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Μηνιαία Εφηµερίδα ∆.E.Π.Π.Α.Θ

• ΣΕΛ. 11

Έπειτα από πολλές, κοπιώδεις προσπάθειες ετών, ξεκίνησε επιτέλους το έργο της αποκατάστασης 
των ζηµιών από τις κατολισθήσεις στο ρέµα του Κάτω Σχολαρίου, οι οποίες προκλήθηκαν στις 

αρχές του 2015 εξ αιτίας των πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων. Μέσα στον Νοέµβριο εγκαταστάθηκε ο 
εργολάβος και τον ∆εκέµβριο ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό 
οι εργασίες πρόκειται να ολοκληρωθούν µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2019. 

Ξεκίνησε η αποκατάσταση των ζηµιών από τις κατολισθήσεις στο Κ. Σχολάρι

ΝΕΑ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ
Προχωρούν οι διαδικασίες 
για τη διευθέτηση 
του «Λυκορέµατος»

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΡΙΑ∆Ι 
∆ηµιουργήθηκαν 
νέοι χώροι πρασίνου

Έργα ύψους 48 εκατ. 
ευρώ σε όλους τους 
οικισµούς

Υπερβαίνει τα 48 εκατοµµύρια ευρώ ο 
συνολικός προϋπολογισµός των έρ-

γων τα οποία εκτελούνται ήδη ή πρόκειται 
να ξεκινήσουν µέσα στο αµέσως προσε-
χές διάστηµα, από το δήµο Θέρµης. Πρό-
κειται για ένα µεγάλο πρόγραµµα έργων 
και παρεµβάσεων το οποίο αφορά βασι-
κές υποδοµές των δηµοτικών και τοπικών 
κοινοτήτων. Τα έργα αφορούν, µεταξύ 
άλλων, την κατασκευή ή ολοκλήρωση 

των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε 

όλους τους οικισµούς καθώς και την κα-

τασκευή της νέας, υπερσύχρονης µονάδας 

επεξεργασίας λυµάτων.Αφορούν, επίσης, 

δίκτυα ύδρευσης, κατασκευή νέων σχολι-

κών συγκροτηµάτων, αθλητικών εγκατα-

στάσεων, καθώς και εκτεταµένο πρόγραµ-

µα ασφαλτοστρώσεων σε οικισµούς αλλά 

και σε αγροτική οδοποιία.
• ΣΕΛ. 08-09

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
Ο δήµαρχος Θέρµης 
Θόδωρος Παπαδό-
πουλος, η διοίκηση, 
το δηµοτικό συµβού-
λιο και οι εργαζόµε-
νοι στο δήµο Θέρµης 
εύχονται το 2019 να 
είναι µια καλύτερη 
χρονιά για όλους. Με 
υγεία, αγάπη, ειρήνη 

και δηµιουργικότητα. 

ΣΟΥΡΩΤΗ 
Ξεκινά το έργο της 
αποχέτευσης

ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
• ΣΕΛ.07

• ΣΕΛ. 10

• ΣΕΛ. 12
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...δηµοσιεύµατα του µήνα που πέρασε

Ιδιοκτήτης: ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Site: www.deppath.gr

Υπεύθυνος εκδότης: Παπαδάκη Αθηνά
Γραφεία: ∆ηµητρίου & Καραολή - Κ. Χάψα, 

Τηλ.: 2310 463423, T.Κ. 570 01, Θέρµη Θεσσαλονίκης
Αποστολή κειµένων: email: public-news@thermi.gov.gr, 

axmetaloulis@gmail.com

∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή:
Αθηνά Παπαδάκη, Νίκος Λαγός, Άννα Μίχου, 

Ανέστης Κεφαλάς,  ∆ηµήτρης Σφονδύλας, Άννα Βίγκα, 
Μόσχος (Μάκης) Βοϊτσίδης, Aπόστολος Γιαννακούλας, 

Ανδρέας Πλουµής και Αχιλλέας Μεταλούλης.

Σύνταξη - Επιµέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: SHOT ADVERTISING Α.Ε.

H ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ



Εκατοντάδες πολίτες πληµµύρησαν το Σάββατο 8 ∆εκεµ-
βρίου την πλατεία Παραµάνα καθώς και το εµπορικό 

κέντρο της Θέρµης κατά την εκδήλωση για το άναµµα του 

Χριστουγεννιάτικου δένδρου αλλά και την 4η διοργάνωση 

της «Λευκής νύχτας». 

Στις εκδηλώσεις πρωταγωνίστησαν τα παιδιά που φωτογρα-

φήθηκαν µε τον Άγιο Βασίλη, απόλαυσαν το face painting, 

τα ανεµοσκορπίσµατα, το λούνα παρκ και το καρουζέλ που 

λειτουργεί στην πλατεία Παραµάνα, ενώ η παιδική χορωδία 

του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης, υπό τη διεύθυνση της 

Αλεξίας Τανούρη και η ορχήστρα σαξοφώνων Κου Κλου 

Σαξ έψαλαν Χριστουγεννιάτικες µελωδίες. 

Την γιορτινή νότα ενίσχυσαν µε την παρουσία τους η οµά-

δα «Κρουστόφωνο Paranaue» (τυµπανιστές), ο σύλλογος 

Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» και 

ο σύλλογος Σερραίων Κατοίκων Θέρµης που χόρεψαν πα-

ραδοσιακούς χορούς και αναβίωσαν στους κεντρικούς δρό-

µους της Θέρµης το έθιµο του Αράπη.

Με ικανοποίηση ο δήµαρχος Θέρµης Θεόδωρος Παπαδό-

πουλός ευχαρίστησε τους συντελεστές της επιτυχηµένης εκ-

δήλωσης, τη ∆ΕΠΠΑΘ και την πρόεδρο Αθηνά Παπαδάκη, 

τη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης και τον πρόεδρο Σωτήρη 

Βογιατζή, την Ένωση Εµπόρων και τον πρόεδρο Στάθη Πι-

στέλα καθώς και το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλο-

νίκης για τη βοήθεια που πρόσφερε.Παράλληλα ο κ. Πα-

παδόπουλος ευχήθηκε σε όλο τον κόσµο «αυτές τις άγιες 

µέρες να ξεπεράσουν τη δύσκολη καθηµερινότητά τους, 

και οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να 

προσφέρουν σε όλους ένα αναγκαίο και ωφέλιµο διάλειµ-

µα ξεγνοιασιάς και αλληλεγγύης».

Κοσµοσυρροή στη Θέρµη
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ»
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Ο δήµαρχος Θέρµης Θ. Παπαδόπουλoς φωταγωγεί το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αµέσως µετά τη τη σκυτάλη παρέλαβε η πρωτοβου-
λία της Ένωσης Επαγγελµατιών Εµπόρων Θέρµης 

και του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης 

για τη τέταρτη διοργάνωση της εκδήλωσης της «Λευκής 

Νύχτας». 

Ο πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Θ. Στάθης Πιστέλας ενηµέρωσε 

τον κόσµο για τις µεγάλες προσφορές των καταστηµάτων 

καθώς και τις παράλληλες εκδηλώσεις που πλαισίω-

σαν αυτή την ξεχωριστή βραδιά ενώ ο εκπρόσωπος του 

Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου κ. Θεοτόκης τόνισε πως 

το Ε.Ε.Θ.  στηρίζει τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες. 

Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά τα εµπορικά καταστήµατα 

λειτούργησαν από τις 7 το απόγευµα µέχρι και τις 12 τα 

µεσάνυχτα και προχώρησαν σε γενναιόδωρες προσφο-

ρές λόγο της εκδήλωσης. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοι-

χεία της Έ.Ε.Ε.Θ. ιδιαίτερα αυξηµένη ήταν η κίνηση, στα 

εµπορικά καταστήµατα ένδυσης, υπόδησης, τα παιδικά 

ρούχα και στα καταστήµατα εστίασης, αναψυχής και δια-

σκέδασης, όπου καταγράφηκε αύξηση 40% σε σχέση µε 

την περσινή διοργάνωση. 

Την ικανοποίησή τους για τη µεγάλη επιτυχία εξέφρα-

σαν οι έµποροι και επαγγελµατίες, ενώ ο πρόεδρος της 

Ε.Ε.Ε.Θ κ. Πιστέλας, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως 

µία σηµαντική προσπάθεια, η οποία στηρίζει την αγορά 

και δίνει ζωντάνια στην πόλη της Θέρµης σε πείσµα της 

γενικότερης οικονοµικής δυσπραγίας.

Από χριστουγεννιάτικες νότες, µελωδίες και άλλα εορταστικά 
δρώµενα από παιδικές χορωδίες και τα υπόλοιπα τµήµατα 

της ∆.ΕΠ.Π.Α.Θ., τους εθνικοτοπικούς και αθλητικούς συλλόγους 

καθώς και άλλους τοπικούς φορείς πληµµύρισε κάθε γωνιά του 

δήµου Θέρµης, µε τις γιορτές που πραγµατοποιήθηκαν σε όλες τις 

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του δήµου µας για το άναµµα 

των χριστουγεννιάτικων δένδρων.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων συγκεντρώθηκαν παιχνίδια και βα-

σικά είδη διατροφής για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του δήµου και την ανακούφιση των συµπολιτών µας που 

αντιµετωπίζουν βασικά προβλήµατα επιβίωσης.

«Με πρωταρχικό στόχο όλων µας την κοινωνική αλληλεγγύη και 

τη βοήθεια στο συνάνθρωπο – γείτονα που έχει ανάγκη, ας στα-

θούµε όλοι δίπλα στον άνεργο συνάνθρωπό µας, στις οικογένειες 

που τόσο έχουν ανάγκη, στους ηλικιωµένους αλλά και τους νέους 

µας. Ενωµένοι θα σταθούµε όλοι µαζί απέναντι στη γενικότερη 

αδιαφορία και στην απαισιοδοξία που υπάρχει, θα διατηρήσουµε 

την ανθρωπιά µας και την ευαισθησία µας και θα έρθουµε πιο 

κοντά στο συνάνθρωπό µας που µας έχει ανάγκη», επεσήµανε 

χαρακτηριστικά κατά το σύντοµο χαιρετισµό του στην εκδήλωση 

για την φωταψία του χριστουγεννιάτικού δέντρου και του εορτα-

στικού διακόσµου στον Τρίλοφο ο δήµαρχος Θέρµης Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος. Ευχαρίστησε παράλληλα, όλους όσους συνέβα-

λαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων και τη διαµόρφωση του 

εορταστικού κλίµατος. 

Από την πλευρά 

της η πρόεδρος της 

∆.ΕΠ.Π.Α.Θ. Αθηνά 

Παπαδάκη εκφρά-

ζει την  ικανοποίησή 

της για τη µεγάλη 

ανταπόκριση των 

πολιτών στο φετινό 

εορταστικό πρό-

γραµµα του δήµου 

Θέρµης, και ευχα-

ριστεί όλους όσους 

εργάστηκαν και 

στήριξαν τις δεκάδες 

εκδηλώσεις που δι-

οργανώθηκαν. 

«ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ»

Με µεγάλη συµµετοχή ολοκληρώθηκαν οι  χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις σε όλους τους οικισµούς του δήµου Θέρµης
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∆ωρεάν µαστογραφικός έλεγχος

«Κάτω Σχολάρι το παλιό Ανταλί» «Στην κλίνη του Προκρούστη»

Ο δήµος Θέρµης συµµετέχει στο πρόγραµµα δωρεάν 
µαστογραφικού ελέγχου, της Ελληνικής Αντικαρκινι-

κής Εταιρείας που στηρίζεται από την Κ.Ε.∆.Ε. 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η µονάδα µαστογρά-
φου συνεχίζοντας το πρόγραµµα ευαισθητοποίησης και 
έγκαιρης διάγνωσης.Θα βρίσκεται :

Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙ-
ΚΕΣ
Ο καρκίνος του µαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που 
εµφανίζεται στις γυναίκες της χώρας µας. Ο αριθµός των 
νέων περιστατικών κάθε χρόνο στη χώρα µας υπολογίζεται 
σε 5.000. Παρ’ όλη την υψηλή συχνότητα της ασθένειας, 
η αντιµετώπιση της τα τελευταία χρόνια δίνει ολοένα και 
καλύτερα αποτελέσµατα, αφού η πλειοψηφία των ασθενών 
θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια και η ποιότητα τους θα επη-
ρεαστεί ελάχιστα.

Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη προέκυψε ως αποτέλεσµα 
δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν οι σηµαντικές πρό-
οδοι της ιατρικής επιστήµης που οδήγησαν σε πιο 
αποτελεσµατικές και περισσότερο εξατοµικευµένες 
θεραπευτικές παρεµβάσεις. Ο δεύτερος, και πολύ 
σηµαντικός, είναι πως ο αριθµός των γυναικών που 
υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς 
αυξάνει, µε αποτέλεσµα να ανακαλύπτεται ο καρκί-
νος σε πρώιµα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι 
πιο αποτελεσµατικές και µπορεί να οδηγήσουν στην 
ίαση.
Η εξέταση που χρησιµοποιείται για την έγκαιρη διά-
γνωση του καρκίνου του µαστού είναι η µαστογρα-
φία. Ο µαστογραφικός έλεγχος συνιστάται να ξεκινάει 
από την ηλικία των 40 ετών. Η εξέταση είναι ανώδυ-
νη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και µε τα νέα µηχανήµατα 
που η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαµηλή.

Τη νέα συλλογή διηγηµάτων του εξαί-
ρετου συγγραφέα και καθηγητή Τάσου 

Καλουτσά «Υπό το κράτος του τρόµου» 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧ-
ΜΙΟ παρουσιάστηκε στην αίθουσα της δη-
µοτικής βιβλιοθήκης Θέρµης.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η δηµοτική βι-
βλιοθήκη Θέρµης σε συνεργασία µε της 
Λέσχες Ανάγνωσης της δηµοτικής βιβλιο-
θήκης Θέρµης: «Βιβλιοπτήσεις» και «∆ιδώ 

Σωτηρίου» της (Θέρµης), «Λογοτεχνικές 
Αναζητήσεις» των Ταγαράδων και «Ροδό-
στο» της Νέας Ραιδεστού, µε την υποστή-
ριξη του βιβλιοχαρτοπωλείου «Η Θέρµη».
Όπως, επεσήµανε ο κ. Καλούτσας «η καλύ-
τερη στιγµή για κάθε συγγραφέα είναι όταν 
παρουσιάζει τα λογοτεχνικά παιδιά του (βι-
βλία) στο αναγνωστικό κοινό, αυτή η στιγµή 
αποκτά µεγαλύτερη σηµασία όταν  ανάµε-
σα στο κοινό υπάρχουν, παιδιά, µαθητές 

και συνάδελφοι καθηγητές που περίπου για 
35 χρόνια  µοιράστηκαν µαζί του µέχρι και 
σήµερα τις λογοτεχνικές του ανησυχίες».
Στην πολύ όµορφη εκδήλωση παραβρεθή-
καν και παλιοί του µαθητές που δήλωσαν 
την επιθυµία τους να συµµετέχουν στην πα-
ρουσίαση αυτή µιλώντας για τον λογοτέχνη 
αλλά και τον δάσκαλο Τάσο Καλούτσα που 
υπηρέτησε για 33χρόνια στο 1ο Γυµνάσιο 
της Θέρµης.

«Υπό το κράτος του τρόµου»

Το νέο του βιβλίο, µε τίτλο «Στην κλίνη του 
Προκρούστη», παρουσίασε πρόσφατα στη 

Σουρωτή, ο συνδηµότης µας, δάσκαλος και 
κάτοικος Σουρωτής, Παύλος Τούλας, µε τη 
συµπαράσταση της Τοπικής Κοινότητας Σου-
ρωτής. 
Οι παρουσιαστές του βιβλίου, Κώστας Παπα-
νικολάου (φιλόλογος), ∆ηµήτριος Πεχλιβανί-
δης (φιλόλογος) και Αθανάσιος Ταβουλάρης 
(δάσκαλος), τόνισαν ότι το βιβλίο αυτό είναι το 
απαύγασµα της δουλειάς του συγγραφέα που  
επί εικοσιπέντε χρόνια κατέγραφε σε διάφορες 

εφηµερίδες και περιοδικά, µε χρονογραφή-

µατα, τα πιο σηµαντικά επίκαιρα γεγονότα της 

Ελληνικής και παγκόσµιας κοινωνίας. 

Η λιτή και δηµοσιογραφική γλώσσα, το χιου-

µοριστικό αλλά µε ουσία και λόγο περιεχόµε-

νο, η δοµή του, ελκύουν και παθιάζουν τον 

αναγνώστη, ενώ παράλληλα του δίνουν διε-

ξόδους επίλυσης των διάφορων κοινωνικών 

προβληµάτων που εύκολα ο ίδιος θα καταλή-

ξει. Γενικά είναι ένα ιδιόµορφο όσο και πολύτι-

µο για τους αναγνώστες, βιβλίο. 

Μετά από  πρόσκληση του συλλόγου 
Ανατολικοθρακιωτών Λακκώµατος 

ο «Άγιος Μόδεστος» µε την ευκαιρία της 

γιορτής του οµώνυµου συλλόγου πα-

ρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελένης Ράλ-

λη- Τσανούκα «Κάτω Σχολάρι το παλιό 

Ανταλί».

Πρόκειται για ένα βιβλίο που προβάλει 

τον παλιό προσφυγικό οικισµό, µε τους 

πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, 

τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Στο βιβλίο 

κάτοικοι της περιοχής, έβγαλαν στη επι-

φάνεια µε απέραντο ενθουσιασµό, ανα-

µνήσεις και περιστατικά του παρελθόντος, 

που είχαν κρυµµένα µέσα τους. Με πλού-

σιο αλλά και ξεχωριστό φωτογραφικό 

υλικό ζωντανεύουν αγαπηµένα πρόσωπα 

και ξεχωριστές στιγµές.

Σηµειώνεται ότι την έκδοση του εν λόγω 

βιβλίου υποστήριξε ο σύλλογος πολιτι-

σµού και εθελοντισµού Κάτω Σχολαρίου.
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ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ

Φορώντας το πιο όµορφα χαµόγελά τους, χο-
ρωδίες µαθητών, του 3ου Νηπιαγωγείου 

Θέρµης, του παιδικού σταθµού Θέρµης και του 

Ειδικού Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

και του ΚΑΠΗ Θερµης έψαλαν τα κάλαντα στο δή-

µαρχο Θέρµης Θεόδωρο Παπαδόπουλο.

Η αρχή έγινε από τα παιδιά του 3ου Νηπιαγωγεί-

ου Θέρµης, συνοδευόµενα από τις δασκάλες τους, 

έψαλλαν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και γιορ-

τινές µελωδίες στον κ. Παπαδόπουλο και τον αρ-

µόδιο Αντιδήµαρχο Παιδείας – ∆ια Βίου Μάθησης 

Πολιτισµού και Νέας Γενιάς Στέλιο Αποστόλου. Τα 

παιδιά τραγούδησαν τα κάλαντα και πρόσφεραν 

ένα άλµπουµ µε ζωγραφιές και ευχές όλων των 

παιδιών, το ηµερολόγιο του σχολείου τους και ένα 

πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο διακοσµητικό µε τη 

ζωγραφιά της Παναγιάς µας.

Ακολούθησαν τα παιδιά του παιδικού σταθµού 

Θέρµης, συνοδευόµενα από τον πρόεδρο του 

Νοµικού Προσώπου των Κέντρων Κοινωνικής 

Πρόνοιας –Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 

του δήµου Θέρµης Πασχάλη Αναγνώστου και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του σταθ-

µού. 

Στη συνέχεια τη σκυτάλη για τα πα-

ραδοσιακά κάλαντα παρέλαβαν τα 

παιδιά του Ειδικού Εργαστηρίου 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θέρ-

µης τα οποία κρατώντας ντέφια και 

τριγωνάκια συνοδευόµενα από τέσ-

σερις εκπαιδευτικούς του εργαστη-

ρίου, έψαλαν τα παραδοσιακά κά-

λαντα στο δήµαρχο.

Ο δήµαρχος Θέρµης προσέφερε 

γλυκά στα παιδιά και τους ευχήθηκε 

υγεία και καλή πρόοδο. Συνεχάρη 

δε και το προσωπικό του Εργαστη-

ρίου για το σηµαντικό τους έργο και 

την προσπάθεια που καταβάλουν 

ώστε να παρέχουν εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες στους µαθητές µε ανα-

πηρία και µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και να τους διασφαλίζουν 

µε κάθε τρόπο ίσες ευκαιρίες, αλλά 

κυρίως να τους κατοχυρώνουν το 

δικαίωµά τους στη µόρφωση και στην κοινωνική 

και επαγγελµατική τους ένταξη. Από την πλευρά 

τους οι εκπαιδευτικοί του Εργαστηρίου, ευχήθη-

καν στο ∆ήµαρχο Θέρµης προσωπική ευτυχία και 

επιτυχία στο έργο του

Ο κ. Παπαδόπουλος συζητώντας µε τα παιδιά τους 

εξήγησε το πραγµατικό νόηµα της γιορτής λέγο-

ντας χαρακτηριστικά: «Χριστούγεννα είναι οι άν-

θρωποι που έχουν ζεστές και ειλικρινές στιγµές, 

είναι η αλληλοβοήθεια, η αληθινή φιλία, η αγάπη 

και η οικογένεια µας, Είναι ο κύκλος της αγάπης 

και η ευτυχία, ακόµη και στη µεγαλύτερη δυσκο-

λία. Το χαρµόσυνο µήνυµα της γέννησης του Θε-

ανθρώπου σηµαίνει αγάπη για το συνάνθρωπο, το 

φίλο, τον αδελφό και την οικογένεια. Σας εύχοµαι 

το Άγιο φως των Χριστουγέννων να φωτίσει τις 

καρδιές σας µε αγάπη».

Τέλος τα κάλαντα των Χριστουγέννων από διάφο-

ρες περιοχές της Ελλάδας αλλά και τον Πόντο έψα-

λε από την πλευρά της η µικτή χορωδία του ΚΑΠΗ 

Θέρµης συνοδευόµενη από τον αντιπρόεδρο του 

Ν.Π.∆.∆. Γιώργο Αγγέλου και τον πρόεδρο του 

ΚΑΠΗ Θέρµης Ανδρέα Βιολιτζή.

Ο δήµαρχος Θέρµης από την πλευρά του, ευχαρί-

στησε τα µέλη του ΚΑΠΗ Θέρµης και επεσήµανε 

πως για τη δηµοτική αρχή Θέρµης η τρίτη ηλικία 

και τα µέλη των ΚΑΠΗ αποτελούν προτεραιότητα 

κι αυτό αντικατοπτρίζει «στάση ζωής και συµπερι-

φοράς» και όχι πρόσκαιρη επιλογή. 

Τα έψαλαν στο δήµαρχο

Ο δήµαρχος Θέρµης Θ. Παπαδόπουλος και ο αντιδήµαρχο 
Παιδείας Σ. Αποστόλου ακούνε τα κάλαντα.
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H ZELIA είναι μια ελληνική 
οικογενειακή επιχείρηση με έδρα 
το εργαστήριο της στη Θέρμη, η 
οποία παράγει φυτικά, ολιστικά 
καλλυντικά, χρησιμοποιώντας 
τις ιδιότητες των βοτάνων και την 
υπεροχή της βιοτεχνολογίας. 
Εμπνευσμένοι από τη γνώση 
και τις συνήθειες των μαμάδων 
μας για την περιποίηση της 
επιδερμίδας δημιουργούμε 
καινοτόμες και πλούσιες 
συνθέσεις, που υπόσχονται 
άμεσα και μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα για το δέρμα σας.

Πραγματοποιήστε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας από την 
ιστοσελίδα μας www.zeliacosmetics.com χρησιμοποιώντας  
τον κωδικό ZELIAXMAS ως τις 31 Ιανουαρίου 2019 και κερδίστε  
15% έκπτωση για αγορές άνω των 25 ευρώ σε όλα τα προϊόντα μας.

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Τηλ 2310 330 206Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη www.zeliacosmetics.com



Με µία ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ε∆Α 
ΘΕΣΣ, στην πλατεία του Νέου Ρυσίου, µε τη συνδρο-

µή του δήµου Θέρµης, ξεκίνησε η τροφοδότηση µε φυσι-

κό αέριο του οικισµού του Νέου Ρυσίου και η ένταξη του 

στο δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου της Ε∆Α ΘΕΣΣ. 

Την ικανοποίησή του για τη τροφοδότηση ενός ακόµη οι-

κισµού του δήµου Θέρµης, εξέφρασε στο πλαίσιο της τε-

λετής εγκαινίων ο δήµαρχος Θέρµης Θεόδωρος Παπαδό-

πουλος. Εξέφρασε, επίσης, τη χαρά του για την υλοποίηση 

του προγραµµατισµού της εταιρείας για τη σταδιακή τρο-

φοδότηση των οικισµών των Ταγαράδων, της Αγίας Παρα-

σκευής, της Σουρωτής, των Βασιλικών και της Καρδίας έως 

το τέλος του 2019, όπως σηµείωσε µε έµφαση. 

Παράλληλα ευχαρίστησε το Γενικό ∆ιευθυντή της Ε∆Α 

ΘΕΣΣ, Λ. Μπακούρα για τα καλά του λόγια κατά το σύντο-

µο χαιρετισµό του, ο οποίος παρουσιάζοντας τις δραστη-

ριότητες που έχει ήδη αναπτύξει ή που προγραµµατίζει να 

αναπτύξει την επόµενη χρονιά η εταιρία στο δήµο Θέρµης, 

χαρακτήρισε τον κ. Παπαδόπουλο «ως παντοκράτορα της 

περιοχής». 

Σηµειώνεται ότι για το δήµο Θέρµης, η ένταξη των περιο-

χών του δήµου στο δίκτυο του φυσικού αερίου, ξεκίνησε 

πριν από 10 χρόνια από τη Θέρµη, ακολούθησε η Νέα 

Ραιδεστός, ενώ στο τέλος του 2017 τροφοδοτήθηκαν ο 

Τρίλοφος και το Πλαγιάρι και στο τέλος του 2018 το Νέο 

Ρύσιο. Εντός του πρώτου εξαµήνου του 2019 αναµένεται 

να τροφοδοτηθούν οι Ταγαράδες, η Αγία Παρασκευή, η 

Σουρωτή, και τα Βασιλικά,  ενώ θα ακολουθήσει η Καρ-

δία.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους o Αναπλη-

ρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάµελ-

λος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Α. Τζιτζικώ-

στας, οι Αντιπεριφερειάρχες, Κ. Γιουτίκας και Κ. Πάλλας, οι 

βουλευτές Σ. Αναστασιάδης και Θ. Καράογλου, ο πρόε-

δρος του ∆.Σ. της Ε∆Α ΘΕΣΣ, Β. Μπούρας και ο γενικός 

διευθυντής της Ε∆Α ΘΕΣΣ, Λ. Μπακούρας.

Άναψε η φλόγα του φυσικού 
αερίου στο Νέο Ρύσιο
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Ο δήµαρχος Θέρµης Θ. Παπαδόπουλος απευθύνει χαιρετισµό 
στην εκδήλωση.

Με στόχο την έγκαιρη πρόληψη πληµµυρών, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της 

αισθητικής των χώρων, η Αντιδηµαρχία Συντήρησης – Αυ-

τεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας του δήµου Θέρµης 

τους τελευταίους µήνες προχώρησε σε συντονισµένες πα-

ρεµβάσεις καθαρισµού και συντήρησης των ρεµάτων του 

δήµου Θέρµης. Συγκεκριµένα, τα συνεργεία του τµήµατος 

Αυτεπιστασίας, έχουν επικεντρώσει τη δράση του τους στην 

αντιπληµµυρική θωράκιση όλων των οικισµών του δήµου 

µας.  Έγκαιρα και µε συντονισµένες  προσπάθειες πραγµα-

τοποιούν καθαρισµούς των ρεµάτων, «έργο πολύ χρήσιµο 

ώστε µε τις βροχές του χειµώνα να µην δηµιουργηθούν 

προβλήµατα» τονίζει χαρακτηριστικά ο αντιδήµαρχος Συ-

ντήρησης – Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας Βασί-

λης Μουστάκας.

Ειδικότερα, το τµήµα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του 

δήµου παρενέβη µε εργασίες καθαρισµού του ρέµατος 

Θέρµης, που ξεκινάει από τις παρυφές του Χορτιάτη, περνά 

από την περιοχή του «Φράγµατος» Θέρµης και εφάπτεται 

µε  κατοικηµένες περιοχές. Οι εργασίες που πραγµατοποι-

ούνται έχουν στόχο τόσο την αισθητική βελτίωση του το-

πίου, όσο και τη δηµιουργία µεγαλύτερης ασφάλειας για 

τους πολίτες καθηµερινά και κυρίως κατά την περίοδο των 

έντονων  βροχοπτώσεων.

