλων των παι-
διών. 
Να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές, 
χώροι και μέσα για τις ανάγκες αυτής της 
ηλικίας. 
Με ευθύνη του κράτους να προσδιορίζεται 
η συνολική παιδαγωγική παρέμβαση σε 
αυτές τις ηλικίες με ενιαία κριτήρια, βασι-
ζόμενοι στις αναπτυξιακές ανάγκες των παι-
διών. 
Υψηλού επιπέδου μόρφωση όλων των 
παιδαγωγών και με ευθύνη του κράτους να 
γίνεται περιοδική επιμόρφωσή τους ώστε 
να παρακολουθούν τα νέα επιστημονικά 
δεδομένα του αντικειμένου.

> H κυβέρνηση, μια μέρα 
μετά το αιματοβαμμένο 
κλείσιμο της «αξιολόγησης», 
παρεμπιπτόντως μιλάει 
για υποχρεωτικότητα 
της φοίτησης, είτε σε 
νηπιαγωγεία, είτε σε 
παιδικούς σταθμούς, χωρίς να 
έχει πάρει κανένα ουσιαστικό 
μέτρο προετοιμασίας της 
εφαρμογής της.
Όλη η ηλικιακή περίοδος 
που προηγείται του 
σχολείου, είναι επιστημονικά 
τεκμηριωμένο ότι είναι 
κρίσιμη για τη μετέπειτα 
εξέλιξη και ανάπτυξη του 
παιδιού.
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Αντιδραστικότερος ο «Καλλικράτης»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΓΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά 
το 3ο μνημόνιο που φόρτωσε στις πλάτες 

του λαού, ετοιμάζεται να φέρει το νέο Καλλι-
κράτη. Το πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή 
του ΥΠΕΣ για την αναθεώρηση του «Καλλι-
κράτη» δεν έχει το χαρακτήρα της δημιουρ-
γίας μιας, βελτίωσης του προηγούμενου με 
ενίσχυση θεμάτων δημοκρατίας, όπως κυρί-
ως θέλει να προβάλλει η κυβέρνηση, αλλά 
της εμβάθυνσης των αντιδραστικών χαρακτη-
ριστικών του. Το κύριο χαρακτηριστικό της 
εμβάθυνσης αυτής είναι η ακόμα στενότερη 
συνύφανση των δήμων με τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα και η επιχειρηματική δράση των 
φορέων του τοπικού κράτους, η οποία προ-
βάλλεται και ως μοναδική διέξοδος για τα 
χρηματοδοτικά κενά.
Στο επίπεδο των εξαγγελιών η Κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρουσιάζει τους δήμους «ως λα-
ϊκό θεσμό εξουσίας και κοινωνικού ελέγχου», 
τον οποίο οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις 
του πλαισίου τους -τα σχέδια «Καποδίστρι-
ας» και «Καλλικράτης- και οι «μνημονιακές 
πολιτικές» έχουν μετατρέψει σε «μικρογραφία 
του κεντρικού κράτους». Ο στόχος λοιπόν των 
«μεταρρυθμίσεων» όπως προβάλλεται είναι 
η αποκατάσταση του πραγματικού χαρακτή-
ρα της δήθεν Τ«Α» και για αυτό το Υπουργείο 
Εσωτερικών συγκρότησε μια επιτροπή για την 
επεξεργασία της αναθεώρησης του «Καλλι-
κράτη», το πόρισμα της οποίας δόθηκε στη 
δημοσιότητα τον Μάρτιο.
Η προβαλλόμενη κατεύθυνση των «μεταρ-
ρυθμίσεων» που έχει το πόρισμα είναι η «εν-
δυνάμωση» των δήμων, μέσω της ανάληψης 
περισσότερων και καλύτερα προσδιορισμέ-
νων αρμοδιοτήτων και ο «εκδημοκρατισμός» 
τους με περισσότερους θεσμούς «λαϊκής συμ-
μετοχής» τοπικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο γίνονται προτάσεις για τοπικά δημοψη-
φίσματα, θεσμούς διαβούλευσης και συχνό-
τερες εκλογές. Σχετικά με τις εκλογές, προτεί-
νεται: i) η απλή αναλογική με κατανομή του 
συνόλου των εδρών από τον πρώτο γύρο, ii) 
η επαναφορά του 50%+1 ως προϋπόθεση 
εκλογής από τον πρώτο γύρο, iii) η αποσύν-
δεση των δημοτικών εκλογές από τις εκλογές 
για το ευρωκοινοβούλιο και iv) η μείωση της 
θητείας της δημοτικής αρχής στα 4 χρόνια.
Ταυτόχρονα, δημιουργούνται περισσότεροι 

