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• ΣΕΛ. 11

Το ακίνητο της “Κεραμοποιίας Χριστοδουλίδη” αγοράζει ο δήμος 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Βραβεύτηκε 
για τη δράση του 
κατά της φτώχειας

Προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου του 2020 
έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου 

να προσέλθουν στους δήμους και να αποκαλύ-
ψουν τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα κατοικιών 
ή άλλων κτισμάτων που κατέχουν προκειμέ-
νου να γλιτώσουν από αναδρομικές επιβαρύν-
σεις με δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη 
για την δεκαετία 2010-2019. Αυτό προβλέπει 
νομοθετική διάταξη η οποία ψηφίστηκε στις 16 
Δεκεμβρίου. 
Ο αντιδήμαρχος Απόστολος Τσολάκης εξηγεί 
λεπτομερώς τι συνεπάγεται η διάταξη αυτή 

από την οποία ευνοούνται πολλοί πολίτες που 

είναι ιδιοκτήτες πάσης φύσεως ακινήτων, επί 

των οποίων επιβάλλονται δημοτικά τέλη και 

φόρος. Παράλληλα, εξηγεί τη διαδικασία βά-

σει της οποίας ο δήμος προσδιορίζει τα δημο-

τικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους και γνω-

στοποιεί τι πρέπει να κάνει ο κάθε δημότης ο 

οποίος εμπίπτει στην ψηφισθείσα διάταξη προ-

κειμένου να μην επιβαρυνθεί με πρόστιμα και 

προσαυξήσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά.

• ΣΕΛ. 7

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

• ΣΕΛ.32

Δηλώστε τετραγωνικά
γλυτώστε πρόστιμα!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, 
η διοίκηση, το δημοτικό συμβούλιο και οι 
εργαζόμενοι στο δήμο Θέρμης εύχονται 
το 2020 να είναι μια καλύτερη χρονιά 
για όλους. Με υγεία, αγάπη, ειρήνη και 
δημιουργικότητα.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε9 ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Έξαρση των διαρρήξεων 
το 2019

• ΣΕΛ.10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 
για το έτος 2020

• ΣΕΛ.25-26

Στην αγορά του ακινήτου το οποίο ανήκε στην εταιρεία 
“Κεραμοποιία Χριστοδουλίδη ΑΕ” και το οποίο 

πρόκειται να εκπλειστηριαστεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο 
του 2020 αποφάσισε να προχωρήσει ο δήμος Θέρμης. Σε 
αυτό σκοπεύει να μεταφέρει τρεις νευραλγικές Διευθύνσεις 

καθώς και το σύνολο του στόλου των δημοτικών οχημάτων. 
Το ακίνητο είναι συνολικής έκτασης 15.000 τ.μ., βρίσκεται 
στην κτηματική περιοχή της δημοτικής ενότητας Μίκρας 
και διαθέτει μεταξύ άλλων συγκρότημα κτιρίων συνολικής 
επιφάνεις 14.421 τ.μ.
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H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
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Δύο Χριστουγεννιάτικες συναυλίες
Δυο Χριστουγεννιάτικες συναυλίες την 

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου και την Δευ-
τέρα 23 Δεκεμβρίου πραγματοποίησαν 
στο δημοτικό θέατρο Θέρμης μαθητές και 
μουσικά σύνολα από το Δημοτικό Ωδείο 
Θέρμης.
Το πρόγραμμα της συναυλίας της 18 Δε-
κεμβρίου, άνοιξε η τάξη κιθάρας του καθη-
γητή Δ. Σωτηρόπουλου με τους μαθητές, Χ. 
Γαλιλαίου, Δ. Οικονομίδης και Γ. Αμπατζή. 
Ακολούθησε η τάξη κιθάρας της καθηγή-
τριας Μ. Γεωργέλη, με τους μαθητές, Δ. Κα-
μοπούλου, Θ. Κυρλίδη, Μ. Παντελίδου και 
Κ. Χατζησταύρου.                                                             
Από την τάξη φλάουτου του καθηγητή Ν. 
Κακαϊδη συμμετείχε Ε. Μούτση, ενώ η παι-
δική χορωδία με την μαέστρο Ε. Μαραντί-
δου τραγούδησε Χριστούγεννα κάλαντα. 
Από την τάξη βιολιού του καθηγητή Κ. Βο-
ζίκη, συμμετείχαν οι Αρ. Εξαδακτύλου  και 
Αν. Εξαδακτύλου, από την τάξη πιάνου της 
καθηγήτριας Μ. Καμπουράκη συμμετείχαν 
οι: A. Πουρνάρης, Ι. Πετράκε και Ε. Πογω-
νίδου, ενώ από την τάξη κλαρινέτου του 
καθηγητή Δ. Λεοντζάκου συμμετείχαν οι: Σ. 
Ματθαίου, Θ. Κουφόγλου και Α. Mάντης.  
Τέλος από την τάξη μονωδίας, τραγούδη-
σαν χριστουγεννιάτικα και άλλα τραγούδια 
οι: Μ. Καλαϊτζίδου, Μ. Λουφάκης, Γ. Τσο-
λακίδη, Ε. Φιλιππίδου, Δ. Δημόπουλος, 
Ά. Πολτζόγλου, Ζ. Μακαντάση, Σ. Χατζη-
δημητρίου, Μ. Τσαγκάρη, Ε. Καραγκούνη, 

Δ. Γκρούνη, Δ. Σκενδέρη, Χ. Τσιπούρα, Δ. 

Δημόπουλος, Ε. Φιλιππίδου, Ζ. Μακαντά-

ση, και Μ. Τσαγκάρη υπό την διδασκαλία 

της Θ. Μαυρίδου και τη συνοδεία στο πιάνο 

και τις διασκευές του Κ. Γκαρίπη.                                     

                                                                     
ΣΥΝΑΥΛΙΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το πρόγραμμα της συναυλίας της 23ης 

Δεκεμβρίου, άνοιξε η τάξη πιάνου της κα-

θηγήτριας Ο. Σαλβάνου με τους μαθητές, 

Ε. Τασιού, Μ. Φραντζή, Ε. Γαϊλίδου και 

Ν. Τρικαλοπούλου. Ακολούθησαν η τάξη 

κρουστών της καθηγήτριας  Δ. Λιάνα με 

τους μαθητές, Ζ. Χαρνέτ, Δ. Γρανούζη και 

Δ. Λιανά, η τάξη πιάνου της καθηγήτριας Κ. 

Μελεμένη, όπου συμμετείχαν οι μαθητές, 

Χ. Μπαξεβάνης, Α. Κεραμάρη, Ι. Καρούλη 

και Ε. Φιλιππίδου και η τάξη μπουζουκιού 

του καθηγητή Π. Παπαδοπούλου, με του 

μαθητές: K. Τσανακτσίδη, Α. Μπουσέκα, Ν. 

Ευθυμιάδη, Σ. Τσανακτσίδη, Ν. Καπάκη, Δ. 

Τρικαλόπουλο και Κ. Κοσμά που έπαιξαν 

ένα ποτ πουρί από ελληνικά και ξένα κά-

λαντα.

Από την τάξη κιθάρας του καθηγητή 

Φ. Μπαξέ, συμμετείχαν οι μαθητές, Κ.                                               

Βαρβούτη, Ε. Σιδερίδης και Φ. Καλογήρου. 

Από την τάξη εγχόρδων της καθηγήτριας Δ. 

Κατιώνη, συμμετείχαν οι μαθητές, Ν. Βλά-

χου, Ν. Σαλαγιάννης, Α. Σωτηρίου και Μ. 

Παπαμόσχου.   

Ακολούθησε η τάξη πιάνου της καθηγή-

τριας Α. Καντούρη, όπου συμμετείχαν οι 

μαθητές: Ε. Τσότσα, Ε. Παρασκευά, Ιωάν. 

-Μαρ.  Καπούλα, Κ. Λιάσης, Ο. Δρούζας, Ε. 

Τσαγγέλη, Κ. Δημαρέλης και Κ. Λιάσης, η 

τάξη πιάνου της καθηγήτριας Ρ. Μισδραχή, 

όπου συμμετείχαν οι μαθητές, Σ. Πασχάλης, 

Α. Παρμενοπούλου και Σ. Αμπατζίδης και 

από την τάξη κλαρινέτου του καθηγητή Δ. 

Λεοντζάκο, ο Ρ. Ντεβίς έπαιξε ένα υπέροχο 

κομμάτι με τη συνοδεία στο πιάνο του κα-

θηγητή Κ. Γκαρίπη.                                                                                                  

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την συμ-

φωνική ορχήστρα του Δ.Ω. Θέρμης Con 

Fuoco, η οποία υπό τη διεύθυνση του μαέ-

στρου Ι. Πολυμενέρη έπαιξε υπέροχα μου-

σικά κομμάτια. 

 «Αν μου έλεγες τι θα ήθελες για δώρο Χρι-

στουγέννων θα σου έλεγα μετά το σημερινό 

ότι είμαι πλήρης ... Ήρθε το χαμόγελο της 

Τζοκόντας και μου ανέβασε το κατεβασμέ-

νο χειλάκι προς τα πάνω. Με έκανε να θυ-

μηθώ πως είναι να ανήκεις σε ένα μουσικό 

σύνολο ...να σκέφτομαι πόσο θα ήθελα να 

είμαι δίπλα σε εκείνο το κόκκινο ακορντε-

όν με το δικό μου μαύρο- ταίρι ταίρι- και 

να κινούμαι στους ρυθμούς του Χατζιδάκι. 

Συγχαρητήρια σε αυτά τα πλάσματα που 

κατόρθωσαν να εκφράζονται μέσα από τη 

μουσική, μέσα από την δεξιοτεχνία ενός 

μουσικού οργάνου και να συνυπάρχουν 

αρμονικά με άλλους τόσους που νιώθουν 

και υπάρχουν σαν και αυτούς’ επεσήμανε 

αμέσως μετά ο κ. Πολυμενέρης.
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Σε Χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ 
οι χορωδίες των Ταγαράδων

Έψαλαν τα κάλαντα στον δήμαρχο
την παραμονή Χριστουγέννων

Σε Χριστουγεννιάτικο χορωδιακό φεστι-
βάλ που πραγματοποιήθηκε στην αίθου-

σα τελετών του πανεπιστήμιου Μακεδονί-
ας συμμετείχαν η μικτή πολυφωνική και η 
παιδική χορωδία των Ταγαράδων. Οι δύο 

χορωδίες τραγούδησαν ύμνους των Χρι-
στουγέννων, τα παραδοσιακά κάλαντα της 
Ικαρίας και άλλα γιορτινά τραγούδια υπό τη 
διεύθυνση της Ελευθερίας Μεταξά.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, το δη-
μαρχείο της Θέρμης γέμισε με χριστου-

γεννιάτικες μελωδίες και όμορφες ευχές. Το 
δήμαρχο Θέρμης, Θεόδωρο Παπδόπουλο, 
επισκέφτηκαν για τα καθιερωμένα παραδο-
σιακά κάλαντα το ΚΑΠΗ Θέρμης, ο σύλλο-
γος Λεχριτών Θεσσαλονίκης «Ο Διόνυσος», 
το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου 
«Παναγία Σουμελά» και ο Καλλιτεχνικός 

Μορφωτικός σύλλογος Νέας Ραιδεστού «Βι-
σάνθη».
Ο κ. Παπαδόπουλος υποδέχτηκε με χαρά 
τα μέλη των συλλόγων που για μία ακόμη 
χρονιά τον τίμησαν με τα παραδοσιακά τους 
κάλαντα και ευχήθηκε σε όλους τα φετινά 
Χριστούγεννα να φέρουνε όλο τον κόσμο 
χαρά και αισιοδοξία.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Όμορφα Χριστουγεννιάτικα πρωινά σε όλα τα παιδιά 
του δήμου με παραμύθια και τρισδιάστατες κατασκευ-

ές και δημιουργικά εργαστήρια Χριστουγεννιάτικων καρ-

τών και «συνάντηση» με τον Άγιο Βασίλη, πρόσφερε την 

περίοδο των εορτών η δημοτική βιβλιοθήκη πινακοθήκη 

Θέρμης.  

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, οι μαθητές της Τρίτης Τάξης του 

2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης και τα παιδιά του Ειδι-

κού Σχολείου Θέρμης ταξίδεψαν στον μαγευτικό κόσμο 

των Χριστουγέννων. Με τη βοήθεια της μουσικής και των 

κρουστών οργάνων και την καταπληκτική αφήγηση από 

την μουσικοπαιδαγωγό καθηγήτρια του Δημοτικού Ωδείου 

Θέρμης Μαρία Γκόγκα παιδιά και εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν 

σε κόσμους μαγικούς και παράξενους. Γνώρισαν έθιμα και 

παραδόσεις, άκουσαν ιστορίες για καλικάντζαρους και ξω-

τικά και το πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα σε διάφορες 

περιοχές της πατρίδας μας και σε όλο τον κόσμο.

Λίγες μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, η 

3D printing dream τα παιδιά της τέταρτης τάξης (Δ2 τμήμα) 

του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών  με υπεύθυνη εκπαι-

δευτικό την Ειρήνη Πανταζή φιλοξενήθηκαν στο χώρο της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών όπου αυτή τη φορά, 

μέσα από  ένα δημιουργικό εργαστήριο τρισδιάστατης εκτύ-

πωσης χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που είχαν αποκομίσει 

στο προηγούμενο εργαστήριο δημιούργησαν μόνοι τους 

μοναδικά χριστουγεννιάτικα τρισδιάστατα στολίδια που θα 

κοσμούν και θα ομορφαίνουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 

του σχολείου.

Ο κύκλος μαθημάτων τρισδιάστατης εκτύπωσης με πρωτο-

βουλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  συνεχίζεται με μεγάλη 

όρεξη και δημιουργικότητα από τους συμμετέχοντες, που 

σιγά σιγά θα εκπαιδεύσουν και τους υπόλοιπους μαθητές 

της σχολικής μονάδας των Βασιλικών στον μαγικό κόσμο 

της τρισδιάστατης εκτύπωσης!!!

Τέλος την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, με τη βοήθεια της 

ομάδας γραφιστικής δημιουργίας «Γραμματοχυμός» της Νι-

κολέτας Αντωνιάδου και της Ιωάννας Αδαμογιάννη τα παι-

διά της έκτης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης 

έφτιαξαν την 3D, πρωτότυπη Χριστουγεννιάτικη κάρτα μας, 

για να στείλουν τις ευχές τους στα αγαπημένα τους πρόσω-

πα ή  να συνοδεύσουν το δώρο τους μ' αυτήν.

Χριστουγεννιάτικα πρωινά 
στις  βιβλιοθήκες του δήμου

Χριστουγεννιάτικη βραδιά από τη νεολαία Αγίου Αντωνίου

Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, η νεολαία της Κοινότητας, 

διοργάνωσε στις 22 Δεκεμβρίου 2019 μία πολύ όμορφη 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και ένα εορταστικό παζάρι το 

οποίο περιελάβανε τις δημιουργίες των νέων της Κοινότητας 

αλλά και άλλων φιλανθρωπικών σωματείων.

Ήταν ένα όμορφο εορταστικό βράδυ, γεμάτο καλλιτεχνικά 

δρώμενα με τη συμμετοχή των χορωδιών Σουρωτής, του 

Νέου Ρυσίου και του Αγίου Αντωνίου, που πλαισίωσαν 

μουσικά τη Χριστουγεννιάτικη βραδιά με μελωδίες και κά-

λαντα από όλη την Ελλάδα.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας -Πολιτισμού -Δια Βίου 

Μάθησης και νέας Γενιάς Στέλιος Αποστόλου στον χαιρε-

τισμό του στην εκδήλωση, αφού έδωσε θερμά συγχαρη-

τήρια στους νέους της Κοινότητας για την εξαιρετική τους 

πρωτοβουλία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο νέο θεσμό 

που δημιουργείται στο δήμο μας, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Νέων, για τον οποίο όπως είναι γνωστό τέθηκαν οι βάσεις 

σε πρόσφατη συνάντηση των νέων όλου του δήμου μας, 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνάντησης, όπως ανέφε-

ρε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, εξετάστηκαν ζητήματα όπως 

η σπουδαιότητα της συμμετοχής των νέων μας στη δημο-

κρατική ζωή κάθε κοινότητας καθώς και στις αποφάσεις και 

τις ενέργειες σε τοπικό 

και περιφερειακό επί-

πεδο καθώς και η συ-

νεισφορά των νέων για 

την οικοδόμηση δημο-

κρατικών, συμμετοχι-

κών και ευημερουσών 

κοινωνιών. «Το πρώτο 

βήμα έγινε, ώστε πολύ 

σύντομα να δημιουρ-

γηθεί το Συμβούλιο και 

μέσα από αυτό να ανα-

δειχτούν τα όνειρα της 

νεολαίας μας. Σύντομα 

οι νέοι μας θα έχουν 

τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική μας κοι-

νωνία και τους θεσμούς της, να ακουστούν περισσότερο οι 

ιδέες και οι προτάσεις τους, να εκφραστούν θεσμικά, να δι-

ατυπώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και να συμβάλουν 

τέλος στην ανάπτυξη της τοπικής μας κοινωνίας» σημείωσε 

χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Παιδείας. Παράλληλα ευ-

χήθηκε σε όλους καλές γιορτές με υγεία και ευημερία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της Κοι-

νότητας Αγίου Αντωνίου  Καλλιόπη Πουρσανίδου, ο Πρό-

εδρος της Κοινότητας Σουρωτής  Θωμάς Ασλάνης και οι 

Τοπικοί Σύμβουλοι Βασιλικών Όλγα Γιαννιού και Ρούλα 

Καραμανώλη.

Το χριστουγεννιάτικο παζάρι της Νεολαίας Αγίου Αντωνίου 

με τη συμμετοχή και άλλων φιλανθρωπικών Συλλόγων πε-

ριλάμβανε μεταξύ άλλων όμορφα χριστουγεννιάτικα στο-

λίδια, χειροποίητα κοσμήματα, κατασκευές και προϊόντα 

φτιαγμένα όλα με μεράκι και φαντασία από τους νέους μας, 

γούρια, διακοσμητικά κεριά και αρωματικά σαπούνια.
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Εκδήλωση στο Μονοπήγαδο Αναβίωσε η «γουρουνοχαρά» 
στα Βασιλικά

Με τα φωτεινά χαμόγε-
λα των παιδιών και 

των κατοίκων πραγματο-
ποιήθηκε στο Μονοπήγαδο 
η Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
στο χώρο του μουσείου Πο-
ντιακής κληρονομιάς. Με 
εδέσματα που πρόσφεραν 
οι κάτοικοι του χωριού και 
με ζεστό κρασί οι παρα-
βρισκόμενοι αντάλλαξαν 
ευχές, ενώ ο Αγ Βασίλης 
μοίρασε παιχνίδια σε όλα τα 
παιδιά προσφορά του πολι-
τιστικού συλλόγου Μονο-
πήγαδου.

Παρουσία του δημάρχου Θέρμης Θε-
όδωρου Παπαδόπουλου, αλλά και 

πλήθος κόσμου αναβίωσε και φέτος η 
«γουρουνοχαρά» στα Βασιλικά από τον 
Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Βασιλι-
κών. Στο πλαίσιο της γιορτής προσφέρ-
θηκαν στους επισκέπτες ντόπιο χοιρινό 
κρέας και παραδοσιακές τσιγαρίδες.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον αύλειο 
χώρο του συλλόγου όπου λίγο μετά τις 
12 το μεσημέρι ξεκίνησε το γλέντι. Με τον 
τρόπο αυτό οι κάτοικοι του χωριού και οι 
επισκέπτες «ξόρκισαν το κακό» όπως επι-
τάσσει η παράδοση ώστε σε λίγες μέρες 
να υποδεχτούμε όλοι τη νέα χρονιά.

Άναψαν τα Χριστουγεννιάτικα δένδρα
Με παραδοσιακά κεράσματα, χορούς και τις γλυκές 

μελωδίες των παιδικών χορωδιών του δήμου μας, 

άναψαν τα Χριστουγεννιάτικα δένδρα και στη Νέα Ραιδεστό, 

το Κάτω Σχολάρι, το Νέο Ρύσιο, τη Σουρωτή, τον Τρίλοφο, 

το  Πλαγιάρι και τους Ταγαράδες.

Τις όμορφες χριστουγεννιάτικες γιορτές για το άναμμα των 

δένδρων σε κάθε Κοινότητα, σε κάθε γωνιά του δήμου 

Θέρμης, επιμελήθηκε η ΔΕΠΠΑΘ σε συνεργασία με τις Κοι-

νότητeς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, χορευτές, τραγου-

διστές, τις χορωδίες, τα εικαστικά τμήματα, εθελοντές, τους 

παραδοσιακούς πολιτιστικούς συλλόγους και πολλούς κοι-

νωνικούς φορείς αλλά και επαγγελματίες.

Ειδικότερα στη Νέα Ραιδεστό το δένδρο άναψε με τις γλυ-

κές φωνούλες από τα παιδάκια της χορωδίας του 1ου δη-

μοτικού σχολείου Νέας Ραιδεστού υπό τη διεύθυνση του 

μουσικού Άρη Καιραμάρη. Στη συνέχεια οι μαθητές του 

Δημοτικού Ωδείου Θέρμης υπό τη διεύθυνση της μαέστρου 

Ειρήνης Μαραντίδου, έδωσαν ένα ξεχωριστό μελωδικό 

χρώμα στη γιορτή που ακολούθησε στην αίθουσα του Κέ-

ντρου Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού. Τις μελωδίες των παι-

διών συνόδευσε στο πιάνο η Ευτυχία Βενιωτά. 

Στο Κ. Σχολάρι η εκδήλωση για το άναμμα Χριστουγεννιά-

τικου δέντρου αναβλήθηκε λόγο των κακών καιρικών συν-

θηκών που επικρατούσαν. 

Στη Σουρωτή το δέντρο άναψε με παραδοσιακά κεράσματα, 

χορούς αλλά και εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στο 

ρεμπέτικο στην αίθουσα του θεάτρου Σουρωτής. Στο άναμ-

μα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, το Νηπιαγωγείο Σου-

ρωτής, ο Αγ. Βασίλης- face painting, ο πολιτιστικός σύλ-

λογος Σουρωτής «Η Πηγή», η χορωδία του κατηχητικού 

του  Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων, η χορωδία Σουρωτής και ο Α.Σ. 

«Ορφέας» Σουρωτής.

Στο Ν. Ρύσιο το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου 

πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της εκκλησίας και συμ-

μετείχαν η μαθητική χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Ν. 

Ρυσίου και του 2ου Γυμνασίου Θέρμης και ο λαογραφικός 

σύλλογος Ν. Ρυσίου «Η Αρετσού», το ΚΑΠΗ, η Α.Σ. «Ανα-

γέννηση» Ν. Ρυσίου και ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμό-

νων Δημοτικού Σχολείου Ν. Ρυσίου.

Στον Τρίλοφο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου 

πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία με painting, την 

φιλαρμονική ορχήστρα Μίκρας, υπό την διεύθυνση των: 

Κατερίνας Αλμαλή και Στέλλας Σαράφη, το Κ. Πολιτισμού 

Τριλοφου, τον χορευτικό όμιλο Τριλόφου «Ζουμπάτ», Χρι-

στουγεννιάτικα τραγούδια τραγούδησαν τα παιδιά της δο-

μής φιλοξενίας ανηλίκων της Άρσης, κεράσματα και ζεστό 

κρασί πρόσφεραν ο σύλλογος γυναικών και ο πολιτιστικός 

σύλλογος Τριλόφου, ζεστό τσάι πρόσφερε η Δόξα Τριλό-

φου, ενώ ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημιούργησε 

τα φαναράκια για τις χορωδίες.

Στο Πλαγιάρι το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου 

πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Κοινότητας, όπου τοπο-

θετήθηκε το σπίτι του Αγ. Βασίλη και face painting για τα 

παιδιά. Την εκδήλωση άνοιξε η φιλαρμονική ορχήστρα Μί-

κρας υπό την διεύθυνση των: Κατερίνας Αλμαλή και Στέλ-

λας Σαράφη και συνεχίστηκε στην αυλή του δημοτικού σχο-

λείου με τα χορευτικά τμήματα παραδοσιακών χορών, latin 

και free styling dancing του Α.Π.Σ Ορφέας Πλαγιαρίου.

Τέλος στους Ταγαράδες το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου 

δέντρου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Κοινότητας, 

με τον Άγιο Βασίλη, ξωτικά, και τμήματα του Κέντρου Πο-

λιτισμού και του μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου 

Ταγαράδων, του αθλητικού συλλόγου Θρίαμβος, των Νη-

πιαγωγείων και Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων και της χο-

ρωδίας και ορχήστρας του 2ου Γυμνασίου Θέρμης υπό τη 

διεύθυνση της Γεωργίας Μελιγκοπούλου.

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, Ν. ΡΥΣΙΟΥ, ΣΟΥΡΩΤΗΣ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Η εναλλακτική αξιολόγηση 
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Έκθεση ζωγραφικής «Παιδικά Βλέμματα» της Ελένης Τσολακίδου

«Τα Χριστούγεννα του γέρο Σκρούτζ» Αναβίωση εθίμου στο Κ. Σχολάρι

 «Η εναλλακτική αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό περιβάλ-

λον: Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων 

αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα» που κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις Κυριακίδη, είναι ο  τίτλος του βιβλίου της 

Ελένης Γρίβα και της Ιφιγένειας Κωφού παρουσιάστηκε το 

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, στη κατάμεστη αίθουσα της  

Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πινακοθήκης του δήμου Θέρμη.

Για το βιβλίο μίλησαν η Αναστασία Γκίκα (Γενική Γραμμα-

τέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

ΥΠΑΙΘ), ο Αλέξανδρος Κόπτσης (Περιφερειακός Διευθυντής 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας), ο Γιώργος Ιορδανίδης 

(Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), η 

Κιγιτσιόγλου-Βλάχου (Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσ-

σολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας ΑΠΘ) και ο Οργανωτικός Συντονιστής του 

1ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας, Ελευθέριος Βέτσιος, ενώ τον 

συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Βασίλης 

Κοντογουλίδης.

Χαιρετισμούς στην παρουσίαση του βιβλί-

ου απευθύναν ο π. Υφυπουργός Παιδείας 

Τάσος Σπηλιόπουλος, ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος 

Παιδείας Στυλιανός Αποστόλου και η πρό-

εδρος της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Αθηνά Παπαδάκη.

Οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου προσεγ-

γίζουν την  αξιολόγηση ως μια  σύνθετη, 

ποιοτική και διαμορφωτική διαδικασία που 

παρέχει τη δυνατότητα συλλογής και ερμη-

νείας δεδομένων και αναστοχασμού για τη διδασκαλία και 

τη μάθηση.

Η κάθε προτεινόμενη εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης 

συνοδεύεται από καλές πρακτικές και από πειραματικές 

εφαρμογές εκπαιδευτικών και ερευνητών, συνεπικουρού-

μενες από «αναστοχαστικά» αποσπάσματα, εμπειρίες, μαρ-

τυρίες και απόψεις εκπαιδευτικών σε περιβάλλοντα διδα-

σκαλίας της ελληνικής ή μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να  αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης 

και ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητές, προπτυχιακούς /

μεταπτυχιακούς φοιτητές και οι οποίοι  θα μπορούσαν να 

ενσωματώσουν αυτές τις τεχνικές στην διδασκαλία τους.

«Παιδικά Βλέμματα» είναι ο τίτλος της δεύ-

τερης ατομικής έκθεσης ζωγραφικής της

Ελένης Τσολακίδου, η οποία παρουσιάστη-

κε στη δημοτική βιβλιοθήκη -πινακοθήκη 

Θέρμης. Πρόκειται για μια συλλογή από 

πορτραίτα παιδιών, που ζουν σε διαφορετι-

κούς τόπους, σε διαφορετικούς χρόνους και 

σε διαφορετικές συνθήκες.

Η έκθεση αποτελούνταν από τρεις ενότητες: 

Α) Παιδιά που βιώνουν τη φρίκη ενός πό-

λεμου, β) παιδιά που βιώνουν την δύναμη  

μιας φωτιάς, και παιδιά που ζουν μια καθη-

μερινή στιγμή χαράς.

Μέσα από τους πίνακες της Ελένης Τσολα-

κίδου καταγράφεται απλά μία στιγμή, μία 

σημαντική στιγμή για την ψυχή τους, είτε 

βιώνουν την αγριάδα ενός πολέμου, είτε βι-

ώνουν την  ανεμελιά  ενός παιχνιδιού.

Η Ελένη Τσολακίδου ως  εργαζόμενη στους 

κόλπους του ΝΠΔΔ του δήμου Θέρμης  

στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, πα-

ράλληλα με την ενασχόλησή της με τη ζω-

γραφική, είχε τη δυνατότητα να ζήσει πολύ 

τα παιδιά. Μέσα από την πολύτιμη για την 

ίδια επαφή μαζί τους για τριάντα ολόκλη-

ρα χρόνια προέκυψε και η έμπνευση για τα 

πορτραίτα της έκθεσης αυτής. Όλη η 

αγάπη της για τα παιδιά εκφράστηκε 

μέσα από την νέα της αυτή καλλι-

τεχνική δημιουργία. Οι δύο αγάπες, 

των παιδιών και της ζωγραφικής, 

έγιναν μία στα παιδικά βλέμματα.

Στο χώρο της έκθεσης υπήρχαν δι-

αθέσιμος συγκεκριμένος αριθμός  

εκτυπωμένων αφισών από θέματα 

των έργων, καθώς επίσης  κάρτες 

και σελιδοδείκτες. Τα έσοδα από 

την πώλησή τους θα δοθούν στο 

παιδικό χωρίο SOS Πλαγιαρίου.

«Τα Χριστούγεννα του γέρο Σκρούτζ» 

ήταν ο τίτλος της πολύ όμορφης θεατρι-

κής παράστασης που παρουσίασαν την 

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου οι κατηχητικές 

ομάδες του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου 

Κάτω Σχολαρίου. Η Χριστουγεννιάτικη 

γιορτή περιλάμβανε, επίσης, παραδοσια-

κά κάλαντα, χριστουγεννιάτικα δρώμενα 

και τραγούδια.