Οι καθηµερινές παρεµβάσεις και ο καθαρισµός ρεµάτων, 

σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του Τµήµατος Συντή-

ρησης και Αυτεπιστασίας του δήµου Θέρµης, για την πρό-

ληψη πληµµυρικών φαινοµένων και την ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων από τις επικείµενες έντονες βροχοπτώσεις, 

πραγµατοποιούνται σε όλη την έκταση του δήµου Θέρµης 

καθώς για µία ακόµη φορά, εντοπίστηκαν και αποµακρύν-

θηκαν  φερτά υλικά και σκουπίδια. 

Σε δηλώσεις του ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Βασίλης 

Μουστάκας µεταξύ άλλων αναφέρει: «Προχωρήσαµε και 

φέτος έγκαιρα στον καθαρισµό των ρεµάτων, όπως άλλω-

στε κάνουµε κάθε χρόνο, προκειµένου να µειώσουµε τις 

συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής και των πληµµυρικών 

φαινοµένων που αυτή εντείνει. Οι ενέργειές µας στοχεύουν 

στην προστασία των συνδηµοτών µας και των περιουσιών 

τους, πάντα µε σεβασµό στη χλωρίδα και την πανίδα που 

αποτελούν πλούσιο οικοσύστηµα. Οι παρεµβάσεις συντή-

ρησης των ρεµάτων πραγµατοποιούνται στο σύνολό τους  

µε τη χρήση µισθωµένου οχήµατος και δυστυχώς για µία 

ακόµη χρονιά τα ρέµατα ήταν γεµάτα από ογκώδη απορ-

ρίµµατα και φερτά υλικά που ανέκοπταν την ροή του νε-

ρού, µε υψηλή επικινδυνότητα για πληµµύρα κατά την εκ-

δήλωση των έντονων καιρικών φαινοµένων του χειµώνα».

Τέλος, ο Αντιδήµαρχος κ. Μουστάκας απευθύνει έκκληση 

στους κατοίκους να είναι προσεκτικοί και να σταµατήσουν 

τις ρίψεις ογκωδών υλικών, που αυξάνουν την επικινδυνό-

τητα εκδήλωσης πληµµυρών.

Στιγµιότυπο από τις εργασίες για τον καθορισµό των ρεµάτων.

Καθαρισµοί ρεµάτων και αντιπληµµυρική θωράκιση
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Ενα πιλοτικό δίκτυο µετρήσεων των αιωρουµένων 
σωµατιδίων δηµιουργήθηκε µέσα από τη συνεργασία 

του δήµου Θέρµης µε το Πανεπιστήµιο Πατρών. 

Παράλληλα, µια πρωτοποριακή ιστοσελίδα http://www.

thermiair.gr/παρέχει πληροφόρηση για τις συνθήκες 

ρύπανσης και την ποιότητα του αέρα σε πραγµατικό 

χρόνο. Επιπλέον,  µέσω εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα, 

οι πολίτες θα µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά 

µε τις συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων, την 

τυχόν υπέρβαση των ορίων και τις τυχόν απαιτούµενες 

ενέργειες για αποφυγή επιπτώσεων στην υγεία. 

Στο πλαίσιο της προγραµµατικής σύµβασης, το 

Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας του Τοµέα 

Εφαρµοσµένης Φυσικής του Τµήµατος Φυσικής του 

Πανεπιστήµιου Πάτρας θα εκπονήσει ερευνητικό έργο για 

την εκτίµηση των χωρικών και χρονικών διακυµάνσεων 

της συγκέντρωσης των αιωρούµενων σωµατιδίων, 

την εκτίµηση της επίδρασης των σηµαντικών πηγών 

ρύπανσης και τη διερεύνηση της διασποράς τους από τις 

πηγές προς τους αποδέκτες. Ειδικότερα, οι πρωτότυπες 

και καινοτόµες δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν µέσω 

του προγράµµατος είναι:

α. Αξιοποίηση οργάνων τελευταίας γενιάς και µεγάλης 

ακρίβειας, µέσω της δηµιουργίας πυκνού δικτύου 

25 σταθµών µέτρησης, που θα εγκατασταθούν σε 

όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του δήµου. 

Συγκεκριµένα, θα τοποθετηθεί ένας σταθµός σε κάθε 

οικισµό, εκτός της Θέρµης και του Τριλόφου, όπου θα 

τοποθετηθούν 4 και 2 αντίστοιχα. Επίσης, 4 σταθµοί θα 

τοποθετηθούν σε περιοχές ενδιαφέροντος (π.χ. σχολεία, 

µεγάλες οδικές αρτηρίες, χώροι άθλησης /αναψυχής 

κ.λπ.). Επιπλέον, για τη συλλογή των στοιχείων θα 

χρησιµοποιηθεί και ένας κινούµενος σταθµός µέτρησης.

Ήδη εγκαταστάθηκαν δοκιµαστικά οι πρώτοι πέντε 

σταθµοί στο ∆ηµαρχείο (Θέρµη), στα ∆ηµοτικά 

Καταστήµατα των Βασιλικών, Νέας Ραιδεστού, και 

Καρδίας, καθώς και στο κτίριο όπου στεγάζει το ΚΑΠΗ 

και το ιατρείο στον Τρίλοφο. Οι υπόλοιποι σταθµοί θα 

εγκατασταθούν στις αρχές του νέου έτους.

β. Πραγµατοποίηση σειράς από πειραµατικές εκστρατείες 

µε τη χρήση κινητού σταθµού µέτρησης (in-motion 

sampling), σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας και του 

έτους, σε περιοχές που οι εκποµπές των αιωρούµενων 

σωµατιδίων και οι µετεωρολογικές συνθήκες είναι 

διαφορετικές.

γ. Συσχέτιση της διακύµανσης της συγκέντρωσης των 

πολύ µικρών σωµατιδίων µε τις επιπτώσεις στην υγεία 

των πολιτών, που θα αξιολογηθούν µε µία σειρά 

από δείκτες ποιότητας αέρα, όπως ορίζονται από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Περιβάλλοντος.

Έτσι, θα υπολογιστούν για πρώτη φορά στον δήµο Θέρµης 

και µε ιδιαίτερα µεγάλη ανάλυση τα επίπεδα των δεικτών 

ποιότητας αέρα, θα διερευνηθούν για κάθε περιοχή του 

δήµου οι µέρες και ώρες της ηµέρας µε τη µεγαλύτερη 

επιβάρυνση στην υγεία, και θα δηµιουργηθεί µία βάση 

αξιόπιστων δεδοµένων (ελεύθερα διαθέσιµη), για τις 

όποιες µελλοντικές δράσεις µε σκοπό την προστασία των 

πολιτών και τη µείωση των επιπέδων της ρύπανσης από 

τα αιωρούµενα σωµατίδια.

δ. ∆ιερεύνηση δυνατότητας χρήσης των προγνώσεων 

του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ για 

τις συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων: 

Συγκεκριµένα, θα γίνει αναλυτική αξιολόγηση των 

προγνώσεων µέσα από τη σύγκρισή τους µε τις µετρήσεις 

του επίγειου δικτύου µε βάση την περιοχή µέτρησης 

και τις µετεωρολογικές και κλιµατικές συνθήκες. Στη 

συνέχεια, θα εφαρµοστούν αλγόριθµοι διόρθωσης για 

τη βελτίωση των προγνώσεων. Τα δεδοµένα θα µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για τις όποιες µελλοντικές δράσεις 

µε σκοπό την ενηµέρωση των πολιτών και την εφαρµογή 

προληπτικών µέτρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται 

επίπεδα ρύπανσης που µπορεί να είναι επικίνδυνα για 

τον γενικό πληθυσµό ή ευαίσθητες οµάδες.

ε. Ενηµέρωση του κοινού µέσω εφαρµογής για κινητά 

τηλέφωνα, σχετικά µε τις συγκεντρώσεις αιωρούµενων 

σωµατιδίων, την τυχόν υπέρβαση των ορίων και τις 

τυχόν απαιτούµενες ενέργειες για αποφυγή επιπτώσεων 

στην υγεία.

Ο δήµος Θέρµης προχωρά στην εγκατάσταση αυτών των 

σταθµών καθώς τα αιωρούµενα σωµατίδια αποτελούν 

έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την ανθρώπινη υγεία και προέρχονται από τα καυσαέρια 

των αυτοκινήτων, τη βιοµηχανία, τη σκόνη του εδάφους, 

τις αγροτικές δραστηριότητες, τις οικοδοµικές κατασκευές 

κ.λπ. Οι συγκεντρώσεις τους, ιδιαίτερα στις αστικές 

περιοχές, είναι σε υψηλά επίπεδα και εξαρτώνται από την 

περιοχή, την εποχή και την ώρα της ηµέρας.

Η αύξηση της χρήσης τζακιών και γενικά ξύλου/βιοµάζας 

ως µέσου θέρµανσης έχει αλλάξει τη σύσταση και τα 

χαρακτηριστικά της αστικής και περιαστικής ρύπανσης, 

µε τρόπο που χρήζει επιστηµονικής διερεύνησης.

Η παρακολούθηση και η πρόγνωση της συγκέντρωσης 

στην ατµόσφαιρα των µικροσωµατιδίων, αλλά και η 

εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων στους πολίτες από 

την έκθεσή τους σ’ αυτά, προϋποθέτουν µετρήσεις µε 

ένα δίκτυο σταθµών διασκορπισµένων σε διάφορα 

σηµεία µιας περιοχής. Το δίκτυο θα περιλαµβάνει 

και τη µέτρηση των πολύ µικρών σωµατιδίων, επειδή 

αυτά έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν βαθύτερα στο 

ανθρώπινο αναπνευστικό σύστηµα και ως εκ τούτου είναι 

τα περισσότερο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

Σταθµούς µέτρησης της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης εγκατέστησε ο ∆.Θέρµης

Ένα δείγµα από τις µετρήσεις.

Tα πρώτα σηµεία ελέγχου.
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Έργα ύψους 48 εκατ. ευρώ εκτελούνται            ή ξεκινούν το 2019 στο δήµο Θέρµης
Υπερβαίνει τα 40 εκατοµµύρια ευρώ ο συνο-

λικός προϋπολογισµός των έργων τα οποία 
εκτελούνται ήδη ή πρόκειται να ξεκινήσουν µέσα 
στο αµέσως προσεχές διάστηµα, από το δήµο 
Θέρµης. Πρόκειται για ένα µεγάλο πρόγραµµα 
έργων και παρεµβάσεων το οποίο αφορά βασικές 
υποδοµές των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων 
και κύριος στόχος της υλοποίησης αυτού του προ-
γράµµατος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων. Τα έργα αφορούν, µεταξύ άλλων, 
την κατασκευή ή ολοκλήρωση των δικτύων απο-
χέτευσης ακαθάρτων σε όλους τους οικισµούς κα-
θώς και την κατασκευή της νέας, υπερσύχρονης 
µονάδας επεξεργασίας λυµάτων, αφορούν επίσης 
δίκτυα ύδρευσης, κατασκευή νέων σχολικών συ-
γκροτηµάτων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς 
και εκτεταµένο πρόγραµµα ασφαλτοστρώσεων 
σε οικισµούς αλλά και σε αγροτική οδοποιία. Τα 
έργα αυτά χρηµατοδοτούνται µέσω µιας σειράς 
προγραµµάτων όπως το Περιφερειακό Επιχειρη-
σιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας, τα προ-
γράµµατα Φιλόδηµος Ι και ΙΙ, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Πρόγραµµα ∆ηµοσί-
ων Επενδύσεων, το INTEREG, το Πράσινο Ταµείο, 
αλλά και από ίδιους πόρους του δήµου Θέρµης. 
Αναλυτικά τα υπό εκτέλεση έργα καθώς και αυτά 
τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν το αµέσως προ-
σεχές διάστηµα είναι τα ακόλουθα:

9.073.171,40 ευρώ: πρόκειται για ένα από τα µε-
γαλύτερα έργα του δήµου Θέρµης και συγκεκρι-
µένα, το έργο µελέτη-κατασκευή της νέας µο-
νάδας επεξεργασίας λυµάτων Θέρµης. Έπειτα 
από δύο άγονες δηµοπρατήσεις και αλλαγή του 
φορέα χρηµατοδότησης (από το υπουργείο στην 
Περιφέρεια), ολοκληρώθηκαν τα τεύχη δηµο-
πράτησης του έργου, όπως τα ζήτησε η νέα ∆ια-
χειριστική Αρχή και εκτιµάται ότι θα εγκριθούν το 
πρώτο δίµηνο του 2019 οπότε και θα γίνει η δη-
µοπράτησή του. Το έργο εκτιµάται ότι θα ολοκλη-

ρωθεί έως το 2022 (χρηµατοδότηση από το Πε-
ριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής 
Μακεδονίας).
-9.000.000 ευρώ: αφορούν έργα ύδρευσης στην 
περιοχή επέκτασης οικισµού Θέρµης. Τα τεύ-
χη δηµοπράτησης ελέγχονται από τη ∆ιαχειριστι-
κή Αρχή και αναµένεται να εγκριθούν εντός του 
Ιανουαρίου 2019  οπότε και θα δηµοπρατηθεί το 
έργο (χρηµατοδότηση από το Περιφερειακό Επιχει-
ρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας).

-6.021.089,18 ευρώ: αφορά την κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή 
επέκτασης του οικισµού της Θέρµης. Το έργο 
θα δηµοπρατηθεί τον Ιανουάριο 2019. (χρηµατο-
δότηση από ίδιους πόρους και το πρόγραµµα Φι-
λόδηµος ΙΙ). 

-3.045.023,72 ευρώ: αφορά την κατασκευή 
του 2ου Γυµνασίου Θέρµης στο Νέο Ρύσιο το 
οποίο θα εξυπηρετεί τους µαθητές του Ν. Ρυσί-
ου και των Ταγαράδων. Το έργο κατασκευάζεται 
και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον ∆εκέµβριο του 
2019 (χρηµατοδότηση από το Περιφερειακό Επι-
χειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας). 

-2.765.300 ευρώ: αφορά την κατασκευή εσωτε-
ρικού δικτύου ακαθάρτων του οικισµού της 
Σουρωτής και σύνδεση αυτού µε τον συνδε-
τήρα αγωγό Βασιλικών-Θέρµης. Η σύµβαση 
υπογράφηκε τον Νοέµβριο 2018 και το έργο ανα-
µένεται να ολοκληρωθεί σε έναν χρόνο (χρηµατο-
δότηση Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Κεντρικής Μακεδονίας). 

-2.562.500 ευρώ: αφορά την κατασκευή εσωτε-
ρικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής 
και σύνδεση αυτού µε τον συλλεκτήρα αγω-
γό Βασιλικών-Θέρµης. ∆ηµοπρατήθηκε τον Νο-
έµβριο 2018 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον 
Φεβρουάριο 2020 (χρηµατοδότηση Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονί-
ας). 

-2.540.000 ευρώ: αφορά την αποπεράτωση 
(καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθήκες και 
εσωτερικές διαρρυθµίσεις) του 5ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Θέρµης -Τριαδίου, το οποίο πρό-
κειται να ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο 
του 2019 (χρηµατοδότηση από το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονί-
ας).

-2.098.280,86 ευρώ: αφορά την κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικι-

σµού της Λακκιάς και τη σύνδεση αυτού µε 
τον συλλεκτήρα αγωγό Λουτρών-Θέρµης. 
Η µελέτη είναι έτοιµη και έχει υποβληθεί πρότα-
ση για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Φιλό-
δηµος Ι και αναµένεται άµεσα η ένταξή του και η 
έγκριση των τευχών δηµοπράτησης προκειµένου 
να προχωρήσει άµεσα η δηµοπρασία του έργου.

-1.744.998,34 ευρώ: πρόκειται για την ασφαλ-
τόστρωση αγροτικών οδών στα αγροκτήµα-
τα Θέρµης, Βασιλικών, Καρδίας, Πλαγιαρίου, 
Νέας Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου, Τριλόφου και 
Ταγαράδων. Έχουν εγκριθεί τα τεύχη δηµοπράτη-
σης και η δηµοπράτηση έγινε τον ∆εκέµβριο 2018 
(χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους και από το 
πρόγραµµα Φιλόδηµος Ι). 

-1.370.000 ευρώ: για τα έργα αποκατάστασης 
των ζηµιών από τις κατολισθήσεις στο Κάτω 
Σχολάρι, το οποίο ξεκίνησε µέσα στον Νοέµβριο 
2018 (χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων). 

-1.298.600 ευρώ: αφορά το έργο «προµήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος 
ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισµός), 
παρακολούθησης και αυτόµατου ελέγχου υδραυ-
λικών και λειτουργικών παραµέτρων κεντρικού 
συστήµατος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης ∆ή-
µου Θέρµης». Πρόκειται για προµήθεια εξο-
πλισµού για τηλεέλεγχο και τηλεχειρισµό 
των δικτύων ύδρευσης του δήµου. Η πρόταση 
έχει ενταχθεί προς χρηµατοδότηση από το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραµµα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και αναµένεται η 
έγκριση των τευχών του διαγωνισµού.

-693.353,05 ευρώ: αφορά το έργο αναβάθµισης 
των δηµοτικών ξενώνων Λιβαδίου, µε σκοπό την 
εγκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης του δήµου Θέρ-

 Φωτό αρχείου από έργα αποχέτευσης.

 Φωτό αρχείου από το γυµνάσιο Νέου Ρυσίου.



µης, το οποίο κατασκευάζεται (χρηµατοδότηση 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

-648.357,45 ευρώ: αφορά το έργο «προστασία 
της βιοποικιλότητας σε περιοχές NATURA 
2000 και άλλες προστατευόµενες περιοχές». 
Το έργο εκτελείται και πρόκειται να ολοκληρωθεί 

τον ∆εκέµβριο 2019 (χρηµατοδότηση από το πρό-

γραµµα INTERREG Greece-Bulgaria). 

-644.111,61 ευρώ: πρόκειται για το έργο της 

ασφαλτόστρωσης υφιστάµενης δηµοτικής 
οδού που διασχίζει τα αγροκτήµατα Βασιλι-
κών και Μονοπήγαδου από το ξωκλήσι Αϊ-
Γιάννη της δηµοτικής κοινότητας Βασιλικών 
έως τις δεξαµενές ύδρευσης Μονοπήγαδου. 
Η σύµβαση υπογράφηκε τον ∆εκέµβριο 2018 και 

το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Μάιο 2019 

(χρηµατοδότηση Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας).

-555.720,24 ευρώ: πρόκειται για το έργο της 
αποκατάστασης βλαβών στο επαρχιακό και 
δηµοτικό οδικό δίκτυο των αγροκτηµάτων 
Κάτω και Άνω Σχολαρίου. Η σύµβαση µε τον 

ανάδοχο υπογράφηκε τον Νοέµβριο 2018 και 

αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2019 

(χρηµατοδότηση από ΠΚΜ και ίδιους πόρους).. 

-600.000 ευρώ: αφορά το έργο της βελτίωσης 
των υποδοµών και των παιχνιδιών των αύ-
λειων χώρων 29 νηπιαγωγείων του δήµου 
Θέρµης. ∆ηµοπρατήθηκε τον Οκτώβριο 2018 και 

αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο 2019 (χρη-

µατοδότηση από ίδιους πόρους και το πρόγραµµα 

Φιλόδηµος ΙΙ). 

-606.000 ευρώ: πρόκειται για την κατασκευή του 
κλειστού γυµναστηρίου Ταγαράδων, δίπλα 

στο γήπεδο ποδοσφαίρου και το νηπιαγωγείο, το 

οποίο ολοκληρώθηκε (χρηµατοδότηση ΗΛΕΚΤΩΡ 

ΑΕ). 

-554.000 ευρώ: αφορά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής των εσωτερικών δικτύων αποχέ-
τευσης και των αντλιοστασίων των οικισµών 
Τριλόφου και Καρδίας, το οποίο δηµοπρατήθη-

κε το µαϊο του 2018 και αναµένεται να ολοκλη-

ρωθεί τον Μάρτιο 2019, οπότε και θα λειτουργή-

σουν τα δίκτυα των δύο οικισµών στο σύνολό τους 

(χρηµατοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΥΜΕ-

ΠΕΡΑΑ). 

-520.013,94 ευρώ: για συντηρήσεις όλων των 
σχολικών κτιρίων του δήµου Θέρµης,το οποίο 

δηµοπρατήθηκε το δεκεµβριο του 2017 (χρηµατο-

δότηση από ίδιους πόρους και το πρόγραµµα Φι-

λόδηµος ΙΙ).

-520.000 ευρώ: αφορά το έργο της διαµόρφω-
σης παιδικής χαράς και της κεντρικής πλατεί-
ας στη δηµοτική κοινότητα της Καρδίας. ∆η-

µοπρατήθηκε τον ∆εκέµβριο 2018 και αναµένεται 

να ολοκληρωθεί τον Νοέµβριο 2019 (χρηµατοδό-

τηση από ίδιους πόρους και από το Πράσινο Τα-

µείο).

-330.000 ευρώ: πρόκειται για προµήθεια οργά-
νων και παιχνιδιών για τις παιδικές χαρές 
του δήµου Θέρµης προκειµένου να είναι δυνα-

τή η πιστοποίησή τους. Έχει ενταχθεί σε πρόγραµ-

µα χρηµατοδότησης, έγινε η δηµοπρασία για την 

προµήθεια και βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγη-

σης των προσφορών, µε εκτιµώµενη ολοκλήρωση 

της δηµοπρασίας τον Φεβρουάριο 2019 (χρηµατο-

δότηση από ίδιους πόρους και το πρόγραµµα Φι-

λόδηµος ΙΙ).

-310.000 ευρώ: αφορά την προµήθεια διαµορ-
φωτή γαιών ( GRADER) του ∆. Θέρµης. Οι 

διαδικασίες προµήθειας είναι σε εξέλιξη και η 

προµήθεια θα ολοκληρωθεί εντός του 2019 (χρη-

µατοδότηση από ίδιους πόρους και το πρόγραµµα 

Φιλόδηµος Ι).

-308.943,09 ευρώ: αφορά την αντικατάσταση 
αγωγού από το Κ. Σχολάρι στην Καρδία (πε-
ριοχή ΤΑΚΑΝ). Το έργο δηµοπρατήθηκε τον ∆ε-

κέµβριο 2018 και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον 

Αύγουστο 2019 (χρηµατοδότηση Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

-296.843 ευρώ: αφορά δράσεις για τη βελτίωση 
της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Η δράση 

εκτελείται µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τον ∆εκέµ-

βριο 2019 (χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα 

INTERREG Greece-Bulgaria).

-282.000 ευρώ: για την κατασκευή πάρκου ευ-
αισθητοποίησης για τη φυτοποικιλότητα στην 
Καρδία. Το έργο το οποίο αφορά στη διαµόρφω-

ση του πάρκου και της παιδικής χαράς δίπλα στο 

γήπεδο ποδοσφαίρου της Καρδίας, δηµοπρατήθη-

κε τον ∆εκέµβριο 2018 και αναµένεται να ολοκλη-

ρωθεί τον Αύγουστο 2019 (χρηµατοδότηση από 

INTERREG και ίδιους πόρους).

-275.222,89 ευρώ: πρόκειται για την ασφαλ-
τόστρωση αγροτικών οδών που συνδέουν 
τον οικισµό Τριλόφου µε την οδό Τριλόφου 
- Επανοµής. Το έργο δηµοπρατήθηκε τον Νοέµ-

βριο 2018 και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον 

Ιούνιο 2019 (χρηµατοδότηση Περιφερειακό Επιχει-

ρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας).

-242.000 ευρώ: το έργο αφορά σε συντηρήσεις 
- µικροκατασκευές των γηπέδων ποδοσφαί-
ρου Θέρµης και Ταγαράδων και των κλειστών 
γυµναστηρίων Βασιλικών και Νέου Ρυσίου 

(χρηµατοδότηση από ΠΚΜ και ίδιους πόρους).
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Έργα ύψους 48 εκατ. ευρώ εκτελούνται            ή ξεκινούν το 2019 στο δήµο Θέρµης

Ο εσωτερικός χώρος του κλειστού γυµναστηρίου Ταγαράδων.

 Φωτό από ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή της Καρδίας.



ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Ν.ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΑ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Πραγµατοποιήθηκε η 3η συνάντηση της οµάδας 
εµπειρογνωµόνων του ευρωπαϊκού έργου Interreg 

Med Ενerj, το οποίο στοχεύει στη διαµόρφωση κοινών 

δράσεων µεταξύ των δήµων για την ενεργειακή αναβάθ-

µιση των δηµοτικών κτιριακών υποδοµών.

Σκοπό της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση των δυ-

νατοτήτων αξιοποίησης χρηµατοδοτικών µέσων και εργα-

λείων, όπως το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 

το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Elena, για την ενεργειακή ανα-

βάθµιση δηµοτικών κτιρίων και την εγκατάσταση Α.Π.Ε. 

στα κτίρια αυτά. Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

αναλύθηκαν ζητήµατα που σχετίζονται µε τον επερχόµε-

νο ευρωπαϊκό κανονισµό που αφορά τα κτίρια σχεδόν 

µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ό-

µησης του δήµου Θέρµης  Απόστολος Τσολάκης κατά 

την τοποθέτησή του τόνισε ότι «Οι µεγάλες καθυστερή-

σεις λόγω του στρεβλού θεσµικού πλαισίου αλλά και 

των αδυναµιών τόσο των Τεχνικών Υπηρεσιών όσο και 

των Οικονοµικών Υπηρεσιών των δήµων, χρήζουν άµε-

σης λύσης και επιβάλουν συνεργασία όλων των εµπλε-

κόµενων φορέων ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που 

σήµερα αντιµετωπίζονται και να ωριµάζουν γρήγορα οι 

φάκελοι, γεγονός που θα οδηγήσει και στην αποτελεσµα-

τική απορρόφηση των κονδυλίων που προορίζονται για 

δράσεις και έργα».

Παράλληλα κ. Τσολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί 

για µία ακόµη φορά και στη συνολική προσπάθεια του 

δήµου Θέρµης ώστε να αναπτύξει δράσεις βιοκλιµατικών 

παρεµβάσεων σε δηµοτικά κτίρια, αντικατάστασης του 

συνόλου των λαµπτήρων παλιάς γενιάς µε νέους εξελιγ-

µένους και φιλικούς προς το Περιβάλλον, τύπου Led κτλ. 

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε να ευοδωθεί η προσπάθεια 

αναβάθµισης των κτιριακών υποδοµών, η οποία εκτός 

των άλλων θα εξοικονοµήσει σηµαντικά ποσά και ενέρ-

γεια σε όλη τη δηµόσια διοίκηση και θα αποφέρει σηµα-

ντικότατα περιβαλλοντικά οφέλη που θα συνεισφέρουν 

τα µέγιστα στη διαµόρφωση της περιβαλλοντικής συνεί-

δησης.

Η συνάντηση οργανώθηκε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. – 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσα-

λονίκης, που είναι συντονιστής του εταιρικού σχήµατος 

του έργου Εnerj και συµµετείχαν δήµοι που µετέχουν στη 

µετοχική σύνθεση της εταιρείας. 

Συνεδρίαση οµάδας εµπειρογνωµόνων του ευρωπαϊκού 
έργου ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικών κτίριων

Ένα βήµα πιο κοντά στην υλοποίησή του έφερε το έργο 
της διευθέτησης του ρέµατος της Νέας Ραιδεστού η 

απόφαση που έλαβε τον περασµένο Οκτώβριο, η Μη-

τροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας η οποία γνωµοδότησε θετικά για την 

περιβαλλοντική αδειοδότησή του. 

Πρόκειται για αντιπληµµυρικό έργο διευθέτησης-αντι-

πληµµυρικής προστασίας τµήµατος ρέµατος µήκους πε-

ρίπου 1.600 µ., που βρίσκεται βόρεια των Ταγαράδων, 

µεταξύ του οικισµού αυτού και της Νέας Ραιδεστού. Το 

«Λυκόρεµα», όπως ονοµάζεται, συγκεντρώνει νερά που 

απορρέουν σε λεκάνη έκτασης περίπου 13 τετρ. χλµ., και 

δεν έχει αποδέκτη, αφού, λίγο πριν να καταλήξει στον Αν-

θεµούντα, το τµήµα της πεδινής κοίτης του «σβήνει», πα-

ρουσιάζοντας βάθη πρανών µικρότερα του 1 µ., µε απο-

τέλεσµα να εµφανίζονται πληµµυρικά φαινόµενα.