θεσμοί «κοινωνικής συμμετοχής» χωρίς κανέ-
ναν ουσιαστικό ρόλο, με στόχο την νομιμο-
ποίηση των βάρβαρων αντιλαϊκών πολιτικών 
και την προαναφερθείσα αποπολιτικοποίηση 
της Τ«Α». Η κούφια δημοκρατία που προω-
θούν αφορά τη γνωμοδότηση το αν ο δήμος 
και η περιφέρεια χρειάζονται περισσότερα ή 
καινούργια απορριμματοφόρα και τη «συμμε-
τοχική χρηματοδότηση», δηλαδή την άμεση 
εμπλοκή των επιχειρηματικών ομίλων στις 
αποφάσεις.
Στην πραγματικότητα όμως οι προτάσεις που 
γίνονται στοχεύουν στη μεγαλύτερη διασύν-
δεση με τις ανάγκες του κεφαλαίου και τους 
στρατηγικούς σχεδιασμούς της ΕΕ και του κε-
ντρικού κράτους. Κατ’ ουσίαν, το πόρισμα της 
επιτροπής για την αναθεώρηση του «Καλλι-
κράτη» εστιάζει : α) στην προσέλκυση επεν-
δύσεων και συγκέντρωση πόρων ( ΕΣΠΑ κλπ) 
σε έργα και υποδομές που θα υπηρετούν 
στρατηγικούς σχεδιασμούς των επιχειρημα-
τικών ομίλων, β) στην θεσμική ενδυνάμωση 
των φοροεισπρακτικών μηχανισμών των δή-
μων, την «παροχή κινήτρων» για μεγαλύτε-
ρη αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των 
τοπικών φόρων, την επιβολή νέων φόρων 
και την συλλογή του ΕΝΦΙΑ και την αύξηση 
των δημοτικών υπηρεσιών που θα πρέπει 
να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Τα κί-
νητρα αφορούν χρηματικές επιβραβεύσεις 
των δήμων ανάλογα με την συμβολή τους 
στην «φορολογική προσπάθεια». Σε αυτό 
το πλαίσιο θα αξιοποιηθεί η διασύνδεση των 
δήμων με τις βάσεις δεδομένων της ΓΓ Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων, ώστε οποιαδήποτε 
οφειλή να συνδέεται με την εφορία. γ) την κα-
ταγραφή ολόκληρης της περιουσίας των δή-
μων με σκοπό την ληστρική εκμετάλλευση-
«αξιοποίησή» τους της από επιχειρήσεις, προ-
φανώς και από ΤΑΙΠΕΔ και Νέο Υπερταμείο δ) 
την περαιτέρω ΜΚΟ-ποίηση των κοινωνικών 
και δημοτικών υπηρεσιών με πρόσχημα την 
προώθηση μιας «κοινωνικής οικονομίας», ε) 
στην διευκόλυνση λήψης δανείων από το τρα-
πεζικό σύστημα.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής προβάλ-
λεται και η ανάγκη «απλοποίησης του θεσμι-
κού πλαισίου των ΣΔΙΤ»1 ώστε οι φορείς της 
τοπικής διοίκησης να γίνουν ξανά ελκυστικοί 
σε ιδιώτες επενδυτές. Οι μεταρρυθμίσεις αυ-