Ένα παλιό έθιμο του συλλόγου την 

περιφορά του αγαπημένου άγιου 

των παιδιών με άμαξα, αναβίωσε 

στο Κάτω Σχολάρι ο σύλλογος Πο-

λιτισμού και Εθελοντισμού. Στόχος 

του συλλόγου ήταν να δώσει λίγο 

χαμόγελο και χαρά στα παιδιά.

Οι συγγραφείς, με το δήμαρχο Θέρμης και τους παρουσιαστές της εκδήλωσης.
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Προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου του 2020 έχουν οι φορολο-
γούμενοι προκειμένου να προσέλθουν στους δήμους και 

να αποκαλύψουν τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα κατοικιών ή 
άλλων κτισμάτων που κατέχουν προκειμένου να γλιτώσουν 
από αναδρομικές επιβαρύνσεις με δημοτικούς φόρους και 
δημοτικά τέλη για την δεκαετία 2010-2019. Αυτό προβλέπει 
νομοθετική διάταξη η οποία ψηφίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 «οι υπόχρεοι σε υποβολή 
δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης 
ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών 
προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού μπορούν να υποβάλουν δήλω-
ση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31-3-2020, χωρίς την επιβολή 
προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς 
δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και ει-
σφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπο-
λογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρε-
σιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου Θέρ-
μης, Απόστολος Τσολάκης εξηγεί ότι οι ιδιοκτήτες των ακι-
νήτων οφείλουν να δηλώνουν στον δήμο στοιχεία (εμβαδόν, 
χρήση), ώστε η αρμόδια υπηρεσία να προσδιορίζει το ύψος 
των τελών και του φόρου που επιβαρύνουν κάθε ακίνητο, 
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλί-
ου και την ισχύουσα νομοθεσία.
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, παραβιάζοντας την υποχρέωσή 
του από τη νομοθεσία, ο ιδιοκτήτης δεν έχει δηλώσει το ακί-
νητο στον δήμο, ή το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν ή 
διαφορετική χρήση από την πραγματική, σε ενδεχόμενο έλεγ-
χο από τις υπηρεσίες του δήμου, κινδυνεύει με την επιβολή 
των σχετικών κυρώσεων.
Επισημαίνεται ότι:
- ο δημοτικός φόρος στον νέο δήμο Θέρμης δεν έχει αυξηθεί 
από το 2011 μέχρι σήμερα και είναι ο χαμηλότερος σχεδόν 
από όλους τους γειτονικούς δήμους,
- προβλέπονται μειωμένα τέλη για τις κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες πολιτών, και
- δημοτικός φόρος επιβάλλεται μόνο σε ηλεκτροδοτούμενα 
ακίνητα και εισπράττεται με τον ίδιο τρόπο (μέσω των λογαρια-
σμών των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος), που εισπράττονται 
τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ
Σύμφωνα με διευκρινίσεις οι οποίες δόθηκαν πρόσφατα από 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.
ΙΔ.Α.), με την ανωτέρω διάταξη:
1. Παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οι-
κοπέδου που δεν το έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ καθώς 
και σε κάθε ιδιοκτήτη που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ 
το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να 
υποβάλει δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφα-
νειών όλων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του χωρίς την 
επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές 
χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθε-
σία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.
2. Επιτρέπεται ακόμη και η δήλωση αδήλωτων επιφανειών μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, προκειμένου η απαλλαγή από 
τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους να ισχύσει και 
για τα επιπλέον τετραγωνικά που θα δηλωθούν. Προϋπόθε-
ση, ωστόσο, είναι η μη χρησιμοποίηση του μη ηλεκτροδοτού-

μενου ακινήτου να έχει δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση στον 
οικείο δήμο μέχρι τις 31-12-2019 – σύμφωνα με την διάταξη 
της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4604/2019 – ώστε 
η απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά 
τέλη να ισχύει καταρχήν αναδρομικά και μέχρι τις 31-12-2019 
και εν συνεχεία και για το χρονικό διάστημα από την 1η-1-
2020 και μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και ηλεκτροδότηση 
του ακινήτου. Όσοι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινή-
των δεν προλάβουν την προθεσμία της 31ης-12-2019 για την 
υποβολή υπευθύνων δηλώσεων μη χρησιμοποίησης των μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους, εάν δηλώσουν αδήλω-
τα τετραγωνικά στους δήμους θα οφείλουν τα δημοτικά και 
άλλα τέλη αναδρομικά για την τελευταία δεκαετία χωρίς καμιά 
απαλλαγή. Η απαλλαγή θα ξεκινήσει από την ημέρα δήλω-
σης και μετά.
3. Ρυθμίζονται όλες οι κατηγορίες φόρων, τελών και εισφο-
ρών προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και δημοτικός 
φόρος.
4. Ωφελούνται φορολογούμενοι που κατέχουν κατοικίες, κα-
ταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων 
και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακά-
λυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.
5. Παρέχεται προθεσμία έως την 31η Μαρτίου 2020 για την 
υποβολή των δηλώσεων στους ΟΤΑ.
6. Προβλέπεται ότι η υποχρέωση πληρωμής δημοτικών τε-
λών και δημοτικών φόρων για τις επιφάνειες που θα δηλω-
θούν ισχύει από την 1η-1-2020. Δηλαδή οι επιβαρύνσεις για 
τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που θα δηλωθούν θα «τρέ-
χουν» από την 1η Ιανουαρίου 2020 κι όχι αναδρομικά από 
την προηγούμενη δεκαετία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Με την ψηφισθείσα διάταξη δεν ρυθμίζονται περιπτώσεις 
ιδιοκτητών οι οποίοι, την 16η Δεκεμβρίου 2019, είχαν ήδη 
προσέλθει στους δήμους, είχαν ήδη δηλώσει τα πραγματικά 
τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους και είχαν ήδη επιβα-

ρυνθεί αναδρομικά για τη δεκαετία 2010-2019 με δημοτικούς 
φόρους και δημοτικά τέλη επί των επιπλέον τετραγωνικών μέ-
τρων που δήλωσαν.
Για τις περιπτώσεις αυτές υπήρξε συνάντηση του υπουργού 
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου με αντιπροσωπεία της ΠΟ-
ΜΙΔΑ στις 23 Δεκεμβρίου κατά την οποία ο κ. Θεοδωρικάκος 
έκανε δεκτό το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ να διαγραφούν τα πρόστι-
μα τα οποία είχαν επιβληθεί από τους δήμους στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων οι οποίοι είχαν σπεύσει οικειοθελώς να δηλώσουν 
τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων. Ωστόσο, η 
ρύθμιση αυτή θα αφορά ποσά που έχουν βεβαιωθεί και δεν 
έχουν καταβληθεί καθώς στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες 
έχουν ήδη πληρώσει στους δήμους τα πρόστιμα, αυτά δεν θα 
επιστραφούν.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών για τις οφειλές από δι-
αφορές δηλωμένων επιφανειών ακινήτων, που βεβαιώθηκαν 
με οικειοθελή προσέλευση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα 
με τη ρύθμιση της προϊσχύσασας νομοθεσίας, για λόγους 
ισονομίας των πολιτών και ιδιαίτερα των συνεπών εκείνων 
που έσπευσαν οικειοθελώς να τις δηλώσουν, με ερμηνευτική 
εγκύκλιο που θα εκδοθεί άμεσα από το υπουργείο Εσωτερι-
κών, δεν θα ζητηθεί η είσπραξη των συγκεκριμένων οφειλών, 
εφόσον δεν έχουν ήδη καταβληθεί στους δήμους. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι 31 
Μαρτίου 2020, αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης: 2ο χλμ. οδού 
Θέρμης-Τριαδίου, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από τις 
8:00 ως τις 13:00.
Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα: 2310-478010, 
2310-478019, 2310-478022 και 2310-478023. 
Έντυπο αίτησης διατίθεται στην Οικονομική Υπηρεσία.
Με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί ο αριθμός παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ηλε-
κτρικής ενέργειας
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Παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες 
της Κοινότητας Βασιλικών

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης 
του αστικού πρασίνου με κλάδευση 

των δέντρων και συντήρηση των προαύ-
λιον χώρων  των σχολείων της Κοινότητας 
Βασιλικών προχώρησε η Αντιδημαρχία 
Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής 
Ανάπτυξης.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμ-
βάνουν μεταξύ άλλων ανανέωση και δια-
μόρφωση της κόμης ψηλών δέντρων για 
ενδυνάμωση και για λόγους ασφαλείας. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η αρμόδια 
Υπηρεσία έδωσε προτεραιότητα στα δέντρα 
που βρίσκονται σε σχολεία για την ασφά-
λεια των μαθητών.
Με δεδομένο ότι το αστικό πράσινο απο-
τελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, το 
τμήμα συντήρησης Πρασίνου του δήμου 
Θέρμης στοχεύει στην άμεση και αποτελε-
σματική ανταπόκριση στα αιτήματα των δη-

μοτών, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση 
σε ότι αφορά το περιβάλλον και την φροντί-
δα του. Καθημερινά προσπαθεί να συντη-
ρεί και να φροντίζει τους χώρους πρασίνου 
καθώς και να δημιουργεί νέους χώρους.
Στις καθημερινές εργασίες της αρμόδιας Δι-
εύθυνσης περιλαμβάνονται:
• Η ολοκλήρωση των κλαδεύσεων των δέ-
ντρων στα σχολεία , στα πάρκα και στους 
δρόμους.
• Η επίλυση αιτημάτων πολιτών που αφο-
ρούσαν το τμήμα συντήρησης πρασίνου 
κατά προτεραιότητα.
• Η εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 
και φύτευση δέντρων σε πάρκα και άλλους 
χώρους πρασίνου και όπου απαιτείται.
• Η φύτευση θάμνων και σπορά γκαζόν.
• Η εκ νέου διαμόρφωση και σπορά σε 
προαύλιους χώρους σχολείων.
• Η φύτευση δέντρων και η δημιουργία 
νέων χώρων πρασίνου σε κάθε γωνιά του 

δήμου Θέρμης.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, πως ο άμεσος 

προγραμματισμός ενεργειών της Αντιδη-

μαρχίας Πρασίνου, μεταξύ άλλων, περι-

λαμβάνει τη διαμόρφωση όλων των αύλει-

ων χώρων των σχολείων μας, καθώς και 

σειρά παρεμβάσεων καθαρισμού χόρτων 

και αισθητικής αναβάθμισης του αστικού 

πρασίνου σε όλη την έκταση του δήμου 

Θέρμης.

Μικροί και μεγάλοι συνδημότες μας και 
εθελοντές συμμετέχουν στις δράσεις 

αλληλεγγύης και στήριξης των συμπολιτών 

μας που διοργανώνει το Κοινωνικό Παντο-

πωλείο του δήμου Θέρμης. Στο πλαίσιο 

αυτό πραγματοποιήθηκε, με την βοήθεια 

των εθελοντών, η τακτική διανομή τροφί-

μων και ειδών πρώτης ανάγκης για τα 385 

νοικοκυριά που ωφελούνται από το Κοινω-

νικό Παντοπωλείο. Με τη διανομή, μοιρά-

ζονται και δώρα για τα παιδιά των ωφελού-

μενων οικογενειών. Δώρα που έκαναν όσοι 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κοινωνι-

κού Παντοπωλείου τη βραδιά της «Λευκής 

Νύχτας».

Συγκεκριμένα, μαζί με τα τρόφιμα που δι-

ανέμονται, το Κοινωνικό Παντοπωλείο μοι-

ράζει τα 180 περίπου παιχνίδια και τα 100 

βιβλία από την προσφορά αγάπης και αλ-

ληλεγγύης των πολιτών κατά τη διάρκεια 

της «Λευκής Νύχτας».

Παράλληλα, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 

2019 επισκέφτηκαν το Κοινωνικό Παντο-

πωλείο η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 

και μια εκπαιδευτικός από το «Pinewood 

American International School» οι οποίες 

παρέδωσαν τρόφιμα, παιχνίδια και ρούχα 

που συγκέντρωσαν οι μαθητές για τα παι-

δάκια των ωφελούμενων της δομής.

Σε μία ξεχωριστή εκδήλωση 
με επίκεντρο την τοπική αυ-

τοδιοίκηση που πραγματοποιή-

θηκε με αφορμή την παρουσί-

αση του βιβλίου για τις Πόλεις 

που Μαθαίνουν, συμμετείχε ο 

Γενικός Γραμματέας του δήμου 

Θέρμης Δρ Γιώργος Κουλαουζί-

δης. Η εκδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε στο γνωστό Καφέ Πόλις 

(Στοά του Βιβλίου) στην Αθήνα 

σε μία κατάμεστη από πολίτες 

αίθουσα, όπου δόθηκε η ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να συζητήσουν για την το-

πική δημοκρατία, για το ρόλο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στα χρόνια της κρίσης, για 

τις Πόλεις που μαθαίνουν, για τη δια βίου 

μάθηση στους Δήμους και για την ιδέα των 

Ανοιχτών Σχολείων.

Η έκδοση του βιβλίου για τις Πόλεις που 

Μαθαίνουν, ήταν η αφορμή για μία συ-

νάντηση ανθρώπων με ξεχωριστή αυτο-

διοικητική πορεία, με μεγάλη διαδρομή 

στην αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση 

ενηλίκων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο 

πρώην δήμαρχος Αθηναίων και βουλευ-

τής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Καμίνης, ο Γενικός 

Γραμματέας του δήμου Θέρμης Δρ Γιώργος 

Κουλαουζίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Λάρισας, Δρ. Δημήτρης Δελη-

γιάννης, η πρώην Αντιδήμαρχος Αθηναίων, 

Μαρία Ηλιοπούλου, ο καθηγητής του Πα-

νεπιστημίου της Πελοποννήσου, Γιώργος 

Μπαγάκης, η καθηγήτρια του Πανεπιστημί-

ου Αθηνών, Μαρία Σφυρόερα, η Διευθύ-

ντρια Εκπαίδευσης της ΕΕΤΑΑ Γιούλη Γκό-

νου και πολλοί άλλοι σημαντικοί εκπρόσω-

ποι της Αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης.

Δράσεις αλληλεγγύης και στήριξης 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Σε εκδήλωση για  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση συμμετείχε 
ο Γενικός Γραμματέας του δήμου
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Σε εκδήλωση για την κλιματική δικαιοσύνη
συμμετείχε ο δήμος Θέρμης
Ο δήμος Θέρμης, ως επίσημο μέλος 

της Climate Alliance από το 2018, 

συμμετείχε με εκπρόσωπό της τον εντεταλ-

μένο σύμβουλο σε θέματα Πολεοδομίας 

Σπύρο Γαντά, στη δημόσια εκδήλωση για 

την κλιματική δικαιοσύνη. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και ορ-

γανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Change 

the Power-(Em)power to change: Local 

Authorities towards Climate Justice» το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρό-

γραμμα ΕuropeAid (DEAR). Από την Ελ-

λάδα συμμετείχε επίσης με εκπρόσωπό 

της την κα Δήμητρα Κυριακοπούλου και η 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, η οποία αποτελεί και επί-
σημο εταίρο του έργου.
Σκοπός της εκδήλωσης με θέμα «Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και Βραζιλία: δικαιώματα των 
αυτοχθόνων λαών του Αμαζονίου, εξωγε-
νείς αποψιλώσεις του δάσους και κλιματική 
δικαιοσύνη» ήταν η ευαισθητοποίηση των 
ληπτών αποφάσεων στο θέμα της παγκό-
σμιας κλιματικής δικαιοσύνης, η ανάγκη 
επίσημης αναγνώρισης και προστασίας των 
εδαφών των Αυτοχθόνων λαών του Αμα-
ζονίου και η «Δέουσα Επιμέλεια» (due 
diligence) που οφείλουν οι Επιχειρήσεις να 
εφαρμόζουν είτε όταν πρόκειται για δρα-

στηριοποίηση εντός της ΕΕ είτε και εκτός, 
όπως στα εδάφη του Αμαζονίου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο εκπρόσωπος 
του δήμου Θέρμης κ. Γαντάς είχε την ευ-
καιρία να συζητήσει ζητήματα της κλιματι-
κής αλλαγής με τον δήμαρχο της Κολωνίας 
και Πρόεδρο της Climate Alliance Andreas 
Wolter, να ενημερωθεί για τα προβλήμα-
τα των εκπροσώπων των Οργανισμών αυ-
τοχθόνων του Αμαζονίου και να παρακο-
λουθήσει τη συζήτηση των Αυτοχθόνων με 
τους εκπροσώπους της Climate Alliance, 
της FERN και της ευρωβουλευτού Anna 
Cavazzini.

Συνέδριο για τη «Χρήση Νερού – 
Καινοτομία και Εκπαίδευση» από 
την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Εθελοντική δενδροφύτευση 
στη Νέα Ραιδεστό

Στο Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων 
Έρευνας του Α.Π.Θ., (ΚΕΔΕΑ), διοργά-

νωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολι-
κής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», το 
συνέδριο με θέμα: «Χρήση Νερού – Καινο-
τομία και Εκπαίδευση», σε συνεργασία με 
την Αναπτυξιακή Σερρών, την EDA Bansko, 
την Eco-Nevrokop, την EDA High West 
Rodopi, τους δήμους Θεσσαλονίκης και 
Καλαμαριάς, των ΔΕΥΑ Θέρμης, Θερμαϊ-
κού και Πυλαίας-Χορτιάτη, το ΕΒΕΘ και το 
ΓΕΩΤΕΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαί-
σιο του έργου «Best Water Use/ BestU», 
που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμ-
μα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα - 
Βουλγαρία 2014-2020».
Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου παρουσι-
άσθηκαν οι κύριες δράσεις του BEST-U από 
εκπροσώπους του εταιρικού σχήματος σε 
Ελλάδα και Βουλγαρία καθώς και πρωτο-
βουλίες και εφαρμογές εμπλεκόμενων φο-
ρέων από τις δύο χώρες τόσο γύρω από την 
εκπαίδευση όσο και γύρω από τη βιώσιμη 
χρήση του νερού.
Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου παρου-
σιάστηκε η έρευνα κοινής γνώμης στο πλαί-
σιο του BEST-U για τη χρήση νερού μεταξύ 
των νοικοκυριών, των αγροτών και των επι-
χειρήσεων, καθώς και τα αποτελέσματα της 
σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος περι-

λαμβάνουν την: 

- Βελτίωση της διαχείρισης και την  αποτε-

λεσματική χρήση των υδατικών πόρων

- Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών

- Προστασία του περιβάλλοντος, των υδά-

των και του εδάφους

- Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

- Τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας 

Ενώ οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος πε-

ριλαμβάνουν την: Ενίσχυση / ανάπτυξη ικα-

νότητας ορθής διαχείρισης των υδάτων, την 

ενίσχυση της γνώσης και ευαισθητοποίηση 

των χρηστών υδατικών πόρων, την προώ-

θηση εκστρατειών «πράσινης συμπεριφο-

ράς», η εφαρμογή πιλοτικών δραστηριο-

τήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

η δημιουργία αισθήματος ευθύνης μεταξύ 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών και η 

διαμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαιδευτι-

κής πολιτικής. 

Με επιτυχία στέφθηκε η εθελοντική δεν-
δροφύτευση που συνδιοργάνωσαν ο 

δήμος Θέρμης και η αντιδημαρχία Πρασίνου 
και ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού 
Θεσσαλονίκης την  Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 
2019 στην Κοινότητα Νέας Ραιδεστού.
Δεκάδες μελισσοκομικά φυτά φυτευτήκαν 
στο νέο πνεύμονα πρασίνου που διαμορ-
φώθηκε στη Νέα Ραιδεστό, τη φύτευση των 
οποίων επιμελήθηκαν από κοινού η αντιδη-
μαρχία, δεκάδες εθελοντές και τα μέλη του 
συλλόγου, σε μία προσπάθεια περιβαλ-
λοντικής ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 
αλλά και ανάπτυξης της παραδοσιακής με-
λισσοκομικής χλωρίδας η οποία συνεχώς 
μειώνεται.
Ο εξοπλισμός παραδόθηκε στους εθελοντές 
από την αντιδημαρχία Πρασίνου όπως και τα 
φυτά τα οποία μέσα σε λίγες ώρες είχαν κυ-
ριολεκτικά μεταμορφώσει το χώρο.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Στέλιος Γκιζά-
ρης με αφορμή τη δενδροφύτευση επεσή-
μανε πως «η δημοτική αρχή έχει τη διάθε-
ση αλλά και τους χώρους, ώστε να αυξήσει 
κατά το δυνατό το πράσινο στο δήμο μας. 
Η αντιδημαρχία Πρασίνου καταβάλλει προ-
σπάθειες για την αύξηση του πρασίνου στον 
τόπο μας και είναι ιδιαιτέρως ενθαρυρρυ-
ντικό το γεγονός ότι έχουμε δίπλα μας αν-
θρώπους απλούς εθελοντές, φορείς αλλά 
και Συλλόγους που στηρίζουν και ενισχύουν 
αυτή μας την προσπάθεια. Ελπίζω να έχουμε 
και άλλες τέτοιους είδους δενδροφυτεύσεις, 

ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας», τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Γκιζάρης.
Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Μελισ-
σοκομικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Βέτα 
Λαζαρίδου σημείωσε πως στη δενδροφύ-
τευση επιλέχθηκαν φυτά τα οποία παράλ-
ληλα με το μελισσοκομικό ενδιαφέρον που 
παρουσιάζουν, συμβάλουν στην αισθητική 
του τοπίου, στη βιοποικιλότητα του περιβάλ-
λοντος, στον εμπλουτισμό της χλωρίδας με 
όλες τις θετικές επιπτώσεις στο οικοσύστη-
μα και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Υπενθυμίζεται ότι με τον όρο μελισσοκομικά 
φυτά εννοούνται όλα τα φυτά τα οποία έχουν 
άνθη για την προσέλκυση εντόμων επικονι-
αστών (εντομόφιλα). Στην κατηγορία αυτή 
ανήκει το 87% του συνόλου των φυτών. Στις 
πόλεις και πλησίον των πόλεων, το ποσοστό 
αυτό είναι υψηλότερο γιατί προτιμούνται από 
τα ανεμόφιλα φυτά τα οποία είναι κυρίως 
δασικά (πεύκο, έλατο, κ.ά).
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Συντήρηση αγροτικών δρόμων σε 
Βασιλικά, Λακκιά, Περιστερά και Λιβαδι

Σημαντικά έργα και παρεμβάσεις που 
στοχεύουν στην βελτίωση των αγροτι-

κών δρόμων πραγματοποιήθηκαν στα Βα-
σιλικά, τη Λακκιά, την Περιστερά και στο 
Λιβάδι, από το Τμήμα Συντήρησης και Αυ-
τεπιστασίας του δήμου Θέρμης. Η αγροτική 
οδοποιία είναι από τα σημαντικότερα ζητή-
ματα που θέτει σε προτεραιότητα ο δήμος, 
καθώς διαθέτει πολλά χιλιόμετρα αγροτι-
κών δρόμων, όπου απαιτούνται συχνές πα-
ρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσής τους.
Με πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την 
καθημερινότητα των συμπολιτών μας, δί-
νοντας έμφαση σε παρεμβάσεις που αφο-
ρούν στην προστασία και αναβάθμιση των 
αγροτικών μη αστικών δρόμων του δήμου 
Θέρμης, συνέχισε το έργο του το Τμήμα 
Συντήρησης και Αυτεπιστασίας το τελευταίο 
χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα, στα Βασιλικά, ικανοποιώντας 
αιτήματα συνδημοτών μας, ολοκληρώθηκε 

η συντήρηση και αποκατάσταση με γκρέι-
ντερ των αγροτικών δρόμων, ενώ έγινε και 
η επικάλυψη με άσφαλτο σε σημεία των 
οδών εντός του οικισμού, όπου είχαν υπο-
στεί καθίζηση.
Στη διασταύρωση του κεντρικού οδικού 
άξονα από Βασιλικά προς Λακκιά, κατόπιν 
συνεννόησης του αρμόδιου αντιδημάρχου 
Βασίλειου Μουστάκα με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει και την 
αποκλειστική αρμοδιότητα συντήρησης της 
οδού, ολοκληρώθηκε τόσο η συντήρηση 
και όσο και η διαγράμμιση που ήταν απα-
ραίτητη στην οδό, ενώ ταυτόχρονα πραγ-
ματοποιήθηκε ο καθαρισμός του καναλιού 
που περνά από το σημείο. Επιπλέον, στη 
συγκεκριμένη διασταύρωση ολοκληρώ-
θηκε παρέμβαση – συντήρηση σε σημεία, 
όπου λόγω κλίσης,  αποτελούσαν χώρους 
συγκέντρωσης νερού, κυρίως σε περιόδους 
έντονης βροχόπτωσης, επικίνδυνους για τη 

διέλευση των οχημάτων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΩΝ
Με δεδομένο τις έντονες βροχοπτώ-
σεις που αναμένονται η αρμόδια 
αντιδημαρχία, σε μία ύστατη προ-
σπάθεια αποτροπής του ενδεχόμε-
νου εμφάνισης πλημμυρικών φαι-
νομένων, απευθύνει έκκληση στους 
δημότες – αγρότες της ευρύτερης 
περιοχής να σεβαστούν τη φύση και 
το περιβάλλον και μην πετάνε όπου 
βρουν τα ογκώδη αντικείμενα και τα 
απορρίμματά τους.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η ρίψη κάθε 
είδους απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμέ-
νων, υλικών κλάδευσης κλπ, σε ρέματα και 
κοίτες ποταμών, προς αποφυγή κινδύνου 
εκδήλωσης πλημμύρας. Επιπλέον, σημει-
ώνεται ότι η ρίψη απορριμμάτων σε ρέματα 
συνιστά παράβαση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, με βαριές συνέπειες για τους 

δράστες και στην κατεύθυνση αυτή παρα-

καλείται όποιος συνδημότης μας εντοπίσει 

φαινόμενο ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών 

και άλλων αντικειμένων να ενημερώσει 

άμεσα το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπι-

στασίας του δήμου Θέρμης.

Έξαρση των διαρρήξεων 
στο δήμο Θέρμης το 2019

ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΥΧΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΘΕΡΜΗΣ ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Σημαντική αύξηση των διαρρήξεων, κυρίως σε σπίτια, 

παρατηρήθηκε το 2019 στο δήμο Θέρμης. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, έως και τις αρχές Δεκεμβρίου οι διαρρήξεις 

σε όλες τις κοινότητες του δήμου ανήλθαν σε περίπου 750 

όταν την προηγούμενη χρονιά, το 2018, είχαν φτάσει περί-

που στις 520. Δηλαδή στη διάρκεια αυτής της χρονιάς ση-

μειώθηκε αύξηση των διαρρήξεων της τάξης περίπου του 

44%. Αύξηση η οποία ενδέχεται να υπερβεί και το 50% 

δεδομένου ότι ο τελευταίος μήνας του χρόνου θεωρείται 

από τους πλέον δραστήριους για τους διαρρήκτες. 

Το γεγονός έχει θορυβήσει τους κατοίκους αλλά και τη δη-

μοτική αρχή η οποία εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένη 

από την ελλιπή αστυνόμευση της περιοχής. Σύμφωνα με 

το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο οι περιοχές 

στις οποίες δείχνουν προτίμηση οι διαρρήκτες είναι όσες 

βρίσκονται εκτός σχεδίου, σε επεκτάσεις οικισμών, κυρίως 

της κοινότητας Θέρμης, καθώς και στην περιοχή του πρώην 

δήμου Μίκρας, με έμφαση στον Τρίλοφο. 

ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θέρμης βασική αιτία της έξαρ-

σης των διαρρήξεων το 2019 είναι η ελλιπής αστυνόμευση. 

«Αντιλαμβάνομαι ότι η περιοχή την οποία καλείται να ελέγ-

ξει το αστυνομικό τμήμα Θέρμης είναι πολύ μεγάλη. Πρό-

κειται ουσιαστικά για τρεις διαφορετικούς δήμους οι οποίοι 

εκτείνονται από την Περιστερά, το Λιβάδι και τα Βασιλικά, 

ως τον Τρίλοφο, την Καρδία και το Πλαγιάρι. Όμως, αυτό 

δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία» δηλώνει ο κ. Παπα-

δόπουλος. 

Όπως εξηγεί, το αστυνομικό τμήμα Θέρμης έχει στη δύναμή 

του όλο κι όλο 37 αστυνομικούς εκ των οποίων μάλιστα, 

πολλοί αποσπώνται καθημερινά σε άλλες περιοχές. «Όπως 

πληροφορούμαι, αρκετοί αστυνομικοί από τη Θέρμη απο-

σπώνται καθημερινά για να φυλούν σημεία εντός της Θεσ-

σαλονίκης, όπως προξενεία, νοσοκομεία, ενώ ενισχύουν 

περιστασιακά και άλλα αστυνομικά τμήματα, για παράδειγ-

μα αυτό του Λευκού Πύργου. Παράλληλα, το αστυνομικό 

τμήμα Θέρμης διαθέτει, όποτε χρειαστεί, αστυνομικούς και 

στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» σημειώνει ο κ. Παπαδόπου-

λος.