Στόχος του έργου είναι η καταπολέµηση των πληµµυρι-

κών φαινοµένων που παρατηρούνται έπειτα από έντονες 

βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του, όπου υπάρ-

χουν καλλιεργούµενα αγροτεµάχια. Έτσι, η κατασκευή 

του προτεινόµενου έργου θα προστατεύσει τις περιουσί-

ες των αγροτών και την αγροτική παραγωγή, αλλά και τις 

ζωές των πολιτών που διέρχονται από την περιοχή. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο περιλαµβάνει:

α. ένα τµήµα µήκους 700 µ. περίπου, µε διευθέτηση του 

υφιστάµενου ρέµατος, και

β. εκβάθυνση και διαπλάτυνση του υπόλοιπου τµήµατος, 

µέχρι τον ποταµό Ανθεµούντα, επί µήκους περίπου 900 µ.

Η κοίτη του ρέµατος προτείνεται να διαµορφωθεί µε χρή-

ση συρµατοκιβωτίων (Serazanetti) και οπλισµένου σκυ-

ροδέµατος στο σταθερό πλάτος του πυθµένα και στα κε-

κλιµένα πρανή. Επίσης, προτείνεται η κατασκευή µικρών 

φραγµάτων για τη συγκράτηση των φερτών υλικών.

Επιπλέον, θα γίνει καθορισµός των οριογραµµών του ρέ-

µατος και διοχέτευση των υδάτων σε κατάλληλο φυσικό 

αποδέκτη, που είναι ο χείµαρρος Ανθεµούντας. Τέλος, θα 

αντιµετωπιστεί µε τα κατάλληλα υποστηρικτικά έργα η 

πρόσβαση στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται παραπλεύρως 

της υφιστάµενης αγροτικής οδού και θα καθοριστούν τα 

όρια των ιδιοκτησιών στην περιοχή. Όλα τα παραπάνω θα 

βελτιώσουν τους ρυθµούς ανάπτυξης της περιοχής, λόγω 

της ποιοτικής αναβάθµισης των καλλιεργειών και, κατά 

συνέπεια του περιβάλλοντος.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ. 

Για την υλοποίηση του έργου ο δήµος Θέρµης εκπόνη-

σε όλες τις απαιτούµενες µελέτες: τοπογραφική, υδρολο-

γική, υδραυλική και στατική. Επίσης, εκπονήθηκε και η 

απαιτούµενη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προ-

κειµένου να εκδοθούν οι περιβαλλοντικοί όροι από την 

αρµόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία που είναι η ∆ιεύθυνση 

περιβάλλοντος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδο-

νίας-Θράκης. Η Υπηρεσία αυτή, µε την οποία είναι σε συ-

νεχή συνεργασία η Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Θέρµης, 

θα εκδώσει την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών 

όρων, το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, λαµβάνο-

ντας υπόψη την πρόσφατη θετική γνωµοδότηση της Μη-

τροπολιτικής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαι-

τούµενες θετικές γνωµοδοτήσεις άλλων Υπηρεσιών, όπως 

η ∆ιεύθυνση ∆ασών, το ∆ασαρχείο, οι αρχαιολογικές 

Υπηρεσίες, και η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της 

πρώην ΝΑΘ.

Τα επόµενα βήµατα για την έναρξη υλοποίησης του έρ-

γου είναι η ολοκλήρωση των µελετών µε σύνταξη των 

κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων, λόγω της 

διάνοιξης του ρέµατος, που θα διέρχεται από υφιστάµε-

νες ιδιοκτησίες, µικρά τµήµατα των οποίων θα πρέπει να 

απαλλοτριωθούν για τη λειτουργική ολοκλήρωσή του. 

Έγινε προσπάθεια ώστε οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις 

να είναι όσο το δυνατόν µικρότερης έκτασης και για τον 

λόγο αυτό, στην περιοχή των απαλλοτριώσεων, η δια-

τοµή του ρέµατος θα είναι επενδεδυµένη µε οπλισµένο 

σκυρόδεµα.

Προχωρούν οι διαδικασίες για το έργο 
της διευθέτησης του «Λυκορέµατος»     

Το «Λυκόρεµα» της Ν. Ραιδεστού όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.



ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 2

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ
11

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΟΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΥ ∆ΙΗΡΚΕΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν τέσσερα χρόνια 
κοπιώδους προσπάθειας, να υπερπηδηθούν µε-
γάλα γραφειοκρατικά και όχι µόνον, προβλήµατα, 

ώστε να ξεκινήσει επιτέλους το έργο της αποκατάστασης 

των ζηµιών από τις κατολισθήσεις στο ρέµα του Κάτω 

Σχολαρίου οι οποίες προκλήθηκαν στις αρχές του 2015 

εξ αιτίας των πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων. Μέσα στον 

Νοέµβριο εγκαταστάθηκε ο εργολάβος του έργου και 

ξεκίνησε τις πρόδροµες εργασίες, ενώ µέσα στον ∆εκέµ-

βριο  ξεκίνησε και η ουσιαστική φάση των έργων αποκα-

τάστασης. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό οι εργασίες 

πρόκειται να ολοκληρωθούν µέσα στο πρώτο εξάµηνο 

του 2019. 

Προηγουµένως χρειάστηκε να γίνουν δεκάδες ενέργειες 

εκ µέρους της διοίκησης του δήµου, πολλές φορές µά-

λιστα, καθ’ υπέρβαση των αρµοδιοτήτων της, ώστε να 

ξεπεραστούν τα πάµπολλα γραφειοκρατικά εµπόδια, να 

γίνουν όλες οι απαραίτητες µελέτες και φυσικά να βρε-

θούν και τα απαιτούµενα χρήµατα, καθώς ο προϋπολο-

γισµός του έργου ανέρχεται σε 1.370.000 ευρώ. 

Αµέσως µε την εκδήλωση του φαινοµένου της ενεργού 

κατολίσθησης στο ρέµα του Κάτω Σχολαρίου, στην περι-

οχή του Νηπιαγωγείου η διοίκηση του δήµου ανέλαβε 

πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, 

παρότι η αρµοδιότητα ανήκει στην Περιφέρεια. Έτσι, 

αφού ζήτησε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και 

πήρε την αρµοδιότητα, πέτυχε να κηρυχθεί η περιοχή σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Πα-

ράλληλα ανέθεσε σε µελετητές την εκπόνηση των ανα-

γκαίων µελετών: γεωλογική, γεωτεχνική, τοπογραφική, 

υδραυλική, στατική και δασοτεχνική.

Σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα, παρά τις δυσκολίες 

αφενός από την εφαρµογή των νέων και ασαφών δια-

δικασιών περί ανάθεσης µελετών και έργων, και αφε-

τέρου από τους ελέγχους των διοικητικών πράξεων του 

δήµου, ολοκληρώθηκαν οι µελέτες, εγκρίθηκαν και πα-

ραλήφθηκαν στις αρχές του 2016. Στη συνέχεια, έπειτα 

από επίµονες προσπάθειες προς τα αρµόδια υπουργεία, 

εξασφαλίστηκε η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του 

έργου, ύψους 1.370.000 ευρώ από το υπουργείο Υπο-

δοµών και Μεταφορών, στο τέλος του 2017. Αµέσως 

µετά, ο δήµος κίνησε όλες τις διαδικασίες του διαγωνι-

σµού για την ανάθεση του έργου.

Περιγράφοντας την εξέλιξη του έργου ο αντιδήµαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆όµησης, Απόστο-

λος Τσολάκης, αναφέρει ότι η διοίκηση του δήµου ανέ-

θεσε σε ειδικούς επιστήµονες τη διερεύνηση της φύσης 

του φαινοµένου και την παρακολούθηση της εξέλιξής 

του, µε εξειδικευµένη µεθοδολογία, και χρηµατοδότησε 

την εκπόνηση του συνόλου των µελετών, µε το ποσό 

των περίπου 100.000, από ίδιους πόρους. Σύµφωνα 

µε τον κ. Τσολάκη η διοίκηση και οι υπηρεσίες του δή-

µου ενήργησαν σε όλα τα στάδια µε µεγάλη ταχύτητα 

και ανέλαβαν αρµοδιότητες άλλων υπηρεσιών για να 

αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. Ωστόσο, η βασική αιτία 

για την κατά τέσσερα χρόνια καθυστέρηση έναρξης των 

εργασιών ήταν η καθυστέρηση για την εύρεση της χρη-

µατοδότησης.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον αντιδήµαρχο, η διοίκηση 

του δήµου είχε τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης του 

έργου, επειδή η περιοχή είναι ακόµη κηρυγµένη σε κα-

τάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά προτίµησε, µε µικρή 

χρονική καθυστέρηση, να διενεργήσει διαγωνισµό, τη-

ρώντας όλους τους κανόνες υγιούς ανταγωνισµού και 

διαφάνειας.

Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 21 Μαΐου 2018 και µέσα 

στον Νοέµβριο εγκαταστάθηκε εργολάβος και ξεκίνησαν 

οι εργασίες.

Το έργο θεωρείται από τα πιο δύσκολα, σε σχέση µε τα 

προαπαιτούµενα για την υλοποίησή του, και η διοίκη-

ση του δήµου µαζί µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του έκαναν 

ενέργειες, πάνω από τις δυνάµεις τους και πέραν των αρ-

µοδιοτήτων τους, για να φέρουν το συγκεκριµένο απο-

τέλεσµα.

Σε όλες τις διαδικασίες που απαιτήθηκαν για την προώ-

θηση του έργου, η διοίκηση και οι υπηρεσίες του δή-

µου είχαν την πολύ καλή συνεργασία και συνδροµή των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

ιδιαίτερα του αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Προστασί-

ας, της ΥΑΣΒΕ και του ΙΓΜΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαµβάνει:

- Κατασκευή σταθεροποιητικού επιχώµατος – αντίβαρου, 

για τη σταθεροποίηση της ενεργού κατολίσθησης και για 

την αναχαίτιση της διαγραφόµενης τάσης επέκτασης της 

αστάθειας προς τα ανάντη του αστικού πρανούς.

- ∆ηµιουργία χωµάτινης τάφρου τριγωνικής διατοµής, 

στο «πόδι» του σταθεροποιητικού επιχώµατος, που σε 

ορισµένα σηµεία θα είναι επενδεδυµένη για την επιφα-

νειακή απορροή των υδάτων του επιχώµατος.

- ∆ιευθέτηση τµήµατος του ρέµατος που διέρχεται από 

το δυτικό όριο του οικισµού, σε µήκος περίπου 150 µ., 

µε την κατασκευή κλειστού κιβωτοειδή οχετού διαστάσε-

ων 3 µ. Χ 4 µ.

- Κατασκευή δικτύου για την παροχέτευση των οµβρίων 

υδάτων µε ασφάλεια στη φυσική κοίτη του ρέµατος.

- Αποκατάσταση της περιοχής µετά την εφαρµογή των 

έργων σταθεροποίησης, φύτευση επιλεγµένων ειδών 

δένδρων και φυσική αναγέννηση των υπαρχόντων, µε 

στόχο τη συγκράτηση της επιφανειακής φυτικής γης.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Συνοπτικά, οι ενέργειες του δήµου για την επίτευξη της 

υλοποίησης του έργου περιλαµβάνουν:

- Αναθέσεις µελετών, υπηρεσιών και του έργου.

- Έκδοση περίπου τριάντα αποφάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής για αναθέ-

σεις, παραλαβές, εγκρίσεις κ.λπ. µελετών και του έργου.

- Πολυάριθµες αυτοψίες και πολύωρες συσκέψεις της δι-

οίκησης και στελεχών του ∆ήµου, είτε αυτόνοµα είτε µε 

στελέχη άλλων αρµοδίων υπηρεσιών (αυτοτελές Τµήµα 

Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ, ΥΑΣΒΕ, ΙΓΜΕ από Θεσσα-

λονίκη και από Αθήνα, ∆ασαρχείο κ.λπ.).

- Κίνηση των διαδικασιών για την κήρυξη του έργου σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κα-

θώς και για την έκδοση έξι παρατάσεων της κήρυξης, 

που έγιναν µε αποφάσεις του Περιφερειάρχη, έπειτα από 

έγκριση από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασί-

ας.

- Ενέργειες προς τα αρµόδια υπουργεία Εσωτερικών, 

Υποδοµών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας για την εξεύρεση χρηµατοδότησης του έργου.

- Ενέργειες για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων 

που ήταν απαραίτητες για την αποζηµίωση των πληγέ-

ντων πολιτών.

- Ανοικτές συγκεντρώσεις για την ενηµέρωση του κοινού 

σχετικά µε το πρόβληµα και τις ενέργειες του δήµου για 

την αντιµετώπισή του.

Ξεκίνησε η αποκατάσταση των ζηµιών 
από τις κατολισθήσεις στο Κάτω Σχολάρι

 Απόσπασµα χάρτης της περιοχής από το Google Earth, όπου εµφαίνεται 
µε κόκκινο πολύγωνο η περιοχή επέµβασης.



Σε µία κοινή εθελοντική δράση ανα-
βάθµισης του χώρου πρασίνου του 

ρέµατος στον οικισµό του Τριάδιου, 

προχώρησαν η Αντιδηµαρχία Πρασίνου 

–Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική Κοι-

νότητα Θέρµης και εθελοντές φοιτητές 

της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Πρόκειται για ένα χώρο πρασίνου, ο 

οποίος βρίσκεται δίπλα στο ρέµα της 

περιοχής, µε στόχο τη µετατροπή του 

σε ένα σηµείο πρασίνου, συνάντησης 

και αναψυχής για τους κατοίκους του 

Τριαδίου.Αρχικά οι εργαζόµενοι στην 

Αντιδηµαρχία Πρασίνου –Περιβάλλο-

ντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, προετοί-

µασαν κατάλληλα το σηµείο, µε όλες 

τις απαραίτητες χωµατουργικές εργασί-

ες που έπρεπε να προηγηθούν της δεν-

δροφύτευσης.

Στη συνέχεια, παρουσία του Προέδρου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης Σω-

τήρη Βογιατζή και του αρµόδιου Αντι-

δηµάρχου Στέλιου Γκιζάρη, εθελοντές 

της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής, 

συνέβαλαν στην αναβάθµιση του χώ-

ρου και την οριοθέτηση του ρέµατος 

µε φύτευση πικροδάφνης. Παράλληλα 

φυτεύτηκαν καρυδιές, ενώ τοποθετήθη-

κε γκαζόν σε όλη την έκταση του συ-

γκεκριµένου χώρου. Η Αντιδηµαρχία 

Αγροτικής Ανάπτυξης επιµελήθηκε επί-

σης την τοποθέτηση νέου δικτύου αυτό-

µατου ποτίσµατος, τη νέα επιχωµάτωση 

για την τοποθέτηση χλοοτάπητα. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της καθηµερινό-
τητας και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, η 

αρµόδια Αντιδηµαρχία και η Υπηρεσία Πρασίνου και Πε-
ριβάλλοντος συνεχίζει την προσπάθεια δηµιουργίας νέων 
σηµείων πρασίνου σε όλη την έκταση του δήµου Θέρµης. 
Η Υπηρεσία Πρασίνου του δήµου Θέρµης στοχεύει στην 
άµεση και αποτελεσµατική ανταπόκριση στα αιτήµατα των 
δηµοτών, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση σε ότι αφορά 
το περιβάλλον δηµιουργώντας νέους χώρους πρασίνου και 
αναψυχής, σε κάθε ∆ηµοτική και Τοπική Κοινότητα. Στην 
κατεύθυνση αυτή το τελευταίο χρονικό διάστηµα η Υπηρε-
σία προχώρησε στη διαµόρφωση ενός νέου χώρου πρα-
σίνου στη θέση «Χρώµα» στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίας 
Παρασκευής.
Στη συγκεκριµένη θέση, υπήρχε ένας αναξιοποίητος χώρος, 
όπου µε πολλαπλές εργασίες οι υπάλληλοι της αρµόδιας 
Υπηρεσίας προσχώρησαν στη βελτίωσή του. Οι παρεµβά-
σεις περιελάµβαναν χωµατουργικές εργασίες και τοποθέτη-
ση νέου οργανικού χώµατος έτσι ώστε να τοποθετηθεί στη 
συνέχεια ο έτοιµος χλοοτάπητας. Περιµετρικά της περιοχής 
φυτεύτηκαν λιγούστρα. Πρόκειται για αειθαλή καλλωπιστι-
κό θάµνο,  ο οποίος χρησιµοποιείται και για τη δηµιουρ-

γία φραχτών, διαδρόµων και διαχωριστικών σχηµατισµών. 

Παράλληλα στην περιοχή τοποθετήθηκε και αυτόµατο σύ-

στηµα ποτίσµατος που βοηθά στο να διατηρείται το γκαζόν 

και τα φυτά πράσινα αλλά ταυτόχρονα κάνει οικονοµία στο 

νερό και στο χρόνο ποτίσµατος, ενώ  εξασφαλίζει ότι το 

γρασίδι και τα φυτά θα έχουν όσο νερό χρειάζονται για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους.

 «Με τη δηµιουργία νέων χώρων αστικού πρασίνου συµ-

βάλουµε αποφασιστικά και αποτελεσµατικά προς µια βιώ-

σιµη κατεύθυνση για την οµαλή και αρµονική λειτουργία 

ενός σύγχρονου δήµου. Με την ανάπτυξη αστικών χώρων 

πρασίνου, οι οποίοι παρουσιάζουν σπουδαίο περιβαλλο-

ντικό ρόλο και συµβάλλουν ιδιαίτερα στην ποιότητα του 

αστικού τοπίου του δήµου µας, δηµιουργούµε ουσιαστικά 

εστίες περιβάλλοντος, συµβάλλοντας και στη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας του δήµου µας. Το πράσινο του δή-

µου µας είναι κοινωνικό αγαθό και ας µην ξεχνάµε πως η 

προστασία του ανήκει και είναι υποχρέωση όλων µας , επι-

σηµαίνει µεταξύ άλλων, ο Αντιδήµαρχος Στέλιος Γκιζάρης.

Σε πολλαπλές εργασίες ανάπλασης και 
επιφανειακής διαµόρφωση της πλατεί-

ας της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής προ-

χώρησε το τελευταίο χρονικό διάστηµα η 

Αντιδηµαρχία Πρασίνου - Περιβάλλοντος 

και Αγροτικής Ανάπτυξης του δήµου Θέρ-

µης.

Πρόκειται για ένα χώρο πρασίνου της Κε-

ντρικής Πλατείας Σουρωτής που καλύπτει 

επιφάνεια 400 τετραγωνικών µέτρων πε-

ρίπου  όπου πραγµατοποιήθηκαν στοχευ-

µένες παρεµβάσεις αναβάθµισης µε στόχο 

τη µετατροπή του σε ένα χώρο πρασίνου 

και αναψυχής και την απόδοσή του  στους 

πεζούς ως έναν λειτουργικό χώρο µε αι-

σθητική αναβάθµιση που θα εξασφαλίζει 

παράλληλα και την απρόσκοπτη πρόσβα-

ση σε αυτόν.

Αναλυτικά οι εργασίες που πραγµατοποιή-

θηκαν περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων κλά-

δεµα όλων των δένδρων και θάµνων της 

πλατείας σε οµοιόµορφους σχηµατισµούς, 

τοποθέτηση νέου δικτύου αυτόµατου ποτί-

σµατος, νέα επιχωµάτωση για την τοποθέ-

τηση χλοοτάπητα, ενίσχυση της φύτευσης 

στο χώρο που στο εξής διαθέτει νέο ανθε-

κτικό γκαζόν.
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Παρεµβάσεις στην κεντρική 
πλατεία Σουρωτής

∆ηµιουργία νέου χώρου πρασίνου 
στο Τριάδι

Ο νέος χώρος πρασίνου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής.

Η νέα εικόνα που απέκτησε η πλατείας της 
Τοπικής     Κοινότητας Σουρωτής.

Ένα νέο µικρό χώρο πρασίνου 
στην Αγία Παρασκευή



Πολλαπλές παρεµβάσεις βελτίωσης της καθηµερι-
νότητας των πολιτών και αναβάθµισης των δικτύων 

ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, περιλαµβάνει ο 

δίµηνος απολογισµός Οκτώβριου -Νοεµβρίου της ∆η-

µοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρ-

µης  Θέρµης. Περιλαµβάνει την κατασκευή νέων δικτύων 

αποχέτευσης, νέων φρεατίων, την επισκευή εκατοντάδων 

βλαβών ύδρευσης και αντίστοιχες αντικαταστάσεις υδρό-

µετρων και δικτύων ύδρευσης.

Σταθερή προτεραιότητα της ∆ΕΥΑ Θέρµης αποτελεί η 

βελτίωση της ποιότητας του νερού που προσφέρει, η 

απρόσκοπτη παροχή του σε όλους τους καταναλωτές και 

η σταδιακή εξέλιξη των υπηρεσιών της µε έργα, δράσεις 

και παρεµβάσεις αναβάθµισης των δικτύων ύδρευσης, 

άρδευσης και αποχέτευσης σε όλη την έκταση του δήµου.

Ειδικότερα κατά το δίµηνο Οκτωβρίου -Νοεµβρίου 2018 

η ∆ΕΥΑ Θέρµης στη ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης προχώ-

ρησε σε παρεµβάσεις σε 55 βλάβες ύδρευσης και 3 βλά-

βες άρδευσης. Καθηµερινά γινόταν έλεγχος δεξαµενών, 

αντλιοστασίων και έλεγχος ακαθάρτων του αντλιοστασίου 

Ν. Ρυσίου, ενώ έγιναν συνολικά 55 τοποθετήσεις νέων και 

162 αλλαγές υδροµέτρων.

Τα συνεργεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης στη ∆ηµοτική 

Κοινότητα Θέρµης προέβησαν σε: αποκατάσταση πλα-

κών, νέο δίκτυο 100 µέτρων αγωγού ύδρευσης στην οδό 

Αθανασίου ∆ιάκου, καθαρισµός σχαρών, νέο δίκτυο 100 

µέτρων αγωγού ύδρευσης, την αποκατάσταση του πεζο-

δροµίου στην οδό Κολοκοτρώνη, το γέµισµα των δεξα-

µενών µε χλώριο, την αποκατάσταση βλάβης στην γεώ-

τρηση θερµοκηπίου, την αντικατάσταση δικτύου αγωγού 

ύδρευσης 100 µέτρων, τον καθαρισµό των  φρεατίων, 

την αποκατάσταση πεζοδροµίων και τέλος την κατασκευή 

νέου δικτυού αγωγού ύδρευσης, µήκους 150 µέτρων 

στην περιοχή της επέκτασης της Θέρµης. 

Προχώρησαν, παράλληλα στην επέκταση δικτύου 100 

µέτρων αγωγού ύδρευσης στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας 

Ραιδεστού.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Στην ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών παρενέβησαν σε 36 

συνολικά βλάβες ύδρευσης,  την τοποθέτηση 45 νέων 

και την αλλαγή 26 υφιστάµενων υδροµέτρων. Επίσης 

καθηµερινά γινόταν έλεγχος δεξαµενών και γέµισµα των 

δεξαµενών µε χλώριο όπου χρειαζόταν.

Ολοκληρώθηκαν, επίσης: νέο δίκτυο 200 µέτρων αγω-

γού, καθαρισµός των σχαρών αποχέτευσης, µοντάρισµα 

της αντλίας και γέµισµα των δεξαµενών µε χλώριο.

Στην ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας παρενέβησαν σε16 συνο-

λικά  βλάβες ύδρευσης, 2 βλάβες άρδευσης, 34 αλλα-

γές υδροµέτρων και 21 τοποθετήσεις νέων υδροµέτρων. 

Επίσης τα συνεργεία πραγµατοποίησαν: στρώσιµο πίσσας 

και αποκατάσταση πλακών    και νέα παροχή αγωγού 

ύδρευσης στην οδό Προφήτη Ηλία και στην τοποθέτηση 

φρεατίων (αντικατάσταση) στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλό-

φου, στο τρώσιµο πίσσας στην Τοπική Κοινότητα Σχολα-

ρίου και στην τοποθέτηση φρεατίων (αντικατάσταση) και 

το γέµισµα δεξαµενών µε χλώριο στην Τοπική Κοινότητα 

Πλαγιαρίου

Με αφορµή το δίµηνο απολογισµό της δηµοτικής επιχεί-

ρησης ο πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Θέρµης Παναγιώτης Πονε-

ρίδης µεταξύ άλλων επισηµαίνει πως «κοινή πεποίθηση 

όλων αποτελεί πως η ύπαρξη µιας υγιούς, λειτουργικής 

και ανταποδοτικής ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-

χέτευσης αποτελεί εγγύηση για την παροχή καλής ποιότη-

τας πόσιµου νερού στους δηµότες του δήµου µας, αλλά 

και σηµαντικό παράγοντα για την προστασία του περιβάλ-

λοντος µε την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων µας 

πόρων αλλά και την επιστηµονική περιβαλλοντική διαχεί-

ριση λυµάτων και οµβρίων υδάτων. Αποτελεί σηµαντική 

προτεραιότητα της δηµοτικής αρχής Θέρµης η εξυπηρέτη-

ση των κατοίκων του δήµου µας και των επισκεπτών του, 

παρέχοντας άφθονο και καθαρό νερό, η συνεχής βελτίω-

ση και η αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών που 

προσφέρουµε στους συνδηµότες µας, η παροχή άφθονου 

και καθαρού νερού σε µια εποχή που το νερό αποτελεί 

πολύτιµο και δυσεύρετο αγαθό, η λειτουργία, η υγιεινή 

και η προληπτική συντήρηση του υφιστάµενου συστήµα-

τος ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, η αδιάκοπη 

διεκδίκηση χρηµατοοικονοµικών πόρων (εθνικών και κοι-

νοτικών), η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 

του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής µας, η κατασκευή 

µεγάλων έργων υποδοµής που αφορούν την ύδρευση και 

αποχέτευση και που έχουν ήδη ανακοινωθεί και βρίσκο-

νται σε εξέλιξη, η προστασία του υπόγειου υδάτινου δυ-

ναµικού και τέλος η ορθολογική χρήση του προσωπικού 

και των µηχανηµάτων µας για µείωση του κόστους των 

παρεχόµενων υπηρεσιών».

Προτεραιότητα στην αντιµετώπιση 
των καθηµερινών προβληµάτων

ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ
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Χαρακτηριστικές εικόνες από τις παρεµβάσεις των συνεργείων της ∆ΕΥΑΘ.
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Τη δηµιουργία δικτύου επιχειρήσεων (cluster) στον 
αγροδιατροφικό τοµέα επιδιώκει ο δήµος Θέρµης στο-

χεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. Στο καινο-
τόµο αυτό συνεργατικό επιχειρηµατικό σχήµα, που εντάσ-
σεται στη γενικότερη προσπάθεια του δήµου Θέρµης να 
συµβάλλει καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη, κλήθηκαν 
να συµµετάσχουν επαγγελµατίες, επιχειρήσεις και φορείς 
που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα στάδια 
της αγροδιατροφικής αλυσίδας, στον πρωτογενή τοµέα, τη 
µεταποίηση το εµπόριο συµπεριλαµβανόµενης της επιστη-
µονικής της επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης όλων 
των παραπάνω σταδίων.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν τρεις ανοιχτές ενηµερω-
τικές συναντήσεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στη Νέα 
Ραιδεστό, στα Βασιλικά και στον Τρίλοφο, από το δήµο 
Θέρµης και τη µονοµετοχική Α.Ε. του δήµου, µε τη συµ-
µετοχή επαγγελµατιών, επιχειρηµατιών ή παραγωγών του 
αγροδιατροφικού τοµέα. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
ολοκλήρωση της πρώτης δηµόσιας δράσης της πρωτο-
βουλίας  για την  ίδρυση και λειτουργία της αγροδιατροφι-
κης σύµπραξης -cluster.
Οι συναντήσεις αυτές αποτέλεσαν προπαρασκευαστικές 
δράσεις για τη δηµιουργία του δικτύου οµοειδών ή συ-
µπληρωµατικών επιχειρήσεων (cluster) στα όρια του δή-
µου Θέρµης. Στο καινοτόµο αυτό συνεργατικό επιχειρη-
µατικό σχήµα, που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια 
του δήµου Θέρµης να συµβάλλει καθοριστικά στην τοπική 

ανάπτυξη, δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι επαγγελ-

µατίες, οι επιχειρήσεις και οι φορείς που δραστηριοποιού-

νται σε οποιοδήποτε από τα στάδια της αγροδιατροφικής 

αλυσίδας, στον πρωτογενή τοµέα, τη µεταποίηση το εµπό-

ριο συµπεριλαµβανόµενης της επιστηµονικής και τεχνικής 

υποστήριξης όλων των προαναφερόµενων σταδίων.