τές συνδέονται, λοιπόν, με τις προβλέψεις του 
Αναπτυξιακού Νόμου –την χρηματοδότη-
ση από το ΣΕΣ, την ΕΤΕ, το πακέτο Γιούνκερ 
κλπ- και έχουν ως στόχο την «διασφάλιση 
σταθερού πλαισίου και μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος, αφού τέτοιες συμβάσεις που 
εκτείνονται σε 20-25 έτη» και «την ανάληψη 
επιχειρηματικού ρίσκου σε έργα δημοτικής 
περιουσίας». Παράλληλα, το «μνημονιακό» 
«Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» 
αντικαθίσταται από την «Επιτροπή Οικονο-
μικής Ανασυγκρότησης ΟΤΑ» που θα λει-
τουργεί ως προληπτικός «δημοσιονομικός 
κόφτης» για τους δήμους. Σκοπός είναι η προ-
ληπτική συμμόρφωση των ΟΤ«Α» στα μέσα 
δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθάρχη-
σης και τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος και των μνημονίων.
Επιπλέον, το πλαίσιο που προτείνεται συνεχί-
ζει την «καλλικρατική» τάση για ισχυροποί-
ηση των υπερ-περιφερειαρχών και μητρο-
πολιτικών δημάρχων και ενισχύεται ή «δια-
βαθμική συνεργασία» μεταξύ μικρότερων και 
μεγαλύτερων δήμων, οι οποίοι θα μπορούν 
πλέον να μοιράζονται εργαζόμενους και υπη-
ρεσίες -έτσι ώστε να εξοικονομούνται θέσεις 
εργασίας- και να κάνουν επενδυτικά σχέδια 
μεγαλύτερης κλίμακας. Έτσι οι δήμοι και οι 
περιφέρειες ανάγονται σε θεσμικό «κλειδί» 
για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου 
της χώρας προσανατολίζοντας τις κρατικές δο-
μές και λειτουργίες στις ανάγκες της ανταγωνι-
στικότητας και της διαδικασίας συσσώρευσης 
κεφαλαίου.
Οι δήμοι αποκτούν ολοένα και περισσότερες 
αρμοδιότητες στους τομείς της Υγείας, της Παι-
δείας και της κοινωνικής πρόνοιας, «διασπώ-
ντας» την ενιαιότητα των κοινωνικών τομέων, 
μέσα από την διαμόρφωση του κατάλληλου 
θεσμικού πλαισίου, ενώ η το πλαίσιο με βάση 
το οποίο οι τομείς αναπτύσσονται και (υπό-)
λειτουργούν καθορίζεται από το κράτος, την 
ΕΕ και τους επιχειρηματίες που θα τα χρημα-
τοδοτούν.
Συνεπώς, πρώτον, οι αλλαγές στον Καλλι-
κράτη συνεχίζουν και βαθαίνουν την τάση 
ένταξης της τοπικής διοίκησης σε ουσιαστικό 
επίπεδο στη διαχείριση των κεντρικών πολι-
τικών, εφόσον οι στρατηγικές πολιτικές που 
θα ακολουθηθούν σχεδιάζονται αποκλειστι-

κά από την ΕΕ και το κράτος και δεν υπάρχει 
δυνατότητα αμφισβήτησής τους στο τοπικό 
επίπεδο. Δεύτερον οι προτεινόμενες αλλαγές, 
που μετά χαράς δέχεται η ΚΕΔΕ, θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι «συνταγματοποιούν» την 
επιχειρηματική λειτουργία των δήμων. Έτσι, 
ενώ στα χαρτιά «αναβαθμίζεται» η σημασία 
Δήμων και Περιφερειών, τελικά ή άσκηση 
πολιτικής από πλευράς τους συρρικνώνεται 
και απομειούνται σε μακρύ χέρι του κεντρικού 
κράτους/διαχειριστικό μηχανισμό/ εταιρία δια-
χείρισης- ιδιωτικοποίησης.

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
Από τη μεριά μας είμαστε αντίθετοι τόσο στην 
παλιά όσο και στη νέα εκδοχή αναθεώρησης 
του Καλλικράτη. Η αντίθεσή μας γίνεται από 
τη σκοπιά ενός άλλου τρόπου οργάνωσης 
της ζωής μας σαν εργαζόμενοι και κάτοικοι. 
Ενός τρόπου που θέτει στο κέντρο τα σύγχρο-
να κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα και τη 
συγκρότηση σύγχρονων δημοκρατικών μορ-
φών λαϊκής συλλογικής οργάνωσης, πάλης 
και επιβολής της λαϊκής θέλησης, με λόγο 
στην πολιτική που σχεδιάζεται και εφαρμόζε-
ται στην πόλη. Συγκρουόμαστε με όλα εκείνα 
τα χαρακτηριστικά θεσμικής οργάνωσης του 
τοπικού κράτους που τη διαπερνούν σαν κόκ-
κινη γραμμή και όλα εκείνα τα στοιχεία που 
αναδεικνύουν το βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα 
του τοπικού κράτους.
Προβάλλουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ορ-
γάνωσης της κοινωνίας με πραγματική αυτο-
διεύθυνση στους χώρους που εργαζόμαστε 
και ζούμε. Με μαζικές λαϊκές συνελεύσεις σε 
κάθε γειτονιά με αποφασιστικό ρόλο, αρμοδι-
ότητες και δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις που 
αφορούν τη συνοικία. Συνελεύσεις, που λει-
τουργούν με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας 
και με αντιπροσώπευση για το συντονισμό με-
ταξύ τους και για την εκλογή των συμβουλίων 
ευρύτερων περιοχών. Με συμβούλια που θα 
εκλέγονται και θα είναι ανακλητά από τις συ-
νελεύσεις, τις οποίες θα συγκαλούν και στις 
οποίες θα δίνουν λόγο. Δημοκρατικές μορφές 
λαϊκής συλλογικής οργάνωσης, πάλης και 
επιβολής της λαϊκής θέλησης. Πλήρη διαφά-
νεια και δυνατότητα κοινωνικού και εργατικού 
ελέγχου στο σχεδιασμό και την εκτέλεση κάθε 
δημόσιου έργου και λειτουργίας.