Εκτός αυτού, σύμφωνα με τον δήμαρχο Θέρμης, το τοπικό 

αστυνομικό τμήμα διαθέτει μόλις δύο περιπολικά «εκ των 

οποίων το ένα είναι πολλές φορές χαλασμένο. Αντιλαμβά-

νεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο 

να υπάρξει αποτελεσματική αστυνόμευση της περιοχής». 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο δήμαρχος Θέρμης τονίζει ότι αμέσως μετά τις γιορτές θα 

επιδιώξει συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 

Θεσσαλονίκης προκειμένου να του θέσει το σοβαρό αυτό 

πρόβλημα και να ζητήσει την άμεση ενίσχυση του αστυνο-

μικού τμήματος Θέρμης, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο 

και σε μέσα, περιπολικά κ.λπ. «Διότι, δεν είναι μόνον οι 

διαρρήξεις, υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα και άλλες 

μορφές παραβατικότητας, τροχονομικής ή άλλης φύσεως, 

για τις οποίες επίσης χρειάζονται αστυνομικοί. Για παράδειγ-

μα η κεντρική πλατεία της Θέρμης είναι μονίμως μποτιλια-

ρισμένη εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης παράνομης στάθμευσης, 

την ώρα μάλιστα που το αστυνομικό τμήμα βρίσκεται κι 

αυτό στην πλατεία. Υπάρχει επίσης το ζήτημα των ελέγχων 

της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου καθώς, στο με-

ταξύ ο δήμος, δεν διαθέτει δημοτική αστυνομία», σημειώ-

νει ο κ. Παπαδόπουλος.

Οι διαρρήξεις εντός του 2019 ανήλθαν σε περίπου 750 έναντι 
520 το 2018.
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Αγορά του οικοπέδου της «Κεραμοποιίας
Χριστοδουλίδη» σχεδιάζει ο δήμος Θέρμης

ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΕΚΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, Η ΔΕΥΑΘ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στην αγορά ενός ακινήτου στο οποίο σκοπεύει να με-

ταφέρει τρεις νευραλγικές Διευθύνσεις καθώς και το 

σύνολο του στόλου των δημοτικών οχημάτων προσα-

νατολίζεται ο δήμος Θέρμης. Τη σχετική απόφαση έλαβε 

στην τελευταία του συνεδρίαση για το έτος 2019 το δημο-

τικό συμβούλιο. Πρόκειται για το ακίνητο το οποίο ανήκε 

στην εταιρεία «Κεραμοποιία Χριστοδουλίδη ΑΕ» το οποίο 

πρόκειται να εκπλειστηριαστεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 

2020. Το ακίνητο έχει περιέλθει στην τράπεζα Alpha Bank η 

οποία προχώρησε στον πρώτο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 

στις 11 Δεκεμβρίου 2019 ο οποίος, όμως, υπήρξε άγονος 

καθώς δεν υπεβλήθη καμία προσφορά. 

Η διοίκηση του δήμου, έπειτα από ενδελεχή έρευνα η 

οποία είχε μάλιστα ξεκινήσει πριν από περίπου δύο χρό-

νια, αποφάσισε να εισηγηθεί προς το δημοτικό συμβούλιο 

την αγορά του εν λόγω ακινήτου καθώς το θεωρεί ως το 

μόνο κατάλληλο για να στεγαστούν εκεί τρεις συγκεκριμέ-

νες Διευθύνσεις, ενώ σε αυτό θα μεταφερθεί και ο στόλος 

με τα κάθε είδους οχήματα τα οποία διαθέτει ο δήμος. Επι-

πλέον, το συγκεκριμένο ακίνητο περιβάλλεται από ακίνητα 

τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του δήμου, ενώ και ένα 

εκ των κτιρίων της εταιρείας «Κεραμοποιία Χριστοδουλίδη 

ΑΕ» βρίσκεται κατά ένα τμήμα του εντός δημοτικής έκτασης. 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το ακίνητο είναι συνολικής έκτασης 15.000 τ.μ. Βρίσκεται 

στην κτηματική περιοχή της δημοτικής ενότητας Μίκρας και 

διαθέτει πολύ καλή και άμεση προσβασιμότητα, είτε μέσω 

της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας 

είτε μέσω του υφιστάμενου δικτύου δημοτικών οδών, εξα-

σφαλίζοντας την άμεση πρόσβαση σε αυτό μικρών και με-

γάλων οχημάτων και μηχανημάτων. 

Εντός του οικοπέδου υπάρχει συγκρότημα κτιρίων συνολι-

κής επιφάνειας 14.421 τ.μ. Σε αυτό περιλαμβάνεται, μετα-

ξύ άλλων, διώροφο κτίσμα γραφείων με εμβαδό εκάστου 

ορόφου 220 τ.μ., υπόστεγο στεγάσεως με ύψος κτιρίου 

8,70μ και εμβαδόν 875 τ.μ., βιομηχανικός χώρος με ύψος 

κτιρίου 8,20μ και εμβαδόν 5.120 τ.μ. κ.ο.κ. Επίσης περι-

λαμβάνονται εγκαταστάσεις ιδιαίτερα χρήσιμες για τη χρήση 

για την οποία το προορίζει ο δήμος, όπως για παράδειγμα 

μηχανουργείο και αποθήκες ανταλλακτικών, εγκατάσταση 

φυσικού αερίου, δεξαμενές νερού, υγρών καυσίμων, γεώ-

τρηση κ.λπ. 

Ο δήμος Θέρμης διαθέτει στον εξοπλισμό του συνολικά 94 

οχήματα, απορριμματοφόρα, λεωφορεία, σάρωθρα, οχή-

ματα εργοταξίου κ.λπ., ενώ στον προγραμματισμό του είναι 

η αγορά άλλων επιπλέον 10 ως 15 οχημάτων και μηχα-

νημάτων εντός του 2020. Για τη στάθμευση όλων αυτών 

των οχημάτων χρησιμοποιούνται σήμερα τέσσερις χώροι: 

στο δρόμο Θέρμης – Τριαδίου, πριν από το κλειστό γυ-

μναστήριο Τριαδίου (το λεγόμενο «αλάτι»), ο χώρος του 

εργοταξίου πλησίον του ρέματος, στη συμβολή των οδών 

Χάψα και Μαυρίτσα, στη Θέρμη, το παλιό εργοτάξιο στο 

δημοτικό διαμέρισμα των Βασιλικών καθώς και μέρος του 

αύλειου χώρου στο οικόπεδο όπου βρίσκεται η Οικονομική 

Υπηρεσία του δήμου. 

Οι χώροι αυτοί είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς και με σοβαρές 

ελλείψεις σε εγκαταστάσεις, είναι διασκορπισμένοι, γεγονός 

το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργί-

ας, πρόσβασης και μετακίνησης και συνεπάγεται επιπλέον 

δαπάνες για το δήμο ενώ, επιπρόσθετα, δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για την ασφαλή στάθμευση και φύλαξη των 

οχημάτων. 

Η αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου θα επιλύσει αυτό 

το σοβαρό πρόβλημα καθώς θα δοθεί η δυνατότητα δη-

μιουργίας ενός ενιαίου χώρου στάθμευσης, στέγασης και 

φύλαξης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων 

του δήμου. Πέραν αυτού, η μεταφορά του συνόλου των 

οχημάτων στο συγκεκριμένο ακίνητο θα απελευθερώσει 

και εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα γι' αυτόν το 

σκοπό, τα οποία βρίσκονται πλησίον ή εντός κατοικημένης 

ζώνης, δίνοντας τη δυνατότητα στο δήμο να τα αξιοποιήσει 

για άλλους, καλύτερους σκοπούς, όπως για παράδειγμα η 

κατασκευή δημοτικής βιβλιοθήκης (στο οικόπεδο εντός της 

Θέρμης). 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Στο προς αγορά ακίνητο, έκτασης πρόκειται να μεταφερ-

θούν και οι ακόλουθες τρεις Διευθύνσεις: 

Α. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

Θα μεταφερθεί εκεί το επιστημονικό και διοικητικό προ-

σωπικό από τα τμήματα: Αποκομιδής Απορριμμάτων και 

Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώ-

ρων και Ειδικών Συνεργείων, Διαχείρισης και Συντήρησης 

Οχημάτων καθώς και η Γραμματεία της Διεύθυνσης. Επίσης 

οι εργατοτεχνίτες (αποθήκες, συνεργεία κ.λπ. καθώς και ο 

χώρος αποδυτηρίων για το εργατικό προσωπικό).

Β. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

Θα μεταφερθεί εκεί το επιστημονικό και διοικητικό προσω-

πικό από τα τμήματα Συντήρησης Πρασίνου και Περιβάλλο-

ντος, η Γραμματεία Διεύθυνσης και οι εργατοτεχνίτες (απο-

θήκες, συνεργεία κ.λπ. καθώς και ο χώρος αποδυτηρίων 

για το εργατικό προσωπικό). 

Γ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρ-

μης (ΔΕΥΑΘ).

Θα μεταφερθεί εκεί το επιστημονικό και διοικητικό προσω-

πικό από τα τμήματα: Διοίκησης και Υποστήριξης της Διοί-

κησης, Οικονομικού (προμήθειες, λογιστήριο κ.λπ.), Βεβαι-

ώσεων Λογαριασμών και Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς 

και το Τεχνικό Τμήμα. Επίσης οι εργατοτεχνίτες (αποθήκες, 

συνεργεία κ.λπ.).
Πρόκειται για έκταση 15.000 τ.μ. εντός της οποίας υπάρχουν 
κτίρια συνολικού εμβαδού 14.421 τ.μ.

Μεταξύ των κτιρίων τα οποία υπάρχουν στο ακίνητο είναι και 
διώροφο κτίσμα γραφείων με εμβαδό εκάστου ορόφου 220 τ.μ. 
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ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανέλαβε η νέα διοίκηση του ΣΥΠΠΑΖΑΘ
Ανέλαβε δράση η νέα διοίκηση του του Συνδέσμου Προ-

στασίας Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
(ΣΥΠΠΑΖΑΘ), μετά από τη διαδικασία εκλογής του νέου προ-
έδρου και εν συνεχεία της συγκρότησης του νέου διοικητικού 
συμβουλίου του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
17 Δεκεμβρίου 2019. Πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ εκλέχτηκε 
ομόφωνα ο Αντώνης Ζαβέρκος, εκπρόσωπος του δήμου Θερ-
μαϊκού και αντιπρόεδρος ο Στυλιανός Ματσαρίδης εκπρόσω-
πος του δήμου Καλαμαριάς. Τον δήμο Θέρμης εκπροσωπεί ο 
αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Στέργιος Γκιζάρης.
Ο απερχόμενος πρόεδρος Σταύρος Ζαμπέτογλου έκανε έναν 
σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων της περιόδου 2009-
2019 και στη συνέχεια ευχήθηκε στο νέο πρόεδρο να έχει επι-
τυχία στο έργο του. Από τη μεριά του, ο νέος πρόεδρος, αφού 
ευχαρίστησε τον κ. Ζαμπέτογλου και συνεχάρη τα νέα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, δήλωσε πως θα προχωρήσει σε 
αλλαγές στη γενικότερη λειτουργία του Συνδέσμου, στον τρό-
πο προβολής του έργου που πραγματοποιείται και στη βελ-
τίωση της εικόνας του. Δεσμεύτηκε, επίσης, πως θα έρθει σε 
επαφή με τα φιλοζωικά σωματεία και τους συλλόγους καθώς 
και με τα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να υλοποιήσει το 
έργο κατασκευής κυνοκομείου μέσα από το πρόγραμμα « Φι-
λόδημος ΙΙ».
Αναλυτικά, η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου απο-
τελείται από τους:
Ζαβέρκος Αντώνης, εκπρόσωπος του δήμου Θερμαϊκού (πρό-

εδρος), Ματσαρίδης Στυλιανός, εκπρόσωπος του δήμου Κα-
λαμαριάς (αντιπρόεδρος), Γκιζάρης Στέργιος, εκπρόσωπος του 
δήμου Θέρμης (μέλος), Πενόπουλος Ιωάννης, εκπρόσωπος 
του δήμου Καλαμαριάς (μέλος) και Παντελίδου Ναταλία εκ-
πρόσωπος του δήμου Καλαμαριάς (αναπληρωματικό μέλος). 
Αντίστοιχα η νέα Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τους: 
Ζαβέρκος Αντώνης, εκπρόσωπος του δήμου Θερμαϊκού (πρό-
εδρος), Ματσαρίδης Στυλιανός, εκπρόσωπος του δήμου Κα-
λαμαριάς (αντιπρόεδρος) και Γκιζάρης Στέργιος εκπρόσωπος 
του δήμου Θέρμης (μέλος).

«Σέβομαι το περιβάλλον και τους συνανθρώπους μου,
μαζεύω ό,τι αφήνει πίσω ο σκύλος μου»

Του αντιδημάρχου Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Στέλιου Γκιζάρη.

Ένας σκύλος δεν είναι ένα άψυχο αντικείμενο το οποίο όποτε 
θέλουμε μπορούμε απλά να το αφήσουμε στην άκρη ή να το 
εγκαταλείψουμε. Καλό είναι πριν να αποκτήσουμε ένα σκυλί 
στο σπίτι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και αν μπορούμε 
να του παρέχουμε την περιποίηση και την απαραίτητη φροντί-
δα. Η βόλτα του σκύλου μας δε, που αποτελεί και την εκτό-
νωσή του και σίγουρα την έχει ανάγκη καθημερινά, εάν δεν 
γίνεται με το σωστό τρόπο, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, 
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση όλων μας, η φροντίδα και 
η περισυλλογή των ακαθαρσιών του σκύλου μας, κατά την 
καθημερινή του βόλτα. Άλλωστε σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να μαζεύουν τις 
ακαθαρσίες των σκύλων τους. Στην αντίθετη περίπτωση προ-
βλέπονται σχετικέ κυρώσεις, σύμφωνα με το ν. 4039/2012, 
άρθρο 5.1.στ’).
Πέρα και πάνω όμως, από κάθε νομοθεσία, ένα είναι βέβαιο, 
πως υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που πρέπει να φροντί-
ζουμε για τη συλλογή των ακαθαρσιών των σκύλων μας, οι 
οποίοι είναι και επιβεβλημένοι:
- Πρώτα από όλα είναι θέμα πολιτισμού. Αισθητικά, οι ακα-
θαρσίες δεν προσφέρουν έναν υγιεινό και ευχάριστο δημό-
σιο χώρο, ούτε  ένα κήπο, ούτε είναι ωραίο κάποιος φίλος, 
γείτονας ή συμπολίτης να πατήσει, κατά λάθος, πάνω στις 
ακαθαρσίες των ζώων μας, ούτε φυσικά και εμείς οι ίδιοι. Τα 
υπολείμματα ακαθαρσιών κολλημένα στις σόλες μας είναι 
ό,τι χειρότερο.
- Είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Είναι πολύ πιθανό 
να περιέχουν σοβαρές ασθένειες, εύκολα μεταδιδόμενες σε 
άλλα ζώα ή ακόμα και στον άνθρωπο. Αν ο σκύλος μας δεν 
είναι πλήρως αποπαρασιτωμένος ή απόλυτα υγιής, οι ακα-

θαρσίες του μπορεί να κρύβουν πολλών ειδών μικρόβια.
- Σε κάθε περίπτωση, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πως οι 
σκυλίσιες ακαθαρσίες δεν αποσυντίθενται ούτε κατά διάνοια 
τόσο γρήγορα όσο νομίζουμε. Σε αντίθεση με τα απόβλητα 
των άγριων σαρκοφάγων ζώων, (λύκοι, αλεπούδες, κ.ά.) που 
είναι 100% βιοδιασπώμενα, τα περιττώματα του σκύλου μας 
μπορεί να μείνουν στο έδαφος μέχρι και ένα χρόνο πριν να 
αρχίσουν να αποσυντίθενται. Ο λόγος είναι ότι η διατροφή 
του σύγχρονου κατοικίδιου σκύλου διαφέρει πολύ από αυτήν 
των άγριων ζώων.
Εύκολα αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς πως αν τα περιττώ-
ματα δεν γίνουν άμεσα μέρος της τροφικής αλυσίδας, κατά 
τη διάρκεια της αποσύνθεσης (άλλα ζώα, έντομα, μικροορ-
γανισμοί), τα κόπρανα θα βρουν δίοδο προς τον υδροφόρο 
ορίζοντα και τα υπόγεια ρεύματα, καταλήγοντας σε ποτάμια, 
πηγές και τη θάλασσα. Εκεί, για να διαλυθούν, χρησιμοποι-
ούν το οξυγόνο που βρίσκεται στο νερό και εκλύουν αμμωνία 

καθώς και άλλα βλαβερά συστατικά που ευνοούν την υπερ-
βολική ανάπτυξη άλγης και φυκιών, βάζοντας σε κίνδυνο τη 
θαλάσσια ζωή. Αρκεί να θυμηθούμε λοιπόν, εικόνες από το 
πρόσφατο παρελθόν, όταν οι βόθροι κατέληγαν στη θάλασ-
σα. Δεν υπάρχει κανείς που να μη γνωρίζει, πως οι ακαθαρσί-
ες σκύλων, ανθρώπων και άλλων οργανισμών όταν καταλή-
γουν στο νερό, είναι βλαβερές για το οικοσύστημα.
Η συλλογή των ακαθαρσιών των σκύλων μας, άλλωστε, είναι 
μία εξαιρετικά απλή διαδικασία, αφού εκτός από τα λουριά 
που πωλούνται στα καταστήματα ειδών για κατοικίδια ζώα 
και έχουν ενσωματωμένη θήκη με σακούλες, μπορούμε να 
έχουμε στην τσέπη μας ένα ζευγάρι γάντια μιας χρήσης ή κά-
ποια φύλλα εφημερίδας ή μια πλαστική σακούλα. Ακόμα και 
εάν ξεχάσουμε τα προηγούμενα εξαρτήματα στο σπίτι υπάρχει 
πάντα σε κάποιο κάδο σκουπιδιών ή σε κλωβό ανακύκλωσης 
ένα κουτί από χαρτόνι με το οποίο μπορούμε επίσης  να μαζέ-
ψουμε τις βρωμιές του κατοικίδιού μας.
Αγαπητοί δημότες, να θυμάστε πάντα πως το κατοικίδιό σας, 
αν θα  μπορούσε θα τα μάζευε μόνο του. Εσείς όμως το φρο-
ντίζετε. Γι’ αυτό μην ξεχνάτε την σακούλα για τα απορρίμματα 
του. Έχει ειπωθεί πολλές φορές, ότι «οι άνθρωποι εξημέρω-
σαν τους σκύλους και οι σκύλοι εξημέρωσαν τον άνθρωπο». 
Οφείλουμε τελικά να παραδεχθούμε ότι η παραπάνω ρήση 
κρύβει μια μεγάλη αλήθεια και αφού οι σκύλοι μας είναι οι 
συνοδοιπόροι μας στη διαδρομή της εξέλιξης, ας προσπαθή-
σουμε να αποδείξουμε, με τη σωστή και υπεύθυνη φροντίδα 
τους, πως τελικά η αγάπη είναι εκείνη που εξημερώνει τα πά-
ντα.
Η απόκτηση ενός σκύλου είναι απόφαση ζωής. Τόσο απλά, 
αλλά και τόσο αυστηρά. Αγαπώ το σκύλο μου, σημαίνει τον 
φροντίζω, όχι μόνο εντός, αλλά κυρίως εκτός της κατοικίας 
μου. Σέβομαι το περιβάλλον και τους συνανθρώπους μου, 
μαζεύω ό,τι αφήνει πίσω ο σκύλος μου.

Η νέα διοίκηση του ΣΥΠΑΖΑΘ.

Εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση

Με ποσό ύψους 50.564,73 ευρώ χρηματοδοτεί-
ται ο Σύνδεσμος Προστασίας και Περιβάλλο-

ντος αδέσποτων ζώων ΣΥΠΠΑΖΑΘ από το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται 
για χρηματοδότηση μέσω της οποίας διασφαλίζεται 
η συνέχιση της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, 
μέρος της σίτισής τους αλλά και της περίθαλψής 
τους στους τρεις δήμους της Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης (Καλαμαριάς, Θερμαϊκού και Θέρμης) που 
συμμετέχουν στο ΣΥΠΠΑΖΑΘ.
Συνολικά το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων θα χρηματοδότηση με 600.000 
ευρώ δήμους και Συνδέσμους δήμων της χώρας, 
για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 
Από αυτά από το ΣΥΠΠΑΖΑΘ εξασφαλίστηκε η 
δεύτερη μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
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Εθελοντική δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε στο 
Πλαγιάρι με την υποστήριξη των μελών του Συλλό-

γου γονέων και κηδεμόνων Πλαγιαρίου, που ένωσαν τις 
δυνάμεις τους με την αρμόδια Αντιδημαρχία Πρασίνου – 
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και ανέλαβαν 
δράση μεταμόρφωσης του πάρκου πλησίον των γηπέ-
δων «Μηναρετζή». 
Ειδικότερα, δεκάδες μέλη του Συλλόγου συνέδραμαν 
στην προσπάθεια εθελοντικής δυνδροφύτευσης, που 
στόχο είχε, αρχικά, την καθαριότητα και τον εξωραϊ-
σμό του δημόσιου χώρου, και στη συνέχεια τη φύτευση 
δένδρων όπως Πλανατομουριές, Φλαμουριές, και πι-
κροδάφνες που μετάφερε στο σημείο η αρμόδια Αντι-
δημαρχία, καθώς και άλλων διακοσμητικών φυτών που 
φρόντισαν να φέρουν οι εθελοντές μέλη του Συλλόγου.
Παράλληλα η αρμόδια Αντιδημαρχία προμήθευσε και 
με τα απαραίτητα υλικά, και φυτά για την επιτυχή ολο-
κλήρωση της δράσης. Είναι ευχής έργο, ότι ο εθελοντι-
σμός στο δήμο μας καταλαμβάνει ολοένα και περισσό-
τερο έδαφος, αποκτώντας ταυτόχρονα μια έντονη δυνα-
μικότητα και ενεργητική διάσταση από μεριάς των συμ-
μετεχόντων. Η ανιδιοτελής προσφορά των συνδημοτών 
μας, συμβάλλει ολοένα και περισσότερο στη συνολική 
ευημερία της κοινωνίας μας, ενώ τα ιδανικά και οι αξίες 

της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού εξυψώνονται.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος Στέλιος Γκιζάρης δήλωσε: «Προσπάθειες, όπως 
αυτή της χθεσινής ημέρας που δεν είναι η μοναδική 

αλλά αυξάνει τον ήδη σημαντικό αριθμό των εθελοντι-
κών δράσεων, που πραγματοποιούνται στο δήμο μας, 
είναι εξαιρετικής σημασίας για τον τόπο μας και σαφώς 
αξιέπαινες, με το μόνο αντάλλαγμα των συμμετεχόντων 
να είναι η ηθική ικανοποίηση της ανιδιοτελούς προσφο-
ράς προς το κοινωνικό σύνολο. Από την πλευρά μου, 
θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εθελοντές 
και τις εθελόντριες μέλη του Συλλόγου γονέων και κηδε-
μόνων Πλαγιαρίου, που προσέφεραν προσωπικό κόπο 
και χρόνο για το συνολικό κοινωνικό καλό και να τους 
βεβαιώσω, ότι η εκτίμησή μας είναι ειλικρινής και η σύ-
μπραξή μας εγγυημένη, όποτε μας ζητηθεί».
Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο χώρο στο Πλαγιάρι 
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Αντιδημαρχία 
θα αναλάβει πρωτοβουλία δημιουργίας ενός νέου χώ-
ρου πρασίνου και αναψυχής, διαμορφώνοντάς τον κα-
τάλληλα και τοποθετώντας σε αυτόν ότι είναι απαραίτη-
το όπως για παράδειγμα αυτόματο πότισμα, νέα φυτά, 
γκαζόν κ.α. Το έντονο ενδιαφέρον και από άλλους οι-
κισμούς του δήμου μας και η εθελοντική διάθεση για 
προσφορά των συνδημοτών μας που αποδεικνύεται 
ανεξάντλητη, πρόκειται να δημιουργήσει στο μέλλον και 
άλλες αντίστοιχες δράσεις σε όλη την έκταση του δήμου 
μας.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση για τη βιοποικιλότητα

Ευχαριστήριο προς την 
εταιρεία ΙΝΤΕRBETON

Έκτακτη αιμοδοσία

Η βιοποικιλότητα η σχέση μας με το φυσικό περι-
βάλλον και τις διάφορες μορφές ζωής αλλά και 

η στάση μας απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλή-

ματα ήταν το αντικείμενο του δωρεάν προγράμματος 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίη-

σης που υλοποιήθηκε στο δήμο Θέρμης για μαθητές 

Γυμνασίου και Λυκείου από το ΚΕΚ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. 

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε έξι θεματικές ενό-

τητες - συνεδρίες και σε δύο τάξεις ανάλογα με την 

ηλικία των συμμετεχόντων.  Στόχος του προγράμ-

ματος, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 

«Improving the conservation of the priority plants 

in the cross border area – (CONSE_PP)», ήταν η ανά-

πτυξη των γνώσεων και  η περιβαλλοντική ευαισθη-

τοποίηση των νέων ανθρώπων 

που ζουν στην περιοχή μας. 

Αναλυτικότερα, μέσα από θέ-

ματα που σχετίζονται με τα σύγ-

χρονα περιβαλλοντικά προβλή-

ματα, την κατανόηση της έννοιας 

της βιοποικιλότητας και της τα-

ξινόμησής της, μέσα από βιω-

ματικά εργαστήρια εξερεύνησης 

και χρήσης της, τη δημιουργία 

αρωματόκηπου, ζωγραφικές και 

κολάζ με φυτά η δράση είχε ως στόχο: 

- Να κατανοήσουν οι νέοι τη σχέση/ αλληλεπίδραση 

του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλ-

λον. 

- Να συσχετίζουν αρχές και έννοιες των φυσικών 

επιστημών με την καθημερινή πραγματικότητα. 

- Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και 

δημιουργική σκέψη για την προσέγγιση και κατανόη-

ση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

- Να σέβονται και να προστατεύουν κάθε μορφή 

ζωής.

- Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πρόληψη 

και επίλυση μελλοντικών περιβαλλοντικών προ-

βλημάτων.

Ο δήμος Θέρμης ευχαριστεί δημόσια την εταιρεία 
δομικών υλικών ΙΝΤΕRBETON Δομικά Υλικά Α.Ε. 

για την δωρεά 1.500 τόνων αδρανών υλικών 3Α για 
τις ανάγκες του δήμου. 

Ο αντιδήμαρχος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 
Βασίλης Μουστάκας

Το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα σε όποιον συ-
νάνθρωπό μας το έχει ανάγκη έκαναν δεκάδες συν-

δημότες μας, συμμετέχοντας στην έκτακτη εθελοντική 

που διοργάνωσε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου 

Θέρμης σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, 

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού 

Κέντρου Θέρμης την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019.

«Την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 

που οι περισσότεροι άνθρωποι χαλαρώνουν και γιορ-

τάζουν κάποιοι συνάνθρωποι μας περνούν δύσκολες 

μέρες. Είναι οι άνθρωποι που πάσχουν από μεσογειακή 

αναιμία, τα παιδιά που χρειάζονται αίμα και αιμοπετάλια, 

οι ασθενείς των οποίων τα χειρουργεία αναβάλλονται 

λόγω έλλειψης αίματος, οι συνάνθρωποί μας που τραυ-

ματίζονται σε τροχαία ατυχήματα» επεσήμανε ο δήμαρ-

χος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εθελοντική δενδροφύτευση στο Πλαγιάρι

Μικροί και μεγάλοι εθελοντές επί το έργον.
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Μία ξεχωριστή συνάντηση ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης σχετικά με το θεσμό της αναδοχής 

παιδιών στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε στον δήμο 

Θέρμης. Με την υποστήριξη του Κέντρου Κοινότητας του 

δήμου Θέρμης η εκδήλωση «ένα Σπίτι, μια Αγκαλιά» φι-

λοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης και συντο-

νίστηκε από το φορέα παιδικής προστασίας Αbbahouse 

Thessaloniki που εδρεύει στο Πλαγιάρι, σε συνεργασία 

με το Σωματείο Δικτύου Ανάδοχων Γονέων και Εθελο-

ντών.

Για τον ρόλο της αναδοχής στη σύγχρονη κοινωνία, τη 

διαφορά της με την υιοθεσία αλλά και το πώς μπορεί 

κάποιος να γίνει ανάδοχος γονιός μίλησε η Ελένη Γεώρ-

γαρου, νομικός και εμπειρογνώμονας παιδικής προστα-

σίας, πρόεδρος του Σωματείου του Δικτύου Ανάδοχων 

Γονέων και Εθελοντών. Την συνάντηση έκλεισαν με τις 

ιστορίες τους δύο ανάδοχες μητέρες, άνθρωποι που φι-

λοξένησαν μικρά και έφηβα παιδιά, προσφέροντάς τους 

ένα ζεστό σπίτι και μία πραγματική οικογένεια. Το τρίω-

ρο πάνελ πλαισιώθηκε από συζήτηση και κεράσματα.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

Εκδήλωση για το θεσμό 
της αναδοχής παιδιών

Κέντρο Υγείας Θέρμης

Δωρεά των μαθητών της 
Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΥ Θέρμης 2019-2020

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Χρηματική επιταγή που συγκέντρωσαν από το χαρτζιλίκι 
τους πρόσφεραν οι μαθητές των δεκαπενταμελών του 

Γενικού Λυκείου και του Ε.Π.Α.Λ. της Αμερικανικής Γεωρ-

γικής Σχολής για να παρέδωσαν στην κοινωνική λειτουργό 

του Κέντρου Υγείας Θέρμης Μαρία Κοκκινη προκειμένου 

να ζεστάνουν τα σπιτικά απόρων οικογενειών κατά τις ημέ-

ρες των εορτών. Η εκδήλωση αυτή είναι πλέον καθιερωμέ-

νη καθώς πραγματοποιείται τα τελευταία 14 χρόνια.