Το δίκτυο αγροδιατροφικής σύµπραξης θα επικεντρωθεί:

• στην ανάπτυξη συνεργασίας και εταιρικής σχέσης µεταξύ 

οµοειδών και συµπληρωµατικών τοπικών αγροδιατροφι-

κών επιχειρήσεων,

• στη δηµιουργία πλαισίου συνεργασίας των εµπλεκόµε-
νων επιχειρήσεων,
• στον εντοπισµό πεδίων κοινής δράσης και τη διαµόρφω-
ση σχεδίου δράσης,
• στα νοµικά πρόσωπα που θα έχουν την αρµοδιότητα του 
προγραµµατισµού και συντονισµού των κοινών ενεργειών 
ή/και της διασφάλισης των προδιαγραφών,
Τελικός στόχος του δικτύου αγροδιατροφικών επιχειρήσε-
ων θα είναι η δηµιουργία ενός “καλαθιού” µε τα πλέον 
χαρακτηριστικά τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα της πε-
ριοχής του ∆ήµου Θέρµης, η από κοινού αντιµετώπιση 
προβληµάτων που έχουν οι επιχειρήσεις ή οι παραγωγοί 
σε σχέση µε τη διοίκηση και την παραγωγή, το marketing 
και την εµπορία προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη 
καινοτοµιών, για την παραγωγή νέων ή βελτιωµένων προ-
ϊόντων/υπηρεσιών, τη µεταφορά τεχνολογίας και τη διάχυ-
ση της πληροφορίας.
Το βασικό συµπέρασµα των συναντήσεων, ήταν η διαπί-
στωση του έντονου ενδιαφέροντος για συµµετοχή και στο 
επόµενο στάδιο του συνολικού  σχεδιασµού, τις επιµορ-
φωτικές δράσεις δηλαδή που θα αφορούν τα υποψήφια 
µέλη της σύµπραξης, για την πληρέστερη ενηµέρωση και 
κατανόηση του εγχειρήµατος. Οι επιµορφωτικές δράσεις, 
στις οποίες  δήλωσε συµµετοχή η πλειοψηφία όσων συµ-
µετείχαν στις ανοιχτές συναντήσεις, θα ξεκινήσουν τον Ια-
νουάριο του 2019.

Ο δήµος Θέρµης σε συνεργασία µε την Ένωση Επαγ-
γελµατιών Εµπόρων και τη σύµφωνη συµµετοχή 70 

επιχειρήσεων, υπέβαλε πρόταση, στο πλαίσιο της πρό-

σκλησης του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγω-

νιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», για τη 

δηµιουργία δοµής Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου Θέρµης. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης ανέρχεται 

σε 1.699.640,10 € εκ των οποίων 1.499.640,10 € αφο-

ρούν ενέργειες του δήµου Θέρµης και 200.000,00 €  

αφορούν ενέργειες της Ένωσης Επαγγελµατιών – Εµπό-

ρων Θέρµης. Στόχος της πρότασης είναι η δηµιουργία 

ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιµου κέντρου 

λιανικής πώλησης, ώστε η πόλη αλλά και η περιφέρεια 

να εξυπηρετείται µε τρόπο που θα ενισχύεται η ζωτικό-

τητα, η βιωσιµότητα και η ελκυστικότητα του κέντρου.

Αναλυτικά η πράξη αφορά την υλοποίηση στοχευµένων 

παρεµβάσεων αναβάθµισης της λειτουργικότητας και 

αισθητικής τµήµατος της εµπορικής περιοχής της πόλης 

της Θέρµης καθώς και παρεµβάσεων στην οργάνωση της 

οικονοµικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της 

περιοχής αυτής, µε υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρ-

µογών.

Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις θα έχουν συνολικό χρο-

νικό ορίζοντα πράξης 36 µηνών και η υλοποίησή τους 

θα κινηθεί σε δύο (2) βασικούς άξονες, σε ενέργειες 

που αναλαµβάνει να υλοποιήσει ο δήµος Θέρµης και 

σε ενέργειες την υλοποίηση των οποίων αναλαµβάνει η 

Ένωση Επαγγελµατιών και Εµπόρων Θέρµης.

Το Ανοικτό Κέντρο Εµπορίου αναµένεται να συµβάλλει 

σηµαντικά στην ανάδειξη της ταυτότητας της εµπορικής 

περιοχής καθώς και στην προβολή και προώθησή της. 

Στα αναµενόµενα οφέλη θα πρέπει να συµπεριληφθούν 

οι αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις που βελτιώνουν το δηµό-

σιο χώρο και την υποδοµή του ∆ήµου και οδηγούν σε 

γενικότερη αναβάθµιση της πόλης. Ο µετασχηµατισµός 

της εµπορικής περιοχής της πόλης σε ένα έξυπνο Ανοι-

κτό Κέντρο Εµπορίου καθώς και η υλοποίηση στοχευ-

µένων δράσεων για την ενηµέρωση των επισκεπτών/πε-

λατών αναµένεται να αποτελέσουν έναν επιπλέον πόλο 

έλξης που θα αυξήσει τη ροή επισκεπτών στο δήµο κα-

θώς και να προσελκύσουν νέους «πελάτες - αγοραστές» 

ενισχύοντας τη βιωσιµότητα της τοπικής αγοράς. Έτσι δη-

µιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες που θα ενθαρρύνουν 

την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. Τέλος µέσω της υλοποίησης της πρά-

ξης βάσει των µνηµονίων και συµφωνητικών συνεργασί-

ας προάγεται η συνεργασία και ενισχύεται η επικοινωνία 

και αλληλεπίδραση µεταξύ των τοπικών φορέων.

Υποβλήθηκε πρόταση για τη δηµιουργία 
ανοιχτού κέντρου εµπορίου στη Θέρµη

Στιγµιότυπο από τη συνάντηση στα Βασιλικά. 

Φωτό αρχείου από ενηµερωτική εκδήλωση για τη δηµιουργία 
δοµής Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου Θέρµης.

∆ηµιουργείτε δίκτυο επιχειρήσεων 
στον αγροδιατροφικό τοµέα
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Την έντονη διαµαρτυρία τους για τις κακές συ-
γκοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΑΣΘ 

στους πολίτες, εκφράζουν µε ανακοίνωση τους 

οι δήµαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-

λονίκης. Ειδικότερα στην ανακοίνωση τους (που 

εκδόθηκε µετά από ειδική συνεδρίαση στις 13 

∆εκεµβρίου για το ζήτηµα της υποβάθµισης των 

υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ.) επισηµαίνουν τα εξής: 

«Σήµερα, 17 µήνες µετά την κρατικοποίηση του 

ΟΑΣΘ, δροµολογούνται λιγότερα λεωφορεία, των 

οποίων ο αριθµός βαίνει σταθερά µειούµενος. Τα 

λεωφορεία καθυστερούν περισσότερο, τίθενται 

εκτός λειτουργίας συχνότερα και ολοένα περισ-

σότερο. Τις ώρες της αιχµής οι επιβάτες είναι σαν 

παστές σαρδέλες στα λεωφορεία. Οι πολίτες οι 

οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι µα-

θητές, φοιτητές, εργάτες κλπ., εύλογα και δίκαια 

διαµαρτύρονται.

Ενώνουµε και την δική µας φωνή, την αγωνία και 

την διαµαρτυρία µας µε την φωνή των πολιτών.

Καλούµε την Κυβέρνηση να προβεί στην άµεση 

σύσταση και λειτουργία της ΑΣΥΘ Α.Ε προκειµέ-

νου να γίνει µέσω ΑΣΕΠ, το συντοµότερο δυνατόν, 

πρόσληψη οδηγών και τεχνικών συντηρήσεων των 

λεωφορείων προκειµένου να τεθούν σε κυκλο-

φορία τα 618 λεωφορεία τα οποία έχει σήµερα 

ο ΟΑΣΘ. Απαιτούνται 1761 οδηγοί, ενώ σήµερα 

υπηρετούν µόλις 1345 οδηγοί, εκ των οποίων κά-

ποιοι απουσιάζουν λόγω ασθενειών. Σήµερα από 

τα 618 λεωφορεία του ΟΑΣΘ κυκλοφορούν µόλις 

360 -365. Οι περικοπές δροµολογίων σε ορισµέ-

νες περιπτώσεις φθάνουν και ξεπερνάνε το 50%.

Απαιτούµε, την άµεση υλοποίηση των εξαγγελιών 

του Υπουργού για προµήθεια νέων λεωφορείων.

Απαιτούµε από τον ΟΑΣΘ να δίνει ακριβή στοιχεία 

των δροµολογίων τα οποία πραγµατοποιούνται 

καθηµερινά, µε ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα 

του ΟΑΣΘ». 

 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ 
Σηµειώνεται ότι εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, ο δή-

µος Θέρµης µε επιστολή του είχε επισηµάνει στη 

διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. τα προβλήµατα που αντιµε-

τωπίζει ο δήµος, µε την ελάττωση των δροµολογί-

ων, την εξυπηρέτηση των περιοχών των επεκτάσε-

ων, την έλλειψη σύνδεσης µεταξύ του Πλαγιαρίου, 

όπου λειτουργεί το ΚΕΠ Μίκρας και των λοιπών 

οικισµών της ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας καθώς 

και ότι δεν υπάρχει άµεση σύνδεση µεταξύ του Κέ-

ντρου Υγείας Θέρµης και των οικισµών Τριλόφου, 

Καρδίας και Κ. Σχολαρίου.

Μάλιστα, επειδή δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, 

αλλά µάλλον οξύνθηκε µε την περικοπή δροµο-

λογίων, ο δήµαρχος Θέρµης, Θόδωρος Παπαδό-

πουλος, συνοδευόµενος από εκπροσώπους των 

τριών παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

τη συγκοινωνιολόγο του δήµου επισκέφτηκε τη δι-

οίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. θέτοντας το ζήτηµα.

Προηγηθήκαν πολυάριθµα και έντονα παράπονα 

πολιτών, που κατοικούν ή εργάζονται στον δήµο 

Θέρµης, σχετικά µε την κατάργηση µεγάλου αριθ-

µού δροµολογίων των λεωφορειακών γραµµών 

67 (ΑΣ ΙΚΕΑ -Τριάδι) και 69 (ΑΣ ΙΚΕΑ -Επανωµή), 

που εξυπηρετούν περιοχές του δήµου Θέρµης. 

Ο δήµαρχος Θέρµης εξέθεσε τα προβλήµατα που 

καταγράφουν οι πολίτες στα αιτήµατα και τα υπο-

µνήµατά τους, καθώς και τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων που διεξήχθησαν από τον δήµο σχε-

τικά µε τη συχνότητα των δροµολογίων των λεω-

φορείων, και επεσήµανε ότι από τα στοιχεία αυτά 

προκύπτει ότι καταργήθηκαν 18 από τα 48 ηµερή-

σια δροµολόγια της λεωφορειακής γραµµής του 

Τριαδίου, σηµειώνοντας µε έµφαση ενώ κατά τις 

ώρες αιχµής (8:30 π.µ. µε 3:00 µ.µ.), η µείωση 

των δροµολογίων είναι πολύ µεγαλύτερη και αγ-

γίζει το 50%.

Την υποβάθµιση του συγκοινωνιακού έργου 
του Ο.Α.Σ.Θ. καταγγέλουν οι δήµαρχοι

Ανοιχτή ενηµερωτική εκδήλωση πραγµατο-
ποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης, 

στο πλαίσιο του έργου «∆ράσεις για την υποστή-

ριξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηµατι-

κότητας σε τοπικό επίπεδο» µε Ακρωνύµιο «ACT 

SOCIAL» στο οποίο συµµετέχει ο δήµος Θέρµης. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση 

των στόχων και της πορείας υλοποίησης του έρ-

γου, των εταίρων αλλά και των αποτελεσµάτων 

της καταγραφής της κοινωνικής επιχειρηµατικό-

τητας που έχει γίνει στη διασυνοριακή περιοχή 

Ελλάδας –Βουλγαρίας.

Το έργο «∆ράσεις για την υποστήριξη και ενί-

σχυση της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας σε 

τοπικό επίπεδο» µε ακρωνύµιο «ACT SOCIAL» 

που υλοποιεί ο δήµος Θέρµης ως επικεφαλής 

εταίρος, συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνι-

κούς πόρους των χωρών που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

Interreg V-A «Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020».

Εκδήλωση για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα στη Θέρµη
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Τη συνδροµή αλλά και στήριξη του Κέντρου Κοινότητας 
του δήµου Θέρµης ζήτησαν χίλιοι τετρακόσιοι εξήντα 

(1.460) περίπου συµπολίτες µας κατά το τρίµηνο Αυγού-

στου- Οκτωβρίου 2018. Υπηρεσίες πληροφόρησης και 

ενηµέρωσης για γενικά επιδόµατα και προνοιακά επιδόµα-

τα αναπηρίας, υποστήριξης στην υποβολή αίτησης ή τρο-

ποποίησής της που αφορά το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλλη-

λεγγύης (ΚΕΑ), αλλά και συµβουλευτικής σε κοινωνικά θέ-

µατα προσέφερε το επιστηµονικό προσωπικό του Κέντρου, 

σε χίλιους τετρακόσιους εξήντα δηµότες – κατοίκους του 

δήµου µας, κατά το τέταρτο τρίµηνο της λειτουργίας του.

Παράλληλα, προσέφεραν ψυχολογική στήριξη σε άτοµα 

και οικογένειες που το είχαν ανάγκη και βοήθησαν στη δι-

ασύνδεσή τους µε φορείς κοινωνικής προστασίας, µε εξει-

δικευµένες µονάδες ψυχικής υγείας, ενώ σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις απαιτήθηκε και η διαµεσολάβηση του προσω-

πικού του Κέντρου σε ασφαλιστικούς και άλλους φορείς 

(όπως ∆ήµοι, Εφορία, ∆ΕΗ, ΙΚΑ κλπ).

Κατά το συγκεκριµένο τρίµηνο, το Κέντρο Κοινότητας εξυ-

πηρέτησε και πολίτες, οι οποίοι απευθύνθηκαν στο Γρα-

φείο Απασχόλησης µε αιτήµατα που αφορούσαν συµβου-

λευτική εργοδοτών, ανέργων, όπως επίσης και ενηµέρωση 

για θέσεις εργασίας και σεµινάρια. Επιπρόσθετα, έγιναν κα-

ταχωρήσεις θέσεων εργασίας, αναρτήσεις στα µέσα κοινω-

νικής δικτύωσης, καταθέσεις, εγγραφές, επικαιροποιήσεις 

και αποστολές βιογραφικών προς εργοδότες και ενηµερώ-

σεις για νέες θέσεις εργασίας, µέσω ιδιωτών εργοδοτών, 

εταιρειών, αλλά και προκηρύξεων, τόσο τακτικού, όσο και 

εποχικού προσωπικού µε προγράµµατα κοινωφελούς ερ-

γασίας.

Ανέλαβε επίσης την αρµοδιότητα της διεκπεραίωσης αιτή-

σεων για τους κατοίκους του δήµου, οι οποίοι επιθυµούν 

να αιτηθούν για πρώτη φορά για προνοιακό επίδοµα οικο-

νοµικής ενίσχυσης.

Ταυτόχρονα µε την εξυπηρέτηση του κοινού για τα ζητήµα-

τα που προαναφέρθηκαν, συνεχίστηκε και η προσπάθεια 

αποτύπωσης των αναγκών των κατοίκων του δήµου σε 

επίπεδο κοινωνικής προστασίας, όπως επίσης και καταγρα-

φή των τοπικών και περιφερειακών δοµών και φορέων, οι 

οποίοι µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές.

Συγκεκριµένα, το προσωπικό του Κέντρου συναντήθηκε µε 

τα στελέχη 13 δοµών τοπικής, περιφερειακής και εθνικής 

εµβέλειας µε στόχο την αµοιβαία ενηµέρωση και την εδραί-

ωση συνεργασίας για την καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη 

πρωτοβάθµια φροντίδα των πολιτών που προσέρχονται 

και ζητούν τις υπηρεσίες του Κέντρου. Ανάµεσά τους το 

Εθνικό Ίδρυµα Κωφών, η εθελοντική οµάδα Θεσσαλονί-

κης «ΑΡΩΓΗ», το τµήµα επιδοµάτων Βαριάς Αναπηρίας 

της Πρόνοιας, το τµήµα συντάξεων του ΕΦΚΑ, η 4η ΤΟΜΥ 

Θεσσαλονίκης, το πρόγραµµα αστέγων της ΜΚΟ Άρσις, 

τον ΟΑΕ∆ Καλαµαριάς και το Γραφείο Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη της Ζ’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης.

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΆΣΕΙΣ
Εξάλλου, µέσω της ιστοσελίδας του δήµου Θέρµης, των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης και της δηµοτικής εφηµε-

ρίδας, το Κέντρο Κοινότητας µεριµνά για την ενηµέρωση 

του κοινού, µε δελτία τύπου, τα οποία ενηµερώνουν τους 

δηµότες µας, και όχι µόνο, για θέµατα όπως οι εξελίξεις 

του ΚΕΑ, το Κοινωνικό Τιµολόγιο της ∆ΕΗ, τα τακτικά και 

έκτακτα επιδόµατα που δίδονται από το κράτος (Κοινωνικό 

Μέρισµα, Επίδοµα πετρελαίου κλπ), τις ανακοινώσεις του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρµακείου 

του δήµου µας, δράσεις κοινωνικού περιεχοµένου που 

πραγµατοποιούνται στο δήµο µας (εθελοντικές αιµοδοσίες, 

οµιλίες κλπ), καθώς και πολιτιστικές, θεατρικές και δράσεις 

που αφορούν στην παιδική ηλικία.

Υπενθυµίζετε ότι τα Κέντρα Κοινότητας είναι δοµές που σχε-

διάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε ∆ήµους 

και χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέσω 

της λειτουργίας τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού 

σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και δι-

ασύνδεση των πολιτών µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα 

και υπηρεσίες που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό 

αλλά και εθνικό επίπεδο.

Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης στελεχώνεται από: 

την κοινωνική λειτουργό (συντονίστρια) Μαρία Μορφίδου, 

m.morfidou@thermi.gov.gr, την κοινωνική λειτουργό, Ελέ-

νη Πιστόλα, e.pistola@thermi.gov.gr, και την ψυχολόγο, 

Βασιλεία  Συµεωνίδου, v.symeonidou@thermi.gov.gr και 

είναι στη διάθεση των δηµοτών από ∆ευτέρα έως Παρα-

σκευή 08:00 – 16:00.

∆ιεύθυνση: Aπ. και Γρ. Ταβάκη 28, 57001, Θέρµη τηλέ-

φωνο επικοινωνίας: 2313- 300739 και email επικοινωνίας: 

kentro-koinotitas@thermi.gov.gr 

Αναγνωρίζοντας τις αυξηµένες ανάγκες πρόληψης και 
προαγωγής της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σε περιό-

δους έντονων κοινωνικών προβληµάτων, ο δήµος Θέρ-

µης 

παρέχει µέσω του Κέντρου Κοινότητας, δωρεάν υπηρεσί-

ες συµβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε όλους 

τους κατοίκους του δήµου µας. Το Κέντρο Κοινότητας 

του δήµου Θέρµης ανάµεσα στις προτεραιότητες που 

έχει θέσει από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του είναι 

και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα ψυχικής 

υγείας και η προώθηση µε κάθε τρόπο της ενηµέρωσής 

τους.

Επιπλέον, µε σκοπό τη διευκόλυνση των κατοίκων πιο 

αποµακρυσµένων περιοχών, ο δήµος Θέρµης λειτουρ-

γεί δυο νέα τοπικά γραφεία υποστηρικτικών υπηρεσιών 

στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου και στο δηµοτικό 

διαµέρισµα Τριαδίου. Η ψυχολόγος θα βρίσκεται στην 

∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου κάθε ∆εύτερα, Τετάρτη 

και Πέµπτη και στο χώρο του ΚΑΠΗ Τριαδίου κάθε Τρίτη 

και Παρασκευή από 08:00 π.µ. –16:00 µ.µ.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε ενηµέρωση 

και συµβουλευτική ενηλίκων (σε επίπεδο ατόµου, ζεύ-

γους και οικογένειας) σε ποικίλα θέµατα όπως: διαχεί-

ριση συναισθηµατικής κατάστασης, άγχους, κατάθλιψης, 

αντιµετώπιση κρίσεων πανικού, διαχείριση διαπροσωπι-

κών και κοινωνικών σχέσεων, αντιµετώπιση προβληµά-

των στην οικογένεια και στις σχέσεις γονέων και παιδιών /

εφήβων και αντιµετώπιση τραυµατικών συµβάντων ζωής

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πλη-

ροφορίες και ραντεβού στην ψυχολόγο του κέντρου 

κοινότητας κ. Βασιλεία Συµεωνίδου, καθηµερινά, τις 

ώρες 08:00 πµ – 16:00 µµ., στο τηλέφωνο 2313300739 

(Ακολουθείτε τις οδηγίες, για Κέντρο Κοινότητας επιλέ-

γετε το 1 και στη συνέχεια, για ψυχολόγο επιλέγετε πάλι 

το 1).

∆ωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης από το Κέντρο Κοινότητας

1.460 ωφελούµενοι από το Κέντρο 
Κοινότητας του δήµου Θέρµης
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Συγκέντρωση βοήθειας
τη «Λευκή Νύχτα»

Κοινωνικό Παντοπωλείο δήµου Θέρµης
ΧΕΡΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πληθώρα δράσεων για την υποστήριξη των συµπο-
λιτών µας που αντιµετωπίζουν βιοτικά προβλήµατα 

αναπτύσσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήµου Θέρ-
µης. Στη δεκάχρονη λειτουργία του συνδράµει εκατοντά-
δες οικογένειες, µε τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης, 
υλοποιεί διανοµές στους περίπου ωφελούµενους του 
ΤΕΒΑ, ενώ διαχειρίζεται τις δωρεές τροφίµων και άλλων 
ειδών για την ανακούφιση των συµπολιτών µας που αντι-
µετωπίζουν προβλήµατα. 
Στα πλαίσια αυτά από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
δήµου Θέρµης και µε την υποστήριξη και από εθελοντές 
πραγµατοποιήθηκε η τελευταία διανοµή τροφίµων και 
ειδών παντοπωλείου στους 300 περίπου ωφελούµενους 
του ΤΕΒΑ, «Επιχειρησιακό πρόγραµµα επισιτιστικής και 
βασικής υλικής συνδροµής» µε στόχο την υποστήριξη 
ευάλωτων συνανθρώπων µας και των οικογενειών τους. 
Το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήµου 
Θέρµης µε την πολύτιµη στήριξη των εθελοντών διένειµε 

ζάχαρη, µακαρόνια, λάδι, κοτόπουλο, πατάτες, κρεµµύ-

δια, κονσέρβα σαρδέλας, κονσέρβα τόνου, σκόνη πλυ-

ντηρίου, υγρό πιάτων, υγρό γενικού καθαρισµού, χλω-

ρίνη και υγρό πλυντηρίου ρούχων στους ωφελούµενους 
του προγράµµατος.
Το ΤΕΒΑ, όπως είναι γνωστό, υποστηρίζει δράσεις σχετικά 
µε τη συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή τρο-
φίµων, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά µέτρα και δρα-
στηριότητες που συµβάλλουν στην κοινωνική ενσωµάτω-
ση των ωφελουµένων του δήµου µας. ∆ικαιούχοι είναι οι 
ωφελούµενοι του ΚΕΑ που έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν 
να παίρνουν και τρόφιµα από το ΤΕΒΑ. Υπενθυµίζεται, 
όµως, ότι όσοι παίρνουν ΤΕΒΑ αποκλείονται αυτόµατα 
από το δικαίωµα να είναι ωφελούµενοι του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του δήµου Θέρµης.
Σηµειώνεται ότι επειδή τίποτα δεν περισσεύει, οι ποσότη-
τες των νωπών τροφίµων, που δεν διατίθενται µετά την 
ολοκλήρωση κάθε διανοµής ΤΕΒΑ, προσφέρονται στο 
κοινωνικό συσσίτιο του Σωµατείου «Κοινωνία Προσφοράς 
και Αγάπης Αγ. Παΐσιος», το µοναδικό που δραστηριοποι-
είται στα διοικητικά όρια του δήµου.

Παιχνίδια και στολίδια για τα παιδιά των ωφελούµενων 
οικογενειών του Κοινωνικού Παντοπωλείου προσέφεραν, 

οι µαθητές -τριες του Γυµνασίου του Ελληνικού Κολεγίου.
Τους µαθητές υποδέχτηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ο 
αρµόδιος εντεταλµένος δηµοτικός σύµβουλος Κωνσταντίνος 
Τιτέλης ο οποίος παρέλαβε την προσφορά των παιδιών, που 
περιελάµβανε παιχνίδια, δώρα και Χριστουγεννιάτικα στολίδια.    
Ακολούθως η πολυπληθέστατη αλλά και µε εξαιρετική 
παρουσία  αποστολή των µαθητών και των µαθητριών 
του Ελληνικού Κολεγίου, ξεναγήθηκε στους χώρους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Στη συνέχεια οι µαθητές του Ελληνικού Κολεγίου επισκέφτηκαν 
το δήµαρχο Θέρµης  Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ο οποίος 

συνεχάρη θερµά το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολεγίου 
που κατανοώντας την επιδείνωση της καθηµερινότητας για 
αρκετούς συνδηµότες µας σήµερα, διδάσκουν στα παιδιά τις 
αξίες της προσφοράς και της αγάπης προς το συνάνθρωπο. 
«Από το σχολείο παίρνουµε τη γνώση για το µέλλον, 
αλλά µαθαίνουµε πώς να αγαπάµε και να βοηθάµε τους 
συνανθρώπους µας. Ευχαριστούµε από καρδιάς για την 
προσφορά σας στα παιδιά των ωφελούµενων οικογενειών 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου Θέρµης, τόσο εσάς όσο 
και την κινητήριο δύναµη που βρίσκεται πίσω από αυτή τη 
σηµαντική σηµερινή πρωτοβουλία που είναι το σχολείο 
και οι εκπαιδευτικοί σας», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Παπαδόπουλος.

Μάθηµα αλληλεγγύης από τους µαθητές του Ελληνικού Κολεγίου

∆ιάφορα είδη για τους ωφελούµενους 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

δήµου Θέρµης συγκέντρωσαν οι µαθητές 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής για την 
«Ηµέρα των Ευχαριστιών» ή «Τhanksgiving 
Day». 
Τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
επισκέφτηκαν την Αµερικανική Γεωργική 

Σχολή για να παραλάβουν τις συσκευασίες 
µε σαµπουάν, αφρόλουτρα, καθαριστικά 
για το πάτωµα, χλωρίνη, υγρά πλυσίµατος 
πιάτων, χαρτικά, όπως ρολά υγείας, κου-
ζίνας και χαρτοπετσέτες, βρεφικές πάνες, 
µωροµάντηλα καθώς και προϊόντα προσω-
πικής /ατοµικής υγιεινής.

Πάνω από 200 παιχνίδια συγκεντρώ-
θηκαν από το Κοινωνικό Παντοπω-

λείο στη δράση  «Χάρισε ένα Χαµόγε-
λο» που πραγµατοποίησε στο πλαίσιο 
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
στη Θέρµη. Συγκεκριµένα, το Σάββατο 8 
∆εκεµβρίου, την ηµέρα που άναψαν τα 
φώτα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της 
Πλατείας Παραµάνα και πραγµατοποιή-
θηκε η εκδήλωση της «Λευκής Νύχτας», 
«οι µικροί µας φίλοι µε τις σακούλες τους 
γεµάτες παιχνίδια για τα παιδιά, απέ-
δειξαν ότι η ανθρωπιά περισσεύει στον 
δήµο µας» σηµειώνει ο εντεταλµένος 
σύµβουλος για θέµατα εθελοντισµού και 
κοινωνικής προστασίας Κώστας Τιτέλης. 
Εκτός από τα βιβλία και τα παιχνίδια που 
συγκέντρωσαν, τα στελέχη του Κοινωνι-

κού Παντοπωλείου που ήταν εκεί  ενη-
µέρωσαν το κοινό για τις δράσεις και το 
έργο της δοµής.

Προσφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
από την Αµερικανική Γεωργική Σχολή

Στιγµιότυπο από τη διανοµή τροφίµων και ειδών παντοπωλείου 
στους ωφελούµενους του ΤΕΒΑ.

Τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου παραλαµβάνουν τη βοήθεια από την Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή.

Στιγµιότυπο από τη συγκέντρωση βοήθειας 
στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων στη Θέρµη.