> Βρισκόμαστε ήδη στον έβδομο χρόνο επιβολής της μνημονιακής πολιτικής και η κοινωνική 
πλειοψηφία βιώνει τις επιπτώσεις μιας ανεπανάληπτης κρίσης, που ξεπερνάει σε μέγεθος, 
επιπτώσεις και διάρκεια όλες τις προηγούμενες. Καθένα από αυτά τα χρόνια παρατηρούμε την 
χρηματοδότηση των δήμων να στραγγαλίζεται ακόμα περισσότερο, φέρνοντας την οικονομική 
κατάρρευση των πόρων τους, και την μη εκπλήρωση των πλέον στοιχειωδών κοινωνικών 
υποχρεώσεων.
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Δημοτικές Υπηρεσίες

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

> Παιδικοί Σταθμοί

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

> Βλάβες

Βλάβες Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
2310465086, 6974995177
ΔΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

> Υπηρεσίες

Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

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

> Υγεία

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

> Αστυνομία

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

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

> Πυροσβεστική

2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> Φορείς

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

Θέρμη

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

Τριάδι

Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

Νέα Ραιδεστός

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

Νέο Ρύσιο

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

Ταγαράδες

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

Βασιλικά

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

Λακκιά

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

Σουρωτή

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Σουρωτής
2396041268

Αγία Παρασκευή

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

Άγιος Αντώνιος

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

Λιβάδι

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396061210

Περιστερά

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

Τρίλοφος

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

Πλαγιάρι

Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

Καρδία

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

Κ. Σχολάρι

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

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

Από τη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσί-
ου ξεκινάει το αφιέρωμα των Θέρμης 

Δρώμενα στην πολιτιστική εικόνα και τις 
πολιτιστικές δομές που διαθέτουν οι Δημο-
τικές και Τοπικές Κοινότητες και οι οικισμοί 
του δήμου Θέρμης.
Στον οικισμό επίκεντρο της πολιτιστικής 
δραστηριότητας αποτελεί το Κέντρο Πο-
λιτισμού Νέου Ρυσίου, το οποίο αποτελεί 
μια αποκεντρωμένη πολιτιστική δομή της 
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περι-
βάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠ-
ΠΑΠΘ). Στην υποδομή του φιλοξενούνται, 
εκτός από τις δράσεις που αναπτύσσουν οι 
πολιτιστικές σχολές της ΔΕΠΠΑΠΘ, τα τμή-
ματα του Λαογραφικού Συλλόγου Νέου 
Ρυσίου «Η Αρετσού», καθώς και πολλές 

άλλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δρά-
σεις που πραγματοποιούνται από τα σχο-
λεία και τους άλλους φορείς του Νέου 
Ρυσίου.
Όπως μας ενημερώνει η πρόεδρος της Το-
πικής Επιτροπής του Κέντρου Πολιτισμού 
Νέου Ρυσίου, Ευδοκία Παπαχρηστίδου, 
στα μουσικά τμήματα, τα τμήματα της σχο-
λής χορού (μπαλέτο, ρυθμική και μοντέρ-
νο), τα εικαστικά εργαστήρια (κεραμική, 
ραπτική και ζωγραφική παιδιών και ενη-
λίκων), το θέατρο παιδιών και το θεατρικό 
παιχνίδι, το τμήμα σκάκι και τα τμήματα 
γυμναστικής για όλους του Α.Κ.Θ. (ορθο-
σωμική, πιλάτες και αεροβική) φοιτούν την 
τρέχουσα χρόνια πάνω από 280 άτομα, 
όλων των ηλικιών.

H πολιτιστική εικόνα του Νέου Ρυσίου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μουσείο εκπαιδευτικής πολιτικής

Στο 1ο Νηπιαγωγείο Νέου Ρυσίου λειτουργεί το 
ιδιότυπο μουσείο εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Τα εκθέματα του δημιουργούν στους μεγαλύτερούς 
μνήμες γεμάτες εικόνες, εμπειρίες και συναισθήμα-
τα, ενώ για τα παιδιά αποτελούν εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία τα οποία συμβάλουν στην κατανόηση της 
κοινωνικής ζωής και των δεδομένων παλαιότερων 
εποχών.
Μέρος των εκθεμάτων του μουσείου, είναι διαμορ-

φωμένα σαν μία σχολική τάξη, με παιδιά που μας 
θυμίζουν την διαχρονική ανάγκη του παιδιού για 
ψυχαγωγία. 
Παράλληλα η αναπαράσταση επαγγελμάτων μιας 
άλλης εποχής ζωντανεύουν μέσα από τα καθημερι-
νά χρηστικά αντικείμενα.
Το μουσείο είναι ανοιχτό για το κοινό την πρώτη 
Κυριακή του μήνα, ενώ για τα σχολεία καθημερινά 
(μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 2392071213). 