Με εννέα αξιόλογες ανοιχτές ομιλίες συνεχίζεται τη 
νέα χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου 

Υγείας Θέρμης με ελεύθερη είσοδο για όλους τους ενδια-

φερόμενους. Όπως μας ενημερώνει η υπεύθυνη του εκπαι-

δευτικού προγράμματος του Κ.Υ. Θέρμης Μαρία Κοκκίνη οι 

ενημερωτικές επιστημονικές ομιλίες θα πραγματοποιούνται 

στις παρακάτω ημερομηνίες στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του Κ.Υ. Θέρμης

Ο διευθυντής του Κ.Υ. Θέρμης Ιορδανής Κελεγκού-
ρης και η κοινωνική λειτουργός Μαρία Κοκκίνη 

εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους για την πολυ-

ετή προσφορά τους σε είδη ιατρικού εξοπλισμού και 

για τα δέματα αγάπης προς τους απόρους της κοινω-

νικής υπηρεσίας στους κ.κ. και τις επιχειρήσεις: Ευ-

θυβουύλης Cash and carry, Intergeo EPE, Baklatsidis 

bros, Sweet dream, American farm school, κ. Σωσσί-

δης (Πρόεδρος ΧΑΝΘ), Sweet dream (Πέτρος Τίτης), 

κ. Χρυσομάλλα Παπαοικονόμου και Express market 

Αμπελοκήπων.

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Θέρμης στην 
εκδήλωση.

Στην φωτογραφία εικονίζονται ανάμεσα στα παιδιά, ο Διευθυντής 
του Ε.Π.Α.Λ. Απόστολος Βουρκούδης, ο διευθυντής του Γενικού 
Λυκείου Πάρης Πετράς η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου 
Υγείας Θέρμης Μαρία Κοκκίνη και οι μαθητές.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Ημερ/νια Ώρες Τίτλος μαθήματος Ομιλητής

24/01/2020 13.30-15.00 Κοπή Βασιλόπιτας

20/02/20 13.30-15.00 Βιομαγνητικά Πεπτίδια
Γεώργιος Χάμπας  
Πλαστικός χειρουργός

27/02/20 13.30-15.00 Μικροβίωμα
Μαρία Μπουγιουλιά  
Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος 

12/03/20 13.30-15.00
Βασικές Αρχές Αποκατάστασης σε ασθενή με 
σοβαρό κινητικό έλλειμμα

Μπάκας 

Επιστημονικό Κέντρο Αποκατάστασης 
EUROMEDICA 

26/03/20 13.30-15.00 Αλλεργικό shock Ενήλικες-Παιδιά
Δημήτριος Αλλιός 
Β’ Επιμελητής Χειρουργικής Παίδων

09/04/20 13.30-15.00
Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Ενηλίκων 
-Παιδιών σε status-επιληπτική κρίση

Κυριάκος Αποστολίδης 
Β’ Επιμελητής Χειρουργικής Παίδων

30/04/20 13.30-15.00
Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση στο οξύ 
πνευμονικό οίδημα

Ευστρατία Σύρμου 
Β’ Επιμελήτρια Νευροχειρουργικής

07/05/20 13.30-15.00 Καρδιακή Ανεπάρκεια
Χριστόδουλος Παπαδόπουλος  
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ

21/05/20 13.30-15.00
Πιστοποίηση Θανάτου και αντιμετώπιση 
διλημμάτων κατά την σύνταξη του 
πιστοποιητικού

Δημήτριος Γαλεντέρης  
Ιατροδικαστής

04/06/20 13.30-15.00 Σιδηροπενική Αναιμία
Ελένη Ράπτη  
Ειδικός Γαστρεντερολόγος
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Βράβευση από τον υφυπουργό 
Μακεδονίας Θράκης Θ. Καράογλου
Σε ειδική τιμητική εκδήλωση, που πραγ-

ματοποιήθηκε για την πυροσβεστική 
και τους εθελοντές πολιτικής προστασίας 
στο υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης, 
τιμήθηκαν από τον υφυπουργό Θεόδωρο 
Καράογλου, οι εθελοντικές ομάδες πο-
λιτικής Προστασίας του δήμου μας για τη 
δράση και την προσφορά τους. Η εκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκινησι-
ακής φόρτισης και ήταν αφιερωμένη στην 
ηγεσία και το προσωπικό της πυροσβεστι-
κής υπηρεσίας, καθώς και των εθελοντικών 
ομάδων που ξεχώρισαν για την πολύτιμη 
προσφορά τους.
Ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Θε-
όδωρος Καράογλου εξήρε την προσφορά 
και την αυταπάρνηση πυροσβεστών και 
εθελοντών, τονίζοντας ότι κατά την περα-
σμένη αντιπυρική περίοδο είχαμε λιγότερες 

καμένες εκτάσεις, αν και είχαμε διπλάσιες 
πυρκαγιές.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν για 
την προσφορά τους και 24 συνολικά εθε-
λοντικές ομάδες, που συνδράμουν το έργο 
της πυροσβεστικής, μεταξύ των οποίων και 
οι εθελοντικές ομάδες του δήμου Θέρμης. 
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε παρουσία 
του εντεταλμένου συμβούλου πολιτικής 
προστασίας Θέρμης  Κωνσταντίνου Κου-
γιουμτζίδη.
«Για μία ακόμη φορά οι εθελοντές μας, 
μας κάνουν υπερήφανους. Η προσπάθεια 
επικεντρώνεται στο να συνεχίσουμε να απο-
τελούμε ως εθελοντές με πλούσια δράση 
στον δήμο μας, ένα κομμάτι της κοινωνίας 
μας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προ-
σφοράς στο κοινωνικό μας σύνολο. Το ση-
μαντικό παράδειγμα όλων των εθελοντικών 

ομάδων που προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στο δήμο 
Θέρμης σήμερα, αλλά και 
ευρύτερα, δημιουργεί τις κα-
τάλληλες προϋποθέσεις για 
τη συμμετοχή, ολοένα και 
περισσότερων συνδημοτών 
μας στην εθελοντική δράση 
και προσφορά. Οι εθελοντές 
πολιτικής προστασίας στο 
δήμο μας διευρύνονται και 
συστήνονται νέα παραρτή-
ματα όπως αυτό της Αγίας 
Παρασκευής και της Νέας 
Ραιδεστού. Πρωταρχικό μέλημα όλων, να 
συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην 
τοπική μας κοινωνία με ενεργό δράση στην 
αντιμετώπιση και διαχείριση έκτακτων προ-
βλημάτων και κρίσεων, αποτελώντας πο-

λύτιμους συνεργάτες του δήμου Θέρμης 

και άλλων φορέων του τόπου», ανέφερε 

χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο εντε-

ταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας 

του δήμου Θέρμης κ. Κουγιουμτζίδης.

9η Πανελλήνια άσκηση συνεργασίας 
εθελοντικών οργανώσεων

Οι εθελοντές έβαψαν το εκκλησάκι 
στο νεκροταφείο Τριαδίου

Τριάντα μέλη -εθελοντές 
της πολιτικής προστα-
σίας από τη  Θέρμη, τη 

Νέα Ραιδεστό και την Αγία 

Παρασκευή συμμετείχαν 

στην 9η πανελλήνια άσκηση 

συνεργασίας που πραγμα-

τοποιήθηκε στον Πολύγυρο 

και διήρκεσε τρεις μέρες. Η 

πανελλήνια άσκηση συνερ-

γασίας εθελοντικών οργα-

νώσεων πραγματοποιήθηκε 

στον δήμο Πολυγύρου το 

χρονικό διάστημα στις 29 και 30 Νοεμβρίου 

και την 1η Δεκεμβρίου 2019, υπό την αιγίδα 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής.

Η τριήμερη ενημερωτική εκδήλωση είχε σαν 

στόχο την ανάπτυξη της ομαδικότητας και το 

σωστό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων σε έκτακτα περιστατικά υψηλού κιν-

δύνου και συνολικά έλαβαν μέρος 150 εθε-

λοντές πολιτικής προστασίας.

Τα μέλη της πολιτικής προστασίας Θέρμης 

και των παραρτημάτων Νέας Ραιδεστού, Αγί-

ας Παρασκευής, συμμετείχαν σε πολλά και 

με διαφορετικά αντικείμενο σενάρια προ-

σομοίωσης πραγματικού γεγονότος, μέσα 

από τα οποία αποκόμισαν ιδιαίτερες γνώσεις 

αλλά και εμπειρίες.

Όπως ανέφεραν οι συμμετέχοντες μέσα από 

την τριήμερη εκπαίδευσή τους βελτιώθηκαν 

σε θέματα ομαδικότητας και ορθού συντονι-

σμού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης

Υπενθυμίζουμε στους συνδημότες μας που 

επιθυμούν να συνδράμουν στη νεοσύστατη 

ομάδα της Αγίας Παρασκευής, ότι μπορούν 

να επικοινωνούν με την υπεύθυνη Ευαγγελία 

Τσιραμπίδου στο τηλέφωνο 6970870000, 

προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδι-

κασία εγγραφής τους αλλά και κυρίως της 

εκπαίδευσής τους, συμμετέχοντας σε  εθελο-

ντικές δράσεις, σε ενημερωτικές εκδηλώσεις  

και θεματικά  σεμινάρια.

Το εκκλησάκι του Αγίου 
Ματθαίου στο νεκροτα-

φείο Τριαδίου άλλαξε κυριο-
λεκτικά όψη μετά την παρέμ-
βαση που πραγματοποιήθη-
κε από εθελοντές, με τους 
εθελοντές της πολιτικής προ-
στασίας του δήμου, να έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τα μέλη των εθελοντών πο-
λιτικής προστασίας Θέρμης, 
παρουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου 
Κωνσταντίνου Κουγιουμτζίδη, με πολλα-
πλές παρεμβάσεις συντήρησαν το χώρο των 
κοιμητηρίων με έμφαση στο εκκλησάκι που 
βρίσκεται εντός του νεκροταφείου Τριαδί-
ου. Απομάκρυναν φθαρμένα από το χρόνο 
υλικό και προχώρησαν άμεσα στις απαραί-
τητες επισκευές και στον συνολικό ελαιο-
χρωματισμό του. Στις εργασίες, μεταξύ των 
άλλων, περιλαμβάνονται και η βελτίωση της 
περίφραξης και το βάψιμο των κάγκελων, 
η συντήρηση του δαπέδου εσωτερικά και 
εξωτερικά, η τοποθέτηση νέων ραφιών εντός 
χώρου της εκκλησίας, οικοδομικές εργασίες 
εντός και περιμετρικά εκτός της εκκλησίας 
όπου απαιτούνταν, παρεμβάσεις συντήρη-
σης στο ξύλινο κιόσκι που βρίσκεται στην 
είσοδό της, καθώς και βάψιμο όλων κολό-

νων των λαμπτήρων σε όλη την έκταση του 

κοιμητηρίου.

«Οι εθελοντές μας δίνουν καθημερινά με τη 

δράση τους ουσιαστικό  περιεχόμενο στην 

έννοια του υπεύθυνου πολίτη. Αισθανόμα-

στε περήφανοι για την εθελοντική δράση και 

προσφορά στο δήμο Θέρμης που συνθέτουν 

τα μέλη εθελοντικής προστασίας σε Θέρμη, 

Βασιλικά και Μίκρα, τα οποία ενώνουν με 

κάθε ευκαιρία τις δυνάμεις τους σε μία κοινή 

προσπάθεια που υπηρετεί έναν στόχο : να 

κάνουμε τον τόπο μας, την κοινωνία μας πιο 

δίκαιη και πιο ανθρώπινη», αναφέρει χαρα-

κτηριστικά σε δηλώσεις του ο κ. Κουγιουμ-

τζίδης. Παράλληλα εξέφρασε τις θερμές του 

ευχαριστίες στους εθελοντές Άρη Βουρτσιά-

δη και Ιωάννη Μήτσιου που ηγήθηκαν της 

όλης προσπάθειας.

Ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Θ. Καράογλου (κέντρο) 
βραβεύει τους εθελοντές.

 Οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας από τη  Θέρμη, τη Νέα 
Ραιδεστό και την Αγία Παρασκευή στον Πολύγυρο.
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ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜ ERASMUS + 

Εξωστρεφές και ψηφιακό 
το δημοτικό σχολείο Ταγαράδων
Η πρόταση του δημοτικού σχολείου των Ταγαράδων 

ήταν ανάμεσα στις εκατόν εβδομήντα εννέα που επι-

λέχθηκαν προς χρηματοδότηση στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύνολο των τετρακοσί-

ων σαράντα σχεδίων που υπεβλήθησαν. Το πρόγραμμα 

εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 για τη σχολική εκπαίδευση 

και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της 

υποβολής πρότασης στο υ Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφι-

ών Ελλάδας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει κίνητρα στους εκ-

παιδευτικούς να επιδιώξουν την συμμετοχή του σχολείου 

σε διεθνείς δράσεις και συνεργασίες. Παράλληλα, το πρό-

γραμμα επιδιώκει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

με σκοπό την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των τε-

χνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας κατά τη μαθη-

σιακή διαδικασία αλλά και στην οργάνωση της σχολικής 

ζωής γενικότερα.

Στο σχέδιο συμπεριλαμβάνονται, εκτός από δραστηριότη-

τες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλο-

ντος, μετακινήσεις των εκπαιδευτικών σε διάφορες ευρω-

παϊκές πόλεις με σκοπό την παρακολούθηση εκπαιδευτι-

κών προγραμμάτων και την επιτόπια παρακολούθηση σε 

ευρωπαϊκά σχολεία.

Ήδη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης του Συλ-

λόγου Γονέων και Κηδεμόνων με ανοιχτή πρόσκληση προς 

κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις δραστηριότητες κινη-

τικότητας των εκπαιδευτικών μας και τις λεπτομέρειες του 

σχεδίου. 

«Ολοκληρώνοντας το έργο, ευελπιστούμε ότι θα είμαστε 

σε καλύτερη θέση να εξοπλίσουμε τους μαθητές και τις μα-

θήτριές μας με τις απαραίτητες δεξιότητες, έμπνευση και αυ-

τοπεποίθηση να γίνουν πολίτες του κόσμου και να ορίσουν 

τη δική τους θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι» δηλώνουν οι 

εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου Ταγαράδων.

Εθελοντικές παρεμβάσεις στο 
2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου

Ενημερωτική εκδήλωση για τον 
«Πισιώνα» στα Βασιλικά

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με πινέλα, χρώματα, εργα-
λεία, χαρούμενες φωνούλες και διάθεση για μαστορέματα, 

γονείς και παιδιά την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 διασκέδασαν, 

κατασκεύασαν και επισκεύασαν πολύχρωμα παγκάκια στις αυλές 

του σχολείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου. 

Αυτή ήταν η πρώτη δράση της «ομάδας κατασκευών» του συλλό-

γου γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τριλό-

φου, ο οποίος και είχε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη αυτής 

της δράσης.

Η ομάδα αποτελείται από γονείς και τα παιδιά τους, που έχουν απλά 

όρεξη και ιδέες για 

να φτιάξουν κα-

τασκευές που θα 

ομορφύνουν το 

σχολείο και ίσως 

καλύψουν και κά-

ποιες ανάγκες του. 

Είναι ανοιχτή να 

συμμετέχουν όσοι 

γονείς θέλουν και 

με όποιον τρόπο 

μπορούν, καθώς 

δεν χρειάζονται 

ειδικές γνώσεις ή 

εμπειρία. Απαραίτη-

το προσόν κρίνεται 

μόνο η διάθεση για 

συνεργασία.

Ενημερωτική εκδήλωση με τον χαρακτηριστι-
κό τίτλο «Πισιώνας αρχαιολογικά ευρήματα 

και ιστορικό παρελθόν» πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού καταστήμα-

τος Βασιλικών. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η 

Κοινότητα Βασιλικών και το Γυμνάσιο Βασιλικών 

στο πλαίσιο του μαθήματος ιστορίας, αλλά και με 

στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα αρχαι-

ολογικά ευρήματα αλλά και πτυχές της ιστορίας 

που είναι άγνωστες στην τοπική κοινωνία.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο τμη-

ματάρχης αρχαιολόγος της Εφορείας Φ.Α.Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης Ε. Παπαθανασίου, ο οποίος έχει 

ασχοληθεί και μελετήσει την συγκεκριμένη περι-

οχή. Όπως ανέφερε, ο όρος «Πισιώνας» για την 

περιοχή των Βασιλικών καταγράφεται ιστορικά 

από το 1.300. Ήταν μία περιοχή που άνηκε στην 

ιερά μονή της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, 

συνολικής έκτασης 7.239,5 στρεμμάτων, σύμφω-

να και με χρυσόβουλό του 1329. Την εποχή αυτή 

στο μετόχι διέμειναν και εργαζόταν σε 43 σπίτια 

144 άτομα. 

Αργότερα, τον 15ο ή 16ο αιώνα κατασκευάστηκε 

από τους Οθωμανούς ως πυργόσπιτο, ο πύργος 

των Βασιλικών ή πύργος «Ψιώνας» ή «Πισιώνας» 

στην περιοχή «Ψιώνα», πλησίον της επαρχιακής 

οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, λίγο πριν από 

τα Βασιλικά.

Σήμερα διασώζονται υπολείμματα του πύργου, 

ενώ σε απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού 

(του 1979) τον χαρακτηρίζει ως «ιστορικό διατη-

ρητέο μνημείο». Ο πύργος περιγράφεται ως «με-

ταβυζαντινός», που υποδηλώνει ότι χτίστηκε κατά 

την Οθωμανική περίοδο, αλλά δεν είναι γνωστό 

πότε ακριβώς.

Ο πύργος έχει τετραγωνική κάτοψη και σώζεται 

σε ύψος 4-5 μέτρων. Φαίνεται να ήταν μέρος ενός 

ευρύτερου φρουριακού περιβόλου ή οικιστικού 

συγκροτήματος. Δίπλα του υπάρχουν κατάλοιπα 

μιας δεξαμενής και ενός χαρακτηριστικού Οθω-

μανικού λουτρού που είναι από τα πιο αντιπρο-

σωπευτικά δείγματα τέτοιου κτίσματος σε όλη την 

Ελλάδα.

O πύργος των Βασιλικών ή «Πισιώνας».
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ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Νέα διοίκηση στην Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τη νέα Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης του δήμου Θέρμης όρισε με ομόφωνη απόφασή 
του το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης. Η θητεία των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί δύο (2) χρόνια και 
αποτελείται από : 
1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Λιάντα Δημήτριο, ως Πρόεδρο.
2. Την Δημοτική Σύμβουλο Κούτρη Ευαγγελία, με αναπλη-
ρώτρια την Δημοτικό Σύμβουλο Χατζηδημητρίου Φανή.
3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Αποστόλου Στυλιανό, με ανα-
πληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο    Μωραϊτη Αργύριο.
4.  Τον Δημοτικό Σύμβουλο Σαμαρά Σωκράτη, με αναπλη-
ρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο.
5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Φάσσα Χρήστο με αναπληρωτή 
τον Δημοτικό Σύμβουλο Καρκατζούνη Θεοφάνη (Φάνη).
6. Την κάτοικο -δημότισσα  Συντάκη Ελένη με αναπληρωτή 
τον κάτοικο -δημότη Ισδρά Ανέστη.
7. Τον κάτοικο -δημότη Γρηγοριάδη Παναγιώτη με αναπλη-
ρώτρια την κάτοικο -δημότισσα Σαριγιαννίδου Μαρίνα.
8. Την κάτοικο -δημότισσα Καραμανώλη Αργυρή  με ανα-
πληρώτρια την κάτοικο-δημότισσα Τζιβάνογλου Μαρία.
9. Τον κάτοικο-δημότη Μεταλούλη Αχιλλέα  με αναπλη-
ρώτρια  την κάτοικο-δημότισσα Χρόντσιου Μαρία.
10. Τον κάτοικο-δημότη Περήφανο Κωνσταντίνο με ανα-
πληρώτρια την κάτοικο-δημότισσα Ανδρέου Μαρία.
11. Τον κάτοικο-δημότη Σανδάλη Δημήτριο με αναπληρώ-
τρια του την κάτοικο-δημότισσα κ. Χρίστογλου Μαλαματί-
να.
12. Τον Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου Θέρμης Κυρίτση Γεώργιο  
με αναπληρωτή του τον Δ/ντη του ΕΠΑΛ Βασιλικών Γαλίτη 
Παντελή. 

13. Τον Δ/ντη του 2ου ΓΕΛ Μίκρας Κωνσταντινίδη Νικόλαο 
με αναπληρωτή του τον Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου Βασιλι-
κών Ζαλακώστα Αχιλλέα.
14. Την εκπρόσωπο της ένωσης Συλλόγων γονέων μαθη-
τών- μαθητριών Χατζηνούσκα Άννα, με αναπληρώτριά της 
την Χαλκιά Παναγιώτα.
15. Τον εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων Πλάκα 
Χρήστο, με αναπληρωτή του τον Χάλασα Φίλιππο.
Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. με φανερή ψηφοφο-
ρία εκλέχτηκε με εικοσιεννιά (29) ψήφους υπέρ αντιπρόε-
δρος ο Μεταλούλης Αχιλλέας.
Ο κ. Δ. Λιάντας γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Τρίλοφο. 
Είναι παντρεμένος με τη Σοφία Τέρνελη και έχει δύο παι-
διά την Παναγιώτα και τον Θεόδωρο. Αποφοίτησε από το 
εξατάξιο Γυμνάσιο Τριλόφου και είναι απόφοιτος της Σχο-
λής Εργοδηγών -Χημικών. Εργάστηκε στο Χημείο της Tosoi 
-Tecosa, στην εταιρεία Μπάρμπα Στάθης ως υπεύθυνος 
παραγωγής  για 14 χρόνια, στην ΕΤΒΑ ως υπεύθυνος στο 
τμήμα περιβάλλοντος της βιομηχανικής περιοχής Φλώρινας 
-Έδεσσας, με κύρια ευθύνη τον έλεγχο αποβλήτων των ερ-
γοστασίων  της βιομηχανικής περιοχής και απόδοσης κοινο-
χρήστων στη Μ.Κ.Α (βιολογικός καθαρισμός). Παράλληλα 
ήταν συνδικαλιστής και εκπρόσωπος συλλόγων Β. Ελλά-
δος. Διαιτητής ποδοσφαίρου (Β’ εθνικής κατηγορίας) και 
παρατηρητής αγώνων ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Μ. Μακεδο-
νίας. Είναι η δεύτερη θητεία του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο διετέλεσε πρό-
εδρος της Πρωτοβάθμιας σχολικής Επιτροπής του δήμου 
Θέρμης.

Ο κ. Α. Μεταλούλης σπούδασε θεολογία και δημοσιο-
γραφία και σήμερα εργάζεται ως δημοσιογράφος ελεύ-
θερος επαγγελματίας. Συνεργάζεται για την έκδοση της 
μηνιαίας εφημερίδας «Θέρμης δρώμενα», ενώ εργάστηκε 
για πολλά χρόνια σε ημερήσιες εφημερίδες, καθώς και σε 
εβδομαδιαίες εκδόσεις και περιοδικά.
Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος ανάπτυξης 
ακαδημιών του Αθλητικού Πολιτιστικού Ομίλου Θέρμης «Ο 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ», αντιπρόεδρος και υπεύθυνος επικοινωνίας 
του πανελληνίου συλλόγου «Ιαματικών Πηγών και Λου-
τροπόλεων Ελλάδας». Διετέλεσε μέλος της Πρωτοβάθμιας 
σχολικής Επιτροπής του δήμου Θέρμης, του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονί-
κης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
1ου Γυμνασίου Θέρμης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Θέρμης και στο παρελθόν 
πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών της Θεολογικής Σχολής 
του Α.Π.Θ.

Ο Λιάντας Δημήτρης. Ο Μεταλούλης Αχιλλέας.

Εκδήλωση του ΕΚΕΚ ΑμεΑ για την
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή τον εορτασμό της παγκό-
σμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, 

το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Θεσσα-
λονίκης διοργάνωσε εκδήλωση παρουσία-
σης του έργου και των δράσεών του, στο 
δημοτικό θέατρο Θέρμης. Βασικός σκοπός 
της εκδήλωσης είναι η προάσπιση των δι-
καιωμάτων των ΑμεΑ, η σημαντικότητα της 
χειραφέτησης και αυτοδιάθεσής τους και η 
υποχρέωσή μας να σταθούμε αρωγοί στην 
δημιουργία μιας κοινωνίας όπου η ισοτιμία 
αποτελεί καθημερινή εφαρμογή.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
έγινε παρουσίαση του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Λακκιάς 
από τις/τους καταρτιζόμενες/ους, συντελώ-
ντας έτσι στην ζητούμενη εξωστρέφεια της 
σχολής και στην ανάδειξη των επιτευγμά-
των των καταρτιζόμενων της.
Οι καταρτιζόμενες και οι καταρτιζόμενοι 

είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν το πα-
ραγόμενο έργο της σχολής μέσα από την 
εκδήλωση, καθώς και με την ανάδειξη των 
προϊόντων που δημιουργούν.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβα-
νε, επίσης, την παρουσίαση του ΕΚΕΚ ΑμεΑ 
Λακκιάς μέσα από τον φωτογραφικό φακό 
ενός σπουδαστή, ένα μουσικό διάλογος 
ανάμεσα στις χορωδίες του 1ου Δημοτικού 
Θέρμης και του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Λακκιάς, ένα 
χορό αφιέρωμα στην επιλόχειο κατάθλιψη 
και το θεατρικό δρώμενο « Μπορείς να με 
εμπιστευτείς».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προ-
βολή βίντεο με θέμα «Η δουλειά τους δίνει 
φτερά για πετάξουν μόνοι» και την απο-
νομή τιμητικής πλακέτας σε διακριθείσες /
θέντες σπουδάστριες /στές στον τομέα του 
χορού και του αθλητισμού.

Ρεπορτάζ

Στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου 
παραδόθηκε, η βοήθεια που συγκε-

ντρώθηκε, με πρωτοβουλία της κοινοτι-
κής συμβούλου Θέρμης Μάγδας Μπα-
ραχάνου και του πρόεδρο των μελών 
του ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέα Βιολιτζή.

Με την ευκαιρία η διοίκηση των μελών 

του ΚΑΠΗ Θέρμης ευχαριστεί όλους 

όσους  βοηθήσαν στην προσπάθειά να 

συγκεντρωθούν είδη πρώτης ανάγκης για 

το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου.

Βοήθεια στο Παιδικό 
Χωριό SOS Πλαγιαρίου
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗ

Οι εορτές των Χριστούγεννων και της 
Πρωτοχρονιάς, όπως κάθε χρόνο, 

φέρνουν μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύ-
ης και ψυχικής ανάτασης για να προσεγ-
γίσουμε τους άλλους και να δώσουμε 
προτεραιότητα στις δικές του ανάγκες. Με 
αυτή την αίσθηση  το Κέντρο Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 
(ΚΔΑΠμεΑ) «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» στη Θέρμη, 
άνοιξε τις πόρτες του την Παρασκευή 13 
Δεκεμβρίου, σε όλους όσους θέλησαν να 
συμμετάσχουν σε μία ανοιχτή εκδήλωση 
για τα Χριστούγεννα. Face painting, ει-
καστικό εργαστήρι, σκιτσογραφία, στο-
λισμός μάφιν,  ψυχοκινητικά παιχνίδια, 
photobooth, κλασσική μουσική υπό τον 
ήχο live βιολιών, παραδοσιακά κάλαντα 

και πολλά ακόμη γέμισαν ένα υπέροχο 
απόγευμα με πολύ κέφι και πολλές ευχές 
για καλές γιορτές.

Τα Χριστουγεννιάτικά κάλα-
ντα έψαλε στην εκδήλωση η 
χορωδία του συλλόγου Γηγε-
νών Μακεδόνων Θέρμης, ενώ 
ο πρόεδρος του συλλόγου 
Ανέστης Κεφαλάς πρόσφερε 
εκ μέρους της χορωδίας ένα 
δώρο το οποίο θα χαρίσει πολ-
λά χαμόγελα στα παιδιά του 
ΚΔΑΠμεΑ. 
Τα παιδιά του ΚΔΑΠμεΑ και το 
προσωπικό της δομής ευχαρι-
στούν ιδιαίτερα τη Χαρά και τον Χρήστο 
για τα τραγούδια τους, την Μπέτυ για το 
ντουέτο του βιολιού, τη Χριστίνα για τις 
σκιτσογραφίες της, το κατάστημα ΓΕΩΚΑΤ 
στη Θέρμη και την πρόεδρο της Κοινό-

τητας Τριλόφου Κατερίνα Λιόλιου, για 

την προσφορά της σε κρασί… και όλους 

όσους τιμήσαν με την παρουσία τους την 

εκδήλωση.

Τριάντα πέντε (35) σακούλες με τρόφιμα 
προσέφεραν οι μαθητές του Ελληνικού 

Κολεγίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δή-
μου Θέρμης ενόψει της διανομής των ειδών σε 
όλους τους δικαιούχους του για τα Χριστούγεν-
να και την Πρωτοχρονιά.
Τα τρόφιμα παρέδωσαν μαθητές και μαθήτριες 
του Λυκείου συνοδευόμενοι από τους Καθηγη-
τές τους Σουζάνα Αθανασάκη, Ευάγγελο Σταυ-
ρίδη και Θεόδωρο Πετρόπουλο, τονίζοντας ότι 
με τον τρόπο αυτό θέλουν να συμβάλλουν στο 
γιορτινό τραπέζι της κάθε οικογένειας του δή-
μου μας που βρίσκεται σε ανάγκη.
Κατά την παράδοση των τροφίμων η υπεύθυ-
νη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Μαριάννα 
Μαλλιαρού ευχαρίστησε τη διεύθυνση του 
σχολείου και την κ. Φουντά αλλά και τα παιδιά, 
που για μία ακόμη χρονιά συμβάλουν στο έργο 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου αυτές τις Άγιες 
μέρες. Σημείωσε επίσης πως μία μικρή πράξη 
προσφοράς, όπως μια σακούλα με τρόφιμα 
συσσωρεύεται και λειτουργεί προσθετικά σε 
μία μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται στις 

Κοινωνικές δομές του δήμου Θέρμης και στο τέ-
λος όλοι μαζί μπορούμε και  επιτυγχάνουμε μια 
σημαντική και αξιόλογη καλή πράξη.
Στη συνέχεια οι μαθητές και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό του σχολείου επισκέφτηκαν το 
δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο 
ο οποίος αφού ευχαρίστησε τα παιδιά για την 
πρωτοβουλία τους, συνεχάρη τη διεύθυνση και 
το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκουν στα 
παιδιά τις αξίες της προσφοράς και της αγάπης 
προς το συνάνθρωπο. Εξήγησε στα παιδιά πως 
οι ανάγκες των καιρών οδήγησαν τη δημοτική 
αρχή στη δημιουργία μόνιμων κοινωνικών δο-
μών όπως αυτή του Κοινωνικού μας Παντοπω-
λείου, που λειτουργεί και προσφέρει σταθερά 
και αδιάκοπα σε συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη από το 2009 έως σήμερα. Τόνισε πως 
η προσπάθεια του δήμου αυτές τις γιορτές επι-
κεντρώνεται στο να μην μείνει αβοήθητος και να 
μη νιώσει μόνος κανείς συνδημότης μας και ευ-
χαρίστησε ιδιαίτερα τα παιδιά τη διεύθυνση και 
το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολεγίου για 
την πράξη ανθρωπιάς.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο 
ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»  

Προσφορά αλληλεγγύης από τους μαθητές του Ελληνικού Κολεγίου

Η γιορτή ήταν ολοήμερη.