Ο κ. Κ. Τιτέλης (δεξιά) µε τους µαθητές -τριες του Γυµνασίου του 
Ελληνικού Κολεγίου.
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ΠΡΟΩΘΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

1η γιορτή φιλοζωίας

Τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων
Την υιοθεσία από ανθρώπους, που θα τους χαρίσουν 

τη ζεστασιά και την ασφάλεια µιας οικογένειας αδέ-

σποτων ζώων, προωθεί ο δήµος Θέρµης στο πλαίσιο του 

προγράµµατος προστασίας αδέσποτων ζώων σε συνεργα-

σία µε το φιλοζωικό σωµατείο «Προστασίας και Πρόνοιας 

των Ζώων – Animal Rescue.org». 

Μέσα από την ιστοσελίδα και τα µέσα κοινωνικής δικτύ-

ωσης του δήµου µπορείτε να δείτε τα ζωάκια που ανα-

ζητούν οικογένειες, να επικοινωνήσετε µε την αρµόδια 

Αντιδηµαρχία Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα µε το Γρ. 

Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης και να υιοθετήσετε 

ένα εµβολιασµένο, τσιπαρισµένο και στειρωµένο ζωάκι µε 

πιστοποιητικό υιοθεσίας. 

Αναλυτικότερα, για να δει κανείς τα ζωάκια που δίνονται 

για υιοθεσία, αλλά και για παρακολουθήσει την πορεία 

τους αρκεί να «κλικάρει» στο σύνδεσµο «Υιοθεσίες αδέ-

σποτων ζώων δήµου Θέρµης» και στη συνέχεια να τηλε-

φωνήσει στο τηλέφωνο 2396330032.  

Στο πλαίσιο αυτό στις 4 Οκτωβρίου που τιµάται η παγκό-

σµια ηµέρα για τα ζώα, πραγµατοποιήθηκε  η πρώτη υιο-

θεσία αδέσποτου ζώου µέσω της ιστοσελίδας του  δήµου 

Θέρµης. Η Κάριν συνάντησε τη νέα της οικογένεια στα 

γραφεία του ΣΥΠΠΑΖΑΘ και παραδόθηκε σε αυτούς µε 

όλες τις τιµές και τις απαραίτητες διαδικασίες από τον αντι-

δήµαρχο Περιβάλλοντος του δήµου Θέρµης,  Στέργιο Γκι-

ζάρη, τον πρόεδρο του ΣΥΠΠΑΖΑΘ Σταύρο Ζαµπέτογλου 

και τον πρόεδρο του Φιλοζωικού Σωµατείου Προστασίας 

και Πρόνοιας των Ζώων –Animal Rescue.org Ηρακλή ∆η-

µητριάδη.

Η Κάριν απέκτησε πιστοποιητικό υιοθεσίας αλλά και νέο 

όνοµα  και έφυγε εµβολιασµένη και τσιπαρισµένη  ως 

Λούνα για το νέο της σπίτι. 

«Η πρωτοβουλία που πήραµε έφερε, ήδη, καρπούς. 

Ένα κουταβάκι βρήκε ζεστασιά και προστασία κοντά σε 

µια οικογένεια. Θα συνεχίζουµε µε κάθε τρόπο την προ-

σπάθεια αυτή για να βοηθήσουµε κι άλλα αδέσποτα ζώα 

που βρίσκονται στο δήµο µας να αποκτήσουν ένα σπίτι. 

Πέρα, όµως από αυτό είναι σηµαντικό  να µην υπάρχουν 

αδέσποτα στους δρόµους και για να γίνει αυτό χρειάζεται 

ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Εδώ 

και χρόνια ενηµερώνουµε στα σχολεία µέσω του ΣΥΠΠΑ-

ΖΑΘ, όµως σχεδιάζουµε κι άλλες ενηµερωτικές δράσεις 

για όλους από την επόµενη χρονιά» τονίζει ο κ. Γκιζάρης.

Στην αγορά τριών (3) νέων αναπηρικών αµαξιδίων, 
κατάλληλα για παιδιά δηµοτικού, προχώρησε η 

Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας και Ισότητας «ΠΝΟΗ 

ΕΛΠΙ∆ΑΣ» που εδρεύει στον οικισµό του Τριαδίου. 

Όπως επισηµαίνει σε ανακοίνωση της από τις 

συνεργασίες που σύναψε µε εταιρίες ανακύκλωσης 

για την διαχείριση των πλαστικών καπακιών από 

µπουκάλια που συγκέντρωσε και την διαχείριση των 

όποιων εσόδων προκύψαν από την ανταλλαγή τους, 

πέτυχε την αγορά των τριών (3) νέων αναπηρικών 

αµαξιδίων. 

Τα αναπηρικά αµαξιδία τα πρόσφερε σε τρία σχολεία 

για υπαρκτές και ενδεχοµένως, µελλοντικές ανάγκες 

τους. Ειδικότερα στα: 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης –

Τριαδίου,2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης και το Ειδικό 

∆ηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων – Πανόραµα 

Θεσσαλονίκης.

Τρία νέα αναπηρικά αµαξιδία από την «ΠΝΟΗ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

Η διεύθυνση και η κοινωνική λειτουρ-
γός του Κέντρου Υγείας Θέρµης 

Μαρία Κόκκινη εκφράζουν τις πιο θερ-
µές ευχαριστίες τους προς τους µαθη-
τές του ΕΠΑΛ και του Γενικού Λυκείου 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, οι 

οποίοι προσφέροντας το χαρτζιλίκι τους 
γέµισαν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι 
των άπορων ανθρώπων που είναι κατα-
γεγραµµένοι και υποστηρίζονται από την 
κοινωνική υπηρεσία του Κέντρου Υγείας 
Θέρµης.

Την πρώτη (1η) γιορτή φιλοζωίας Θέρ-
µης, µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σκύ-

λοι καλοί χωράνε»,  διοργάνωσε η Ένωση 
Επαγγελµατιών Εµπόρων Θέρµης σε συ-
νεργασία µε το Φιλοζωικό Σωµατείο Προ-
στασίας και Πρόνοιας των Ζώων –Animal 
Rescue.org και µε την υποστήριξη του δή-

µου Θέρµης. Η εκδήλωση πραγµατοποιή-
θηκε στην πλατεία Παραµάνα της Θέρµης 
και είχε στόχο την προβολή της υιοθεσίας 
αδέσποτων ζώων, τις δύσκολες συνθήκες 
ζωής των αδέσποτων ζώων και την ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών στην προστασία 
και σίτιση των αδέσποτων ζώων.

Ευχαριστήριο του κέντρου υγείας θέρµης

O αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος του δήµου Θέρµης,  Σ. 
Γκιζάρης (δεξιά), ο πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ Σ. Ζαµπέτογλου 
(αριστερά), ο πρόεδρος του φιλοζωικού σωµατείου 
προστασίας και πρόνοιας των ζώων –Animal Rescue.org Η. 
∆ηµητριάδης και η ανάδοχος οικογένεια.

Oι µαθητές των Λυκείων της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, ο Λυκειάρχης κ. ∆. Σλαβούδης 
και η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Υγείας Θέρµης κ. Μ. Κοκκινη.Στιγµιότυπο από την 1η γιορτή φιλοζωίας Θέρµης.

 Η εκπρόσωπος της «ΠΝΟΗΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» κ. Α. Κοσµίδου 
(αριστερά) µε τη διευθύντρια του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Θέρµης κ. Γ. Καλαµαρινού.
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Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η εγκατάσταση του «Κέ-
ντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Θέρµης που θα 

λειτουργεί στο Λιβάδι  και συγκεκριµένα στην υφιστάµενη 

κτιριακή υποδοµή που διαµορφώθηκε κατάλληλα για να 

µπορεί να φιλοξενήσει την εκπαιδευτική δοµή.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν οι παρεµβάσεις στο κτίριο, 

όπου θα στεγαστούν οι δράσεις που αφορούν το εκπαιδευ-

τικό σκέλος των δράσεων του Κέντρου. Πρόκειται για ένα 

διώροφο κτίριο το οποίο έχει συνολικό εµβαδόν περίπου 

540 τ.µ. Οι παρεµβάσεις στο κτίριο ολοκληρώθηκαν ανοί-

γοντας ουσιαστικά το δρόµο για τη στελέχωσή του αρχικά 

και στη συνέχεια για τη λειτουργία του.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, όπως είναι γνω-

στό αποτελούν τη µετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντι-

κής Εκπαίδευσης  και σε αυτά ενσωµατώνονται οι δράσεις 

που αφορούν περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, 

πολιτιστικά θέµατα και σχετικές σχολικές δραστηριότητες. 

O ρόλος των ΚΕΑ είναι σαφώς διαφοροποιηµένος από 

αυτόν των Κέντρων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η 

θεµατολογία τους διευρύνεται, ώστε να αποτελέσουν µία 

ολοκληρωµένη δοµή, µε διεπιστηµονικό αντικείµενο κα-

λύπτοντας όλους κλάδους που σχετίζονται µε την εκπαί-

δευση για την αειφορία.

Η στελέχωσή του ΚΕΑ Θέρµης θα αποτελείται από παιδα-

γωγική οµάδα που θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς ει-

δικοτήτων σχετικών µε το έργο του. Αναλυτικά τα Κ.Ε.Α., 

στα οποία µετατρέπονται τα υφιστάµενα Κέντρα Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης έχουν ως αποστολή:

α) Την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέµατα σχε-

τικά µε την εκπαίδευση για την αειφορία, µε έµφαση στο 

περιβάλλον και σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε 

την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η υγεία και ο πολιτισµός.

β) Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 

τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής δι-

αχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιµων 

λύσεων στα τοπικά ζητήµατα.

Ο ρόλος των Κ.Ε.Α. είναι παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, 

επιστηµονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της 

αποστολής τους ασκούν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α) Αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράµµα-

τα και δράσεις για µαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολι-

κών µονάδων της περιοχής ευθύνης τους. 

β) Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τις σχολικές µονάδες 

σχετικά µε:

1) την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου 

δράσης για το περιβάλλον και την αειφορία και την ενσω-

µάτωση των αρχών της αειφορίας σε όλες τις λειτουργίες 

της σχολικής ζωής και

2) τη συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών σε ευρωπα-

ϊκά προγράµµατα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, 

εθνικά και διεθνή δίκτυα σχετικά µε την εκπαίδευση για την 

αειφορία, σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές ∆ιοικητικές 

δοµές της εκπαίδευσης.

Παράλληλα συνεργάζονται µε Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα 

και δηµόσιους ή ιδιωτικούς επιστηµονικούς και κοινωνι-

κούς φορείς της περιοχής τους, για το σχεδιασµό και την 

ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δρα-

στηριοτήτων. Ιδρύουν και συντονίζουν δίκτυα (τοπικά, πε-

ριφερειακά, εθνικά και διεθνή) του Κ.Ε.Α. και αποφασίζουν 

τη συµµετοχή τους σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ή σχολικών 

µονάδων.

Επιπλέον, ο δήµος Θέρµης ως µέλος του ∆ικτύου «Πόλη 

που Μαθαίνει» της UNESCO, θα  χρησιµοποιεί τη δοµή 

στο Λιβάδι, για δράσεις  που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο 

των προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης ή άλλων δραστη-

ριοτήτων.

Με αφορµή τη συµπλήρωση των 20 χρόνων λει-
τουργίας το «ΕΛΠΙ∆Α», διοργάνωσε επετειακή 

εκδήλωση στο δηµοτικό θέατρο Καλαµαριάς «Οδού 
Χηλής». 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δράσεις και πρω-
τοβουλίες του Κέντρου στην κατεύθυνση πρόληψης της 
τοξικοεξάρτησης και της προαγωγής της ψυχικής και 
σωµατικής υγείας. Όπως είναι γνωστό, το Κέντρο Πρό-
ληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοι-
νωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙ∆Α» 
λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1998 στο πλαίσιο της 
εθνικής πολιτικής για την πρόληψη της τοξικοεξάρτη-
σης. Στηρίζεται από τον Οργανισµό Κατά των Ναρκωτι-
κών (ΟΚΑΝΑ) οικονοµικά και επιστηµονικά.
Το Κέντρο είναι µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 
της οποίας µέλη είναι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δευτέρου βαθµού, αλλά και κοινωνικοί 

φορείς µε έδρα. Κύριος σκοπός της «ΕΛΠΙ∆ΑΣ» είναι 

η πρόληψη της τοξικοεξάρτησης – ιδιαίτερα των νέων 

– και η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας 

των κατοίκων της περιοχής. Εφαρµόζει προγράµµατα 

πρόληψης σε γονείς, νέους, εκπαιδευτικούς και άλλες 

κοινωνικές οµάδες. Συµµετέχει σε δίκτυα και εµπλέκει 

εθελοντές για να στείλει µηνύµατα πρόληψης στην το-

πική κοινωνία. Στελεχώνεται από εξειδικευµένους κοι-

νωνικούς

Η «ΕΛΠΙ∆Α» επιδιώκοντας την καινοτοµία και πρωτο-

τυπία έχει σχεδιάσει και εκδώσει σε τακτά χρονικά δια-

στήµατα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, πρωτότυπα 

εκπαιδευτικά υλικά όπως: «Ψυχική υγεία : ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης» (2002), «Emergency break: Violence 

prevention through non-formal education/learning» 

(2006), «Resist: ένα εκπαιδευτικό υλικό για την πρόλη-

ψης της χρήσης στους νέους» (2007), «Νιώθω ασφα-

λής στο σχολείο µου: ένα υλικό για την πρόληψη της 

βίας και της επιθετικότητας στην πρωτοβάθµια» (2008), 

«Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση» (2009) και «Κάπνισµα; 

Όχι εµείς!» (2014).

Αξίζει να σηµειωθεί πως στα 20 χρόνια λειτουργίας η  

ΕΛΠΙ∆Α  έχει αποσπάσει σηµαντικές διακρίσεις  για την 

ποιότητα του έργου της. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρου-

µε το ευρωπαϊκό βραβείο πρόληψης 2008 από το Συµ-

βούλιο της Ευρώπης και την ένταξή της στα 23 καλύτε-

ρα προγράµµατα του Γ’ΚΠΣ (2000-2006) από τη Γενική 

Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Έτοιµο το «Κέντρου Εκπαίδευσης για 
την Αειφορία» Θέρµης

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑ∆Ι

Έκδήλωση για τα 20 χρόνια του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙ∆Α»
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ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ποιο µι-
κρό παιδί δεν έχει στην καρδιά του την 

προσµονή για τον ερχοµό του Άι Βασίλη; 
Πως όµως θα του ζητήσει το δώρο που επι-
θυµεί; Με sms, µε µήνυµα στο messenger, 
στο Skype; 
Οι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας είναι πιο 
οικεία στα παιδιά του 2018, απ´ ότι ο παρα-
δοσιακός τρόπος, όπως µία κλασική παρα-
δοσιακή επιστολή, ένα γράµµα.
Τι είναι όµως ένα γράµµα; Πως φτάνει στον 
προορισµό του; Ποιος είναι ο αποστολέας 
και ποιος ο παραλήπτης; Τι σηµαίνει να προ-
σµένω στη σηµερινή εποχή της ταχύτητας; 
Όλ´ αυτά και αλλά πολλά ερωτήµατα ήταν 
η αφορµή για ένα ταξίδι στον κόσµο της επι-
κοινωνίας µε γράµµατα. Πως φτάνουµε από 
την απλή ζωγραφιά, που είναι η αποτύπωση 
στο χαρτί των σκέψεων και των συναισθηµά-
των- και κατ´ επέκταση- ο τρόπος επικοινω-

νίας ενός τετράχρονου παιδιού, στον γραπτό, 

δοµηµένο λόγο.

Η ανταπόκριση παιδιών, γονέων και εργαζο-

µένων ήταν απρόσµενα µεγάλη, ευφάνταστη 

και δηµιουργική και πλέον στο γραµµατοκι-

βώτιο του παιδικού σταθµού  δεν έρχονται 

µόνο γράµµατα, αλλά και µουσικά cd, βι-

βλία, παιχνίδια, προσκλήσεις κ.α.

Ποικίλες δράσεις ευαισθητοποιήσεις 
των παιδιών υλοποιηθούν οι παιδικοί 

σταθµοί του Νοµικού Πρόσωπου «Κοινω-

νικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολι-

κής Αγωγής» του δήµου. Ειδικότερα στα 

πλαίσια της συνεργασίας µε την αναπτυξια-

κή εταιρεία Ανατολική Α.Ε. υλοποιεί πρό-

γραµµα ευαισθητοποίησης των παιδιών 

µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μείωση της 

σπατάλης τροφίµων», στο Βρεφονηπιακό 

Σταθµό Μελισσόπουλα και στον Παιδικό 

Σταθµό της Καρδίας «Γλυκές Μελωδίες».  

Παράλληλα στον Παιδικό Σταθµό Θέρµης 

«Φωλίτσα»  υλοποιείται ένα διαδραστικό 

πρόγραµµα για παιδιά ευαισθητοποίησης 

για τα αδέσποτα ζώα. Ειδικότερα:

∆ράσεις ευαισθητοποίησεις των παιδιών

Γράµµα ... στον Αη Βασίλη από  
τον Παιδικό Σταθµό Ελαφάκια

Στον Παιδικό Σταθµό Θέρµης  
«Φωλίτσα»  µέσα από ένα δι-

αδραστικό πρόγραµµα για παιδιά 
πρώτης σχολικής ηλικίας µε θέµα 
«µάθε για µένα», έγινε µια προσπά-
θεια ευαισθητοποίησης των παιδιών 
για τα αδέσποτα ζώα. Έγινε διαχωρι-

σµός των αδέσποτων από τα δεσπο-
ζόµενα, και το λόγο για τον οποίο 
έχει δηµιουργηθεί το φαινόµενο των 
αδέσποτων ζώων. Ακόµη  εκπαι-
δεύτηκαν για τους σωστούς τρόπους 
προσέγγισης και συµπεριφοράς απέ-
ναντι στα ζώα.

Τα παιδιά του Βρεφονηπιακού 
Σταθµού Βασιλικών ξεκίνησαν την 

εορταστική περίοδο µε τη Χριστου-

γεννιάτικη γιορτή των προνηπίων µε 

θέµα «Ο στριγκλάκης που µισούσε 

τα Χριστούγεννα» και κατανόησαν τις 

έννοιες της αγάπης και της συντροφι-

κότητας τις άγιες αυτές µέρες. Έψαλ-

λαν τα κάλαντα στο δηµοτικό κατά-

στηµα και το ΚΑΠΗ των Βασιλικών, 

συνοδευόµενα από τους γονείς τους. 

Eίδαν θεατρική παράσταση µε θέµα 

τον Άι Βασίλη που σφήνωσε στην 

καµινάδα, έγραψαν γράµµα στον Άι 

Βασίλη και τελείωσαν την εορταστική 

εβδοµάδα µε ένα πάρτυ γεµάτο αγά-

πη χορό και διασκέδαση.

Ευαισθητοποίηση για τα αδέσποτα ζώα 
στον Παιδικό Σταθµό Θέρµης

Στα πλαίσια εκµάθησης ενός υγιεινού 
τρόπου διατροφής και ένταξης τροφών, 

πλούσια σε βιταµίνες, στο  ηµερήσιο δι-
αιτολόγιο τους, τα παιδιά στον Παιδικό 
Σταθµό της Καρδίας «Γλυκές Μελωδίες» 
γνώρισαν τα φρούτα µέσα από περιπετει-
ώδες ιστορίες, τραγούδια και κατασκευές. 

Αφού γεύτηκαν ένα ένα τα φρούτα της 
εποχής, στο τέλος της εβδοµάδας έφτιαξαν 
µια υπέροχη, πολύχρωµη φρουτοσαλάτα, 
που εκτός από µήλο, αχλάδι, µπανάνα, 
κυδώνι, ρόδι περιείχε καρπούζι και πε-
πόνι, τα τελευταία από τον κήπο ενός παι-
διού, του Γιάννη.

Φρουτοσαλάτα… στον Παιδικό Σταθµό της Καρδίας

Τα παιδιά του Βρεφονηπιακού 
Σταθµού Μελισσόπουλα µε 

αφορµή το πρόγραµµα ευαισθη-
τοποίησης των παιδιών, που υλο-
ποιεί η αναπτυξιακή εταιρεία Ανα-
τολική Α.Ε. µε τίτλο «Μείωση της 
σπατάλης τροφίµων», στο οποίο 
και συµµετέχουν, ασχολήθηκαν µε 
την ανακύκλωση τροφίµων. Στόχος 
ήταν η ευαισθητοποίηση των παι-

διών γύρω από την άσκοπη σπατά-
λη τροφίµων.
Μέσα από διάφορα παραδείγµα-
τα, κυρίως µε υλικό µέσα από το 
διαδίκτυο, συνειδητοποίησαν την 
ανάγκη ανακύκλωσης των τροφί-
µων που δεν µπορούν να κατα-
ναλωθούν και την σπουδαιότητα 
της ύπαρξης κοµποστοποιητή στον 
χώρο του σχολείου. Αφού, στή-
θηκε ο κοµποστοποιητής και έγινε 
κατανοητή από όλους τόσο η λει-
τουργία του όσο και η χρησιµότητά 
του, πετάχτηκαν µέσα οι µπανανό-
φλουδες από τα φρούτα που είχαν 
καταναλωθεί. Η δράση για την µεί-
ωση των απορριµµάτων τροφίµων 
θα συνεχιστεί µέχρι το τέλος του 
Ιανουαρίου.

Ανακύκλωση τροφίµων στα Μελισσόπουλα

Βρεφονηπιακός Σταθµός Βασιλικών
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Ηµερήσια εκδροµή στο πάρκο δεινοσαύρων 
στο Ωραιόκαστρο πραγµατοποίησαν τα 

παιδιά του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλη-
σης Παιδιών Με Αναπηρία «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» του 
δήµου Θέρµης. Τα παιδιά περιηγήθηκαν στους 
χώρους µε τα οµοιώµατα και απολιθώµατα που 
µετρούν χιλιάδες χρόνια, ξεναγήθηκαν στο σπή-
λαιο εξέλιξης –οµοίωµα πραγµατικού σπηλαίου 
όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη του ανθρώπινου 
είδους µε συλλογές από εργαλεία, απολιθώµα-
τα και βραχογραφίες– το µουσείο µαµούθ –η 
πρώτη προσπάθεια στη χώρα όπου εκτίθενται 
πραγµατικά απολιθώµατα µαµούθ από την επο-
χή των παγετώνων, συλλογές µε πετρώµατα και 
θαλασσινά απολιθώµατα από την έρηµο σαχά-
ρα– και το πάρκο θηλαστικών –µε τα θηλαστικά 
του χτες και του σήµερα σε φυσικό µέγεθος.

Το περιβαλλοντικό προϊστορικό πάρκο είναι η 
µεγαλύτερη έκθεση δεινοσαύρων και θηλα-
στικών σε φυσικό µέγεθος σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και τελεί υπό την αιγίδα του τµήµατος 
Γεωλογίας του Α.Π.Θ. ενώ την ξενάγηση πραγ-
µατοποιούν παλαιοντολόγοι.
Η όµορφη εκδροµή συµπληρώθηκε µε ένα 
εξαιρετικό γεύµα σε εστιατόριο στα Κωνσταντι-
νοπολίτικα στην Πυλαία µε θέα όλη την πόλη. 
Η εκδροµή αυτή πραγµατοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του προγράµµατος ηµερήσιων εκδροµών 
που υλοποιείται για τα άτοµα µε αναπηρία που 
φιλοξενούνται στη δοµή του «Αγκαλιά-ζω» και 
καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Νο-
µικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας -Φρο-
ντίδας και Προσχολικής Αγωγής του δήµου 
Θέρµης. Στιγµιότυπο από την επίσκεψη στο πάρκο δεινοσαύρων στο Ωραιόκαστρο.

Ηµερήσια εκδροµή στο πάρκο δεινοσαύρων στο Ωραιόκαστρο

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.ΜΕ.Α «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» 

Η µάγισσα Φρικαντέλα µισεί αφάνταστα όλα τα καλά. 
Αλλά, πάνω απ' όλα, µισεί τα κάλαντα. Όταν, λοιπόν, 

παραµονές πρωτοχρονιάς ακούει τα παι-

διά της γειτονιάς να τραγουδάνε τα κάλα-

ντα, γίνεται έξω φρενών, τους κλέβει τις 

φωνές τους και τις φυλακίζει σε µπαλό-

νια. Αυτό ήταν το σενάριο της παράσταση 

-χριστουγεννιάτικης γιορτής που παρου-

σίασαν τα παιδιά του Κέντρου ∆ηµιουργι-

κής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία 

«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» του δήµου Θέρµης στο 

δηµοτικό θέατρο Θέρµης.

Η παράσταση ήταν βασισµένη στο βι-

βλίο του Ευγένιου Τριβιζά «Φρικαντέλα, 

η µάγισσα που µισούσε τα κάλαντα», σε 

διασκευή και προσαρµογή της ιστορί-

ας από τη γυµνάστρια της δοµής Μαρία 

Τσιακανίκα µε βάση τις δυνατότητες των 

παιδιών του Κ∆ΑΠ, τα οποία εργάστηκαν σκληρά όλο 

αυτό το διάστηµα και κατάφεραν να ανεβάσουν µια θεα-

τρική παράσταση που άγγιξε τις καρδιές µας. Ακόµα, µέσα 

από όλη την διαδικασία των προβών τα παιδιά ανέπτυξαν 

δεξιότητες συνεργασίας, ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την 

έκβαση του θεατρικού έργου, ωφελήθηκαν σε γνωστικό 

επίπεδο αναπτύσσοντας λειτουργίες όπως η προσοχή, η 

µνήµη και η συγκέντρωση καθώς ωφελήθηκαν και σε κι-

νητικό επίπεδο. Το πιο σηµαντικό όµως είναι η προσµονή 

που χαρακτηρίζει µια τέτοια διαδικασία για τη δηµιουργία 

του έργου, η χαρά της συµµετοχής κάτι που το 

διαπιστώνουµε κάθε φορά που ετοιµάζουµε µια 

παράσταση ακόµα και στα άτοµα µε πιο βαριά 

αναπηρία.

«Θέλω να δώσω θερµά συγχαρητήρια σε παιδιά 

και εκπαιδευτικούς γιατί ξέρουµε πόσο σηµαντική 

είναι η εκπαίδευση και η δηµιουργική απασχό-

ληση για τα άτοµα µε αναπηρία οι οποίες µπο-

ρούν ακόµη και να αλλάξουν τη ζωή αυτών των 

ατόµων» τόνισε ο πρόεδρος του νοµικού προσώ-

που Πασχάλης Αναγνώστου στον χαιρετισµό που 

απηύθυνε πριν τη γιορτή.

Αναφορά στο πολύτιµο έργο τους, από την πλευ-

ρά της ειδικότητας του καθενός, έγινε για όλο το 

προσωπικό της δοµής αλλά και τους εθελοντές 

και συνεργάτες που πρόσφεραν το χρόνο, τη διάθεση και 

την αγάπη τους σε αυτή τη προσπάθεια από την ψυχολόγο 

της δοµής, Σταµατία Βαλαβάνη.

Στις τριήµερες εορταστικές εκδηλώσεις που 
πραγµατοποίησε το Κ.Α.Π.Η δήµου Καλαµαριάς 

στο δηµοτικό θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», 
συµµετείχε το χορευτικό σχήµα του ΚΑΠΗ Θέρµης, 
στο πλαίσιο εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας 
Ηλικιωµένων, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς 
χορούς. Τα µέλη των ΚΑΠΗ είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν µια βραδιά πλούσια σε πολιτιστικά 
δρώµενα και να ψυχαγωγηθούν.

Συµµετοχή του ΚΑΠΗ Θέρµης  στις εκδηλώσεις του δήµου Καλαµαριάς

Στιγµιότυπο από την παράσταση.

Φωτό αρχείου από συµµέτοχη του ΚΑΠΗ Θέρµης σε χορευτική συνάντηση.
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Την δεύτερη θέση στο πρωτάθληµα της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδία Kick boxing, 

πήρε ο αθλητής του συλλόγου Α.Σ. Λεγεώ-

να 109 Αναστάσιος Σαµαράς στην κατηγορία 

low kick στα µείον 64 κιλά. Αναλυτικότερα, 

το πανελλήνιο πρωτάθληµα (έως 18 ετών) 

που έλαβε χώρα στα Άνω Λιόσια στην Αθή-

να και πήραν µέρος 1623 αθλητές από όλη 

την Ελλάδα. Ο αθλητής από τη Θέρµη κατέ-

κτησε την 2η θέση και ετοιµάζει τις βαλίτσες 

του για την εθνική οµάδα Kick Boxing και το 

πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα. 