Ο Λαογραφικός Σύλλογος του Νέου Ρυσί-
ου «Η Αρετσού», όπως μας επισημαίνει 

ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Δημητρι-
άδης, ιδρύθηκε το 2001 από κατοίκους του 
Νέου Ρυσίου, με κύριο σκοπό τη διάσωση 
και διάδοση του Μικρασιατικού πολιτισμού. 
Σήμερα μετά από 16 χρόνια δυναμικής πα-
ρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της περιο-
χής, έχει καθιερωθεί ως σημαντικός παράγο-
ντας πολιτισμού, όχι μόνο στην περιοχή μας, 
αλλά σε όλη τη Μακεδονία. Έμβλημα του 
συλλόγου είναι η σφραγίδα της Σχολής του 
Ρυσίου (Αρετσούς) Μικράς Ασίας.
Αριθμεί περίπου 250 μέλη και διατηρεί τμή-
ματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών (ενη-
λίκων, νεανικό, εφηβικό και παιδικό), τμήμα 
χορωδίας και καθώς και τμήμα λαογραφικής 
έρευνας. Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκδη-
λώσεις, συνέδρια και φεστιβάλ στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό με πολλές διακρίσεις. Επί-
σης έχει παρουσιάσει το έργο του σε τηλεο-
πτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές.
Τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου πα-

ρουσιάζουν χορούς Κωνσταντινούπολης, 
Αρετσούς, Σμύρνης, παραλίων Μικράς Ασί-
ας, Καππαδοκίας, καθώς και χορούς από την 
Θράκη, τη Μακεδονία και τα Νησιά. 
Ο σύλλογος διαθέτει πλούσιο βεστιάριο με 
παραδοσιακές φορεσιές για τα προγράμματα 
που παρουσιάζει. Διατηρεί, επίσης στο Νέο 
Ρύσιο μικρή λαογραφική συλλογή παραδο-
σιακών αγροτικών και οικιακών αντικειμέ-
νων.
Οι πρόβες των τμημάτων ξεκινούν από τα 
μέσα Σεπτεμβρίου και γίνονται σε αίθουσες 
του Κέντρου Πολιτισμού Νέου Ρυσίου. Χο-
ροδιδάσκαλοι είναι ο Αλέξανδρος Πετσής και 
ο Γιάννης Ηλιάδης, στα τμήματα ενηλίκων, η 
Άννα Μπάλτα στο εφηβικό και η Δέσποινα 
Πετσή στο παιδικό τμήμα, ενώ χοράρχης εί-
ναι η Νόνικα Ρουσσάκη.
Ο σύλλογος διοργανώνει κάθε χρόνο εκ-
δηλώσεις με την ευκαιρία τοπικών εορτών, 
συμβολικών ημερών καθώς και για την προ-
βολή του έργου των τμημάτων του. Οι κυρι-
ότερες από αυτές τις εκδηλώσεις είναι το πα-

νηγύρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
καθώς και εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα 
της μικρασιατικής καταστροφής.
Το διοικητικό συμβουλίου, εκτός του κ. Δη-
μητριάδη, πλαισιώνουν οι: Σταύρος Καδια-
νός, αντιπρόεδρος, Φωτεινή Θεοδωράνου, 
γεν. γραμματέας, Χριστίνα Θωμάρεϊς, ταμίας 
και Παναγιώτης Δημητριάδης, Άννα Μπάλτα 
και Γεώργιος Πέπελας, μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς 
να επικοινωνήσει με το σύλλογο με παρακά-
τω τρόπους: Τηλέφωνο και Fax 2392071333, 
Γιώργος Δημητριάδης 6983506094, Email: 
laografikosaretsou@yahoo.gr ή facebook 
ως «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΡΥΣΙ-
ΟΥ «Η ΑΡΕΤΣΟΥ», ή να επισκεφθείτε το 
site του συλλόγου στη διεύθυνση «http://
laografikos.rysio.gr».

Λαογραφικός Σύλλογος «Η Αρετσού»