Η χορωδία του συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης.

Εκδήλωση για τον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη στην Περιστερά

Εκδήλωση για τον Άγιο Γεώργιο Καρσλί-
δη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων της Περιστέρας. Την 
εκδήλωση συνδιοργάνωσαν την Κυριακή 
10 Δεκεμβρίου 2019 ο Πολιτιστικός σύλ-
λογος Περιστέρας και ο «Σύνδεσμος Νέων 
Αγία Ακυλίνα» του Ζαγκλιβερίου.
Ο Όσιος Γεώργιος του Καρσλίδη γεννήθη-
κε το 1901 μ.Χ. στην Αργυρούπολη του 
Πόντου και το βαφτιστικό του όνομα ήταν 

Αθανάσιος. Έμεινε από μικρός ορφανός και 
μάλιστα οι γονείς του πέθαναν την ίδια ημέ-
ρα. Όμως, αμέσως φανερώθηκαν τα σημεία 
της κλήσεως και της χάριτος. Παιδί ακόμα, 
προσεύχονταν συνεχώς, έκανε νηστείες και 
επτά χρονών πήγε και προσκύνησε την Πα-
ναγιά του Σουμελά. 
Δόκιμος μοναχός έγινε σε ηλικία μόλις εν-
νέα ετών. Η κουρά του σε μοναχό έγινε το 
1919 σε ηλικία 18 ετών και στην συνέχεια 

χειροτονήθηκε διάκονος.
Τις τραγικές ημέρες του διωγμού της Εκκλη-
σίας στην Γεωργία, ο νεαρός Ιεροδιάκονος 
συνελήφθη, υπέστη φυλακίσεις, ταπεινώ-
σεις, διαπομπεύσεις και βασανισμούς. Κα-
ταδικάσθηκε μάλιστα σε θάνατο και τουφε-
κίστηκε, αλλά διεσώθη.
Το 1925 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και 
πνευματικός, ενώ το 1929 μ.Χ. ήρθε, μετά 
από πολλές περιπέτειες στη Σίψα (στο συ-

νοικισμό των Ταξιαρχών Δράμας) της Ελλά-
δας, όπου έζησε τα τελευταία τριάντα, από 
τα πενήντα οκτώ χρόνια της ζωής του.
Καταδικάσθηκε και πάλι σε θάνατο το 1941 
από τους Βουλγάρους εισβολείς και σώθη-
κε και πάλι, για να συνεχίσει την ζωή μέχρι 
την ημέρα της κοίμησης του, στις 4 Νοεμ-
βρίου 1959. Η αγιοκατάταξη του Οσίου Γε-
ωργίου, έγινε το 2008 από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στην Δράμα.
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Εκλέχθηκαν οι νέες τριμελείς συντονιστικές 
επιτροπές στα ΚΑΠΗ
Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η διαδικασία και 

αναδείχτηκαν οι νέες συντονιστικές επιτροπές των Κέ-

ντρων Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων του δήμου Θέρ-

μης κατά τη διάρκεια τριών εκλογικών διαδικασιών που 

πραγματοποιήθηκαν στις Δημοτικές Ενότητες Μίκρας, Θέρ-

μης και Βασιλικών αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι με βάση το νέο εσωτερικό κανονισμό λει-

τουργίας όλες οι συντονιστικές επιτροπές των μελών είναι 

τριμελείς. Οι εκλογές διεξήχθησαν την Κυριακή 1 Δεκεμ-

βρίου 2019, στην Δημοτική Ενότητα Μίκρας, στα ΚΑΠΗ 

Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Καρδίας και Κ. Σχολαρίου, την Κυ-

ριακή 8 Δεκεμβρίου 2019, στην Δημοτική Ενότητα Θέρμης, 

στα ΚΑΠΗ Θέρμης, Τριαδίου, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού 

και Ν. Ρυσίου και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, στην 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, στα ΚΑΠΗ Βασιλικών, Αγ. 

Αντωνίου, Αγ. Παρασκευής και Σουρωτής.

Οι νέες επιτροπές των μελών των ΚΑΠΗ του δήμου μας 

αποτελούνται έχουν την εξής σύνθεση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ
Στο ΚΑΠΗ Τριλόφου τη νέα συντονιστική επιτροπή αποτε-

λούν οι: Παπαναγιώτου Ευάγγελος, πρόεδρος, Φαραντζος 

Ιωάννης, Γ. Γραμματέας και Μπεντιλλα Παρασκευή, ταμίας, 

ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Παπασιδέ-

ρης Κωνσταντίνος, πρόεδρος, Παπαγρηγορίου Σπυρίδων 

και Πάνος Θεόδωρος, μέλη.  

Στο ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου τη νέα συντονιστική επιτροπή απο-

τελούν οι: Παπαζογλου Ιωάννης, πρόεδρος, Χαράμογλου 

Δημήτριος, Γ. Γραμματέας και Κουλέτας Κωνσταντίνος, τα-

μίας, ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Περή-

φανου Κωνσταντίνα, πρόεδρος, Ζωντανού Κωνσταντίνα και 

Τριανταφύλλου Αθανασία μέλη. 

Στο ΚΑΠΗ Καρδίας τη νέα συντονιστική επιτροπή απο-

τελούν οι: Χαρισοπούλου Ιωάννα, πρόεδρος, Κακαρινού 

Έφη, Γ. Γραμματέας και Ντικίκου Πανδώρα, ταμίας, ενώ 

στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Χατζηγιάννης 

Μιχάλης, πρόεδρος, Αξαρίδης Ιωάννης και Βλάχος Φώτιος 

μέλη.

Στο ΚΑΠΗ Σχολαρίου τη νέα συντονιστική επιτροπή απο-

τελούν οι: Μαυρίδης Δημήτριος, πρόεδρος, Τριανταφυλλί-

δου Αναστασία Γ. Γραμματέας,  Κούτσογλου Σοφία, ταμίας, 

ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Καφές Γε-

ώργιος, πρόεδρος, Μπότσογλου Χρήστος και Ζοντουρίδης 

Γεώργιος μέλη. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ
Στο ΚΑΠΗ Θέρμης τη νέα 

συντονιστική επιτροπή απο-

τελούν οι: Βιολιτζής Ανδρέ-

ας,  πρόεδρος, Καμπουρίδου 

Ελένη, Γ. Γραμματέας, Λαζα-

ρίδης Στέφανος, ταμίας ενώ 

στην εξελεγκτική επιτροπή 

εκλέχτηκαν οι: Αραμπατζής 

Χρήστος, πρόεδρος, Κούμα-

λας Ιωάννης και Τυμπανίδης 

Νικόλαος μέλη. 

Στο ΚΑΠΗ Τριαδίου τη νέα 

συντονιστική επιτροπή απο-

τελούν οι: Ιωαννίδου Ελένη, 

προέδρος, Καλίγκου Ιφιγένεια Γ. Γραμματέας, Μιχαηλίδης 

Λεωνίδας, ταμίας ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτη-

καν οι: Ευθυμιάδης Λάζαρος, πρόεδρος, Παπαδόπουλος 

Νικόλαος και Στεφανίδης Παναγιώτης, μέλη.

Στο ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού τη νέα συντονιστική επιτροπή 

αποτελούν οι: Σαρρή Κυριακή, πρόεδρος, Μανωλέση 

Φωτεινή, Γ. Γραμματέας και Αλβανός Γεώργιος, ταμίας, 

ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Μαϊκουσης 

Αντώνης, πρόεδρος και Βασιλειάδου Ελένη και Βουλινού 

Γεωργία μέλη.  

Στο ΚΑΠΗ Ταγαράδων τη νέα συντονιστική επιτροπή 

αποτελούν οι: Φράγκος Δημήτριος, πρόεδρος, Γκουτζαμά-

νη Ελευθερία, Γ. Γραμματέας και Παπαδόπουλος Παύλος, 

ταμίας, ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Βλι-

αγκόφτης Μενέλαος, πρόεδρος, Ταβουλάρης Νικόλαος και 

Βλαντώνης Διονύσιος, μέλη. 

Στο ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου τη νέα συντονιστική επιτροπή απο-

τελούν οι: Κεχαγιάς Κωνσταντίνος, πρόεδρος, Δεληγιάννη 

Ελευθερία, Γ. Γραμματέας και Καλοχωρίδου Ελένη, ταμίας, 

ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Κελγιάννης 

Χαρίλαος,  πρόεδρος, Μυργιάλης Λουκάς και Τζήκος Κων-

σταντίνος, μέλη. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Στο ΚΑΠΗ Βασιλικών τη νέα συντονιστική επιτροπή απο-

τελούν οι: Δημητρούλας Βασίλειος, πρόεδρος, Μαυρου-

δής Ευριπίδης, Γ. Γραμματέας και Παπαφιλίππου Ανδρονί-

κη, ταμίας, ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: 

Σφονδύλη Ευαγγελία, πρόεδρος, Αλωπούδης Αστέριος και 

Τριανταφύλλου Φωτεινή, μέλη. 

Στο ΚΑΠΗ Αγ. Αντωνίου τη νέα συντονιστική επιτροπή 

αποτελούν οι: Σιμοπούλου Γεωργία, πρόεδρος, Καρασαβ-

βιδου Χριστίνα Γ. Γραμματέας και Παπαδόπουλος Κων/

νος, ταμίας, ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: 

Μαρούδας Αθανάσιος, πρόεδρος, Κυζιρίδης Ιωάννης και 

Σοάννης Αθανάσιος, μέλη. 

Στο ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής τη νέα συντονιστική επιτρο-

πή αποτελούν οι: Αναγνώστου Τριανταφυλλιά, πρόεδρος, 

Πολυζώνη Ταουσιάνη Μαρία, Γ. Γραμματέας και Μιχαλό-

πουλος Γρηγόρης, ταμίας, ενώ στην εξελεγκτική επιτροπή 

εκλέχτηκαν οι:

Εμμανουηλίδου Σοφία, πρόεδρος, Μανδρέκη Αικατερίνη 

και Χαρίτος Αντώνης, μέλη.

Τέλος στο ΚΑΠΗ Σουρωτής τη νέα συντονιστική επιτροπή 

αποτελούν οι: Ασλάνη Αθανασία, πρόεδρος, Μαυρουδής 

Αστέριος, Γ. Γραμματέας και Μηνάς Ηλίας, ταμίας, ενώ στην 

εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Μουστάκα Αικατερί-

νη, πρόεδρος, 

Τζιτζίρα Κούτρα Κυριακή και  Τσακμάκης Δημήτριος, μέλη.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος ευχήθη-

κε στις νέες διοικήσεις των μελών των ΚΑΠΗ του δήμου 

μας καλή επιτυχία στο έργο τους κατά την νέα πορεία που 

ξεκινάει, για την επόμενη διετία. Παράλληλα εξέφρασε τη 

βεβαιότητά του ότι θα συνεχιστεί η εξαιρετική συνεργασία, 

των διοικήσεων και της δημοτικής αρχής ώστε να επιτευ-

χθούν οι κοινοί στόχοι για τους ανθρώπους της τρίτης ηλι-

κίας δίνοντας πάντα λύσεις σε προβλήματα που τους απα-

σχολούν και αναβαθμίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες που 

τους παρέχονται.
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ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αφιερωμένη στα 70 χρόνια ιστορίας του 
συλλόγου ήταν η επετειακή εκδήλω-

ση που πραγματοποίησε ο Αθλητικός Πο-

λιτιστικός Όμιλος Θέρμης «Ο Θερμαϊκός» 

στο κοσμικό κέντρο Jani το Σάββατο 21 

Δεκεμβρίου 2019.

Καλωσορίζοντας τους παραβρισκόμενους 

ο Γ. Γραμματέας του συλλόγου Α. Μετα-

λούλης επεσήμανε ότι ο σύλλογος ιδρύ-

θηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1949, από 

τους: Απόστολο Θ. Χατζηαθανασίου, Κων-

σταντίνο Αθ. Σαράφη, Νικόλαο Π. Καϊνα-

μίση, Σωκράτη Ι. Παλαιστή, Πέτρο Κ. Κα-
ραπαναγιώτη, Θωμά Α. Πασπαλά, Αχιλλέα 
Χατζηαθανασίου, 8) Μιχάλη Ι. Τριαντα-
φυλλίδη, 9) Απόστολο Ι. Τζήκα, Ευάγγελο 
Ν. Παπαθεοδώρου, Χρήστο Π. Δαδάτση, 
12) Χρήστο Α. Μπουλιώνη, Στέργιο Χ. 
Τάτση, Θεοφάνη Ν. Αβραμίδη, Ιωάννη Π. 
Κωνσταντίνου, Βασίλειο Χ. Μαυρίδη, Πα-
ναγιώτη Μ. Ερμείδη, Κωνσταντίνο Πασι-
πουλαρίδη, Αθανάσιος Χ. Δεληγκάρη και 
Ηλία Δ. Μιχαηλίδη με την επωνυμία αθλη-
τικό σωματείο «Ποδοσφαιρικός Αθλητικός 

Όμιλος Θέρμης». 
Αρχικά τα χρώματα του 
σωματείου ήταν το μαύρο 
και το κίτρινο, ενώ από το 
1951 και μετά αγωνίστηκε 
με χρώματα το πράσινο 
και λευκό και με έμβλημα 
το τετράφυλλο τριφύλλι, 
το σύμβολο της καλή τύ-
χης. Σημαντική σταθμοί 
στην 70χρόνη ιστορία του 
συλλόγου ήταν η νομιμο-
ποίησή του από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού 
στις 27 Φεβρουαρίου 1960  
και η αναγνώρισή του από 
την Ελληνική Ποδοσφαι-
ρική Ομοσπονδία στις 17 
Οκτωβρίου του 1968.
Στις 31 Μαΐου 1996 ο σύλ-

λογος μετονομάστη-
κε από «Αθλητικός 
Ποδοσφαιρικός Όμι-
λος Θέρμης «ο Θερ-
μαϊκός» σε «Αθλη-
τικός Πολιτιστικός 
Όμιλος Θέρμης «ο 
Θερμαϊκός».
«Τα χρόνια αυτά οι 
ομάδες του συλ-
λόγου σημειώνουν 
μεγάλες επιτυχίες. 
Κατάκτηση κυπέλου 
ερασιτεχνών Ε.Π.Σ.Μ. 2 φορές στο ποδό-
σφαιρο και άνοδο στην Δ και την Γ Εθνική 
κατηγορία, συμμετοχή στο Final For γυναι-
κών και την Α1 κατηγορία του μπάσκετ, κα-
τάκτηση κυπέλου και άνοδος κατηγοριών 
στο Βόλεϊ, πλασάρισμα στην κορυφή της 
Θεσσαλονίκης για το σκάκι, πανευρωπαϊ-
κές διακρίσεις για το Κινγκ Μπόξινγκ» επε-
σήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος 
του συλλόγου Χ. Αμπατζίδης. 
Ο πρόεδρος του συλλόγου απεύθυνε ιδι-
αίτερες ευχαριστίες προς όλους τους πα-
ραβρισκόμενους, το δήμο Θέρμης και το 
Α.Κ.Θ. και την ιδιαίτερα την Ε.Ε.Ε.Θ. και τον 
πρόεδρο της Σ. Πιστέλα και τα μέλη της και 
τη σύμβουλο του Ε.Ε.Θ. Φ. Μπλιούμη, για 
την υποστήριξή τους προς το σύλλογο.
Τις ευχές του για θετική συνέχεια στα τμή-
ματα του συλλόγου και καλές γιορτές εξέ-

φρασε από την πλευρά του ο δήμαρχος 

Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος. Ο δήμαρχος 

Θέρμης πραγματοποίησε και την απονομή 

τιμητικής πλακέτας στον Μιχάλη Παχίτσα.

για την χρόνια προσφορά του στον σύλλο-

γο. 

Το Δ.Σ. του Α.Π.Ο. Θερμαϊκός Θέρμης απέ-

νειμε τιμητική πλακέτα στην αντρική ομάδα 

ποδοσφαίρου για την κατάκτηση του κυ-

πέλλου της Ε.Π.Σ.Μ. και την κατάκτηση 

του super cup της περιόδου 2018-2019 

και την άνοδο στην Γ Εθνική κατηγορία. Τις 

βράβευσής στους αρχηγούς αλλά και σε 

όλους τους παίκτες της ομάδας, πραγμα-

τοποίησαν η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος 

της ΔΕΠΠΑΘ Ν. Παπαδάκη και Ν. Λαγός 

και οι αντιδήμαρχοι Θέρμης Α. Τσολάκης 

και Π. Πονερίδης.

«Αθλητισμός και διατροφή» ήταν ο τίτλος 

της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 

στο πολιτιστικό κέντρο Ταγαράδων. Την εκ-

δήλωση συνδιοργάνωσαν η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., 

το Κέντρο Πολιτισμού Ταγαραδών και ο 

αθλητικός σύλλογος Θρίαμβός Ταγαρά-

δων. Το πολύ ενδιαφέρον θέμα ανέπτυξε 

η διαιτολόγος -διατροφολόγος Κατερίνα 

Μιχαλάκα. Η ομιλήτρια ανέλυσε τα οφέλη 

της μεσογειακής διατροφής και την αξία της 

καθημερινής άσκησης στην αντιμετώπιση 

των φαινομένων παχυσαρκίας.

Με τρεις αθλητές συμμετείχε ο αθλητι-
κός σύλλογος Ταεκβοντο Βασιλικών 

στο 3ο πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδας. Στις 

σημαντικές διακρίσεις των αθλητών του 

συλλόγου συμπεριλαμβάνονται η 1η θέση 

του Ευθύμη Κλειμανδάκη, 

η 3η θέση του Γιώργου Κα-

λογρή, η 3η θέση του Άγ-

γελου Παυλίδη, η 4η θέση 

του Μανώλη Κλειμανδάκη 

και η 5η θέση της Δώρας 

Βαβάτσικα, στις κατηγορί-

ες τους αντίστοιχα. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ο αθλη-

τής Ευθύμης Κλειμανδάκης, κερδίζοντάς 

2 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο σε τρεις 

συνεχόμενες διοργανώσεις εξασφάλισε τη 

συμμετοχή του στην ομάδα επίλεκτων Βο-

ρείου Ελλάδας για το 2020. 

Εκδήλωση για την διατροφή Διακρίσεις για το Ταεκβοντο Βασιλικών

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος βραβεύει τον Μ. Παχίτσα.

Με τρείς αθλητές συμμετείχε ο σύλλογος μας 
στο 3ο Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος. 
 
1 θέση ΚΛΕΙΜΑΝΔΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ. 
3 θέση ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 
4 θέση ΚΛΕΙΜΑΝΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
 

👉👉 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αθλητής μας 
Κλειμανδάκης Ευθύμης 

 κερδίζοντας 2 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο στα 
τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα 

Βορείου Ελλάδος 2019 
κατάφερε να μπει στην επίλεκτη ομάδα 

Βορειου Ελλάδος(κλιμάκιο)για το έτος 2020!!!! 
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας ... 

 

Η αντρική ομάδα ποδοσφαίρου του Θερμαϊκού Θέρμης 
κατά την βράβευσή της.
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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 

Στην προεδρική φρουρά εντάχθηκε 
η Θρακιώτικη φορεσιά 

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 9 2

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Μετά από τρία χρόνια πολλών συ-
ζητήσεων και προσπάθειας της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών 

Σωματείων με το στρατιωτικό γραφείο 

της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρα-

τίας έγινε τελικά πραγματικότητα το όνει-

ρο των απανταχού Θρακιωτών. Πλέον 

η Θρακιώτικη παραδοσιακή φορεσιά 

εντάχθηκε στο αρχείο των εθνικών πα-

ραδοσιακών ενδυμασιών της Προεδρικής 

φρουράς.

Η ένταξη της Θρακιώτικης φορεσιάς έγινε 

σε μια πολύ σημαντική για τους Θρακιώ-

τες χρονιά καθώς το 2020 συμπληρώνο-

νται 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της 

απελευθερωμένης Θράκης με την Ελλά-

δα.

Οι Εύζωνοι θα φορούν από δω και στο 

εξής την Θρακιώτικη φορεσιά με «επίση-

μη πρώτη» την 14η Μαΐου 2020.

Η πολύ συγκινητική εκδήλωση πραγ-

ματοποιήθηκε στην αίθουσα τιμών του 

στρατοπέδου Γεώργιου Τζαβελλα την 

οποία τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε.ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος 

Παυλόπουλος και όλης της θρησκευτικής 

και πολιτικής ηγεσίας της Θράκης καθώς 

και των Θρακιώτικων Ομοσπονδιών της 

Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Στην προσπάθεια αυτή ο Θρακιώτικος 

σύλλογος του δήμου μας, ο σύλλογος 

Θρακιωτών Μανδριτσιωτών Θέρμης συ-

νέβαλε οικονομικά για να οπλίσει την 

Θρακ ιώτ ικη 

φορεσιά με 

ένα σετ χει-

ρ ο π ο ί η τ ω ν 

μ α χ α ι ρ ι ώ ν , 

αν τ ιπροσω -

πεία μάλιστα 

του συλλό-

γου παρα-

βρέθηκε στην 

τελετή έντα-

ξης στο τάγμα της προεδρικής φρουράς 

στο στρατόπεδο Γεωργίου Τζαβέλα.

Τον σύλλογο Θρακιωτών Μανδριτσιω-

τών Θέρμης εκπροσώπησαν η πρόεδρος 

Μαρία Καμπουρίδου η αντιπρόεδρος 

Φλωρεντία Χατζοπούλου και το μέλος 

του ΔΣ Χρυσούλα Σερλέτη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Εορταστικές δράσεις
Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Εορτασμός της ημέρας 
ενόπλων δυνάμεων

Με την «γουρουνο-
χαρά» ολοκλη-

ρώθηκε με επιτυχία το 

πρόγραμμα εορταστικών 

δράσεων του συλλόγου 

Σερραίων κατοίκων Θέρ-

μης,  

Οι εορταστικές δράσεις 

ξεκίνησαν με την επίσκε-

ψη στο Κέντρο Επιστη-

μών και Μουσείο Τεχνο-

λογίας NOESIS. Εκεί τα μέλη του συλλό-

γου είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το 

πρωτότυπο και απίθανο θεματικό πάρκο 

την «Οδύσσεια».

Ακολούθησε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

για τα παιδιά του παιδικού χορευτικού 

τμήματος, αλλά και γενικότερα τα παιδιά 

του συλλόγου.

Παραμυθάκια, στόλισμα και άναμμα του 

Χριστουγεννιάτικου δένδρου, κάλαντα 

και παραδοσιακοί χοροί ενώ ο αγαπημέ-

νος άγιος των παιδιών, ο Άγιος Βασίλης, 

μοίρασε πολλά δώρα. 

Το εορταστικό πρόγραμμα ολοκληρώθη-

κε με την Χριστουγεννιάτικη φιλανθρω-

πική εκδήλωση αγάπης, την Παρασκευή 

20 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Παραμάνα 

της Θέρμης. Οι πολυάριθμοι παραβρι-

σκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν, 

Σερραϊκά εδέσματα και τσιγαρίδες και να 

ανταλλάξουμε ευχές για τις γιορτές. Τα 

έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν σε συ-

νανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Χριστουγεννιάτικο παζάρι για την ενί-
σχυση των δράσεων του Παιδικού 

Χωριού SOS Πλαγιαρίου διοργάνωσε 

στην στη Χ.Α.Ν.Θ. η διοικούσα επιτρο-

πή Θεσσαλονίκης φίλων του Παιδικού 

Χωριού SOS Πλαγιαρίου. Την εκδήλωση 

στήριξε με την παρουσία του και ο αντι-

δήμαρχος παιδείας του δήμου Θέρμης 

Στέλιος Αποστόλου.

Την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων τί-
μησαν, όπως κάθε χρόνο, την Πέμπτη 

21η Νοεμβρίου 2019, ο δήμος Θέρμης 
και ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματι-
κών και Σωμάτων Ασφαλείας του δήμου 
Θέρμης «Παύλος Μελάς ο Μακεδονομά-
χος». 
Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλάμ-
βανε την τέλεση θείας λειτουργίας στον 
Ι. Ν. Αγίου Νικολάου και αμέσως μετά 
την εκφώνηση επετειακής ομιλίας για τις 
ένοπλες δυνάμεις, από τον πρόεδρο του 

Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα-
λείας του δήμου Θέρμης,  Αλέξανδρο 
Καραγιάννη Ταξίαρχο ε.α. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνη-
μόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων 
υπέρ των πεσόντων στο μνημείο του 
προαύλιου του Ιερού Ναού. Μετά την 
ολοκλήρωση της τελετής ο Σύνδεσμος 
παράθεσε μία μικρή δεξίωση στο χώρο 
της «ενοριακής κυψέλης του ιερού ναού 
Αγίου Νικολάου Θέρμης.

Από δεξιά οι κ.κ. Σερλέτη, Χατζοπούλου και Καμπουρίδου με τον 
πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο (κέντρο). 
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ΓΙΑ ΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΧΟΣΥΒΑ

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 9 2

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Χριστουγεννιάτικη μουσικοχορευτική 
εκδήλωση πραγματοποίησε ο Λαο-

γραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών 
με τη συμμετοχή των παιδικών και εφηβι-
κών χορευτικών του τμημάτων στο θέατρο 
«Άλσος –Φώφης Πατίκα» στα Βασιλικά.
Ήταν μια όμορφη Χριστουγεννιάτικη βρα-
διά, γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και  άφθονο 
κέφι με πρωταγωνιστές τα παιδιά του Συλ-
λόγου που σκόρπισαν το κέφι τους στους 
παρευρισκόμενους και πέρασαν σε όλους 
μηνύματα αγάπης.
Οι γονείς των παιδιών καθώς και πλήθος 
κόσμου που τίμησε τη μουσικοχορευτική 
εκδήλωση των παιδικών και εφηβικών 

τμημάτων του Συλλόγου, αντάμειψαν τους 
μικρούς συμμετέχοντες, τους διοργανωτές 
και την Ευδοκία Μιχούλη που ανέλαβε τη 
διδασκαλία και επιμέλεια των χορευτικών 
τμημάτων με ένα πολύ θερμό χειροκρότη-
μα.
Ο σύλλογος διαθέτει έξι παιδικά τμήματα 
με περισσότερους από 100 μικρούς χορευ-
τές. Τα τμήματα αυτά είναι: ένα προπαιδικό 
τμήμα αρχαρίων, για τα πολύ μικρά παιδιά 
που δεν είχαν προηγούμενη επαφή με τον 
παραδοσιακό χορό. Στόχος του τμήματος 
αυτού είναι τα παιδιά να αποκτήσουν μία 
πρώτη επαφή με τον ρυθμό και την αρ-
μονία. Επίσης, διαθέτουμε επιπλέον δύο 

προπαιδικά τμήματα, ένα παιδικά 

τμήμα, ένα προεφηβικό και ένα 

εφηβικό τμήμα.

Τα παιδικά τμήματα διοργανώ-

νουν κάθε χρόνο την παιδική χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή και συμμε-

τέχουν στη Γιορτή Κολοκυθιού 

κάθε Ιούνιο, ενώ εμφανίζονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς 

σε πλήθος εκδηλώσεων και φε-

στιβάλ στο νομό Θεσσαλονίκης, 

αλλά και σε άλλες πόλεις της 

Ελλάδας.

Την ποντιακή θεατρική παράσταση «Ο 
Φώταγας» που παρουσίασε η Ένωση 

Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων, φιλο-

ξένησε στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης το 

Σωματείο Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης 

την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου.

«Ο Φώταγας» βασίζεται σε μια αληθι-

νή ιστορία. Το έργο εκτυλίσσεται σε τρεις 

πράξεις, στην πρώτη και στη δεύτερη τα 

γεγονότα διαδραματίζονται στον Πόντο, 

στα Μεσόγεια του Ν. Τραπεζούντας. Συγκε-

κριμένα, παρουσιάζεται η ζωή της οικογέ-

νειας του Φώταγα, άρχοντα -προεστού, την 

οποία σημαδεύουν δυο γεγονότα, από τη 

μια ο πρωτότοκος γιος του Φώταγα, πα-

ντρεύεται μια Τουρκάλα και από την άλλη 

ο σκληρός ξεριζωμός όλης της οικογένειάς 

του και το αβέβαιο μέλλον που διαφαίνε-

ται. Τέλος, στην τρίτη πράξη αφηγείται τα 

γεγονότα της οικογένειας, μετά την εγκατά-

σταση σε χωριό της Δράμας, στη Μακεδο-

νία, όπου η οικογένεια είναι κυριολεκτικά 

αποδεκατισμένη.

Συγγραφέας του έργου είναι ο Δημήτρης 

Παρασκευόπουλος, η σκηνοθεσία ήταν 

του  Γιάννη Γεωργιάδη, ο ήχος -φωτισμός 

της Γεωργία Πετρίδου, το φροντιστήριο 

της Θεοδώρας Κιμισκίδου, ενώ πρόεδρος 

του συλλόγου και υπεύθυνη της θεατρι-

κής ομάδας είναι η Γεωργία Πετρίδου. 