Παράλληλα µε µεγάλη συµµετοχή ολοκλη-

ρώθηκαν οι εξετάσεις στον σύλλογο Α.Σ. Λε-

γεώνα 109 για τα τµήµατα του taekwondo, 

kick boxing και αυτοάµυνας. 

Φιλική συνάντηση ακαδηµιών σκάκι 
µαθητών δηµοτικού σχολείου διορ-

γάνωσε στο Κέντρο Πολιτισµού της Νέας 
Ραιδεστού το Τµήµα Σκάκι του Πολιτιστι-
κού Οµίλου Θέρµης «Ο Θερµαϊκός». Στη 
συνάντηση συµµετείχαν οι ακαδηµίες των 
αθλητικών συλλόγων του Θερµαϊκού 
Θέρµης, της Τριανδρίας, του Πολύγυρου 
και του Άρη.

Η συνάντηση αφορούσε παιδιά µε µικρή 
ή σχεδόν καθόλου αγωνιστική εµπειρία. 
Παίχτηκαν έξι γύροι, στους οποίους δόθη-
κε η δυνατότητα στους µικρούς αθλητές 
να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.
Επιβεβαιώθηκε η θέληση των συλλόγων 
η συγκεκριµένη διοργάνωση να αποκτή-
σει µόνιµο χαρακτήρα, που κάθε φορά θα 
φιλοξενείται από άλλο σύλλογο.

∆ιακρίσεις για τον Α.Σ. «Λεγεώνα 109»
Την πρώτη (1η) θέση στην κα-

τηγορία της κατέκτησε στο 6ο 
European King of tae kwon do η 
αθλήτρια του Αθλητικού συλλόγου 
«Ηρακλής» Θέρµης Ελένη Σουγλέ-
ρη. Η φετινή διοργάνωση πραγµα-
τοποιήθηκε στο Παλε Ντε Σπορ της 

Θεσσαλονίκης µε την υποστήριξη και 

του δήµου Θέρµης.

Ήταν µία µεγάλη πανευρωπαϊκή δι-

οργάνωση µε τη συµµετοχή 1500 

αθλητών από  17 χώρες που φιλοξε-

νήθηκε στην πόλη µας.

6ο European King of Tae kwon Do

Φιλικός αγώνας βετεράνων µε τη συµ-
µετοχή των οµάδων ποδοσφαίρου 

βετεράνωντου Ηρακλή Θεσσαλονίκης και 
της Ελληνικής Αστυνοµίας πραγµατοποιή-
θηκε στο δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 

της Λακκιάς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης

συγκεντρώθηκαν χρήµατα και τρόφιµα για 

οικογένειες που αντιµετωπίζουν

προβλήµατα.

Φιλικός αγώνας βετεράνων

Από πολλές επιτυχίες σηµαδεύ-
τηκε η συµµέτοχη της ακαδη-

µίας σκάκι του Θερµαϊκού Θέρµης, 
στο 2ο ατοµικό σχολικό πρωτάθλη-
µα της Ε' ∆ηµοτικής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης.
Ειδικότερα: Για την Α' ∆ηµοτικού σε 
τριπλή ισοβαθµία στην πρώτη θέση 
βρέθηκαν οι: Νικόλαος Γεωργίου 
και ∆ηµήτρης Κοσµαρίκο κάνοντας 
και οι δυο 5/6, καταλαµβάνοντας 
αντίστοιχα την πρώτη και δεύτερη 
θέση.

Στην Β' ∆ηµοτικού πρώτευσε ο Νέ-
στορας Ιωαννίδης µε 5/5 και τέλος 
στην Ε' ∆ηµοτικού ο Γεώργιος Τε-
πετζής που ξεκίνησε µόλις φέτος το 
αγωνιστικό σκάκι, κατέλαβε την 2η 
θέση µε 4/5 .
Επίσης για πολύ λίγο έχασαν το µε-
τάλλιο οι: Αλέξανδρος Αποστόλου, 
στην  Γ' ∆ηµοτικού και Φίλιππος ∆ε-
ληγιάννης στην ∆' ∆ηµοτικού, ενώ 
συµµετείχαν κερδίζοντας εµπειρίες 
ο Γιώργος Ζήσης και Νικόλαος Σκε-
ντερίδης και Βασίλης Μπεκιάρης.

2ο σχολικό ατοµικό πρωτάθληµα
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Προγράµµατα «Άθλησης για 
Όλους» προσφέρει σε όλους 

τους ενδιαφερόµενους η ∆ηµοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού 

Περιβάλλοντος και Αθλητισµού 

Θέρµης σε συνεργασία µε τη Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού.

Για µία ακόµη χρονιά η δηµοτική 

επιχείρηση µέσω της ∆ιεύθυνσης 

Αθλητισµού προσφέρει στους εν-

διαφερόµενους να γυµναστούν στα 

αντικείµενα της ενόργανης γυµνα-

στικής, τους ελληνικούς χορούς, τον 

κλασσικό αθλητισµό, τις αθλητικές 

δραστηριότητες κλειστού χώρου, 

την ειδική θεραπευτική γυµναστική, 

το ποδόσφαιρο το βόλεϋ, αλλά και 

την κωπηλασία.

Για τις ανάγκες υλοποίηση των ποι-

κίλων προγραµµάτων «Άθλησης 

για Όλους» η ∆.ΕΠ.Π.Α.Θ. προχώ-

ρησε στην πρόσληψη είκοσι έξι (26) 

πτυχιούχων καθηγητών φυσικής 

αγωγής Φυσικής Αγωγής 

Εκδήλωση µε θέµα «Αθλητισµός 
-διατροφή –επικοινωνία» διοργά-

νωσε στο Πνευµατικό Κέντρο Καρδίας 
ο A.O Kardias F.C. Το θέµα ανέπτυξαν 
η διατροφολόγος Κυριακή Γούτα, η 
ψυχολόγος Μάρθα Αλµαλιωτου και η 
σύµβουλος επικοινωνίας Κατερίνα Πα-
παδοπούλου. 

Χαιρετισµό στην εκδήλωση απέστειλαν 
ο ευρωβουλευτής, Θεόδωρος Ζαγορά-
κης και ο πρόεδρος της ΕΠΣΜ Σάββας 
∆ηµητριάδης, ενώ τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους ο δήµαρχος Θέρµης, Θε-
όδωρος Παπαδόπουλος, η αντιπεριφε-
ρειάρχης Θεσσαλονίκης,
Βούλα Πατουλίδου κ.α..

Προγράµµατα «Άθλησης για Όλους» Εκδήλωση για τη διατροφή στην Καρδία

Τον τελευταίο µήνα του χρόνου η προσπάθεια δηµι-
ουργίας λειτουργικών κλειστών γυµναστηρίων από 

τη ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, περιλάµβανε σειρά βελτιωτικών εργα-
σιών, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην αντικα-
τάσταση µπασκετών κλειστών δηµοτικών αθλητικών 
κέντρων, αλλά και εργασίες προετοιµασίας για επανα-
σπορά γκαζόν, σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Παράλλη-
λα ολοκληρώνονται σταδιακά οι εκτεταµένες εργασίες 
ελαιοχρωµατισµού και συντήρησης στις αίθουσες των 
κέντρων πολιτισµού του δήµου µας, όπου φιλοξενού-
νται τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι.
Αναλυτικά, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση περιµετρι-
κού φωτισµού στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο (∆ΑΚ) 
Πλαγιαρίου, µε τις εργασίες πλέον το τελευταίο χρο-
νικό διάστηµα να µεταφέρονται εντός του γηπέδου 
µε αντικατάσταση των µπασκετών και ανανέωση του 
αθλητικού του εξοπλισµού.
Τα συνεργεία του δήµου παρενέβησαν στο ποδοσφαι-
ρικό γήπεδο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου. Ει-
δικότερα, προετοίµασαν τον αγωνιστικό χώρο, ώστε 
να προχωρήσουν άµεσα σε επανασπορά και τοπο-
θέτηση νέου χλοοτάπητα. Θα ακολουθήσουν όλες 
οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης µε παρεµβάσεις 
ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και ανανεώσεις χρωµά-
των στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, καθώς επίσης 
και παρεµβάσεις επιχωµάτωσης, τοποθέτησης χλοο-
τάπητα ποδοσφαίρου, µε ταυτόχρονη εγκατάσταση ή 
αντικατάσταση συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος και 
συµπλήρωση- επισκευή του φωτισµού του γηπέδου.
Παράλληλα ολοκληρώθηκε και η αντικατάσταση των 
φθαρµένων καθισµάτων στους πάγκους των οµάδων 

και των αναπληρωµατικών παικτών στο γήπεδο ποδο-

σφαίρου του Πλαγιαρίου.

Με γοργούς ρυθµούς συνεχίζονται και οι εκτεταµένες 

παρεµβάσεις ελαιοχρωµατισµών σε όλα τα Κέντρα 

Πολιτισµού σε κάθε ∆ηµοτική και Τοπική Κοινότητα 

του ∆ήµου Θέρµης.

Ο προγραµµατισµός και σχεδιασµός της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς  Επιχείρησης Πολιτισµού και Αθλητι-

σµού για τους επόµενους µήνες, περιλαµβάνει κα-

θαρισµούς  όλων των χώρων των γηπέδων, εργασίες 

γενικής µόρφωσης του εδάφους, συντήρηση των εστι-

ών ποδοσφαίρου, συνεχείς εργασίες από σιδερά του 

δήµου, όπου κρίνεται απαραίτητο, αντικατάσταση λα-
µπτήρων και µπασκετών και ελαιοχρωµατισµούς των 
κλειστών Αθλητικών και Πολιτιστικών Κέντρων.
«Επιδιώκουµε την καλύτερη δυνατή συντήρηση και 
βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήµου 
µας, ικανοποιώντας αιτήµατα συνδηµοτών µας, µε 
στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία όλων των αθλη-
τικών µας χώρων, αλλά και  την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των αναγκών αθλητών και θεατών», 
αναφέρει µεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο αντιπρόε-
δρος της ∆ΕΠΠΑΘ Νικόλαος Λαγός.

Παρεµβάσεις σε κλειστά γυµναστήρια 
και κέντρα πολιτισµού

Η νέα µπασκέτα στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο (∆ΑΚ) Πλαγιαρίου.

Στιγµιότυπο από την επανασπορά στο γήπεδο ποδοσφαιρού της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου.
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Η «Γουρουνοχαρά» αναβίωσε στα Βασιλικά

Τα «9/8 της Μικράς Ασίας» και τα     
ζεϊµπέκικα της περιοχής
Μία ξεχωριστή µουσικοχορευτική εκδήλωση, µε θέµα  

τα «9/8 της Μικράς Ασίας» και τα ζεϊµπέκικα της πε-
ριοχής, επιµελήθηκε και παρουσίασε στο δηµοτικό θέα-
τρο Θέρµης, ο Λαογραφικός Σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η 
Αρετσού» 
Στην εκδήλωση εκτός από τα µέλη των χορευτικών συ-
γκροτηµάτων του συλλόγου συµµετείχαν και οι µουσικοί: 
Βασίλης Κασούρας, ∆ηµήτρης Θεοδωράκης και Τάσος 
Μπαµπατζάνης, που µάγεψαν µε τις µελωδίες τους και 
τους χορούς τους όλους τους παρευρισκόµενους. 
Σηµειώνεται, ότι το ζεϊµπέκικο είναι ο χορός της ψυχής, 
το αυτοσχέδιο «άπλωµα» του ανθρώπινου πόνου σε λίγα 
τετραγωνικά, η εξωτερίκευση ενός συναισθήµατος, που 
πάλλεται µέσα στα σωθικά, αναζητώντας απεγνωσµένα 
διέξοδο. Ο συγκεκριµένος χορός, επονοµαζόµενος και ως 

«ο χορός του αετού», -σύµφωνα µε την επικρατούσα θε-
ωρία, αντλεί την καταγωγή του από τους εξισλαµισµένους 
Ζεϊµπέκους, τους «ιππότες των όρεων», µιας ιδιαίτερης 

µειονότητας του πληθυσµού της Προύσας, του Αϊδινίου 
και της Ερυθραίας της Μικράς Ασίας.
Μάλιστα, αρκετοί λαογράφοι υποστηρίζουν πως «µε το 
ζεϊµπέκικο ο άνδρας κερδίζει την απαλλαγή του από κάθε 
καταθλιπτικό σύµπλεγµα που µπορεί να τον κυριεύει κι 
αποκτά την σύνθεση της δωρικής και της φρυγικής αρµο-
νίας, µέσα από την κατανυκτική ορχηστική περισυλλογή 
του στο χώρο».
Ο χορός αυτός είναι µία σιωπηλή ποίηση, είναι η κάθετη 
έκφραση οριζόντιων επιθυµιών, είναι το ορµητήριο, το κα-
ταφύγιο και η λύτρωση του συναισθήµατος.
Την  ξεχωριστή αυτή βραδιά µουσικής παρακολούθησαν 
ο δήµαρχος Θέρµης  Θ. Παπαδόπουλος, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάµελλος, κα-
θώς και πλήθους κόσµου.

Την ετήσια θεµατική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
του παρουσίασε στο δηµοτικό θέατρο Θέρµης ο 

Χορευτικός Όµιλος Θέρµης. Μετά τα αφιερώµατα, στα 
έθιµα του ∆ωδεκαηµέρου (Πόψι ο Χριστός γεννήθηκε), 
στην παράδοση της Θέρµης (1ας αιώνας Θέρµη), στη 
διασκέδαση της µεταπολεµικής Θέρµης (Θέρµη …. σαν 
άλλοτε, ) στην παράδοση της νησιωτικής Ελλάδος (στου 
Ναυτικού  τα γράµµατα …. αλµύρα είναι η πένα), στην 
παράδοση του νοµού Θεσσαλονίκης (Του Αλεξάνδρου η 
αδελφή ….. της προσφυγιάς η µάνα) φέτος η εκδήλωση 
ήταν αφιερωµένη στη γη του Ορφέα, στη Θράκη.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν όλα τα  χορευτικά τµήµατα 
του Χ.Ο. Θέρµης, τα οποία και παρουσίασαν χορούς από 

τη Μπάνα, τη Μακρά Γέφυρα, τους Ασβεσταδες, τους 

Μεταξάδες και το Μπογιαλίκι ,Kathos kai το µουσικό 

σχήµα Καφαντάρδες, ενώ η καλλιτεχνική επιµέλεια ήταν 

του Θωµά Ράδη και τα κείµενα του Βασίλη Γιορανίδη και 

Θωµά Ράδη.

Eκδήλωση από το Χορευτικό Όµιλο Θέρµης

Το έθιµο της «γουρουνοχαράς» αναβίωσε και φέτος, τη 
δεύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων, ο Λαογραφικός Χο-

ρευτικός Σύλλογος Βασιλικών. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ. αναβίωσε 
ένα έθιµο των Χριστουγέννων, όπου στα Βασιλικά οι ρίζες 
του χάνονται στα βάθη των χρόνων. Πέρα από τον ουσια-
στικό χαρακτήρα που είχε το έθιµο αυτό δηλαδή την εξα-
σφάλιση κρέατος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µέχρι την 
Κυριακή της Αποκριάς, είχε και θρησκευτικό αλλά και συµ-
βολικό χαρακτήρα αφού η σφαγή των χοίρων γινότανε την 
3η µέρα των Χριστουγέννων όπου εορτάζεται η γιορτή του 
αγίου Στεφάνου του πρωτοµάρτυρα συµβολίζοντας έτσι το 
αίµα του αγίου που χύθηκε στο όνοµα του Ιησού Χριστού.
Επικράτησε δε να λέγεται γουρουνοχαρά γιατί ήταν κάτι που 
όλοι περιµένανε µε µεγάλη χαρά αφού εκτός από το κρέας 
και το λίπος που εξασφάλιζε η οικογένεια για το υπόλοιπο 
της χρονιάς εξασφάλιζε το παιχνίδι για τα παιδιά, (κάνανε 
το στοµάχι µπάλα), καθώς και τσαρούχια για όλους από το 
δέρµα του γουρουνιού. 
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον αύλειο χώρο του πολιτι-

στικού κέντρου Βασιλικών, όπου ο ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ., ετοίµασε 
ένα ξέφρενο φαγοπότι και µία ξεχωριστή ηµέρα διασκέδα-
σης, µε άφθονο κέφι και τραγούδι, στο πλαίσιο της οποίας 
καταναλώθηκαν περισσότερα από 100 κιλά «τσιγαρίδες» 
και άλλα 300 κιλά ντόπιο χοιρινό κρέας µαγειρεµένο από 
τα µέλη του Συλλόγου.

Τον παραµυθένιο καρυοθραύστη του Πιότρ Ίλιτς Τσα-
ϊκόφσκι (1840-1893), παρουσίασε στο δηµοτικό θέ-

ατρο Θέρµης, στο πλαίσιο των εορταστικών δρωµένων 

«Χριστούγεννα στη Θέρµη 2018» ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της 

Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς.

Η παράσταση µπαλέτου πραγµατοποιήθηκε σε χορογραφία 

και διδασκαλία της  Μαρίας Σούγγαρη και µε χορεύτριες 

από την Περιστερά, το Λιβαδί και τη Γαλάτιστα, ενώ η αφή-

γηση και η σκηνοθεσία ήταν της Ανδρονίκης Μαλακόζη.

Ο καρυοθραύστης δικαίως θεωρείται ένα από τα δηµοφιλέ-

στερα µπαλέτα του ρεπερτορίου, αφού η συναισθηµατική 

δύναµη και η θεατρικότητα της µουσικής του Τσαϊκόφσκι 

µαγεύουν διαχρονικά τους µικρούς και µεγάλους θεατές.

Στον καρυοθραύστη, την οµορφότερη ιστορία των Χρι-

στουγέννων, τα όρια µεταξύ της πραγµατικότητας και του 

ονείρου είναι δυσδιάκριτα. Η χορογραφία συνήθως εστιάζει 

στο όνειρο της Κλάρας, που αποδεικνύεται µια δραµατική 

διαδικασία ενηλικίωσης µέσα από την αγάπη και τον φόβο. 

Πρόκειται για µια λαµπερή παραγωγή µε θεαµατικά σκηνι-

κά που µεταφέρει το κοινό στον κόσµο του παραµυθιού. 

Στον καρυοθραύστη αναδεικνύονται οι σπουδαίες δυνατό-

τητες των χορευτών και χορευτριών, ενώ χάρη στις διαφο-

ρετικές διανοµές το κοινό είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει 

και να απολαύσει  ένα παραµυθένιο ξεχωριστό θέαµα.

Ο καρυοθραύστης στο 
δηµοτικό θέατρο Θέρµης

 Στιγµιότυπο της παράστασης. 
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Η Θέρµη τίµησε τον Άγιο Νικόλαο 

Μετά την διεξαγωγή των εκλογών που 
έλαβε χώρα την Κυριακή 2 ∆εκεµ-

βρίου 2018 και τη συγκρότηση του σε 
σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συλλόγου Μανδριτσιωτών Θρακιωτών 
Θέρµης αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Μαρία Καµπουρίδου,
Αντιπρόεδρος: Φλωρεντία Χατζοπούλου,

Γενική Γραµµατέας: Ιωάννα Πακάλη,

Ταµίας: Χρυσούλα Σερλέτη,

Έφορος χορευτικού: Αρετή Κοντογιάννη,

Μέλος: Βάσω Βαβαϊτου, και

Μέλος: Χάρης Λαµπάκης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου 

εύχεται σε όλους καλή χρονιά.

Εορταστικές εκδηλώσεις πραγµατοποι-
ήθηκαν στη Θέρµη στα πλαίσια του 

εορτασµού της µνήµης του πολιούχου 

της αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύ-

ρων της Λυκίας του Θαυµατουργού. Τις 

εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο δήµος 

Θέρµης, η ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης, 

το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού 

Ναού Αγίου Νικολάου Θέρµης και ο Σύλ-

λογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης «Ο 

Μέγας Αλέξανδρος».

Το πρόγραµµα του εορτασµού ξεκίνησε 

την παραµονή της εορτής µε την λιτάνευ-

ση της ιεράς εικόνας του Αγίου Νικολάου 

και την τέλεση του µεγάλου πανηγυρικού 

εσπερινού χοροστατούντος του σεβασµι-

ότατου µητροπολίτη Βρυούλων κ. Παντε-

λεήµων.

Το πρόγραµµα τού εορτασµού συνεχίστη-

κε µε την παραδοσιακή εκδήλωση που 

διοργάνωσε ο σύλλογος Γηγενών Μακε-

δόνων Θέρµης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» 

στην Πλατεία Παραµάνα της Θέρµης. 

Ανήµερα της εορτής τελέστηκε πανηγυρι-

κή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστα-

τούντος του σεβασµιότατου µητροπολίτη 

Βρυούλων κ. Παντελεήµων. Ο οποίος 

στην οµιλία του χαρακτήρισε τον Άγιο 

Νικόλαο «διαχρονικό και παγκόσµιο που 

αφιέρωσε τη ζωή του ευεργετών και στη-

ρίζων υπάρξεις πονεµένες».

Ακολούθησε το πατροπαράδοτο λαϊκό 

πανηγύρι που διοργάνωσε ο σύλλογος 

Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης «Ο Μέγας 

Αλέξανδρος» στον αύλειο χώρο του Ιε-

ρού Ναού Αγίου Νικολάου, µε παραδοσι-

ακή µουσική και ψητές σαρδέλες.

Το απόγευµα τελέστηκε η ιερά παράκλη-

ση του Αγίου Νικολάου.

Νέα διοίκηση στο Σύλλογο Μανδριτσιωτών 
Θρακιωτών Θέρµης

Μία ιδιαίτερη Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή µε παραδοσιακά εορταστικά 

δρώµενα, κάλαντα και παραδοσιακούς 

χορούς διοργάνωσε στο δηµοτικό θέα-

τρο Θέρµης ο Σύλλογος Γηγενών Μακε-

δόνων Θέρµης «Ο Μέγας Αλέξανδρος». 

Στην εκδήλωση συµµετείχαν όλα τα  χο-

ρευτικά τµήµατα του Συλλόγου Γηγενών 

Μακεδόνων Θέρµης, τα οποία και πα-

ρουσίασαν εορταστικά δρώµενα, τραγού-

δησαν παραδοσιακά κάλαντα και χόρε-

ψαν παραδοσιακούς χορούς.

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και λαµπρότητα 
πραγµατοποιήθηκαν οι διήµερες θρη-

σκευτικές εκδηλώσεις, προς τιµήν του Αγίου 
Αποστόλου Ανδρέου του πρωτοκλήτου στην 
Τοπική Κοινότητα Περιστεράς, που διοργα-
νώθηκαν από το δήµο Θέρµης, την Τοπική 
Κοινότητα και την Εκκλησιαστική Επιτροπή 
του Ιερού Ναού, παρουσία του Σεβασµιότα-
του Μητροπολίτη κ.κ. Θεόκλητου, του δη-
µάρχου Θέρµης Θεόδωρου Παπαδόπουλο, 
αλλά και πλήθους πιστών.
Το πρόγραµµα του εορτασµού ξεκίνησε µε 
το Μέγα Εσπερινό. Ακολούθησε, την επο-
µένη, η θεία λειτουργία και η περιφορά της 
εικόνας του Αγίου Ανδρέα.
Στις ακολουθίες χοροστάτησε ο Σεβασµιότα-
τος Μητροπολίτης κ.κ. Θεόκλητος, ο οποίος 
κατά τη σύντοµη οµιλία του αναφέρθηκε στη 
σηµαντική συνδροµή της δηµοτικής αρχής 
στο έργο της αποκατάστασης του ιερού ναού 

που είχε υποστεί όπως είναι γνωστό σοβαρές 
φθορές από πυρκαγιά. Πρόκειται για έναν 
από τους παλαιότερους και σπουδαιότερους 
βυζαντινούς ναούς της Μακεδονίας, που 
είναι αφιερωµένος στον Άγιο Ανδρέα, που 
αποτελούσε το καθολικό µονής και είναι το 
µοναδικό κτίσµα του συγκροτήµατος, που 
σώζεται µέχρι σήµερα.
Οι εργασίες συνεχίζονται µε γοργούς ρυθ-
µούς αφού ήδη ολοκληρώθηκε η στέγη του 
και σήµερα οι παρεµβάσεις έχουν µεταφερ-
θεί στα πλευρικά στοιχεία της στέγης, όπου 
απαιτείται η στεγανοποίηση και η αποκατά-
σταση στην αρχική της µορφή. Η ολοκλήρω-
ση των παρεµβάσεων, στις οποίες συµβάλει 
και η δηµοτική αρχή Θέρµης,  θα αναδείξει 
µεταξύ άλλων το ιστορικού χαρακτήρα της 
Περιστεράς, αλλά και της ευρύτερης περιο-
χής

Εκδήλωση από το σύλλογο 
Γηγενών Μακεδόνων

Η χορευτική οµάδα ενηλίκων του 
Συλλόγου Φίλων Κρητικής Παρά-

δοσης «ΞΑΣΤΕΡΙΑ» Θέρµης συµµετείχε 
στην «17η Γιορτή Τσίπουρου Τερπνής» 
που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επι-
τυχία στο πάρκο Μικρασιατικού και 
Θρακικού Ελληνισµού (Κέντρο Πολιτι-
σµού Τούµπας), µε την υποστήριξη της 
∆' ∆ηµοτικής Κοινότητας του δήµου 

Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα η παιδική χορευτική οµάδα 
της «Ξαστεριάς» συµµετείχε, όπως κάθε 
χρόνο, στην εκδήλωση φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα, που διοργάνωσε ο ∆ιεθνής 
Σύλλογος Γυναικών Ελλάδας στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του νέου δηµαρχείου 
Πανοράµατος. 

∆ραστηριότητες της «Ξαστεριάς»

Τίµησαν τον Άγιο Ανδρέα στην Περιστερά

Ο καρυοθραύστης στο 
δηµοτικό θέατρο Θέρµης
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Σε εξέλιξη βρισκετε η διαδικασια του κτηµατολογιου για 
τις κοινότητες Σουρωτής, Αγίου Αντωνίου (Μονοπηγά-

δου), Περιστεράς, Λιβαδίου και Κάτω Σχολαρίου.

Οι µελετητές του έργου ενηµέρωσαν τους πολίτες σχετικά 

µε τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας, 

σχετικά µε τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την 

κατοχύρωση του δικαιώµατος, καθώς και µε άλλα τεχνικά 

και νοµικά ζητήµατα.

Ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας ∆ό-

µησης, Απόστολος Τσολάκης, επισήµανε τη σηµασία της 

διαδικασίας και την αναγκαιότητα κάθε πολίτης να καταθέ-

σει εγκαίρως τη δήλωσή του. Επίσης, ενηµέρωσε το κοινό 

για τις ενέργειες του δήµου στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

δηλαδή για τη διευκόλυνση που παρέχεται στους µελετη-

τές µε στοιχεία από τις Υπηρεσίες, αλλά και για τον χώρο 

του Κοινοτικού Καταστήµατος της Σουρωτής που θα διατε-

θεί για την παραλαβή δηλώσεων και την παροχή πληρο-

φοριών προς τους πολίτες. Από τη ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρί-

ου, οι µελετητές εγκατασταθηκάν στα γραφεία της Τοπικής 

Κοινότητας Σουρωτής, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Επισκέψεις στους λοιπούς οικισµούς γίνονται σε τακτά χρο-

νικά διαστήµατα, προκειµένου να εξυπηρετούνται οι πολί-

τες κοντά στις κατοικίες τους. Παράλληλα, σε συνεννόηση 

µε τους προέδρους των κοινοτήτων καταρτίζεται ένα πρό-

γραµµα εβδοµαδιαίων επισκέψεων ανά κοινότητα. 

Υπενθυµίζεται ότι το Γραφείο Ενηµέρωσης και Εξυπηρέτη-

σης για το κτηµατολόγιο Σουρωτής, Αγ. Αντωνίου -Μονο-

πηγάδου, Περιστεράς, Λιβαδίου, και Κ. Σχολαρίου, που 

βρίσκεται στη Σουρωτή εξυπηρετεί καθηµερινά τους πολί-

τες από τις 08:30 έως τις 15:30.