Έπαιξαν οι: Φωτάγας (Γιάννης Γεωργιά-

δης), Σοφία (Ρούλα Γεωργιάδου), Ιγνάτης 

(Γιώργος Βαλετόπουλος), Δήμος (Νίκος 

Τσιρκινίδης), Λέιλα (Μαρία Συμεωνίδου), 

Μήτος (Παναγιώτης Παπαδόπουλος), Στύ-

λος (Σάββας Ιωαννίδης), Ισμέτ (Σοφοκλής 

Αναστασιάδης), Ιμάμης (Γιάννης Σταλίδης), 

Ελένη (Αντωνία Μουρατίδου), Βάλια (Ελέ-

νη Νεανίδη), Δέσποινα (Δόξη Ορμανίδου) 

και Σπύρος (Νίκος Ζήσιος ή Γιώργος Βενε-

τικίδης).

Με μοναδικό σκοπό την προσφορά και 
την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρω-

πο, το Σωματείο «Παναγία Σουμελά δήμου 
Θέρμης» φιλοξένησε την Τετάρτη 11 Δε-
κεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης 
την ποντιακή θεατρική παράσταση «Τσα-
ναβάρ σα λάχανα» από τη θεατρική ομά-
δα του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου 
Καλλιθέας – Συκεών Θεσ/νίκης. Τα έσοδα 
της παράστασης θα διατεθούν για την ενί-
σχυση ενός νέου ανθρώπου, στον αγώνα 
για την υγεία του.
Η παράσταση είναι μία ποντιακή ηθογρα-
φία, η οποία είναι τοποθετημένη στη δεκα-
ετία του ΄50. Μια μητριαρχική οικογένεια, 
ένας αταίριαστος γάμος, ένας αγαπητικός, ο 
αδελφός της νύφης…και όλα γίνονται άνω 
– κάτω. «Ο διάβολον εσέγκεν τ' ουράδ' 
ν'ατ. Ο Θεόν ας βάλ'το χερ' ν' ατ».
Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι της Έρ-
ρικα Νικολαΐδου, βοηθός σκηνοθέτη η Τα-
σούλα Ναρχατονίδου, τα σκηνικά -σχεδια-
σμός των : Παύλου Νικολαΐδη και Έρρικας 
Νικολαΐδου, η κατασκευή του Γεώργιου 
Μπίλη, η μουσική επιμέλεια του Γιώργου 

Πουλαντσακλή, ο ήχος – φωτισμός του 
Παύλου Νικολαΐδη, οι στίχοι τραγουδιών 
της Έρρικας Νικολαΐδου, στο νταούλι συ-
νόδευέ ο Γιάννης Πολυχρονίδης και στο 
τραγούδι οι: Δάνης Νικολαΐδης, Έρρικα Νι-
κολαΐδου και η θεατρική ομάδα.
 Έπαιξαν οι: Ελένη Αμπατζίδου (Αγγέλη), 
Κοσμάς Καρυπίδης (Στέφος), Ευανθία Κα-
ρυπίδου (Μαμή), Δημήτρης Κωνσταντινί-
δης (Ποπάς), Χάρης Κωστελίδης (Πανίκας), 
Τασούλα Ναρχατονίδου (Ποινίκα), Έρρικα 
Νικολαΐδου (Μελίκα), Μαρία Νικολαΐδου 
(Μικρή κόρη), Μάκης Παπαδόπουλος (Λά-
ζος), Μαρία Σιδηροπούλου (Προξενήτρα), 
Δέσποινα Ταϊγανίδου (Ποπαδία), Κατερίνα 
Μπίλη

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στο μακρινό πα-
ρελθόν, μέσα σ’ ένα πρωτότυπο και 

απίθανο θεματικό πάρκο την «Οδύσσεια» 
είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τα παιδιά 
του μικρού χορευτικού του σωματείου 
Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης, στο 
«NOESIS».
Μπροστά στα μάτια των παιδιών ξετυλί-
χτηκαν όλες οι περιπέτειες του πολυμήχα-
νου και ακούραστου ήρωα Οδυσσέα, πα-
λεύοντας να πάρει τη μοίρα στα χέρια του, 
αντιμετωπίζοντας θεούς, ημίθεους, μάγισ-
σες και γίγαντες και γνωρίζοντας όλους 
τους τόπους όπου ταξίδεψε ο βασιλιάς της 

Ιθάκης, περιπλανώμενος για 10 χρόνια.
Η περιήγηση έγινε με βιωματικό, διαδρα-
στικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρα-
κτήρα κι όλα αυτά στη μοναδική ποντιακή 
διάλεκτο, γιατί με αφορμή τα 100 χρόνια 
από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πό-
ντου, οι συντελεστές του μυθολογικού 
θεματικού πάρκου την προσφέρουν στο 
κοινό.
Την επίβλεψη και τη μετάφραση των κει-
μένων στην ποντιακή διάλεκτο έχει ανα-
λάβει η εκπαιδευτικός και συγγραφέας 
Άννυ-Ανατολή Καριπίδου.

«Ο Φώταγας» στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Θέρμης

«Τσαναβάρ σα λάχανα»

«Τα χάταλλα» στην «Οδύσσεια»
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

«Απ’ τον τόπο σου να σε διώχνουνε»
Μια συγκινητική παράσταση με θέμα την 
ιστορία μιας γυναίκας στα δύσκολα χρό-
νια της προσφυγιάς από την Καππαδοκία 
στην Ελλάδα και την περιπλάνηση της σε 
διάφορες περιοχές, ήταν το θέμα της συ-
γκινητικής μουσικοχορευτικής παράστα-
σης που διοργάνωσαν και συμμετείχαν 
με τα χορευτικά τους τμήματα ο Χορευ-
τικός Όμιλος Θέρμης, η Ομάδα Μελέτης 
και Διάδοσης του Μικρασιατικού Πολιτι-
σμού «Ανατολής Ίχνη» και ο Χορευτικός 
Όμιλος Μυτιλήνης «Οι Αιολείς» με την 
υποστήριξη του Κ.Θ.Β.Ε.
Η Άννα Χατζησεκέρογλου, η «Χατζάν-
να», πρόσφυγας από την Καππαδοκία, 
αφηγείται στοιχεία της ζωή της στη Χρυ-
σούλα, μια καλοπροαίρετη κοπέλα που 

έχει αναλάβει τη φροντίδα της. Οι ανα-
μνήσεις της διανθίζονται μουσικοχορευ-
τικά από τα χορευτικά συγκροτήματα και 
συγκινητικά δρώμενα.
Η παράσταση πραγματοποιήθηκε τη Δευ-

τέρα 9 Δεκεμβρίου στο Βασιλικό θέα-
τρο με τη συμμετοχή 100 χορευτών, 10 
ηθοποιών και 13 αξιόλογων μουσικών. 
Τα κείμενα ήταν του Βασίλη Γιορανίδη, η 
καλλιτεχνική επιμέλεια του Θωμά Ράδη 

και του Βασίλη Γιορανίδη, η σκηνοθεσία 
του Κλεομένη Τζαννέτους, η ερμηνεία 
των :Βασίλη Γιορανίδη και Δέσποινας 
Δημητρίου, οι φωτισμοί του Γιώργου Νε-
οφώτιστου, το μακιγιάζ του Κωνσταντί-
νου Δίγκα και η γραφιστική επιμέλεια του 
Αλέξανδρου Μπερμπερίδη.
Συμμετείχαν, επίσης οι μουσικοί: Φώτης 
Καραβιώτης, κλαρίνο, Αργύρης Κόκκο-
ρης,  λαούτο και τραγούδι, Θάνος Κων-
σταντινίδης, ποντιακό κλαρίνο, Γιάννης 
Λίτσιος, τραγούδι, Χρήστος Ναζαρίδης, 
ποντιακή λύρα και τραγούδι, Κωνσταντί-
να Πετρινιώτη, τραγούδι, Σπύρος Τζιά-
τζιος, κρουστά, Αστέριος Τράκας, βιολί, 
και τη ζυγιά του Μιχάλη Παζαρέντζη 
στους ζουρνάδες. 

«Ράβε ξήλωνε»
«Ράβε ξήλωνε» ήταν ο τίτλος της μουσικοθεατρικής χριστουγεννιάτικης παράστασης που 
παρουσίασαν τα τμήματα του Χορευτικού Όμιλου Θέρμης στο θέατρο του Πολιτιστικού 
Κέντρου Θέρμης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν όλα τα χορευτικά τμήματα καθώς και το 
τμήμα χορωδίας του συλλόγου.
Το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο καθημερινός μόχθος του ανθρώπου για την επι-
βίωση. Μαζί με τον καθημερινό μόχθο ανακατεύονται τα βάσανα της ζωής και της ψυχής, 
ξενιτιά, στερήσεις, όνειρα, έρωτας συνθέτουν την πολυπλοκότητα της καθημερινής ζωής.

«Στη γη της Μακεδονίας»

Μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα «Στη γη της Μακεδονίας», παρουσίασε ο 
Λαογραφικός Σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού» την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 

2019.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και μεγάλο ενδιαφέρον στο θέα-
τρο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης.
Τα χορευτικά τμήματα του Λαογραφικού Συλλόγου Νέου Ρυσίου παρουσίασαν χορούς 
και τραγούδια από τις περιοχές της Αριδαίας, της Χαλκιδικής, της Φλώρινας και της 
Θεσσαλονίκης.

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου 

«Βαρβάρα»

Χριστουγεννιάτικη συναυλία

Την καθιερωμένη εκδήλωση «Βαρβάρα» 
για τον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας 

πραγματοποίησε με επιτυχία για ακόμη μια 
χρονιά ο πολιτιστικός σύλλογος Τριλόφου. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο πατέρας Αναστάσιος, ο Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας του δήμου Θέρμης Σ. Αποστό-
λου, σύμβουλοι της Κοινότητας Τριλόφου 
και πολλά  μέλη και φίλοι του σωματείου.

«Άστρα, φεγγάρια και Χριστούγεννα» 
ήταν ο τίτλος της Χριστουγεννιάτικη συ-
ναυλία που διοργάνωσε ο πολιτιστικός 
σύλλογος Τριλόφου, την Κυριακή 15 Δε-
κεμβρίου 2019, μετά το άναμμα του χρι-
στουγεννιάτικού δέντρου στον Τρίλοφο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κέ-
ντρο πολιτισμού Τριλόφου «πέτρινο», 
όπου το μουσικό σχήμα «Τα πάντα ρει» 
με απαράμιλλη καλλιτεχνική συνέπεια 
ταξίδεψε μουσικά τους παραβρισκόμε-
νους.
Το μουσικό σχήμα «Τα πάντα ρει» προ-
σεγγίζει τη θεματική ενότητα με την οποία 

ασχολείται, τόσο μουσικά όσο και λο-
γοτεχνικά, «παντρεύοντας» μουσική και 
λόγο. Αποτελείται από τους Αθανασία 
Μπεχλιβάνη, φωνή, ακορντεόν, Αντώνης 
Τσούκας, βιολί, Ελένη Ματζάρη, φωνή, 
κιθάρα, Θεολόγης Καρκαλέτσης, κιθά-
ρα, λαούτο, Μαρία Σεβαστίδου, φωνή, 
Μαρία Χατζηαγόρου, φλάουτο, Μιχά-
λης Στεφαδούρος, πιάνο, κρουστά, Νίκος 
Τριανταφυλλίδης μπουζούκι, Νόπη Χου-
τούρη, φωνή, Σταύρος Καλόστος, φωνή, 
μπαγλαμάς, Στέλλα Σαράφη, κλαρινέτο, 
κρουστά και Χρήστος Καπράλος, φωνή, 
πνευστά.



624

Ενέκρινε το ολοκληρωμένο πλαίσιο 
δράσης και τον προϋπολογισμού του 2020
Το ολοκληρωμένο πλαισίου δράσης και τον προϋπολο-

γισμού του οικονομικού έτους 2020 ενέκρινε με πλει-
οψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης κατά τη διάρκεια 
ειδικής συνεδρίας του θέματος.
Εισηγούμενος το θέμα ο αντιδήμαρχος οικονομικών 
υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης παρουσίασε συνο-
πτικά τον προϋπολογισμό και δήλωσε ότι αυτός αποτελεί 
«προϊόν συλλογικών και συμμετοχικών διαδικασιών». 
Διευκρίνισε ότι έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότη-
τας και ηλεκτροφωτισμού και κοιμητηρίων, λοιπά τέλη, δη-
μοτικό φόρο και εισφορές προβλέπονται περίπου στα ίδια 
επίπεδα με αυτά του 2019, αφού επιλογή της διοίκησης του 
δήμου είναι να διατηρηθούν τα τέλη και οι φόροι στο ίδιο 
ύψος, χωρίς αυξήσεις.
Ανέφερε, επίσης ότι από την ερμηνεία των προπαρατεθέ-
ντων στοιχείων για τα έσοδα προκύπτει ότι στο σύνολο των 
56,0  περίπου εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου 
για το οικονομικό έτος 2020, ποσό 22,0 εκατ. ευρώ περί-
που, δηλαδή ποσοστό 40% αφορά σε ποσά που μπορούν 
να αξιοποιηθούν σε λειτουργικά έξοδα, δαπάνες χρήσης 
ανταποδοτικών υπηρεσιών, και επενδύσεις.
Τόνισε ότι προβλέπεται να εισρεύσουν στον δήμο περίπου 
5,0 εκατ. ευρώ από τρίτες πηγές για επενδύσεις, στα οποία 
δεν περιλαμβάνονται τα πολύ μεγάλα ποσά, συνολικού 
ύψους περίπου 28,0 εκατ. ευρώ για τα μεγάλα έργα υπο-
δομής που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΘ (περίπου 9,0 εκατ. ευρώ 
για το έργο της επέκτασης της ΕΕΛ Θέρμης από ΕΣΠΑ, πε-
ρίπου 15,0 εκατ. ευρώ για δίκτυα ύδρευσης στην επέκταση 
της Θέρμης από ΕΣΠΑ και Πρόγραμμα Φιλόδημος, περίπου 
2,0 εκατ. ευρώ για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της 
Λακκιάς από το Πρόγραμμα Φιλόδημος, περίπου 1,5 εκατ. 
ευρώ για το έργο τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού των δικτύων 
ύδρευσης και του γενικού σχεδίου ύδρευσης από ΕΣΠΑ).
«Είναι ένας προϋπολογισμός ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός, 
υλοποιήσιμος με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Υπηρετεί 
τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, του μέ-
τρου στις δαπάνες, της ισότιμης κατανομής των βαρών με-
ταξύ των πολιτών ενώ διατηρεί το κοινωνικό προφίλ του 
δήμου» ανέφερε.  
«Επιφέρει παρεμβάσεις σε όλο το δήμο ενώ ολοκληρώνο-
νται και έργα υποδομής που ξεκίνησαν την προηγούμενη 
χρονιά με χρηματοδότηση κυρίως από τρίτες πηγές, ενώ 
αρχίζουν να υλοποιούνται  και νέα έργα που έχουν ενταχθεί 
σε προγράμματα χρηματοδότησης. Τέλος επιχειρεί βελτίω-
ση της λειτουργίας των υπηρεσιών, επίλυση των καθημερι-
νών προβλημάτων των κατοίκων και ενισχύει το ρόλο των 
κοινωνικών δομών» πρόσθεσε ο κ. Τσολάκης.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δ.Σ. Άννα Τσιφτελίδου η 
οποία επεσήμανε ότι η χρονιά που θα διανυθεί θα είναι συ-
νολικά πολύ δύσκολη, καθώς οι ΚΑΠ παραμένουν οι ίδιοι 
παρά την πρόβλεψη για αύξηση, ενώ το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων είναι μειωμένο κατά 600 εκατομμύρια 
ευρώ επηρεάζοντας τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Σημεί-
ωσε με έμφαση ότι «η κυβέρνηση εξήγγειλε την κατάργηση 
του προγράμματος Φιλόδημος με αποτέλεσμα πολλά έργα 
να βρίσκονται «στον αέρα». Υπάρχει λοιπόν ένα κακά δια-
μορφωμένο πλαίσιο στην αυτοδιοίκηση». 
Για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου επεσήμανε ότι ψηφί-
στηκε το καλοκαίρι χωρίς εισηγητική έκθεση, χωρίς προ-

τεραιότητες στην εκτέλεση των έργων, χωρίς απολογισμό 
υλοποίησης. Σημείωσε ότι με αυτό δεν επιτυγχάνεται η 
ισόρροπη ανάπτυξη και ότι αυτή δεν αποτελεί στόχο της 
διοίκησης. Καθώς και ότι επαναλαμβάνονται συνεχώς έργα 
που δεν ξεκινούν ποτέ, όπως το γυμναστήριο Τριλόφου, ο 
κόμβος Τριαδίου, το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ραιδε-
στού κ.α.. 
Άσκησε κριτική για έλλειψη διαβούλευσης με τις τοπικές 
κοινωνίες κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού σημει-
ώνοντας πως η διοίκηση απαξιώνει τη διαδικασία.
Δεν έχουν θεσπιστεί κοινωνικά κριτήρια για την κατηγορι-
οποίηση της είσπραξης των οφειλών, δεν υπάρχει οργα-
νωμένη νομική υπηρεσία η οποία θα γνωρίζει τα θέματα 
και θα τα διαχειρίζεται, τα έσοδα υστερούν, ενώ υπάρχει 
μείωση των δαπανών σε φωτισμό.
«Ένα τέτοιο τεχνικό πρόγραμμα και ένας τέτοιος προϋπολο-
γισμός απηχούν πως αντιλαμβάνεται η διοίκηση τον ρόλο 
της, διεκπεραιωτικά, αναποτελεσματικά και αποσπασματι-
κά» γι’ αυτό και δήλωσε ότι τα καταψηφίζει.
Τέλος καταγγέλλει τις διατάξεις του νόμου «που δεν επι-
τρέπουν, εντελώς αντιδημοκρατικά, την καταψήφιση του 
προϋπολογισμού».
Ο Δ.Σ. Χρήστος Φάσσας υποστήριξε ότι ο προϋπολογι-
σμός είναι τεχνικά άψογος καθώς και ότι ο δήμος διαθέτει 
υψηλού επιπέδου προσωπικό. Σημείωσε ότι ένας προϋπο-
λογισμός δεν είναι μόνο θέμα τεχνικής φύσεως, αλλά πίσω 
από τους αριθμούς κρύβονται, έργα, δράσεις, στόχοι και 
πολιτικές για την ανάπτυξη ενός τόπου. Άσκησε κριτική 
ότι στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό επαναλαμβάνο-
νται έργα και προτάσεις, και αναρωτήθηκε «πόσες θητείες 
χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η παιδική χαρά της Αγίας 
Παρασκευής», καθώς και ότι δεν διευκολύνεται η καθημε-
ρινότητα των κατοίκων και δεν υπάρχουν λύσεις με αυτό 
το στόχο.
Σημείωσε, ότι ο δήμος «δεν έχει ταυτότητα» και ότι αφήνει 
εκτός σημαντικούς τομείς δράσης. Υποστήριξε, ότι πρόκει-
ται για «έναν διαχειριστικό προϋπολογισμό», που δεν ψά-
χνει να βρει νέες πηγές εσόδων, δεν αξιοποιεί την περιου-
σία του δήμου και δεν στηρίζει την ισόρροπη ανάπτυξη των 
οικισμών.
Τέλος πρότεινε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων να διεκδι-
κηθεί από την ΚΕΔΕ ως έσοδο για τους δήμους και δήλωσε 
ότι αν υπήρχε δυνατότητα θα υπερψήφιζε τις δαπάνες για τις 
κοινωνικές δομές, όμως επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό 
καταψηφίζει τον προϋπολογισμό. 
Ο Δ.Σ. Θεοφάνης Καρκατζούνης δήλωσε ότι ο προϋπο-
λογισμός του δήμου λειτουργεί όπως λειτουργεί ο κρατικός 
προϋπολογισμός με την έννοια ότι θέτει τους ίδιους στόχους 
και  τις ίδιες ιεραρχήσεις. Τόνισε ότι και σ’ αυτόν λοιπόν 
εκφράζονται «οι προβλέψεις του μεταμνημονιακού μνημο-
νίου», το οποίο αποτελεί προϊόν «βαριάς φοροληστείας του 
λαού», «Θέτει αντιλαϊκούς όρους και προϋποθέσεις», ενώ 
συνεχίζουν να υποστελεχώνονται οι υπηρεσίες, με αποτέ-
λεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες 
των πολιτών.
Υποστήριξε ότι «καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται έργα για 
κοινωνικές ανάγκες, ενώ δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη 
μεταξύ των οικισμών». Τόνισε, επίσης ότι τα ποσά που προ-
βλέπονται δεν καλύπτουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανά-
γκες, οι οποίες «θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται από την 
αύξηση στη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων και 

της εκκλησιαστικής περιουσίας». 
Ποσοστό της τάξεως του 70% προέρχεται από ίδιους πό-
ρους, από την επιβολή φόρων, τελών και προστίμων. Ανέ-
φερε ότι τα έργα επαναλαμβάνονται ενώ δεν βελτιώνεται 
η καθημερινότητα των κατοίκων, όπως π.χ. συνεχίζουν να 
μην υπάρχουν παιδικές χαρές το 2020, απαιτούνται αντι-
πλημμυρικά έργα, υπάρχει έλλειψη πολιτιστικών υποδο-
μών κ.α. 
Τέλος, δήλωσε ότι καταψηφίζει τον προϋπολογισμό και κα-
ταγγέλλει τη διαδικασία ψήφισής του, ενώ ζήτησε από τη 
διοίκηση του δήμου να δρομολογήσει τη διαδικασία για τον 
σεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων του δήμου.
Ο Δ.Σ. Δημήτρης Βλαχομήτρος υποστήριξε οι κρατικές 
επιχορηγήσεις είναι μειωμένες με αποτέλεσμα να επιβαρύ-
νονται οι δημότες. Τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών υπέστη κατακόρυφη μείωση του εισοδήματος και 
πρέπει ο δήμος να μειώσει τα τέλη που επιβαρύνουν το 
λαό. Ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι είναι σε χειρότερη κατά-
σταση, κάποιοι δεν πληρώνονται ενώ τα λεφτά για τα σχο-
λεία είναι ψίχουλα μπροστά στις πραγματικές ανάγκες. Δεν 
λύνονται τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών όπως 
π.χ. η κατασκευή πεζοδρομίων, η διαμόρφωση πάρκων 
και πλατειών.  Σημείωσε ότι ενώ ολοκληρώνονται έργα, 
όπως τα αποχετευτικά δίκτυα Αγίας Παρασκευής και Σου-
ρωτής δεν έχει κατασκευαστεί ο βιολογικός σταθμός που 
θα υποδεχτεί για επεξεργασία τα λήμματα.
Υποστήριξε ότι θα «πρέπει ο λαός να ενωθεί και να διεκ-
δικήσει έργα ανάπτυξης και μία αυτοδιοίκηση που θα τους 
στηρίζει πραγματικά. Τέλος δήλωσε ότι καταγγέλλει τη νο-
μοθεσία που ισχύει για τη διαδικασία ψήφισης του προϋ-
πολογισμού. 
Ο αντιδήμαρχος παιδείας Στέλιος Αποστόλου υποστή-
ριξε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Θέρμης «είναι 
άρτιες» και στηρίζουν τους δημότες. Τόνισε, μάλιστα ότι το 
Κέντρο κοινότητας είναι από τα πρώτα που λειτούργησαν 
στην Ελλάδα, καθώς και ότι ο δήμος αναπτύσσει ένα ευρύ 
δίκτυο κοινωνικών προγραμμάτων και υπηρεσιών.
Ο πρόεδρός του Δ.Σ. Κώστας Τιτέλης χαρακτήρισε «άδι-
κη» την κριτική που ασκείται και σημείωσε ότι η εικόνα που 
περιγράφεται δεν αντιστοιχεί σε κανένα δήμο της χώρας 
πόσο μάλλον στο δήμο Θέρμης. 
Ο Δ.Σ. Γιάννης Ιωσιφίδης υποστήριξε ότι οι κάτοικοί του 
δήμου Θέρμης έχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία 
δυστυχώς δεν επιλύονται μέσω του προτεινόμενου προϋ-
πολογισμού.
Η Δ.Σ. Ευγενία Αγοραστούδη ανέφερε ότι δεν διαφωνεί 
με τις κοινωνικές δαπάνες και δράσεις του δήμου. Υποστή-
ριξε ότι λείπει η κατηγοριοποίηση των έργων. Άσκησε, επί-
σης κριτική για την κατάργηση του προγράμματος Φιλόδη-
μος από τον Υπουργό Εσωτερικών και ζήτησε την έκδοση 
ψηφίσματος που να καταδικάζει την ενέργεια αυτή.
Τέλος η Δ.Σ. Ιωάννα Τριανταφυλλίδου αναφέρθηκε στις 
ελλείψεις που έχει ο προϋπολογισμός και για αυτό τον λόγο 
τον καταψηφίζει. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Στην τοποθέτηση του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Πα-
παδόπουλος, ανέφερε ότι η εικόνα που προσπαθεί να πε-
ράσει η αντιπολίτευση για το δήμο Θέρμης «δεν είναι πραγ-
ματική», σημειώνοντάς ότι πολλοί πολίτες επιλέγουν το 
δήμο Θέρμης για να κατοικίσουν, επιλέγοντας τον, για μια 
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σειρά από πλεονεκτήματα αλλά και από την βεβαιότητα ότι 
η διοίκηση του δήμου αγωνίζεται για να επιλύσει τα μεγάλα 
προβλήματα που υπάρχουν.
«Οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους θα βρουν καλά 
σχολεία ότι υπάρχουν παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
γνωρίζουν το ολοκληρωμένο πλαίσιο των κοινωνικών δο-
μών, ξέρουν ότι ο δήμος διαθέτει 17 ανοιχτά πράσινα και 7 
κλειστά γήπεδα» επεσήμανε ο δήμαρχος Θέρμης.
Σημείωσε, ότι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου είναι 
αυτοδιοικητικοί και εκλέχτηκαν για να δίνουν λύσεις στα 
προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και τόνισε ότι δεν κατα-
λαβαίνει την ανάγκη από ορισμένους «να απολογούνται για 
τις επιλογές των κομμάτων που ψηφίζουν».
Χαρακτήρισε ως «πλήγμα» για την τοπική αυτοδιοίκηση την 
εξαγγελία του υπουργού Εσωτερικών για την κατάργηση 
του αναπτυξιακού προγράμματος Φιλόδημος και ζήτησε 
οποιοδήποτε πρόγραμμα αντικαταστήσει το πρόγραμμα ότι 
«θα πρέπει να έχει κριτήρια λειτουργίας, όπως το καταρ-
γούμενο πρόγραμμα αλλά και να είναι εξασφαλισμένη η 
χρηματοδότηση του». 
Για τα παρακρατηθέντα, σημείωσε ότι η τοπική αυτοδιοίκη-
ση τα διεκδικούσε και συνεχίζει να τα διεκδικεί αλλά δυ-
στυχώς ούτε η προηγούμενη ούτε η σημερινή ηγεσία του 
υπουργείου Εσωτερικών συζητούν την απόδοσή τους. Για 
την αυτοδιοίκηση παραμένει ένα από τα μεγάλα ζητήματα 
που δεν θα πάψει να τα διεκδικεί.
«Είναι αυτονόητο πως το σύνολο της αυτοδιοίκησης πρέ-
πει συντεταγμένα να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται, όπως 
τους αυξημένους ΚΑΠ που επιβάλλει το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα» σημείωσε ο δήμαρχος Θέρμης. Τάχθηκε μά-
λιστα υπερ της συντεταγμένης και κινηματικής διεκδίκησης 
των διακαίων της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις. Πρόσθεσε, μάλιστα ότι οι προτάσεις που γί-
νονται πρέπει να είναι υλοποιήσιμες και να μην λαϊκίζουν 
οι αιρετοί.
Υποστήριξε ότι είναι άδικη η κριτική ότι ο προϋπολογισμός 
και το τεχνικό πρόγραμμα ότι δεν θέτουν στόχους και προτε-
ραιότητες για την ανάπτυξη και προοπτική του δήμου. 
Εξήγησε ότι από τα 26 εκατομμύρια ευρώ περίπου του προ-
ϋπολογισμού περισσεύουν, αν αφαιρεθούν οι ανελαστικές 
δαπάνες περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για έργα και επεν-
δύσεις. Για το λόγο αυτό ο δήμος διεκδίκησε πόρους από 
άλλες χρηματοδοτικές πηγές για να μην επιβαρύνει τους δη-
μότες του. Σημείωσε, μάλιστα. Ότι στη διοίκηση του δήμου 
θα πρέπει να πιστώνονται και τα δεκάδες έργα που σχεδι-
άζονται από την τεχνική υπηρεσία και εκτελούνται από τα 
νομικά πρόσωπα του δήμου και τη ΔΕΥΑ Θέρμης. Συνολικά 
ξεπερνούν τα σαράντα τα έργα που εκτελούνται ή είναι σε 
φάση δημοπράτησης.
Σημείωσε, ότι τόσο ο προϋπολογισμός όσο και το τεχνικό 
πρόγραμμα του δήμου συντάσσονται κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού γιατί αυτό επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία. 
Επανέλαβε, μάλιστα, ότι αυτή διαδικασία θα πρέπει να αλ-
λάξει και ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του 
δήμου να συντάσσονται προς τα τέλη της χρονιάς.
Τόνισε, ότι λόγο της συνεχούς μειώσεις των κρατικών χρη-
ματοδοτήσεων τα χρήματα που απομένουν στο δήμο για 
την εκτέλεση έργων είναι περιορισμένα, για αυτό και είναι 
από τους πρώτους δήμους σε ολόκληρη την χώρα που δι-
εκδικεί την ένταξη του σε χρηματοδοτικά εργαλεία, εξασφα-
λίζοντας με τον τρόπο αυτό πόρους για την εκτέλεση έργων 
και υπηρεσιών χωρίς να επιβαρύνονται οι δημότες. 
«Καταρχάς η πρώτη προτεραιότητα είναι η υλοποίηση προ-
τάσεων και η εκτέλεση έργων με χρηματοδότηση από τρίτες 
πηγές. Αυτό επιδίωκε η διοίκηση και το κατάφερε, αυτό θα 
συνεχίσει να επιδιώκει» υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος 
τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό υλοποιήθηκαν και διεκδι-

κηθήκαν έργα και χρηματοδο-
τήσεις πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ οι οποίες και δεν θα επι-
βαρύνουν τους δημότες. Τόνι-
σε μάλιστα ότι για να επιτύχει 
αυτός ο στόχος η διοίκηση του 
δήμου σε συνεργασία με το 
προσωπικό υλοποίησαν ένα 
πολύ σημαντικό έργο, καθώς 
ένα έργο από την φάση του 
σχεδιασμού μέχρι τη φάση της 
υλοποίησης απαιτεί μεγάλα 
χρονικά διαστήματα.
«Αποτελεί λοιπόν στρέβλωση 
της πραγματικότητας ότι η διοί-
κηση δεν έχει όραμα, δεν βά-
ζει προτεραιότητες και στόχους 
καθώς η παράθεση όλων των 
παρεμβάσεων τους διαψεύ-
δει» σημείωσε με έμφαση ο κ. Παπαδόπουλος.
Επιπλέον, προτεραιότητα για τη διοίκηση του δήμου απο-
τελεί, η στήριξη όλων των νομικών προσώπων, τεχνικά και 
οικονομικά, ώστε να υλοποιούν έργα και δράσεις αρμοδι-
ότητά τους. Σημείωσε μάλιστα πως με την υποστήριξη του 
δήμου η Δημοτική Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης εκτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στους το-
μείς της ύδρευσης και των αποχετεύσεων. Υπογράμμισε, 
μάλιστα, ότι τα έργα εκτελούνται σε όλους τους οικισμούς 
του δήμου με προτεραιότητα αυτά τα οποία έχει μεγαλύτερη 
ανάγκη ο δήμος. 
Στόχο, επίσης, «αποτελεί το κοινωνικό έργο αλλά και η 
βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων» επεσήμανε 
ο δήμαρχος Θέρμης και αναφέρθηκε στο πλαίσιο των κοι-
νωνικών δομών που έχει αναπτύξει ο δήμος. Αναφέρθηκε 
στους παιδικούς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για 
τους οποίους υπογράμμισε ότι ο δήμος καλύπτει ένα μεγά-
λο μέρος του κόστους λειτουργίας τους, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ και 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο, σημειώνοντας πως ήταν «από 
τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα όταν το ίδρυσέ το 2009 
και σήμερα εξυπηρετεί πάνω από 400 οικογένειες.
Ανέφερε, ότι η διοίκηση του δήμου «δεν μπήκε στον πει-
ρασμό κατά την προεκλογική περίοδο να κάνει έργα από το 
ταμειακό υπόλοιπο του δήμου αλλά συνέχισε απρόσκοπτα 
να διεκδικεί και να υποβάλει προτάσεις για χρηματοδοτή-
σεις νέων έργων και δράσεων. 
Ο κ. Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι ασκείτε κριτική για την 
μη συμμετοχή του δήμου σε προγράμματα ενεργειακής 
αναβάθμισης όταν όλοι γνωρίζουν ότι το δημοτικό κτίριο 
του Λειβαδίου ανακατασκευάστηκε μέσα από το πρόγραμ-
μα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, καθώς και 
ότι ο δήμος υπέβαλλε πρόταση σε πρόγραμμα ενεργειακής 
αναβάθμισης για ένταξη του δημοτικού κτιρίου στο δρόμο 
προς το Τριάδι, όπου σήμερα στεγάζονται πολλές από τις 
υπηρεσίες του δήμου. 
Για την νομική υπηρεσία του δήμου υπενθύμισε ότι εδώ και 
δύο χρόνια έχει κινηθεί η σχετική διαδικασία και αναμένεται 
πλέον μέχρι το Φεβρουάριο του 2020 να έχει ολοκληρωθεί 
και να αποκτήσει την υπηρεσία  ο δήμος.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ανέφερε, ότι ο δήμος Θέρμης, είναι από τους ελάχιστους 
δήμος της χώρας, που αξιοποίησαν και θα συνεχίσουν να 
αξιοποιούν, από πολλά χρόνια πριν, τη δημοτική ακίνητη 
περιουσία προσποριζόμενος έσοδα αλλά και αναβαθμίζο-
ντας την περιοχή. «Και το λατομείο των Ταγαράδων αξιοποί-
ηση είναι και το ξενοδοχείο Hyat αξιοποίηση της δημοτική 
περιουσίας είναι» ανέφερε ο δήμαρχος Θέρμης. Ανέφερε, 

επίσης, ότι η αξιοποίηση έχει να κάνει και με τη γενικότερη 
προσπάθεια αναβάθμισης του περιβάλλοντος του δήμου. 
Στην κατεύθυνση αύτη εξήγησε, εντάσσεται και η δημιουρ-
γία του μουσείου τεχνολογίας Noisis, το οποίο δεν αποδίδει 
σήμερα έσοδα, συμβάλει όμως στην συνολική αναβάθμιση 
της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών.
Σημείωσε, μάλιστα, πως το κράτος με διάφορες αποφάσεις 
του έχει συμβάλει στην μείωση των εσόδων του δήμου. Ξε-
καθάρισε παράλληλα, πως η προσπάθεια για επενδύσεις 
θα συνεχιστεί και στο μέλλον, σημειώνοντας πως με παρεμ-
βάσεις του δήμου άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο και πλέον 
οι δήμοι διευκολύνονται περισσότερο στην αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας τους. 
Χαρακτήρισε, ως άδικη την κριτική που ασκείται για την λει-
τουργία των παιδικών χαρών καθώς λόγο της αλλαγής του 
νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας τους 
ο δήμος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα υλοποίησε 
πολλές δράσεις για να εναρμονιστεί με το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο.
Τόνισε μάλιστα ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ολο-
κληρωθήκαν οι διαδικασίες για 29 παιδικές χάρες, για άλ-
λες 10 βρισκόμαστε στη φάση της προμήθειας υλικών, ενώ 
με τις άλλες που έχουν δημοπρατηθεί η κατασκευάζονται 
έγιναν παρεμβάσεις σε συνολικά 42 παιδικές χαρές.
Εξέφρασε, επίσης την ευχή η νέα ηγεσία του Υπουργείου 
εσωτερικών να ακούσει την αυτοδιοίκηση και να αλλάξει 
το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις προκει-
μένου να διευκολυνθεί η παραγωγή έργου και να ξεπερα-
στούν μία σειρά από προβλήματα.
Ο δήμαρχος Θέρμης απαρίθμησε 37 συνολικά έργα τα 
οποία είτε εκτελέστηκαν, είτε υλοποιούνται, είτε βρίσκονται 
σε φάση δημοπράτησης με συνολικό προϋπολογισμό πάνω 
από 70 εκατομμύρια ευρώ. Τόνισε μάλιστα ότι η πλειοψη-
φία του κόστος καλύπτεται από άλλες χρηματοδοτικές πη-
γές και δεν επιβαρύνει τους δημότες. 
«Γίνεται μια τεραστία προσπάθεια και με τη συμβολή όλων 
θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο μέρος 
του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του 
δήμου» κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος
Μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης το Δημο-
τικό Συμβούλιο ενέκρινε με πλειοψηφία, με 18 έγκυρες ψή-
φους, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του δήμου 
Θέρμης έτους 2020 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δρά-
σης. Την απόφαση καταψήφισαν οι Δ.Σ. Άννα Τσιφτελίδου, 
Ευγενία Αγοραστούδη, Ιωάννης Ιωσηφίδης, Δήμητρα Χίνη, 
Χρήστος Φάσσας, Κωνσταντίνος Γραικός, Μαριάνθη Καπου-
σούζη-Καραγιάννη, Σάββας Φωτιάδης, Ευριπίδης Μαλικάς, 
Νικόλαος Μπίκος, Θεοφάνης Καρκατζούνης, Ιωάννα Τρια-
νταφυλλίδου και Δημήτριος Βλαχομήτρος.

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Τακτικά 15.418.294,41 Λειτουργικές 
δαπάνες χρήσης

24.263.663,42

Έκτακτα 5.189.531,61 Επενδύσεις 12.203.524,54

Έσοδα Π.Ο.Ε. 1.726.500,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
λοιπές αποδόσεις 
και προβλέψεις

18.886.528,63

Εισπράξεις δανείων 
απαιτήσεων από 
Π.Ο.Ε.

13.955.799,83 Αποθεματικό 670.760,72

Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων 
και επιστροφές 
χρημάτων

4.419.120,00  

Χρηματικό υπόλοιπο 15.315.231,46  

ΣΥΝΟΛΟ 56.024.477,31  56.024.477,31
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α/α Τίτλος έργου/μελέτης Προϋπολογισμός Στάδιο υλοποίησης Χρηματοδότηση
1 Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Θέρμης 242.000,00 € Ολοκληρώθηκε ΠΚΜ + ΙΠ

2 Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την εξοικονόμηση ενέργειας συγκροτήματος κτιρίων στο Λιβάδι 
Δήμου Θέρμης

693.353,05 € Ολοκληρώθηκε ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

3 Καθ’ ύψος & κατ’ επέκταση προσθήκες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης-Τριαδίου και εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου

2.540.000,00 € Ολοκληρώθηκε ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας

4 Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των 
οικισμών Τριλόφου και Καρδίας Δήμου Θέρμης

554.000,00 € Ολοκληρώθηκε ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

5 Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 520.013,94 € Εκτελείται ΙΠ+ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

6 Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό & δημοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήματος Κάτω & Άνω 
Σχολαρίου

555.720,24 € Εκτελείται ΠΚΜ + ΙΠ

7 Έργα αποκατάστασης κατολίσθησης στην ΤΚ Κάτω Σχολαρίου ΔΕ Μίκρας Δήμου Θέρμης 1.370.000,00 € Εκτελείται ΠΔΕ 2017

8 Κατασκευή εσωτερικού δικτ ύου ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα 
Βασιλικών-Θέρμης

2.765.300,00 € Εκτελείται ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας

9 Βελτίωση υποδομών αύλειων χώρων νηπιαγωγείων 600.000,00 € Εκτελείται ΙΠ+ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

10 Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης δημοτικής οδού που διασχίζει τα αγροκτήματα Βασιλικών 
και Μονοπηγάδου από το ξωκλήσι Αϊ-Γιάννη της ΔΚ Βασιλικών έως τις δεξαμενές ύδρευσης 
Μονοπηγάδου

644.111,61 € Εκτελείται ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας

11 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα 
Βασιλικών- Θέρμης

2.562.500,00 € Εκτελείται ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας

12 Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στο αγρόκτημα Τριλόφου  228.690,13 € Εκτελείται ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας

13 2ο Γυμνάσιο Ν. Ρυσίου-ΠΡΟΚΑΤ 3.045.023,72 € Εκτελείται ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας

14 Αντικατάσταση αγωγού από το Κ. Σχολάρι στην Καρδία περιοχή ΤΑΚΑΝ 355.532,93 € Υπάρχει θέμα με τον 
προσωρινό ανάδοχο 
και μάλλον θα πάμε 
στον 2ο

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

15 Διαμόρφωση παιδικής χαράς & πλατείας στην ΔΚ Καρδίας Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης 520.000,00 € Υπογραφή 
σύμβασης

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
+ΙΠ

16 Κατασκευή πάρκου ευαισθητοποίησης για τη φυτοποικιλότητα στην ΤΚ Καρδίας 282.000,00 € Υπογραφή 
σύμβασης

INTERREG+ΙΠ

  
17 Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Θέρμης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη 

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
€1.744.998,34 Δημοπρατήθηκε (2η 

φορά), κλήθηκε ο 
προσωρινός ανάδοχος 
για δικαιολογητικά

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

18 Διαμορφώσεις και βελτιώσεις για την πιστοποίηση παιδικών χαρών €330.000,00 Εκτελείται ΙΠ+ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

19 Μελέτη-Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης €9.073.171,40 Αναμένεται 
έγκριση 
δημοπράτησης

ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας

20 Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο) €9.000.000,00 Δημοπρατήθηκε ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας

21 Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο) €6.021.089,18 Δημοπρατήθηκε ΙΠ+ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

22 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών-
Θέρμης

€2.098.280,86 Θα δημοπρατηθεί 
άμεσα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

23 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-
τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών 
παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης Δήμου Θέρμης

€1.298.600,00 Δημοπρατήθηκε ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

24 Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού €338.017,61 Δημοπρατήθηκε ΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας

25 Κατασκευή παιδικού Σταθμού Νέας Ραιδεστού €6.660.000,00 Αναμονή απόφασης 
ένταξης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι + ΙΠ

26 Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στη θέση «Βλάχος» ΔΕ Μίκρας €3.520.000,00 Αναμονή απόφασης 
ένταξης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ+ ΙΠ

27 Βελτίωση υπαίθριων εγκαταστάσεων Τ.Κ. Περιστεράς €310.000,32 Αναμονή άδειας 
δημοπράτησης

LEADER

28 Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγίου Αντωνίου €89.781,40 Αναμονή άδειας 
δημοπράτησης

LEADER

Χρηματοδοτούμενα έργα που 
εξασφάλισε ο δήμος Θέρμης
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Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 
4, 13 και 20 Νοεμβρίου συζήτησε και έλαβε τις εξής 
αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
- Διατύπωσε κατά πλειοψηφία άποψη επί του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου του Παραλιακού Μετώπου του Π.Σ.Θ. 
(Διαδικασία προέγκρισης της παρ. 5α του άρθρου 8 
του ν.4447/2016). Την απόφαση καταψήφισε ο Δ.Σ. κ. 
Καρκατζούνης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: Διαμόρφωση παιδικής χαράς 
στο Τ.Κ. Τριλόφου Δ.Ε. Μίκρας δήμου Θέρμης, 
προϋπολογισμού 129.465,81 Ευρώ (με ΦΠΑ) αρ. 
έργου: 05/2019,  αρ. μελέτης 15/2013 -επικαιροπ. με 
τον Ν.4412/16, έως 30 Νοεμβρίου 2019.
- Αποδέχτηκε ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση 
χρήσης κινητών πραγμάτων από το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μίκρας.
- Χορήγησέ ομόφωνα την αδείας λειτουργίας 
κολυμβητικής δεξαμενής (παιδική πισίνα υδρομασάζ) 
της εταιρείας Apollo IKE στα αγρ/χια 1739 και 1740, εκτός 
σχεδίου στην Κοινότητα Θέρμης, του δήμου Θέρμης.  
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2019 (45η αναμόρφωση).
457/2019). 
- Καθόρισε ομόφωνα, την αμοιβή πληρεξουσίου 
δικηγόρου για χειρισμό υπόθεσης του δήμου (ΑΟΕ 
458/2019). 
- Αναμόρφωσε ομόφωνα, τον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2019 (44η αναμόρφωση).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
- Τροποποίησε ομόφωνα την 4/2019 ΑΔΣ σχετικά με 
τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και 
εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412.2016 για 
το έτος 2019. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για το 
ζήτημα του προστίμου στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. 
Αγαπητό. 
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις 
σχολικών κτιρίων 2017-2018» και 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο ΑΠΕ, του 3ου και 5ου 

ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση 
προσθήκες 5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης Τριαδίου 
και εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου» με 
Κωδ. ΟΠΣ 5000981-01, αρ. μελ: 07/2016, αρ. έργου: 
02/ 2017). 
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1υ ανακεφαλαιωτικο πίνακα 
του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δήμου 
Θέρμης Θεσσαλονίκης και την αποκατάσταση του 
πρανούς ρέματος στην Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου 
δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης που προκλήθηκαν από τις 
βροχοπτώσεις του 2015» (Αρ. μελ.: 13/18, αρ. έργου: 
4/18)
- Ενέκρινε ομόφωνα την δεύτερη παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
υφισταμένης οδού που διασχίζει τα αγροκτήματα 
Βασιλικών και Μονοπηγάδου από ξωκκλήσι Αϊ-Γιάννη 
της Κοινότητας Βασιλικών έως τις δεξαμενές ύδρευσης 
Μονοπηγάδου» (Αρ. μελ.: 20/2017, αρ. έργου: 3/2019). 
- Τροποποίησε ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση 
μεταξύ των δήμων  Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας 
-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και της Αναπτυξιακής  Ανώνυμης 
Εταιρείας Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με διακριτικό 
τίτλο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., για το έργο «Ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη». Κατά την συζήτηση του 
θέματος η Δ.Σ. κ. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκε με 
λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος δήλωσε ότι απέχει. 
- Όρισε ομόφωνα ως μελη του δήμου Θέρμης στην 
Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
και του δήμου Θέρμης για την υλοποίηση του 
έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και 
δημοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήματος Κάτω και 
Άνω Σχολαρίου» το Δ.Σ. κ. Βογιατζή, με αναπληρωτή 
του το Δ.Σ. κ. Καρκατζίνο και το Δ.Σ. κ. Πράτανο με 
αναπληρωτή του το Δ.Σ. κ. Φάσσα. 
- Τροποποίησε ομόφωνα τις υπ αριθμό 405/2018 και 
105/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δήμου 
Θέρμης, ορίζοντας το Δ.Σ. κ. Τσολάκη με αναπληρωτή 
του το Δ.Σ. κ. Βογιατζή και τον κάτοικο -δημότη κ. 
Πιστέλα. Κατά την συζήτηση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. 
Φάσσα, Γραικός και Φωτιάδης δήλωσαν ότι απέχουν.
- Ενέκρινε ομόφωνα την υπ' αριθμό 231/2019 απόφασης 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ του δήμου Θέρμης σχετικά με την 
τροποποίηση της με αριθμό 201/2019 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών 
της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών της 
ΔΕΥΑ Θέρμης μετά από την με αριθμό 382/2019 Α.Δ.Σ.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 3μηνιαία έκθεση 

της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου 
οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ  με την επωνυμία 
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και 
Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης».
Κατά την συζήτηση του θέματος η Δ.Σ. κ. 
Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκε με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ. 
Βλαχομήτρος καταψήφισε.
- Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή τελών ενταφιασμού, 
εκταφής θανόντων στα δημοτικά κοιμητήρια». Κατά την 
συζήτηση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Φάσσα, Γραικός και 
Φωτιάδης τοποθετηθήκαν με λευκό.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2019 (46η αναμόρφωση).
- Συζήτησε και αποφάσισε ομόφωνα τη λειτουργία του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2019 (49η αναμόρφωση).
- Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικο χρόνο της ομάδας 
Α που αφορά στις πλάκες πεζοδρομίου της προμήθειας 
με τίτλο «Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου και δομικών 
υλικών» λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου στις 22-
11-2019.
- Συγκρότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Συγκρότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 
δύο μηνών. Κατά την συζήτηση του θέματος η Δ.Σ. κ. 
Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκε με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την τρίμηνη παράταση της 
εκτέλεσης της σύμβασης  για την παροχή  Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (ομάδες Α, Β, Δ και ομάδα Γ).
- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση των 
Σχολικών Επιτροπών του δήμου Θέρμης και την 
κατανομή  της σχετικής πίστωσης σε αυτές.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2019 (47η Αναμόρφωση).
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ. 
έτους 2019 (48η Αναμόρφωση-υποχρεωτική). Κατά 
την συζήτηση του θέματος η Δ.Σ. κ. Τριανταφυλλίδου 
τοποθετήθηκε με λευκό.
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Νέα διοίκηση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Το νέο 25μελες διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχθηκε στις 

εκλογές οι οποίες έγιναν με τη συμμετοχή 200 εκλεκτόρων 
από τους 38 δήμους της περιφέρειας. 
Ειδικότερα, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ έχει ως 
εξής:
Από την παράταξη «Ενωμένοι Αυτοδιοικητικοί» εκλέ-
χθηκαν 12 δήμαρχοι, οι: Καϊτεζίδης Ιγνάτιος (δήμαρχος 
Πυλαίας -Χορτιάτη), Τσακίρης Παντελής (δήμαρχος Ωραιο-
κάστρου), Δαρδαμανέλης Γιάννης (δήμαρχος Καλαμαριάς), 
Βαλιάνος Στυλιανός (δήμαρχος Αριστοτέλη), Ταχματζίδης 
Ιωάννης (δήμαρχος Λαγκαδά), Κυριακίδης Δημήτρης (δή-
μαρχος Κιλκίς), Γιάννου Δημήτρης (δήμαρχος Έδεσσας), 
Δεμουρτζίδης Δημήτρης (δήμαρχος Παύλου Μελά), Δο-
μουχτσίδης Φώτης (δήμαρχος Σιντικής), Γκυρίνης Παναγιώ-
της (δήμαρχος Αλεξάνδρειας), Νότας Δημήτρης (δήμαρχος 
Εμμανουήλ Παππά) και Μανδαλιανός Κλεάνθης (δήμαρχος 
Κορδελιού Ευόσμου) και 5 δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Ζα-
βέρκος Αντώνιος (Θερμαϊκού), Ηλίας Ζάχαρης (Νεάπολης 

–Συκεών), Γάκης Βασίλης (Θεσσαλονίκης), Ιορδανίδης Θε-
όδωρος (Βόλβης) και Τσαβλής Δρόσος (Προέδρος Δημοτι-
κού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης). 
Από την παράταξη «Αυτοδιοικητικό Κίνημα Κεντρικής 
Μακεδονίας» εκλέχθηκαν τρεις δήμαρχοι, οι: Κώστας 
Βοργιαζίδης (δήμαρχος Βέροιας), Σίμος Δανιηλίδης (δή-
μαρχος Νεάπολης Συκεών) και Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
(δήμαρχος Θέρμης) και δυο δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης (δήμος Ηράκλειας Σερρών) και 
Θεοδόσης Μπακογλίδης (δήμος Καλαμαριάς).
Από την «Προοδευτική Αυτοδιοικητική Πρωτοβου-
λία» εκλέχθηκαν 3 δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Χρήστος Ζησάκος (δήμος Νεάπολης Συκεών), Γλυκερία 
Καλφακάκου (δήμος Θεσσαλονίκης) και Αντώνιος Μαρ-
κούλης (δήμος Βέροια).
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» έλαβε 6 ψήφους χωρίς να κατα-
λάβει έδρα στο Δ.Σ. και τέλος, ο ανεξάρτητος υποψήφιος, 
Γιάννης Νασιούλας, δημοτικός σύμβουλος του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, έλαβε 1 ψήφο.

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Στην πρώτη του συνεδρίαση το νέο Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ συ-
γκροτήθηκε σε σώμα, εκλέγοντας το προεδρείο του. Πρόε-
δρος εξελέγη ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτε-
ζίδης, αντιπρόεδρος ο δήμαρχος Νεάπολης -Συκεών Σίμος 
Δανιηλίδης και  γραμματέας ο δημοτικός σύμβουλος του 
δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης. Τα υπόλοιπα μέλη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο δήμαρχος Εμμανουήλ 
Παππά Δημήτρης Νότας και ο δημοτικός σύμβουλος Νέα-
πολης – Συκεών, Χρήστος Ζησάκος. 
Σε ξεχωριστή συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα και το 
νέο Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ-ΚΜ που το αποτε-
λούν οι: Αναστάσιος Καζαντζίδης (δημοτικός Σύμβουλος 
Κιλκίς, Πρόεδρος), Γιώργος Καζαντζίδης (αντιδήμαρχος 
Αμπελοκήπων -Μενεμένης, αντιπρόεδρος), Ελένη Γιαννού-
δη (αντιδήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη), Δημήτρης Βογια-
τζής (αντιδήμαρχος Θέρμης) και Θεοφάνης Τερζόπουλος 
(πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης).
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μπαίνουμε στο 2020, την πρώτη μεταμνημο-
νιακή χρονιά, με το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων μειωμένο κατά 600.000.000 ευρώ 

και με καταργημένο το πρόγραμμα Φιλόδημος, 

που λειτούργησε-το παραδέχτηκαν «εχθροί και 

φίλοι»-  και έδωσε χρήματα για έργα στην Τ.Α. 

με αντικειμενικά κριτήρια, αποτελεσματικά! Μένει 

έτσι στον αέρα η χρηματοδότηση έργων που είναι 

ήδη ενταγμένα και άλλων που είναι υπό ένταξη.

Υπ’ αυτές αντικειμενικά τις οικονομικές συνθήκες 

και με νέο αντισυνταγματικό νομοθετικό πλαίσιο 

ψήφισης των προϋπολογισμών, όπου ως έγκυρες 

καταμετρήθηκαν μόνο οι θετικές ψήφοι, καταψη-

φίσαμε στο δημοτικό συμβούλιο τα δημοτικά τέλη 

και τον προϋπολογισμό του 2020. 

Καταψηφίσαμε τα ανταποδοτικά τέλη της κα-

θαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, γιατί 

η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται είναι 

κατώτερη της αναμενόμενης-δεν αντιστοιχεί στο 

κόστος που πληρώνουν οι κάτοικοι!

Καταψηφίσαμε και τον κατά 2 εκατομμύρια 

ευρώ μειωμένο προϋπολογισμό της διοίκη-

σης.

Για μια ακόμη φορά πριν τη συζήτηση του προϋ-

πολογισμού δεν έγινε απολογισμός των πεπραγ-

μένων, αξιολόγηση αναφορικά με τον επιχειρη-

σιακό σχεδιασμό της πενταετίας και ουσιαστική 

διαβούλευση με τους δημότες.Ελλείψει αυτών το 

πεδίο εμπρός είναι ορθάνοιχτο για κάθε είδους 

προφάσεις!

Στον προϋπολογισμό των εσόδων περιλαμ-

βάνονται 13.955.799 ευρω ανείσπρακτες 

απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών. 

Σκεφθείτε να εισέρρεαν αυτά τα χρήματα στο τα-

μείο του δήμου. Πώς να εισρεύσουν όμως, χωρίς 

συστηματική προσπάθεια είσπραξης, με το αόρι-

στο πρόσχημα των δυσμενών γενικώς οικονομι-

κών συνθηκών, χωρίς κατηγοριοποίηση με κοινω-

νικά κριτήρια υπέρ των οικονομικά αδυνάτων και 

χωρίς νομική υπηρεσία ( εν έτει 2019 ) !!!!

Ο προϋπολογισμός εξόδων-λίγο από όλα. Με 

κονδύλια οικονομικά αόριστα, για ό,τι προκύψει 

και ό,τι … βγει … Χωρίς σαφή θέση για τα έργα 

που θα γίνουν. Με επανάληψη-επαναφορά για 

πολλοστή φορά των ίδιων έργων: αποδυτήρια Αγ. 

Αντωνίου, παιδική χαρά Αγ. Παρασκευής, παιδική 

χαρά Σουρωτής, κλειστό Γυμναστήριο Ραιδεστού, 

κλειστό Γυμναστήριο Τριλόφου. Χωρίς δέσμευση 

για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικισμών μας 

που έχουν έλλειμμα σε βασικές υποδομές, χωρίς 

νέες μελέτες και με λιγότερα έργα, ενώ παραμέ-

νουν επί έτη τα ίδια αυτονόητα αιτήματα των δη-

μοτών για νερό, ηλεκτροφωτισμό, πεζοδρόμια, 

παιδικές χαρές !!!

Ο προϋπολογισμός του 2020 είναι ο προϋπολο-

γισμός μιας διοίκησης που ξεκινά τώρα τη θητεία 

της και θα έπρεπε να ενισχύει τον πολιτισμό ορ-

γανωμένα και προγραμματισμένα σε όλους τους 

οικισμούς, να προβλέπει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για 

την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη (το 

υφιστάμενο αφίσταται οποιασδήποτε ουσιαστικής 

εξυπηρέτησης του πολίτη), ένα ολοκληρωμένο 

πλάνο με έργα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

τοπική ανάπτυξη.

Η διοίκηση αυτή δεν έχει άλλοθι, ούτε μπορεί να 

καυχιέται για το έργο που έχει επιτελέσει, καθώς 

είναι η ίδια επί 20 και πλέον έτη. Θεωρητικά θα 

μπορούσε να ήταν η πλέον έμπειρη για έναν προ-

ϋπολογισμό με όραμα, με σαφή θέση για το πού 

θέλει να πάει το Δήμο. Αντίθετα αυτή τρέχει πίσω 

από τις ανάγκες, έχει κλειστά  τα αυτιά της στα 

αιτήματα των δημοτών,ασκεί διαχείριση αποσπα-

σματικά, αναποτελεσματικά και διεκπεραιωτικά 

και απηχεί ένα ξεπερασμένο μοντέλο περασμένων 

δεκαετιών που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες προκλήσεις. 

Αυτός ο προϋπολογισμός, που απηχεί αυτό το 

πνεύμα, άξιζε την αρνητική μας ψήφο και αυτήν 

έλαβε !