Σηµειώνεται ότι , εκτός από το Γρ. Κτηµατογράφησης Θεσ-

σαλονίκης, η υποβολή των δηλώσεων γίνεται και στα γρα-

φεία του κτηµατολογίου που στεγάζονται στο δηµοτικό 

κτίριο στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής (Γεωργίου Μαυ-

ροµάτη και Χρήστου Λόλα) και εξυπηρετεί τους πολίτες 

καθηµερινά από 8:30–15:30.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι πολίτες µπορούν να ενη-

µερωθούν, αλλά και να καταθέσουν την αίτησή τους ηλε-

κτρονικά στο σύνδεσµο www.thessktima.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε 

µε: Γραφείο Ενηµέρωσης  Σουρωτής, Γεωργίου Μαυροµά-

τη και Χρήστου Λόλα, Σουρωτή τηλ.: 2396020156 e-mail: 

sourotiktima@gmail.com

Γραφείο Κτηµατογράφησης Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτω-

βρίου 90 (Porto Center, 1ος όροφος) τηλ.: 2310546486 / 

2310518823 και e-mail: thessktima@gmail.com

26 Το ∆.Σ. συνεδριάζειΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 6

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 28 Νοεµβρίου και 11 ∆εκεµβρίου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο δήµαρχο Θέρµης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος  ενηµέρωσε το σώµα για 

τις προσπάθειες για την λειτουργία του Περιφερειακού 

Ιατρείου Τριλόφου και τα προβλήµατα στις αστικές 

συγκοινωνίες.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον πίνακα στοχοθεσίας 

οικονοµικού έτους 2019, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης 

και τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2019 του Νοµικού 

Προσώπου µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 

δήµου Θέρµης. Με την απόφαση µειοψήφησαν οι 

∆.Σ. κ.κ. Βλαχοµήτρος, Χρυσοστοµίδου -Σαµαρά και 

Μοσχόπουλος, ενώ ο ∆.Σ. κ. Σφονδύλας τοποθετήθηκε 

µε λευκό.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόσληψης δύο (2) 

εξωτερικών ειδικών  συνεργατών για την υποστήριξη 

του δήµου Θέρµης στη λειτουργία ∆οµής Στήριξης 

Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας  στο πλαίσιο του 

έργου «ACTions for the SuppOrt and enhancement 

of SocIAl entrepreneurship at Local level»/ «∆ράσεις 

για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας σε τοπικό επίπεδο» µε το ακρωνύµιο 

ACT SOCIAL». Με την απόφαση µειοψήφησε ο ∆.Σ. κ. 

Σφονδύλας ο οποίος τοποθετήθηκε µε λευκό.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράταση του χρόνου 

ισχύος και παράδοσης των υλικών της προµήθειας 

κουτιών για οστά. Με την απόφαση µειοψήφησε ο ∆.Σ. 

κ.   Μοσχόπουλος. 

- Όρισε οµόφωνα τα µέλη για τη συγκρότηση της 

επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας του κτιρίου που 

στεγάζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Λιβαδίου, ενώ ορίστηκε ο ∆.Σ. κ. Τσολάκης µε 

αναπληρωτή τον ∆.Σ. κ. Σαραφιανό.

- Ενέκρινε οµόφωνα τη διοργάνωση διαγωνισµού 

ελληνικής γλώσσας για µαθητές Γυµνασίων γ’ τάξης  

από το σχολικό έτος 2018-2019 και την εξειδίκευση 

πίστωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.  

- Ενέκρινε οµόφωνα τα πρωτοκόλλα οριστικής 

παραλαβής εργασιών

- Ενέκρινε οµόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

- Ενέκρινε οµόφωνα την διαγραφή βεβαιωµένων 

οφειλών από χρηµατικούς καταλόγους

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
11ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

- Ενέκρινε οµόφωνα την επιχορήγηση Σχολικών 

Επιτροπών και κατανοµή των σχετικών πιστώσεων 

σ'αυτές.

- Ενέκρινε οµόφωνα την εξειδίκευση χρήσεων γης σε 

περιοχές αµιγούς κατοικίας της περ. 3 του άρθρου 2 του 

π.δ. της 23.2.1987 (166 ∆). 

- Ενέκρινε οµόφωνα την εκµίσθωση τµήµατος του 

υπ’ αριθµ. 1483 αγροτεµαχίου αγροκτήµατος Αγίας 

Παρασκευής έκτασης 10.000 τ.µ. 

- Ενέκρινε οµόφωνα την λύση της σύµβασης παροχής 

υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας. - Παράτεινε οµόφωνα 

την σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µε το δήµο 

Θερµαϊκού.

- Ενέκρινε οµόφωνα την οριστική διαγραφή του 

δηµοτικού οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 

4745. 

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρωτοκόλλα οριστικής 

παραλαβής εργασιών. Με την απόφαση µειοψήφησαν 

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

Αγοραστούδη, Κεφαλάς και Βλαχοµήτρος, οι οποίοι 

καταψήφισαν το πρωτόκολλο που αφορά τα κοιµητήρια.

- Ενέκρινε οµόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

- Ενέκρινε οµόφωνα την διαγραφή προστίµου από 

αυθαίρετη κατασκευή.

- Αναµόρφωσε οµόφωνα την προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2018 (46η αναµόρφωση και 47η 

αναµόρφωση). 

- Ενέκρινε οµόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση της 

Σχολικής Επιτροπής Α/βάθµιας Εκπαίδευσης δήµου 

Θέρµης. 

- Ενέκρινε οµόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση των 

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και 

Προσχολικής Αγωγής δήµου Θέρµης.

Ξεκινησε το κτηµατολογιο για τις κοινοτητες Σουρωτης, Αγ.αντωνιου - 
Μονοπηγαδου, Περιστερας - Λιβαδιου, και Κ.σχολαριου

Ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας 
∆όµησης κ. Α. Τσολάκης και οι εκπρόσωποι των µελετητικών 
γραφείων κ. Λ. Καραγκιόζης, Α.-Τ. Μηχανικός  και κ. Γ. και κ. Γ.  
∆εληγιάννη, δικηγόρος.
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Σταθερή προτεραιότητα της διοίκησης
του δήµου η κοινωνική πολιτική

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στις περισσότερες αναφορές που προσπαθούν να απο-
τιµήσουν τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίαρχη θέση καταλαµβάνει συ-

νήθως το ζήτηµα της µείωσης των δηµοσίων επενδύσε-

ων, της έλλειψης πόρων για την υλοποίηση έργων και της 

γενικότερης υποχρηµατοδότησης. Τα ζητήµατα αυτά είναι 

πράγµατι σηµαντικά αλλά  υποσκελίζουν ένα ακόµη µε-

γαλύτερο ζήτηµα. Αυτό της διαχείρισης της κοινωνικής 

κρίσης που κλήθηκε να αντιµετωπίσει η Τοπική Αυτοδιοί-

κηση. Μια κοινωνική κρίση που δηµιουργήθηκε σταδιακά 

αλλά που επεκτάθηκε µε εκθετικό ρυθµό από την παρατε-

ταµένη λιτότητα και τις πολιτικές των µνηµονίων και οδή-

γησε  ένα µεγάλο αριθµό πολιτών σε συνθήκες διαβίωσης 

οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασαν και ξεπερνούν 

τα όρια της φτώχειας και αγγίζουν τα όρια της εξαθλίωσης. 

Η διοίκηση του δήµου Θέρµης είχε πάντα στο πρόγραµ-

µά της ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη και εξέλιξη 

δικτύου κοινωνικής προστασίας µε στόχο την υποστήριξη 

όλων των πολιτών που βρέθηκαν, είναι και πιθανόν να συ-

νεχίσουν να βρίσκονται, εγκλωβισµένοι σε συνθήκες που 

απαιτούν κοινωνική υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό λει-

τουργούν χωρίς τυµπανοκρουσίες, µε διακριτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα, µια σειρά από υπηρεσίες που έχουν 

πετύχει σε µεγάλο βαθµό να ανταποκριθούν στην ανάγκη 

για αλληλεγγύη και υποστήριξη συµπολιτών µας. Το κοι-

νωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρµακείο, το 

κέντρο κοινότητας, το πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι 

και το γραφείο απασχόλησης αποτελούν δοµές του 

δήµου που µαζί µε τις δηµοτικές µονάδες προσχολι-

κής αγωγής και φροντίδας βρίσκονται στην πρώτη 

γραµµή ενός αγώνα που πολλές φορές δεν γίνεται 

αντιληπτός από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το κοινωνικό µας παντοπωλείο λειτουργεί συνεχώς και 

αδιαλείπτως µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του 

δήµου, από  το 2009 και στο πλαίσιο της δικής του λει-

τουργίας διανέµει δωρεάν και σε τακτική βάση τρόφιµα, 

είδη υγιεινής, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια και άλλα είδη  

σε 400 οικογένειες που κατοικούν στο δήµο µας. Ταυτό-

χρονα σε συνεργασία µε άλλες δοµές και συγχρηµατοδο-

τούµενα προγράµµατα (π.χ. ΤΕΒΑ) συµβάλλει µε ειδικό 

προσωπικό στην ψυχοκοινωνική ενδυνάµωση και υποστή-

ριξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων προσπαθώντας έτσι 

να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες κοινωνικού αποκλει-

σµού και της περιθωριοποίησης ατόµων και οικογενειών. 

Η δοµή του Κοινωνικού Φαρµακείου που σήµερα εξυ-

πηρετεί πάνω από 200 άτοµα παρέχει δωρεάν φάρµακα, 

υγειονοµικό υλικό και παραφαρµακευτικά προϊόντα, τα 

οποία εξασφαλίζει µέσω συγκεκριµένων συνεργασιών µε 

φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικούς φαρµακευτικούς συλ-

λόγους, καθώς και από τη συµµετοχή πολιτών. Το Κοι-

νωνικό Φαρµακείο λειτουργεί σε στο δηµοτικό κατάστηµα 

της Νέας Ραιδεστού και στελεχώνεται µε έναν κοινωνικό 

λειτουργό και µία φαρµακοποιό. Η δοµή µας αυτή σε συ-

νεργασία µε τους ιδιώτες φαρµακοποιούς του δήµου, µε 

την εκκλησία και άλλες συλλογικότητες όπως ο σύλλο-

γος «Γέροντας Παΐσιος Τριλόφου», τα ιατρεία των Γιατρών 

του Κόσµου και της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, τα Κοινωνικά Ιατρεία 

των µητροπόλεων Θεσσαλονίκης και Σταυρούπολης κα-

θώς και µε όλα τα Κοινωνικά Φαρµακεία των δήµων της 

περιοχής της Θεσσαλονίκης συνεργάζεται για να έχει πά-

ντα διαθέσιµο το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό ώστε 

να εξυπηρετούνται όλοι οι δικαιούχοι χωρίς κωλύµατα ή 

χρονικά κενά που πιθανόν να επιβαρύνουν την υγεία τους.  

Το Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι, που σε λίγο καιρό θα 

µεταφερθεί ως υπηρεσία και θα ενταχθεί στις κοινωνι-

κές υπηρεσίες του δήµου προσφέρει µε επιτυχία υπηρε-

σίες στο σπίτι κάθε πολίτη που έχει ανάγκη, παρέχοντας 

συµβουλευτική και ψυχοσυναισθηµατική στήριξη, νοση-

λευτική µέριµνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, 

πληρωµή λογαριασµών, βοήθεια στην ατοµική υγιεινή και 

άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες. Το πρόγραµ-

µα στελεχώνεται από δεκαπέντε καταρτισµένα στελέχη και 

ειδικούς επιστήµονες, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, νο-

σηλευτές και οικιακούς βοηθούς και συνολικά εξυπηρετεί 

315 ωφελούµενους σε όλο τον δήµο. 

Τέλος, οι δοµές του Νοµικού Προσώπου, εξυπηρετούν 

ετησίως 555 παιδιά στους Βρεφονηπιακούς  Σταθµούς, 

297 παιδιά στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης, 44 

παιδιά  στα Κ∆ΑΠ ατόµων µε αναπηρία ενώ κάθε καλοκαί-

ρι πάνω από 300 παιδιά συµµετέχουν σε ειδικά προγράµ-

µατα δηµιουργικής απασχόλησης και φύλαξης βοηθώντας 

έτσι τους γονείς να ανταπεξέλθουν στις επαγγελµατικές 

τους υποχρεώσεις. Σε αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει 

να προσθέσουµε και τα πολλά προγράµµατα πρόληψης 

και αγωγής υγείας των µελών των Κέντρων Ανοικτής Προ-

στασίας Ηλικιωµένων που σήµερα αγγίζουν τον αριθµό 

των 2.500 ωφελούµενων.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες και οι δράσεις που υλοποι-

ούνται από τις κοινωνικές µας δοµές  καθώς και οι διά-

φορες εθελοντικές δράσεις που πραγµατοποιούνται µε 

την αιγίδα του ∆ήµου, συµβάλλουν στην αντιµετώπιση 

των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ευάλωτες κοι-

νωνικές οµάδες του δήµου και θεραπεύουν τις συνέπειες 

που έχουν προκληθεί από την αδυναµία του κράτους να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Η διοίκηση του 

δήµου αισθάνεται υπερήφανη για το έργο που επιτελείται 

από το στελεχιακό δυναµικό και το πολιτικό προσωπικό 

των κοινωνικών υπηρεσιών και θα συνεχίσει να στηρίζει 

µε κάθε τρόπο κάθε δράση που θα ενισχύσει περισσότερο 

την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών του σε αυτόν τον 

τοµέα.



Θετικές αλλαγές στην 
αυτοδιοίκηση µε τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τοποθέτηση δηµοτικού συµβούλου και επικεφαλής 
της δηµοτικής παράταξης Απόστολου Πράτανου, 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, επί του σχεδίου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
1 για την αναµόρφωση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, στο ∆.Σ. της 
7-5-2018(Α ΜΕΡΟΣ)

Σήµερα είναι µια σηµαντική µέρα για την  τοπική αυτοδιοίκη-
ση (Τ.Α.), τους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας, διότι 

καλούµαστε να συζητήσουµε, να εκφράσουµε τις απόψεις µας 
και να διατυπώσουµε τις θέσεις µας επί της προτεινόµενης µε-
ταρρύθµισης του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ µε το σχέδιο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1. 
Το 1 σηµαίνει προφανώς ότι θα ακολουθήσουν και άλλες µε-
ταρρυθµίσεις, η 2 το φθινόπωρο και η 3, µετά τη συνταγµατική 
αναθεώρηση, οπότε θ� ανοίξει και το χωροταξικό.
Θεωρώ ιδιαίτερα επιτυχή την ονοµασία που επιλέχθηκε, δε-
δοµένου ότι ο Κλεισθένης ήταν αυτός, που στα τέλη του 6ου 
αιώνα π.Χ. εισήγαγε τις τελικές µεταρρυθµίσεις, που οδήγη-
σαν στην άνθηση της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας τον 5ο π.Χ. αι-
ώνα και στον λεγόµενο χρυσό αιώνα του Περικλή.
Θεωρώ, επίσης, χρήσιµο να τονίσω ότι της παρουσίασης του 
συγκεκριµένου σχεδίου νόµου προηγήθηκε διαβούλευση 
δύο περίπου χρόνων σε διάφορα επίπεδα και fora.
Αλήθεια, ποιά διαβούλευση προηγήθηκε των δύο προηγού-
µενων µεταρρυθµίσεων; ∆εν εννοώ βέβαια στο παρασκήνιο ή 
αλλού, αλλά σε επίπεδο δηµοτικών και κοινοτικών οργάνων.
Θυµίζω σε όσους είναι παλιοί στο χώρο ότι, για τον µεν ΚΑ-
ΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ το µόνο που έγινε ήταν µια συνεδρίαση των τότε 
κοινοτικών συµβουλίων για να εκφράσουν τη γνώµη τους σε 
ποιό δήµο ήθελαν να ενταχθούν, για δε τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, 
που ήταν η πιο µεγάλη µεταρρύθµιση, δεν προηγήθηκε καµία 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ συζήτηση και ο κάθε δήµος βρέθηκε εκεί που τον 
ενέταξαν άλλοι παράγοντες, πάντως όχι ο λαός.
Χαιρετίζω δε το γεγονός ότι συζητάµε σήµερα σε ειδική συ-
νεδρίαση ΜΟΝΟ το σχέδιο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1, ώστε να έχου-
µε τη δυνατότητα, µε άνεση χρόνου να µιλήσουµε όλοι, να 
ακουστούν όλες οι απόψεις τόσο των δηµοτικών, όσο και των 
τοπικών συµβούλων και να δευτερολογήσουµε και να τριτο-
λογήσουµε, αν χρειαστεί.
Λυπάµαι ειλικρινά για την τοποθέτηση του κ. δηµάρχου, που 
στα 32 από τα 35 λεπτά της τοποθέτησής του βρήκε µόνο 
αρνητικά να πει και υποτίµησε τόσο πολύ τα ελάχιστα θετικά, 
στα οποία αναφέρθηκε κατά το τελευταίο τρίλεπτο, ευθυγραµ-
µιζόµενος ουσιαστικά µε την τελείως αρνητική θέση της ΚΕ∆Ε.
Για όσους έχουν διαβάσει το σχέδιο νόµου, είναι προφανές ότι 
δεν πρόκειται για µια δοµική µεταρρύθµιση του υπάρχοντος 
πλαισίου, αφού δε θίγει το χωροταξικό ή άλλες σηµαντικές 
ρυθµίσεις, αλλά δίνει έµφαση στον περαιτέρω εκδηµοκρα-
τισµό της Τ.Α. και στην καθιέρωση θεσµών συµµετοχής των 
πολιτών στις τοπικές υποθέσεις.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙ-
ΣΕΙΣ;
Η κορυφαία, η εµβληµατική για µας µεταρρύθµιση, είναι η 
καθιέρωση της απλής και ανόθευτης αναλογικής ως πάγιου 
εκλογικού συστήµατος για την εκλογή όλων των αιρετών ορ-
γάνων του δήµου (δηµοτικά συµβούλια, τοπικά συµβούλια 
και έµµεσα των υπολοίπων).
Πρόκειται για την πρόταση που έχει ξεσηκώσει τις µεγαλύτε-
ρες αντιδράσεις σ’ ολόκληρο το παλιό κατεστηµένο, που δη-
µιουργήθηκε στους δήµους τα τελευταία 40 χρόνια και έχει 
καλύψει ως κουρνιαχτός όλα τ’ άλλα.
Για µας και για όσους πίστευαν και πιστεύουν στην απλή ανα-
λογική πρόκειται για δικαίωση µιας θέσης δεκαετιών, που µέ-

χρι το 2003 συγκέντρωνε την πλειοψηφία στα συνέδρια της 
ΚΕ∆Ε.
Αλλά, θα ρωτήσει ίσως κάποιος, γιατί οι αριστεροί επιµένουν 
τόσο πολύ στην αναλογική και δεν αφήνουν το εκλογικό σύ-
στηµα ως έχει;
- Επειδή, πρώτα και κύρια, µόνο η απλή αναλογική εξασφαλί-
ζει την ισοτιµία της ψήφου των πολιτών, λόγος που από µόνος 
του θα ήταν αρκετός για την καθιέρωσή της.
- ∆εύτερον, επειδή καθιερώνει την ανάγκη των συνεργασιών 
µεταξύ διαφορετικών παρατάξεων, που έχουν παραπλήσιες 
απόψεις για την αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων.
- Τρίτον, επειδή περιορίζει δραστικά το δηµαρχοκεντρικό σύ-
στηµα, όπου όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο δήµαρχο και 
ενισχύει τα συλλογικά όργανα.
- Τέταρτον, επειδή ο χώρος της Τ.Α. είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος 
που προσφέρεται για συνεργασίες. Θέλω, στο σηµείο αυτό να 
υπενθυµίσω στους ασχολούµενους µε τα αυτοδιοικητικά και 
να επισηµάνω στους µη γνωρίζοντες ότι η συντριπτική πλειο-
ψηφία των αποφάσεων, σε ποσοστό ίσως και άνω του 90%, 
λαµβάνονται µε οµοφωνία. Αν όχι, λοιπόν, στην Τ.Α. πού θα 
δοκιµασθεί η απλή αναλογική;
Υπενθυµίζω ότι η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια, χωρίς να έχει 
εφαρµοστεί ακόµη η απλή αναλογική για την εκλογή των βου-
λευτών, κυβερνάται από κυβερνήσεις συνεργασίας κοµµάτων 
µε πολύ µεγαλύτερες διαφορές απ’ ότι οι δηµοτικές παρατά-
ξεις. Υπήρξε –κάποια στιγµή έστω- πρόβληµα ακυβερνησίας;
Για όσους φοβούνται –πραγµατικά ή υποκριτικά- ότι η εκλογή 
των οργάνων µε την απλή αναλογική θα οδηγήσει σε αδυνα-
µία λήψης αποφάσεων σε σηµαντικά θέµατα, θέλω να επιση-
µάνω ότι το σχέδιο νόµου καθιερώνει σηµαντικές ασφαλιστι-
κές δικλείδες.
Πρώτον, ο δήµαρχος δεν θα εκλέγεται έµµεσα από το ∆.Σ., 
αλλά απευθείας από το λαό, µεταξύ των δύο πρώτων σε δεύ-
τερη ψηφοφορία, αν κανένας δεν έχει πάρει άνω του 50% την 
πρώτη Κυριακή. Ρύθµιση που δεν αµφισβητεί το πρόσωπο 
και το θεσµό, για να µη γίνεται αντικείµενο συναλλαγής και 
εκβιασµών.
Στο επιχείρηµα ότι ναι µεν το 90% των αποφάσεων λαµβάνο-
νται οµόφωνα, αλλά στα σηµαντικά ζητήµατα, όπως ο προϋ-
πολογισµός και το τεχνικό πρόγραµµα η αντιπολίτευση ψηφί-
ζει πάντα ΟΧΙ, το σχέδιο νόµου προβλέπει ότι ο µεν προϋπο-
λογισµός θα ψηφίζεται κατά κωδικό ξεχωριστά, οπότε δεν θα 
υπάρχει περίπτωση συνολικής καταψήφισής του, το δε τεχνικό 
πρόγραµµα, εφόσον δεν θα
λαµβάνει την απόλυτη πλειοψηφία στις δύο πρώτες ψηφο-
φορίες, θα ψηφίζεται στην τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο 
πρώτων προτάσεων.
∆εδοµένου δε ότι οι λευκές και άκυρες ψήφοι, τα «παρών» 
κλπ δεν θα συνυπολογίζονται, οι πλειοψηφίες θα καθορίζο-
νται από τα υπέρ και τα κατά.
Αν όλες αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες και όσες τυχόν προ-
κύψουν από το διάλογο, δεν ικανοποιούν αυτούς που αµφι-
σβητούν την απλή αναλογική, τότε το συµπέρασµα είναι ότι 
κατεστηµένες καταστάσεις δεν επιθυµούν ν’ αλλάξει. Όµως, 
οι σηµαντικές αλλαγές προχωρούν πάντοτε µε ρήξεις µε το 
παρελθόν και πιστεύουµε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποχω-
ρήσει στην απόφασή της να συγκρουστεί µε τα κατεστηµένα 
συµφέροντα.
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θέλω να ρωτήσω τους συνα-
δέλφους:
Εσείς που κόπτεσθε τόσο πολύ για την παραµονή µας στην 
Ευρώπη, για τον εξευρωπαϊσµό της χώρας στο θεσµικό πλαί-

σιο, γιατί αντιδράτε στην απλή αναλογική, που ισχύει απ’ όσο 
ξέρω σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εδώ και δεκαετίες; Και πώς 
αποδέχεται η συνείδησή σας παρατάξεις του 20% – 30% στον 
α�γύρο, να βγαίνουν µε 60% πλειοψηφία και να µη δίνουν 
λογαριασµό σε κανέναν;
Τρανταχτό παράδειγµα η Αθήνα, όπου η παράταξη του κ. Κα-
µίνη µε 21%+ στον πρώτο γύρο, διοικεί το ∆ήµο µε το 60% 
των συµβούλων, κόντρα ίσως στο 80% που ψήφισε άλλες 
παρατάξεις.
Όταν ο λαός θέλει να διοικείται από µια µόνο παράταξη, της 
δίνει την απόλυτη πλειοψηφία, όπως έκανε στο ∆ήµο µας, στο 
∆ήµο Πυλαίας-Χορτιάτη και δεν ξέρω πού αλλού. Αλλιώς 
επιβάλλει συνεργασίες.
Οµολογώ ότι ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που ο κ. ∆ήµαρχος 
απέδωσε όλες τις σηµερινές παθογένειες στο µέλλον, ως απο-
τέλεσµα της αναλογικής.
Όµως ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 προχωρά και σ’ άλλες σηµαντικές αλ-
λαγές που καθόλου δεν έχουν προσεχθεί, καλυπτόµενες από 
την αποκλειστική συζήτηση για το εκλογικό σύστηµα.
Για την εµβάθυνση της δηµοκρατικής λειτουργίας και την εν-
θάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών καθιερώνονται:
- Τα τοπικά δηµοψηφίσµατα, περιγράφοντας πλήρως πότε 
µπορούν να προκηρυχθούν, αλλά και τις προϋποθέσεις δε-
σµευτικότητας. Βέβαια, τα τοπικά δηµοψηφίσµατα προβλέπο-
νταν και από τον
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αλλά ουδέποτε εκδόθηκε το Π.∆., που αποτε-
λούσε προϋπόθεση για την ενεργοποίησή τους.
- Οι συνελεύσεις των κατοίκων, ανά οικισµό ή ανά γειτονιά, 
για τα επί µέρους προβλήµατα που τους απασχολούν.
- Η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών στο 
40% (ρύθµιση για την οποία προσωπικά έχω επιφύλαξη για 
τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργήσει, ιδιαίτερα στην 
περιφέρεια).
- Σηµαντική µεταρρύθµιση αποτελεί ο θεσµός του ελεγκτή νο-
µιµότητας, στον οποίο θα αποστέλλονται οι αποφάσεις των 
∆.Σ. για τον έλεγχο της νοµιµότητάς τους και µόνο, αντί της 
αποκεντρωµένης διοίκησης. �Ετσι θα εξασφαλίζεται η ταχύτε-
ρη και πιο έγκυρη διεκπεραίωση του ελέγχου.
- Άλλη σηµαντική µεταρρύθµιση η θέσπιση διαρκούς επι-
τροπής σε διϋπουργικό επίπεδο, µε συµµετοχή εκπροσώπων 
της ΕΝΠΕ και της ΚΕ∆Ε, που θα αποτελείται από ανώτατους 
κρατικούς λειτουργούς και θα προεδρεύεται από επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έργο της θα είναι η διερεύνηση 
επικαλύψεων αρµοδιοτήτων µεταξύ δήµων, περιφερειών και 
κεντρικής διοίκησης, πρόβληµα που ανθεί στην Ελλάδα και 
πολλές φορές κανένας δεν µπορεί να ξεδιαλύνει πού ανήκει η 
τάδε ή η δείνα αρµοδιότητα.
- Η σύσταση ή συµµετοχή σε εταιρείες κοινής ωφέλειας, κυ-
ρίως στον ενεργειακό τοµέα, προκειµένου οι δήµοι να επιτα-
χύνουν τους ρυθµούς ενεργειακής αναβάθµισης, εκσυγχρονι-
σµού, οικονοµιών, αλλά και εξασφάλισης εσόδων. Στο σηµείο 
αυτό θα ήθελα να κάνω την εξής πρόταση: Επειδή νοµίζω ότι 
η διάταξη αυτή θα διευκολύνει τους δήµους του πολεοδοµι-
κού συγκροτήµατος της Θεσ/νίκης
να εξαγοράσουν το ποσοστό της ΕΥΑΘ που θα εκποιηθεί, 
θέµα που µας ενδιαφέρει µεσοµακροπρόθεσµα, να σπεύσουν 
να το κάνουν.
- Η περαιτέρω κατηγοριοποίηση των δήµων σε 6 κατηγορίες, 
που αναµένεται να καταστήσει δικαιότερη την κατανοµή των 
ΚΑΠ.
-  Η θέσπιση του διαµεσολαβητή δήµου ή περιφέρειας για την 
επίλυση των διαφορών κατοίκων µε δήµους ή περιφέρειες.
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΪΡΩΣΗ

Να µην εγκλωβιστεί ο λαός στο 
διαχωρισµό των προβληµάτων 
της λαϊκής οικογένειας σε δήθεν 
τοπικά και κεντρικά…
Αυτές τις µέρες  γίνεται η συζήτηση για τον προϋπολογισµό 

στη Βουλή. Μια αποκαλυπτική συζήτησης που σηµατο-
δοτεί την αντιλαϊκή επίθεση διαρκείας, ξεγυµνώνει το παραµύ-
θι της µεταµνηµονιακής ευηµερίας, που προσπαθεί να καλλι-
εργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και τον κάλπικο καβγά 
ανάµεσα στην κυβέρνηση και τη Ν∆, για το ποιος καλύτερα θα 
υπηρετήσει το µεγάλο κεφάλαιο και τα κέρδη του.
Νέοι φόροι 1 δισ. ευρώ, µείωση κατά 275 εκατ. της δαπάνης 
για τις συντάξεις, πετσόκοµµα της κρατικής χρηµατοδότησης 
στα νοσοκοµεία, µείωση κατά 65 εκατ. στο κονδύλι για το 
επίδοµα ανεργίας, περικοπές 1,7 δισ. για τη δηµιουργία βρε-
φονηπιακών σταθµών, σχολικών γευµάτων κλπ.
Την ίδια στιγµή, απλόχερα αυξάνει από 360 στα 551 εκατ. 
ευρώ την επιχορήγηση των επιχειρηµατικών οµίλων.
Ειδικά στον τοµέα της τοπικής διοίκησης, αυξάνει κατά 194 
εκατ. ευρώ δηµοτικούς φόρους και τέλη και µειώνει κατά 740 
εκατ. τη χρηµατοδότηση στους δήµους και 73 εκατ. για τις 
περιφέρειες.
Τα κονδύλια που δίνονται για την αντιπληµµυρική και αντιπυ-
ρική προστασία, για τη δασοπροστασία και την πυρόσβεση, 
παραµένουν καθηλωµένα, αναδεικνύοντας την υποκρισία των 
µεγάλων λόγων µετά από τις µεγάλες καταστροφές, που βίω-
σε ο λαός της Αττικής και όχι µόνο.
Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του αρµόδιου 
υπουργείου για υποδοµές, θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές, 
είναι µόλις 11 εκατ. περισσότερα από πέρσι. Όταν έχουµε το 
έγκληµα στο Μάτι και τη Μάνδρα ακόµα ζωντανό, όταν σε 
µία χώρα σεισµογενή, το 80% των δηµοσίων κτιρίων και σχο-
λείων παραµένει ανέλεγκτο και αυτό που ακούµε, ότι πρέπει 
να συνηθίσουµε να ζούµε µε τις φυσικές καταστροφές, είναι 
πρόκληση στο νου και στη συνείδηση ενός λαού που έχει γο-
νατίσει από τα βάρβαρα µέτρα που πληρώνει συνεχώς.
Ενώ µεγαλώνει η φορολεηλασία για τα εργατικά - λαϊκά νοι-
κοκυριά, τόσο περισσότεροι είναι και οι πόροι που αφαιρού-
νται από την χρηµατοδότηση της τοπικής διοίκησης και κα-
τευθύνονται στις ανάγκες των µεγάλων επιχειρήσεων και των 
δανειστών.
Ο χαρακτήρας ενός ακόµα κρατικού προϋπολογισµού είναι οι 
ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ο ίδιος ακριβώς είναι 
και ο πυρήνας των αναδιαρθρώσεων που ξετυλίχτηκαν δια-
χρονικά όλα αυτά τα χρόνια στην Τοπική ∆ιοίκηση.
Οι αναδιαρθρώσεις στην τοπική διοίκηση, που έχουν δροµο-
λογηθεί από όλες τις κυβερνήσεις, η ενίσχυση των αρµοδιο-
τήτων και των λειτουργιών των περιφερειών και των δήµων, 
της διοικητικής δοµής του κράτους, προωθούνται όχι για να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του λαού, αλλά επί της ουσίας για 
ευθυγράµµιση µε τις επιταγές της ευρωενωσιακής καπιταλι-
στικής αγοράς, πρόκειται δηλαδή για αστικούς εκσυγχρονι-
σµούς, δοκιµασµένους ήδη στο σύνολο των χωρών της ΕΕ.
Αυτός είναι ο κοινός παρονοµαστής, το κοινό στοιχείο, που 
«δένει» τον «Καποδίστρια», µε τον «Καλικράτη», µε τον 
«Κλεισθένη 1» και αύριο µε ένα νέο κύκλο τέτοιου είδους 
εκσυγχρονισµών.
Η κυβέρνηση µε τον «Κλεισθένη», βαθαίνει ακόµα περισσό-
τερο τον αντιδραστικό χαρακτήρα της περιφερειακής και τοπι-
κής διοίκησης. Οι φορείς της εξοπλίζονται θεσµικά, ώστε να 

συνδράµουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την πιο 
επιθετική εφαρµογή της αντιλαϊκής πολιτικής, έως και εξαφα-
νίζονται περιθώρια όποιας φιλολαϊκής διαφοροποίησης, κάτω 
από την πίεση του λαϊκού παράγοντα εµφανίστηκαν τα τελευ-
ταία χρόνια. Πιο αποφασιστικά στις ανάγκες κερδοφορίας και 
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, να έχουν πιο ενεργό ρόλο 
στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής.

ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο έλεγχος από το κράτος γίνεται πιο ασφυκτικός για να κινού-
νται απαρέγκλιτα µε τις κατευθύνσεις του κεφαλαίου, της ΕΕ 
τους στρατηγικούς τους στόχους, όπως αποτυπώνονται µέσα 
από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις, το Μεσοπρόθεσµο Πρό-
γραµµα ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας.
∆εν είναι τυχαίο ότι µέσα από την τοπική διοίκηση, πέρασε 
- αξιοποιήθηκε το σύνολο των αντιλαϊκών µέτρων που εφαρ-
µόστηκαν κατά τη διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης, ακρι-
βώς για να διαµορφωθεί ένα περιβάλλον που θα στηρίξει 
την καπιταλιστική ανάπτυξη, µια ανάπτυξη άδικη, µε έντονα 
τα ταξικά χαρακτηριστικά, η οποία βασίζεται σε ένα εργασι-
ακό δυναµικό χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά, ασφαλιστικά 
και συνδικαλιστικά δικαιώµατα, προϋποθέσεις που απαιτεί το 
κεφάλαιο και έχει νοµοθετήσει διαχρονικά το πολιτικό προ-
σωπικό που εναλλάχτηκε στην κυβέρνηση, µε το σύνολο των 
αντιλαϊκών µέτρων που θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα 
και την καπιταλιστική κερδοφορία. 
Αυτές οι αλλαγές και οι µεταρρυθµίσεις έχουν δείξει τα απο-
τελέσµατά τους. Όχι µόνο δεν αντιµετώπισαν την καπιταλιστι-
κή κρίση, όχι µόνο δεν προστάτεψαν το βιοτικό επίπεδο του 
λαού, δεν θωράκισαν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και της 
λαϊκής οικογένειας, αλλά αντίθετα έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 
οι αλλαγές στους δήµους και τις περιφέρειες στην υλοποίη-
ση αυτής της βάρβαρης µνηµονιακής αντιλαϊκής επίθεσης, 
συνεισέφεραν στη δηµοσιονοµική πειθαρχία, στη διεύρυνση 
της αντιλαϊκής φορολόγησης, στην εµπορευµατοποίηση υπη-
ρεσιών και αγαθών, στην ανατροπή εργασιακών σχέσεων και 
δικαιωµάτων και στους δήµους, αλλά και στις Περιφέρειες.
Η πλειοψηφία των δηµάρχων, όλα αυτά τα χρόνια, διαχειρί-
στηκε σε πλήρη σύµπνοια την ίδια πολιτική. Στήριξαν µέσα 
στην κρίση το αφήγηµα «της χρεοκοπίας της χώρας», για 
να στηρίξουν συντεταγµένα τη χρεοκοπία εργαζοµένων και 
λαού. Επανέρχονται σήµερα µε το αφήγηµα της «εθνικής 
ανάπτυξης» και της «παραγωγικής ανασυγκρότησης» της 
χώρας, έχοντας ως δεδοµένο την συνέχεια της συντριβής των 
εργατικών - λαϊκών δικαιωµάτων τη συµφιλίωση του λαού 
µε τη φτώχεια, την ανεργία, την εµπορευµατοποίηση βασικών 
κοινωνικών αναγκών, όπως η υγεία, η πρόνοια, η παιδεία, ο 
πολιτισµός και ο αθλητισµός.

ΚΑΛΠΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ
Τα κάλπικα διλήµµατα και τα φληναφήµατα που συνοδεύουν 
τις αντιδραστικές ανατροπές, περί «αποκέντρωσης», «αυτοτέ-
λειας», «οικονοµικής αυτονοµίας», «διεύρυνσης της δηµο-
κρατίας», «λαϊκής συµµετοχής» και άλλα τέτοια επιχειρήµατα 
που στήνουν κάλπικες διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στην 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν∆, είναι για να «χρυσώσουν το 
χάπι» και να κρύψουν ότι θέλουν την τοπική διοίκηση ως «µα-
ξιλαράκι ασφαλείας», που θα απορροφά τη λαϊκή δυσαρέ-
σκεια και θα λειτουργεί ως µηχανισµός ενσωµάτωσης.
Έχουν στόχο να κρύψουν το κύριο, στο οποίο οµονοούν όλοι: 
Ότι το κεντρικό κράτος, οι θεσµοί του στην τοπική διοίκηση, οι 
ευρωενωσιακοί µηχανισµοί, δρουν ενιαία, από κοινού, εχθρι-
κά απέναντι στο λαό. ∆ρουν για να λειτουργήσουν συµπλη-
ρωµατικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρηµατι-
κών οµίλων.
Το κρίσιµο, λοιπόν, ζήτηµα σήµερα, µπροστά και στις επικεί-
µενες εκλογές, είναι να µην εγκλωβιστεί ο λαός στην προσπά-
θεια διαχωρισµού των προβληµάτων της λαϊκής οικογένειας 
σε τοπικά, αποκοµµένα από µια συνολικά ταξική πολιτική που 
τα γεννά.
Αυτό που καθορίζει την ταυτότητα του καθενός και της καθε-
µιάς, είναι ποια πολιτική στηρίζει µε τη δράση του. Σηµασία 
έχει η στάση του απέναντι στα καθηµερινά εργατικά - λαϊκά 
προβλήµατα, απέναντι στις αιτίες και τη διέξοδο από την αντι-
λαϊκή πολιτική.
Η στάση του στο κεντρικό ζήτηµα της ανάπτυξης, ανάπτυξη 
από ποιον για ποιον, που φέρνει στο προσκήνιο την πραγµατι-
κή διαχωριστική γραµµή και µε ποιον τάσσονται.
Η στάση του στα µεγάλα προβλήµατα της χώρας και της περιο-
χής µας, τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και ανταγωνισµούς, 
η προθυµία δηµάρχων και περιφερειαρχών να διαφηµίζουν 
τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια να επιτρέπουν τα σουλάτσα του Αµερι-
κανού πρεσβευτή στα δηµαρχιακά και περιφερειακά µέγαρα.
Το ΚΚΕ, προβάλλει χρόνια τη θέση ότι η µεγάλη, αν όχι η 
συντριπτική πλειοψηφία, των τοπικών προβληµάτων είναι 
απόρροια της γενικής πολιτικής γραµµής. Οι διοικητικές ανα-
διαρθρώσεις που έγιναν δεν έφεραν ανάπτυξη προς όφελος 
του αλλού, δεν αναίρεσαν τις περιφερειακές ανισοµετρίες, την 
εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, πολύ περισσότερο τη 
συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια, σε βάρος της λαϊκής 
πλειοψηφίας.
Η εναντίωση στις αντιδραστικές ανατροπές σε κράτος, δήµους, 
περιφέρειες, για εργαζόµενους και εκλεγµένους στα τοπικά 
και περιφερικά όργανα, σηµαίνει πρώτα και κύρια να οργα-
νώσουµε την πάλη για τη συνολική ανατροπή της πολιτικής 
που διαφηµίζεται σαν µονόδροµος από το σύνολο του αστι-
κού πολιτικού συστήµατος.
Θα δώσουµε τη µάχη στους δήµους, στις λαϊκές γειτονιές, στα 
χωριά, στο εργατικό - λαϊκό κίνηµα, για να σηκώσει ανάστηµα 
ο λαός. Να βάλει µπροστά τις ανάγκες του, να πιστέψει στη 
δύναµή του, στο δίκιο του, να οργανώσει τον αγώνα του και 
τις διεκδικήσεις του.
Αυτή είναι η δική µας δέσµευση. Να στηρίξουµε, να προβά-
λουµε τις ανάγκες του λαού µας, της νεολαίας, στην πάλη ενά-
ντια στην πολιτική κεφαλαίου και όσων την προωθούν και τη 
στηρίζουν. Και πιστεύουµε ότι σε αυτό το δρόµο µπορούµε 
να συναντηθούµε µε αρκετούς άλλους συναγωνιστές, άσχε-
τα αν συµφωνούµε σε όλα, και αυτό θα εκφραστεί και στα 
ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης», στους δήµους, τις 
κοινότητες, τις περιφέρειες.
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Στις 7/11 έκλεισε για άλλη µια φορά ο κύκλος συζήτη-
σης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον προϋπολογισµό 

του δήµου για το έτος 2019. Το τεχνικό πρόγραµµα συζη-
τήθηκε στις αρχές του περασµένου Αυγούστου. Και τα δυο 
συζητήθηκαν µακριά από τους φορείς και τους κάτοικους 
στις τοπικές κοινότητες.
O δήµαρχος Θέρµης ανέφερε ότι προωθούνται έργα άνω 
των 50.000.000 ευρώ στο δήµο Θέρµης. Οι κάτοικοι  
όµως το µόνο έργο που βλέπουν να γίνεται και κάτω από 
δική µας πρόταση και διεκδίκηση, είναι αυτό του Σχολεί-
ου στο Τριάδι το οποίο µε καθυστέρηση τριών µηνών δεν 
λέει να τελειώσει. Μάλιστα σε πρόσφατη συνεδρίαση του 
δηµοτικού συµβουλίου δόθηκε παράταση άλλους έξι µή-
νες για την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Βέβαια έγινε και η αποχέτευση στα Βασιλικά η οποία 
ενώ τελείωσε πριν δυο χρόνια δεν λειτουργεί. ∆ήµος και 
κυβέρνηση ρίχνουν το µπαλάκι ο ένας στον άλλο για τις 
ευθύνες καθυστέρησης δηµοπράτησης του βιολογικού κα-
θαρισµού, ενώ η Σουρωτή περιµένει τρεις µήνες τώρα  να 
ξεκινήσει το έργο της αποχέτευσης.
Σε όλο το δήµο από την ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών ως 
την ∆ηµοτική Ενότητα Μικρας αλλά και στην επέκταση της 
Θέρµης οι κάτοικοι αντικρίζουν την παραπέρα εγκατάλειψη 
της περιοχής από την διοίκηση του δήµου. Είναι καθαρή 
κοροϊδία όταν δεν γίνονται στοιχειώδη έργα όπως π.χ. στη 
Λακκιά οι συνταξιούχοι περιµένουν πέντε χρόνια την 
εγκατάσταση του Κ.Α.Π.Η.

Ο δήµος  έχει χρηµατικό υπόλοιπο 14.000.000 €. Για το 
δήµαρχο αυτά έχουν ονοµατεπώνυµο και δεν µπορούν να 
πάνε σε  έργα όπου υπάρχουν ανάγκες. Ρωτάµε όµως τι 
ονοµατεπώνυµο έχει το 1.500.000 ευρώ από την πώ-
ληση του εργοστασίου Σουρωτής; Γιατί δεν γίνονται οι 
παιδικές χάρες σε Σουρωτή, Αγία Παρασκευή, το έργο στο 

γήπεδο του Αγίου Αντωνίου και οι ασφαλτοστρώσεις σε 
Σουρωτή -Βασιλικά σύµφωνα µε τις αποφάσεις του τοπι-
κού συµβουλίου Σουρωτής και του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου;
Την στιγµή που οι κάτοικοι δεκαετίες παλεύουν για να 
διατηρήσουν το περιβάλλον καθαρό, ο δήµαρχος, η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Κυβέρνηση στηρί-
ζοντας πάντα τα µεγάλα συµφέροντα  µας φυτεύουν στον 
Άγιο Αντώνιο µια µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων 

128.000 τόνων ετησίως υποβαθµίζοντας το περιβάλλον.

Η Ε.Ε. και η κυβέρνηση ΣΎΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ οι οποίοι έχουν 

µειώσει κεντρικούς λειτουργικούς, επενδυτικούς πόρους 

στους δήµους, καθυστερούν για τρεις και πάνω µήνες τις 

επιχορηγήσεις για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 

αφήνοντας απλήρωτους τους εργαζόµενους στους 

βρεφονηπιακούς σταθµούς  επανειληµµένα. 

Παρά τις µεγαλοστοµίες για έξοδο από τα µνηµόνια Η 

ΚΡΙΣΗ είναι Ε∆Ω. Με ΑΝΕΡΓΙΑ στη νεολαία, ΥΠΟ κα-

τώτατους µισθούς, και συνταξιούχους µε υποβαθµισµένη 

υγεία, ακριβό φάρµακο, µειωµένες συντάξεις, χωρίς δώρα, 

άδειες, επικουρικό.

Το ΜΈΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ και ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ καταγγέλλει την αδι-

αφορία της διοίκησης για την υποβάθµιση της περιοχής. 

ΚΑΛΕΙ τους κατοίκους, και τους φορείς σε συνεργασία και 

αγώνα προκειµένου να διεκδικήσουµε 

τη λύση των προβληµάτων από δήµο και κυβέρνηση. Να 

συµβάλουµε στη δηµιουργία Παλλαϊκού 

Μετώπου Ρήξης Ανατροπής για τη διαγραφή του χρέους 

και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τεχνικό πρόγραµµα και 
προϋπολογισµός 2019

> ΚΑΛΕΣΜΑ

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΕΙ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ-
ΝΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑ-
ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ  ∆ΙΚΑΙ-
ΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ  ΓΙΑ  ΝΑ ΈΧΟΥΝ 
ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ - ΕΚΛΕ-
ΓΕΣΘΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΟ 
ΜΑΗ ΤΟΥ 2019

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου µπορούν να εγγράφο-
νται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι 

Ευρωπαίοι Πολίτες που διαµένουν στην Ελλάδα και επι-

θυµούν να ψηφίσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα στις 

αυτοδιοικητικές (δήµοι – Περιφέρειες) καθώς και στις 

εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.

Σύµφωνα µε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στις 

εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωµα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών µε-

λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα 

µας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής 

ιθαγένειας.

Στις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης µπορούν να 

ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώµατα είτε στο κράτος 

µέλος καταγωγής είτε στο κράτος µέλος κατοικίας. ∆εν 

είναι επιτρεπτό όµως να ψηφίσουν περισσότερο από µία 

φορά κατά τις ίδιες εκλογές.

Στην ειδική περίπτωση που Ευρωπαίοι πολίτες θα επι-

λέξουν να ψηφίσουν συνδυασµούς ή υποψηφίους του 

κράτους µέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευ-

θυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους 

στην Ελλάδα.

Σηµειώνεται ότι στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2019 

για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών θα ψηφίσουν 

για πρώτη φορά και οι πολίτες των κρατών – µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πολίτες της Ένωσης που επιθυµούν να ασκήσουν 

το δικαίωµα του εκλέγειν για την ανάδειξη των µελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αυτοδιοικητικές 

εκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήµου του τόπου κα-

τοικίας τους. Η προθεσµία εγγραφής λήγει στις 28 Φε-

βρουαρίου 2019 .

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, 

οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο 

δήµο της κατοικίας τους προσκοµίζοντας ισχύον απο-

δεικτικό ταυτότητας (αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατή-

ριο), προκειµένου να συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση 

- δήλωση εγγραφής. Τστοιχεία των πολιτών της Ένωσης 

αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο 

των δίµηνων αναθεωρήσεων, προκειµένου να ενσωµα-

τωθούν στην κεντρική βάση δεδοµένων. Επίσης, τα στοι-

χεία τους αποστέλλονται µέσω του Υπουργείου Εσωτερι-

κών στο κράτος µέλος καταγωγής τους, προκειµένου να 

αποφευχθεί κάθε ενδεχόµενο διπλοψηφίας.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η προθεσµία για εγράφη στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για τους Ευρωπαίους πολίτες
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Τηλ. κέντρο πληροφορίες
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Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
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Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης
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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

> ΒΛΑΒΕΣ

Βλάβες ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 
2310465086, 6974995177
∆ΕΗ 2310928243
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> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτηµατολόγιο Καλαµαριάς
2310475454

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

> ΥΓΕΙΑ

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

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρµη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> ΦΟΡΕΙΣ

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

ΘΕΡΜΗ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρµης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρµης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρµης
2310462604

ΤΡΙΑ∆Ι

Κέντρο Πολιτισµού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ

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

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

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

ΤΑΓΑΡΑ∆ΕΣ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισµού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

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

ΛΑΚΚΙΑ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

ΣΟΥΡΩΤΗ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Σουρωτής
2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

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

ΛΙΒΑ∆Ι

Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο 
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

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

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

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

ΚΑΡ∆ΙΑ

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

Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
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 Ποντίων 
Κ. Σχολαρίου 
«Ανέβζηγος Αροθυµία»
6938033817

31Χρήσιµα Τηλέφωνα του δήµου ΘέρµηςΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 2

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ



Το προσεχές διάστηµα προβλέπεται η εγκατάσταση 
των µηχανηµάτων και το ξεκίνηµα των εκσκαφών της 

κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου στον οικισµό της 
Σουρωτής σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του µεγάλου 
έργου. 
Τα στοιχεία και το χρονοδιάγραµµα του έργου, προϋπολο-
γισµού 2.765.300 ευρώ παρουσίασε ο ανάδοχος ∆ηµή-
τριος Αρβανίτης στον πρόεδρο της δηµοτικής Κοινότητας 
Σουρωτής Θώµα Ασλάνη και τα µέλη του Τοπικού Συµ-
βουλίου, παρουσία και του αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων 
και Υπηρεσιών ∆όµησης Απόστολου Τσολάκη. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέµατα αµοιβαίας 
συνεργασίας δήµου και αναδόχου, ώστε να ξεκινήσουν 
άµεσα και µε τον καλύτερο τρόπο οι εργασίες. 
Το έργο της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στον οικι-
σµό της Σουρωτής περιλαµβάνει 
• την κατασκευή αποχετευτικού εσωτερικού δικτύου ακα-
θάρτων (συλλεκτήρες και βασικοί) στον οικισµό Σουρωτής, 

συνολικού µήκους περίπου 7.360 µ.
• κύριου συλλεκτήρα αγωγού µεταφοράς λυµάτων από 
τον οικισµό Σουρωτής έως τη θέση συµβολής µε τον κε-
ντρικό αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών-Θέρµης, συνολικού 
µήκους περίπου 2.450 µ.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ο οικι-
σµός της Σουρωτής, που σήµερα εξυπηρετείται µε βό-
θρους, θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων το οποίο θα συνδέεται µε τον υφιστάµενο 
κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών – Θέρµης, ενώ 
από εκεί τα λύµατα θα παροχετεύονται στις εγκαταστά-
σεις του βιολογικού καθαρισµού. Πέρα από τη θετική 
συµβολή που θα έχει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέ-
δου των κατοίκων της περιοχής, το έργο θα συµβάλει 
αλλά και στην περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιο-
χής.
Με το συγκεκριµένο έργο συνεχίζεται η υλοποίηση του 

σχεδιασµού για την ολοκληρωµένη διαχείριση υγρών απο-

βλήτων στην λεκάνη του Ανθεµούντα, ο οποίος αποτελεί 

προτεραιότητα για το δήµο µας και υλοποιείται σταδιακά 

µετά από την εξεύρεση χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Οκταήµερη (8) µάχη µε τα δύο κύµατα εντόνων καιρι-
κών φαινοµένων και το χιονιά έδωσε ο δήµος Θέρµης 

προκειµένου να διατηρήσει ανοιχτούς τους κεντρικούς οδι-

κούς άξονες και να συνεχιστεί απρόσκοπτα, στο βαθµό που 

αυτό ήταν εφικτό, η οικονοµική και κοινωνική δραστηριό-

τητα στο δήµο µας.

Μετά την ενηµέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) για την επέλαση των έντονων καιρικών 

φαινοµένων και το χιονιά τέθηκε σε επιφυλακή, η Πολιτική 

Προστασία του δήµου Θέρµης, ο υπηρεσιακός µηχανισµός 

του δήµου, καθώς και το σύνολο των διαθέσιµων δηµοτι-

κών µηχανηµάτων, ενώ µισθώθηκαν επιπλέον ιδιωτικά µη-

χανήµατα για να συνδράµουν στο έργο του αποχιονισµού 

τις δηµοτικές υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, συστήθηκαν ένα κέντρο επιχειρήσεων στο ερ-

γοτάξιο του δήµου Θέρµης, καθώς και δύο συντονιστικά 

κέντρα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου και στο εργοτά-

ξιο Βασιλικών. Παράλληλα, µε εντολή του δηµάρχου Θέρ-

µης τέθηκε σε εικοσιτετράωρη (24) επιφυλακή και λειτουρ-

γία το προσωπικό του δήµου Θέρµης (τεχνικό, εργατικό και 

διοικητικό δυναµικό). Συνολικά στη µάχη αντιµετώπισης 

του χιονιά διατεθήκαν συνολικά τριάντα πέντε (35) εργα-

ζόµενοι από το τεχνικό και εργατικό δυναµικό του δήµου, 

καθώς και συντονιστές, επόπτες και χειριστές.

Στην οκταήµερη (8) αυτή µάχη µε το χιονιά ο δήµος χρη-

σιµοποίησε ή διένειµε στους πολίτες χίλιους τόνους αλάτι, 

ενώ χρησιµοποιήθηκαν δύο αποχιονιστικά µηχανήµατα, 

τύπου unimog, µε χειριστές και βοηθούς, τέσσερα µηχα-

νήµατα έργου, τύπου jcb µε χειριστές, τέσσερις τροχήλατες 

αλατιέρες, που τοποθετήθηκαν πίσω από συρόµενα αυτο-

κίνητα, δύο γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) µε διανοµέα, 

και ένας ισοπεδωτής γαιών (γκρέιντερ). 

Με την ένταση των καιρικών φαινοµένων και την επέκτα-

σή τους σε όλη την έκταση του δήµου µας, µε εντολή του 

δηµάρχου Θέρµης κ. Παπαδόπουλου µισθώθηκαν επι-

πλέον δώδεκα (12) µηχανήµατα και ειδικότερα µηχανήµα-

τα έργου, τύπου jcb, ισοπεδωτής γαιών (γκρέιντερ), ένας 

µεγάλος φορτωτής και µίνι φορτωτές, καθώς και πέντε (5) 

γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) µε διανοµέα, που ενίσχυ-

σαν το στόλο των δηµοτικών οχηµάτων στη µάχη αντιµε-

τώπισης του χιονιά σε κάθε ∆ηµοτική και Τοπική Κοινότητα 

µε ιδιαίτερη έµφαση σε Τρίλοφο, Καρδία, Πλαγιάρι, Κάτω 

Σχολάρι, Άγιο Αντώνιο, Μονοπήγαδο, Λιβάδι και Περι-

στερά , όπου η χιονόπτωση ήταν έντονη µε το ύψος του 

χιονιού να φτάνει εντός των συγκεκριµένων οικισµών τους 

50 πόντους, ενώ σε αρκετά σηµεία εκτός των οικισµών και 

αγροτικούς δρόµους ξεπέρασε το ένα µέτρο.

Παράλληλα, δόθηκε έµφαση στην λειτουργία των δηµο-

τικών κοινωνικών δοµών, των παιδικών σταθµών, Κ∆ΑΠ, 

κ.α. ενώ ενηµερώθηκε η σχολική κοινότητα ώστε να δια-

τηρήσει τους καυστήρες των σχολείων ανοιχτούς έτσι ώστε 

τα σχολικά συγκροτήµατα να είναι σε θέση να υποδεχτούν 

τους µαθητές. Μετά την ύφεση των φαινοµένων συνεργεία 

του δήµου Θέρµης καθάρισαν τις αυλές όλων των σχολι-

κών συγκροτηµάτων του δήµου Θέρµης.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι το έργο των δηµοτικών υπηρεσιών 

συνέδραµαν από την πρώτη στιγµή και οι οµάδες εθελο-

ντών πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στις 

τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες του δήµου µας. Σηµαντική ήταν 

και η ενεργοποίηση πολλών συµπολιτών µας, οι οποίοι 

έσπευσαν να 

προµηθευτούν αλάτι για δική τους χρήση, από τα δεκαπέ-

ντε σηµεία στα οποία διένειµε ο δήµος Θέρµης.

32 Τελευταία σελίδαΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 2

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

Οκταήµερη µάχη µε το χιονιά έδωσε 
ο δήµος Θέρµης

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΙΛΙΟΙ ΤΟΝΟΙ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ξεκινούν οι εκσκαφές για το µεγάλο έργο της αποχέτευσης της Σουρωτής