Το 2020 είναι μια νέα και μοναδική χρονιά. 
Μια χρονιά που μπορεί για την τοπική αυ-

τοδιοίκηση να είναι ένα έτος σταθμός. Μια 
χρονιά που αν υπάρχει η πολιτική βούληση 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα γίνει επιτέ-
λους πραγματικότητα το όραμα του Ελευθέριου 
Βενιζέλου που στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία των 
σύγχρονων πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.  Και πράγματι μοιάζει ότι 
η νέα πολιτική ηγεσία έχει τη διάθεση να κάνει 
εκείνες τις παρεμβάσεις που θα συμπληρώσουν 
και θα ολοκληρώσουν κατά κάποιο τρόπο τις 
μεταρρυθμίσεις του «Καποδίστρια» και του 
«Καλλικράτη», των νόμων που πραγματικά 
προσπάθησαν να εκσυγχρονίσουν τον χώρο της 
αυτοδιοίκησης. 
Τα ζητήματα είναι πολλά και φλέγοντα, ιδίως 
στον τομέα της οικονομικής αυτοτέλειας. Τα 
τελευταία δέκα χρόνια, οι δήμοι κλήθηκαν να 
στηρίξουν την κοινωνία που υπέφερε από τις 
συνέπειες της οικονομικής και περιβαλλοντι-
κής κρίσης. Ζητήματα που σχετίζονταν με την  
οικονομική κατάρρευση της κοινωνίας, με το 
προσφυγικό – μεταναστευτικό αλλά και με τις 
φυσικές καταστροφές, αντιμετωπίστηκαν κατά 
κύριο λόγο από τις υπηρεσίες των δήμων. Οι 
πολίτες αναζητούσαν λύσεις και ανακούφιση 
από τον θεσμό που καταλαβαίνουν καλύτερα 
και νιώθουν εγγύτερα.  Και παρά το επιπλέον 
κόστος που προκάλεσαν όλα αυτά τα ζητήματα,  
στους δήμους όχι μόνο δεν αποδόθηκαν οι θε-
σμοθετημένοι πόροι αλλά αντίθετα επιβλήθηκε 
νέα παρακράτηση πόρων από την τακτική τους 
επιχορήγηση, ενώ η μείωση της ΣΑΤΑ σε εξα-
ντλητικό επίπεδο, επέφερε σημαντικό πλήγμα 
στις αναπτυξιακές δραστηριότητες πολλών δή-
μων, ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων. 
Και ακόμη και σήμερα παρά τις εξαγγελίες για 
μια νέα σελίδα στην οικονομία, δεν είναι ορατό 
ή τουλάχιστον δεν αποτυπώνεται στον κρατικό 
προϋπολογισμό η απόδοση αυτών των πόρων, 
η στέρηση των οποίων έχει οδηγήσει σε ασφυ-
ξία πολλούς Ο.Τ.Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών 
οφείλει να ξεκινήσει με τη νέα χρονιά άμεσα και 
χωρίς χρονοτριβή τη συζήτηση για την απόδοσή 
τους και να υιοθετήσει τις προτάσεις των οργά-
νων της αυτοδιοίκησης, όπως πολύ ορθά έκανε 
με τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις που 
διευθετούν ζητήματα όπως αυτό της πραγμα-
τικής απεικόνισης του εμβαδού των ακινήτων 
και του συνακολούθου υπολογισμού των αντί-
στοιχων δημοτικών τελών. Θεωρούμε επίσης 
ότι πρέπει άμεσα να δοθεί οριστική λύση στο 
ζήτημα της υποχρέωσης μεταφοράς των ταμει-
ακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της 
Ελλάδας και να γίνει άμεση αναστολή εφαρμο-
γής των συνεπειών αυτής της αντισυνταγματικής 
ενέργειας που στερεί από πολλούς Ο.Τ.Α. την 
τακτική τους επιχορήγηση στο βωμό μιας κε-
ντρικά ελεγχόμενης διαχείρισης που βρίσκεται 

σε πλήρη αντίθεση με την συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένη έννοια αυτοδιαχείρισης και αυτοδυνα-
μίας των δήμων. 
Το 2020 είναι μια χρονιά που οι πολίτες σε 
πολλούς δήμους όπως και στον δήμο μας πε-
ριμένουν την υλοποίηση των έργων που εντά-
χθηκαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, που η προηγούμενη κυβέρνηση 
είχε θεσμοθετήσει σε μια προσπάθεια άμβλυν-
σης των συνεπειών της αναπτυξιακής υστέρησης 
των Δήμων που προκάλεσε η πιστή και πολλές 
φορές με υπερβάλλοντα ζήλο εφαρμογή των 
μνημονίων την περίοδο 2015-2019. Ο νέος 
Υπουργός Εσωτερικών ωστόσο πολύ πρόσφατα 
δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα φαίνε-
ται να μην έχει διασφαλισμένους τους πόρους 
που απαιτούνται ενώ και η απορροφητικότητα 
των μέχρι τώρα ενταγμένων δράσεων παρουσι-
άζεται ως μικρή, θέτοντας έτσι ερωτηματικά για 
την υλοποίησή του.  Μάλιστα προανήγγελλε 
ένα νέο πρόγραμμα που θα πάρει τη θέση του 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ. Η παράταξή μας και σε προη-
γούμενο άρθρο της είχε δηλώσει τα αυτονόητα. 
Το 2020 πρέπει να είναι έτος υλοποίησης. Έτος 
δημιουργίας και ανάπτυξης. Και ανεξάρτητα από 
το όνομα του προγράμματος ή την πατρότητά 
του δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μαται-
ωθούν ή να απενταχθούν έργα που με μεγάλο 
κόπο και θυσίες μελετήθηκαν και προγραμματί-
στηκαν από τους δήμους. Οι διαβεβαιώσεις για 
τη συνέχιση των έργων δεν πρέπει να μείνουν 
μόνο στη ρητορική των κυβερνώντων αλλά να 
γίνουν αντικείμενο ρεαλιστικής και άμεσης πο-
λιτικής εφαρμογής. Οι Ο.Τ.Α. σε όλη τη χώρα 
δε θα ανεχθούν άλλους εμπαιγμούς και αναίτιες 
αναβολές στην υλοποίηση του αναπτυξιακού 
τους προγραμματισμού. 
Τέλος, ευχόμαστε τη νέα χρόνια να ξεκινήσει 
και γρήγορα να ολοκληρωθεί μια δημιουργική 
συζήτηση-συνεννόηση για έναν εκλογικό νόμο 
που θα θεραπεύει τις στρεβλώσεις που επέβαλ-
λαν στις τοπικές κοινωνίες οι επιλογές της προη-
γούμενης κυβέρνησης που θυσίασε την κυβερ-
νησιμότητα των Δήμων για να ικανοποιήσει με 
ανειλικρινή τρόπο το θυμικό κάποιων κοινω-
νικών ομάδων που αποζητούσαν την αποστα-
θεροποίηση της διοίκησης των Ο.Τ.Α.  Για όλα 
αυτά, και για άλλα πολλά χρειάζεται ουσιαστική 
συζήτηση. Κάθε μεταβολή του θεσμικού πλαι-
σίου χρειάζεται συναίνεση και όχι βιασύνες και 
αιφνιδιασμούς όπως έγινε ακόμη και πρόσφατα 
με τη στελέχωση της ΕΕΤΑΑ και του συμβουλί-
ου των Δήμων και των Περιφερειών. 
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το 2020 εκτός από 
συμμετρικό και δίσεκτο θα είναι και ένα έτος 
που θα ενισχύσει την πολιτική και οικονομική 
αυτονομία των Ο.Τ.Α. και θα τους μετασχημα-
τίσει σε σύγχρονους, ευρωπαϊκούς και χειραφε-
τημένους πολιτικούς θεσμούς διακυβέρνησης. 
Καλή Χρονιά σε όλες και όλους!

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ 
ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ 2020 ΜΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΟΤΑΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣ 
ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ…
Λίγες ημέρες πριν γραφτεί το άρθρο αυτό (δεν 

ξέρουμε πότε θα κυκλοφορήσει το φύλο της 
εφημερίδας στο οποίο θα δημοσιευτεί), ψηφίστηκε 
από τη δημοτική πλειοψηφία ο προϋπολογισμός 
του δήμου μας για το επόμενο έτος 2020. Δεν 
πιστεύουμε ότι προξενεί έκπληξη σε κανέναν από 
τους αναγνώστες μας ότι ο προϋπολογισμός της 
δημοτικής πλειοψηφίας αποδοκιμάστηκε από όλες 
τις παρατάξεις της μειοψηφίας και καταψηφίστηκε 
από αυτές… Παρ’ όλα αυτά, από ένα τερτίπι του 
νόμου, σε άλλες σελίδες της εφημερίδας θα δια-
βάσετε ότι ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε ομόφω-
να από το δημοτικό συμβούλιο αν και έλαβε 13 
αρνητικές ψήφους… Μόνο η διοικούσα παράταξη 
πιστεύει στην επιτυχία του. Άλλωστε, τόσες φορές 
που έχουν επαναληφθεί σε προϋπολογισμούς προ-
ηγούμενων ετών τα ίδια και τα ίδια έργα, ε που θα 
πάει, δεν είναι δυνατόν, κάποτε θα γίνουν… Εδώ 
ο ίδιος ο δήμαρχος, θέλοντας να αντιλέξει στην 
κριτική που του ασκήθηκε από την αντιπολίτευση, 
άρχισε να διαβάζει μια λίστα από έργα που δήθεν 
υλοποιήθηκαν από τη διοίκησή του τις προηγούμε-
νες χρονιές, πλην, όμως, τα περισσότερα από αυτά 
τα 40 έργα, ακόμη δεν έχουν καλά καλά δημοπρα-
τηθεί… Έτσι, με αυτόν τον ρυθμό, κατά το τέλος 
της τετραετίας, θα αρχίσουν κάποια από τα παιδιά 
μας, σε κάποιους οικισμούς, να παίζουν σε καμιά 
παιδική χαρά που θα πληροί όλες τις προδιαγρα-
φές και δεν θα κουνιούνται οι κούνιες όταν φυσάει 
ελαφρύ αεράκι, όπως στην παιδική χαρά του Τρι-
αδίου (αυτονόητο, που όμως δεν ισχύει στον δήμο 
μας, νο 1)…
Θα θέλαμε να σταθούμε περισσότερο στο ζήτημα 
του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, πλην, 
όμως, δυστυχώς, τα γεγονότα μας ξεπέρασαν πολύ 
- πολύ γρήγορα. Περιοριζόμαστε σήμερα απλά 
στην παραπάνω καταγραφή, για να επεξηγήσουμε 
και μόνο τι σημαίνει η ομόφωνη απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου με 13 αρνητικές ψήφους για 
να μην δημιουργούνται εντυπώσεις.
Όπως αναφέραμε, λοιπόν, παραπάνω, η σκληρή 
καθημερινότητα μας ξεπέρασε αμέσως. Το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα ο δήμος μας έγινε viral, για 
να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς μια λέξη της επο-
χής… Βλέπεις ειδήσεις στην τηλεόραση, για μπα-
ράζ διαρρήξεων στην περιοχή της επέκτασης της 
Θέρμης ακούς. Μπαίνεις στις ενημερωτικές ιστοσε-
λίδες να διαβάσεις τα τελευταία νέα, για δεκάδες 
διαρρήξεις και απόπειρες διαρρήξεων στην ίδια 
περιοχή σε καθημερινή βάση διαβάζεις. Παίρνεις 
εφημερίδα να ενημερωθείς για το τι γίνεται στον 
κόσμο (εμείς εξακολουθούμε να αγοράζουμε πα-
ραδοσιακά εφημερίδα σε καθημερινή βάση), πάλι 
η Θέρμη έχει την «τιμητική της». Στη σειρά οκτώ 
διαρρήξεις και απόπειρες διαρρήξεων τη μια μέρα, 
δέκα την επόμενη… Αφήστε τη διαφήμιση γνωστής 
επιχείρησης της περιοχής που το τελευταίο διάστη-
μα βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος, όχι μόνο για τα εκλεκτά προϊόντα της, αλλά 
και για όσα συμβαίνουν εντός και πέριξ αυτής, που 
η είσοδος των διαρρηκτών και οι κινήσεις τους στο 
εσωτερικό του καταστήματός της μεταδόθηκε από 

όλα σχεδόν τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών 
καναλιών…  
Είναι αλήθεια ότι ολόκληρος ο δήμος μας έχει πα-
ραδοθεί στο έλεος των διαρρηκτών. Τα φαινόμε-
να διαρρήξεων, αλλά και σε όλο και μεγαλύτερο 
βαθμό, πλέον, και ληστειών, δεν είναι απλά στιγμή 
της καθημερινότητάς μας, αλλά, αντίθετα, φαινό-
μενο που επαναλαμβάνεται πολλές φορές την ίδια 
ημέρα. Πολύ περισσότερο βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος οι επιτήδειοι στην περιοχή της επέκτασης 
της Θέρμης. Το γεγονός της παντελούς, επιτρέψτε 
μας να πούμε, έλλειψης φωτισμού στην περιοχή 
(από ολόκληρη την περιοχή της επέκτασης, ελάχι-
στο φωτισμό έχει μόνο το μισό τμήμα της οδού Απ. 
Κουγιάμη, από τον κυκλικό κόμβο στην περιοχή 
του 1ου Γυμνασίου Θέρμης και κάτω και οι οδοί 
Θέρμης – Χαριλάου και Θέρμης - Πανοράματος, 
αν και είναι ανεπαρκέστατος), σε συνδυασμό με την 
αραιή δόμηση, καθώς πολλά οικόπεδα δεν έχουν 
ανοικοδομηθεί ακόμη, δίνει τη δυνατότητα στους 
διαρρήκτες να κινούνται σχεδόν ελεύθερα και να 
καταστρέφουν περιουσίες, αφαιρώντας χρήματα 
και τιμαλφή. Την ίδια στιγμή ελλιπής είναι και η 
αστυνόμευση στην περιοχή. Τα δύο αστυνομικά 
τμήματα που εδρεύουν στον δήμο μας, είναι στα 
δύο άκρα του, το ένα έχει έδρα στη Θέρμη και το 
άλλο εδρεύει στα Βασιλικά, ενώ και τα κτίρια που 
τα φιλοξενούν είναι παλιά, μικρά και ακατάλληλα, 
ανίκανα να στεγάσουν μεγαλύτερο αριθμό αστυνο-
μικών υπαλλήλων, ακόμη και αν μετατεθούν σε 
αυτά. Απλά, σημειώνουμε, για όσους τυγχάνει να 
μην το γνωρίζουν, ότι το κτίριο του Α.Τ. Θέρμης 
είχε κατασκευαστεί για να ικανοποιεί τις ανάγκες 
ενός Αστυνομικού Σταθμού (κάποτε υπήρχαν και 
τέτοιοι) ενός μικρού χωριού και σήμερα, πρέπει να 
φιλοξενήσει ένα Αστυνομικό Τμήμα υπεύθυνο για 
τη φύλαξη ενός τεράστιου σε έκταση και αριθμό 
κατοίκων δήμου. Το ένα περιπολικό δε, που έχει 
υπηρεσία τις βραδινές ώρες, είναι αδύνατον να 
προλάβει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που δημι-
ουργούνται, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των 
αστυνομικών υπαλλήλων.
Την ίδια στιγμή δεν έχουν τοποθετηθεί σε κρίσιμα 
σημεία του οδικού δικτύου ούτε κάμερες διαχείρι-
σης της κυκλοφορίας, που θα μπορούσαν να βοη-
θήσουν στην αποτροπή των διαρρήξεων, αλλά και 
στη σύλληψη των δραστών, καθώς, λίγοι είναι οι 
δρόμοι για την πρόσβασή τους στην περιοχή της 
επέκτασης.
Θα πρέπει λοιπόν άμεσα δήμος και κράτος να σκύ-
ψουμε επάνω από το πρόβλημα και να κινηθούμε 
στην κατεύθυνση της επίλυσης του συγκεκριμένου 
προβλήματος. Η εμπέδωση του αισθήματος ασφά-
λειας πιστεύουμε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα για 
την ανάπτυξη του δήμου μας.
Σαν επίλογο στο άρθρο μας αυτό, ας μας επιτρα-
πεί μια παρατήρηση : οι κάτοικοι της επέκτασης της 
Θέρμης πληρώνουν στον δήμο δημοτικά τέλη ηλε-
κτροφωτισμού και καθαριότητας, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΟΥΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ, ΟΥΤΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, 
ΟΥΤΕ ΠΡΑΣΙΝΟ … (αυτονόητο που όμως δεν ισχύει 
νο 2 και έπονται και άλλα πολλά…).

Σε όλους τους δημότες του Δήμου 
Θέρμης και σε όλο τον κόσμο κά-

νουμε μια ευχή. Το 2020 να φέρει αγά-

πη, υγεία και οικογενειακή γαλήνη!

Δεν θέλουμε στις πρώτες μέρες του νέου 

έτους να αρχίσουμε με τα προβλήματα 

που υπάρχουν στα δημοτικά διαμερίσμα-

τα-κοινότητες. Θα θέλαμε σήμερα να σας 

παρουσιάσουμε τους δημοτικούς συμβού-

λους μας, Νικόλαο Μπίκο και Ευριπίδη 

Μαλικά. Τακτικό μέλος της οικονομικής 

Επιτροπής και αναπληρωματικός στην ποι-

ότητα ζωής ο πρώτος και τακτικό μέλος της 

ποιότητας ζωής και αναπληρωματικό μέ-

λος στην οικονομική επιτροπή ο δεύτερος.

Στηρίζοντας όλοι μας τους δύο αυτούς νέ-

ους, οι οποίοι και μορφωμένοι και επαγ-

γελματίες ο καθένας στο είδος του είναι, 

είμαστε σίγουροι ότι θα προσφέρουν με 

θέρμη, το φρέσκο, τις νέες ιδέες και την 

πραγματική αντιπροσώπευση  που έχουμε 

ανάγκη οι περισσότεροι από εμάς. Άλλω-

στε τι έχουμε εισπράξει; Ποιο το όφελος 

μας από αυτούς που  διοικούν μόνο για να 

ικανοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους και 

έχουν αφήσει όλα τα υπόλοιπα διαμερί-

σματα στο έρμαιο των προβλημάτων τους 

σφαλίζοντας συνειδήσεις με δίμηνες και 

εποχιακές προσλήψεις.

Αμφισβητεί κανείς το μαύρο χάλι της κα-

θαριότητας; (εάν κάνεις μια βόλτα το Σαβ-

βατοκύριακο έξω από τους κάδους είναι 

γεμάτοι σκουπίδια). Ή μήπως ότι δεν είναι 

υψηλά τα δημοτικά τέλη σε σχέση με τις 

στοιχειώδεις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

δήμος στις κοινότητες;  Έχετε αντιληφθεί τι 

έχει συμβεί με τα τέλη ύδρευσης;   

Το ότι όλοι οι δρόμοι είναι σε άθλια κα-

τάσταση από τις πολλές λακκούβες που 

υπάρχουν εντός οικισμών, το μεγάλο χάλι 

που βρίσκεται η αγροτική οδοποιία ειδι-

κότερα  όταν βρέχει. Πότε και μετά από 

πόσους μήνες έρχεται γκρέιτερ; Tα ΦΟΠ 

τόσο εντός οικισμών όσο και εκτός, πολλές 

λάμπες είναι πάντα καμένες, τα πάρκα σε 

άθλια κατάσταση χωρίς κούνιες κλπ. Όσο 

για τις διαγραμμίσεις είμαστε σίγουροι ότι 

θα μας πείτε «μα σε 3 μήνες έρχεται η 

άνοιξη άσε να ετοιμαστούμε για το φθι-

νόπωρο». 

Για όλα αυτά, τα πραγματικά προβλήματα 

που ταλανίζουν όλους μας, εμείς με τους 

Δημοτικούς Συμβούλους του Συνδυασμού 

μας που εσείς εκλέξατε, θα αγωνιζόμαστε 

μακριά από οποιαδήποτε ιδεολογικοπολι-

τικό συμφέρον έχοντας ως μοναδικό ορό-

σημο την καλυτέρευση της ποιότητας της 

ζωής όλων μας. 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΜΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ»

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ» 

Μαλικάς.  Μπίκος.
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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ  ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Η Περιφέρεια Κεντ. Μακεδονίας και οι δήμοι 

πρέπει να πάρουν θέση ή με τους κατοίκους 

την υγεία και τη ζωή των φτωχών λαϊκών στρω-

μάτων ή με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέρο-

ντα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι 

στην κοινωνία, αλλά και απέναντι σε αυτά που 

οι ίδιοι υπόσχονταν, σχεδίαζαν και ψήφιζαν πριν 

μερικά χρόνια. Να εφαρμόσουν τα Τοπικά Σχέδια 

Διαχείρισης Απορριμμάτων τα οποία κρατάνε στα 

συρτάρια και προέβλεπαν διαλογή στην πηγή με 

5 ρεύματα, πράσινα σημεία διαλογής ανά Δήμο, 

ΚΔΑΥ, μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμέ-

νων βιοαποβλήτων κλπ. Ζητάμε τα δημοτικά τέλη 

που όλοι πληρώνουμε να πάνε σε έργα διαχεί-

ρισης απορριμμάτων που θα καλυτερεύουν την 

ποιότητα ζωής και θα προστατεύουν το περιβάλ-

λον.

Πιστεύουμε πως μόνη πραγματική απάντηση στο 

τεράστιο πρόβλημα των απορριμμάτων είναι ν’ 

αλλάξουμε τη γενεσιουργό αιτία, την επιδίωξη 

μεγαλύτερου κέρδους για τους καπιταλιστές μέσα 

από την παραγωγή προϊόντων μιας χρήσης, την 

υπερβολική χρήση συσκευασιών και μάλιστα 

πλαστικών κ.ά. Ανάγκη να απαιτήσουμε αρχικά 

τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων  και στη 

συνέχεια μια άλλου τύπου διαχείριση. Παλεύου-

με για εξοικονόμηση φυσικών και ενεργειακών 

πόρων, μέσα από τη μείωση των απορριμμάτων 

(με δραστικό περιορισμό συσκευασιών που τίπο-

τα άλλο δεν εξυπηρετούν παρά την αύξηση του 

καπιταλιστικού κέρδους), την επαναχρησιμοποίη-

ση, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και 

την κομποστοποίηση.

Η επιστημονική γνώση και η πρόοδος της τεχνο-

λογίας μας παρέχουν τη δυνατότητα να υπάρξει 

μια εντελώς διαφορετική διαχείριση των απορ-

ριμμάτων. Υπάρχουν οι δυνατότητες, σήμερα 

και όχι στο απώτερο μέλλον, για ένα σύστημα 

διαχείρισης των απορριμμάτων με δημόσιο και 

κοινωνικό χαρακτήρα, με δημοκρατικό κοινωνικό 

σχεδιασμό και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, 

που θα εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλ-

λοντος, τη μείωση των ανταποδοτικών τελών, την 

υγεία όλων μας και νέες θέσεις μόνιμης εργασίας. 

Ένα τέτοιο σύστημα έχει μία απαραίτητη προϋπό-

θεση: να σχεδιάζεται και να χρηματοδοτείται και 

να ελέγχεται από το δημόσιο και τους πολίτες, με 

γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας 

κι όχι τις «μπίζνες» και το κέρδος του κάθε ερ-

γολάβου της «βιομηχανίας των απορριμμάτων». 

Όλα αυτά όμως μπορούν να επιβληθούν μόνο 

μέσα από μαζικούς κοινωνικούς αγώνες.

Ανοίγουμε τη συζήτηση με στόχο να συμβάλ-

λουμε στην ανάπτυξη ενός μαζικού κινήματος 

ενάντια στην καύση απορριμμάτων και την περι-

βαλλοντοκτόνα πολιτική, να εξοπλίσουμε με θέ-

σεις τις διεκδικήσεις του για μια άλλη διαχείριση 

των απορριμμάτων, φιλική στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον, που να δίνει πραγματική λύση στο 

πρόβλημα. Επιδιώκουμε να ενοποιήσουμε τις 

διεκδικήσεις και τους αγώνες, ενάντια σε απόψεις 

που θέλουν μόνο να μεταφέρουν το πρόβλημα 

σε άλλη περιοχή. 

Θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη 

δημιουργία ανοιχτής «Επιτροπής Αγώνα Θεσσα-

λονίκης κατά της Καύσης των Απορριμμάτων»

- Για να δυναμώσει το κίνημα που θα συγκρου-

στεί με τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στην κα-

ταστροφική διαχείριση των απορριμμάτων και θα 

επιβάλει την άλλη διαχείριση

- Για τη διαμόρφωση του μπλοκ ανατροπής των 

σχεδίων καύσης των απορριμμάτων και γενικότε-

ρα της περιβαλλοντοκτόνας πολιτικής

Συντονισμός κινήσεων δήμων και περιφέ-

ρειας ενάντια στην καύση απορριμμάτων

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Το τελευταίο διάστημα το οξυμμένο προ-

σφυγικό ζήτημα κυριαρχεί στην επικαι-

ρότητα. Ως «Λαϊκή Συσπείρωση», τονίζουμε 

ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν είναι 

εισβολείς στην Ελλάδα και αλλού, αλλά τα 

θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων των 

ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ σε βάρος μιας σειράς 

λαών, καταπιεστικών καθεστώτων, της άγριας 

εκμετάλλευσης που υπόκεινται πολλοί λαοί 

από μια χούφτα εκμεταλλευτές με τη συμ-

μετοχή-συνενοχή και των ελληνικών κυβερ-

νήσεων. Εξαναγκάζονται να μετακινηθούν, 

πληρώνοντας αδρά τους δουλέμπορους, και 

πολλοί απ’ αυτούς πνίγονται στο Αιγαίο ή στη 

Μεσόγειο.

Η καλλιέργεια του φόβου και του μίσους 

προς τους πρόσφυγες και μετανάστες απο-

σκοπεί στην απόκρυψη της κοινής αιτίας που 

δημιουργεί την προσφυγιά, τη φτώχεια, την 

ανεργία, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, 

που δεν είναι άλλη από το εκμεταλλευτικό 

σύστημα που ζούμε.

Είναι υποκρισία να μιλά κανείς με λόγια συ-

μπάθειας για τους πρόσφυγες, για αντιμετώπι-

ση του Προσφυγικού, χωρίς να εναντιώνεται 

στις αιτίες που το δημιουργούν και μάλιστα 

να μιλά για καλύτερη φύλαξη των συνόρων 

με τη συνδρομή του ΝΑΤΟ, της FRONTEX, 

της ΕΕ, δηλαδή απ’ αυτούς που σπρώχνουν 

λαούς στην προσφυγιά και στη φτώχεια. Το 

ΝΑΤΟ και η FRONTEX δεν ήρθαν να φυλά-

ξουν τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά τα συμ-

φέροντα των πολυεθνικών στο Αιγαίο, στη 

Μεσόγειο και ευρύτερα.

Εμείς καλούμε το λαό να δυναμώσει τον αγώ-

να του, για να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο 

και τα Βαλκάνια, όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές 

βάσεις από τη χώρα μας, να σταματήσει κάθε 

συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστι-

κούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις, για αποδέ-

σμευση της χώρας μας από το ΝΑΤΟ και την 

ΕΕ, με το λαό να κάνει κουμάντο στη χώρα 

του, να ζήσει ειρηνικά με όλους τους άλλους 

λαούς, αποκρούοντας τον εθνικισμό, τον ρα-

τσισμό και τον αντικομμουνισμό.

Υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των προσφύ-

γων στη ζωή και τη δυνατότητά τους να με-

τακινηθούν στις χώρες που επιθυμούν. Διεκ-

δικούμε:

• Να κλείσουν όλα τα απαράδεκτα hot spots 

στα νησιά και τον Έβρο, να μεταφερθούν πρό-

σφυγες και μετανάστες σε αξιοπρεπή κέντρα 

φιλοξενίας, που θα λειτουργούν με κρατική 

ευθύνη, στην ηπειρωτική Ελλάδα για εξέταση 

των αιτημάτων τους και να μεταβούν στις χώ-

ρες πραγματικού προορισμού τους.

• Να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση όλες 

οι οικογενειακές επανενώσεις, χωρίς κανένα 

ανήλικο να ζει σε ακατάλληλες συνθήκες, 

κανείς απροστάτευτος, άστεγος ή φυλακισμέ-

νος και να υπάρξει πλήρης σεβασμός των δι-

καιωμάτων των προσφύγων στο άσυλο έτσι 

όπως απορρέουν από τη Συνθήκη της Γενεύ-

ης χωρίς κατάργηση του β’ βαθμού εξέτασης 

ασύλου.

• Να κατευθυνθούν τα ευρωενωσιακά κον-

δύλια μέσω του κράτους και όχι ΜΚΟ στη 

στήριξη των προσφύγων και στην 100% απο-

ζημίωση όσων κατοίκων νησιών έχουν υπο-

στεί ζημιές από το διπλό εγκλωβισμό που 

επέβαλαν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και 

ΝΔ.

• Η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι δήμοι 

οφείλουν να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα 

για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των προ-

σφύγων και να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότη-

τα για τη διαμόρφωση ανθρώπινων συνθη-

κών διαβίωσής τους.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»



ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
dimosthr@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
2392330214, 2392330218
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθμευσης
2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. δήμου Θέρμης
2310460530
ΚΕΠ:  2313338105
Τεχνική Υπηρεσία
2310483400
Οικονομική Υπηρεσία
2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Αθλητικό Κέντρο Θέρμης
2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

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

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

Ζ’ Δ.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. Δίωξης 
Λαθρομετανάστευσης Θέρμης
2310499622

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
2310463030
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

ΤΡΙΑΔΙ

Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

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

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

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

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

ΛΙΒΑΔΙ

Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο 
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

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

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

ΚΕΠ Πλαγιαρίου 
313337500 και 2313337521
Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΙΑ

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.
6972092792
6976728485
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
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Βραβείο Συνεισφοράς για τη δράση του στην καταπολέ-
μηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

έλαβε πρόσφατα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου 

Θέρμης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Social 

Plate». Τα Βραβεία Συνεισφοράς απονεμήθηκαν σε κοι-

νωνικούς φορείς και εμπόρους οι οποίοι κατά τη διάρκεια 

του έργου είχαν έντονη δράση καθ’ όλη τη λειτουργία της 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) με την επω-

νυμία «Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια» που συστάθηκε 

στο πλαίσιο του έργου «Social Plate». Επιπλέον, βραβεύ-

τηκαν φορείς και άτομα με έντονη εθελοντική και κοινωνική 

δράση στην διασυνοριακή περιοχή. Την εκδήλωση διοργά-

νωσε, το Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης - Τεχνόπολις την 

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 στο Theatro cafe του Βασιλι-

κού Θεάτρου. 

Το βραβείο παρέλαβαν για το δήμο Θέρμης ο Κώστας Τι-

τέλης, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και εντεταλ-

μένος δημοτικός σύμβουλος για τη λειτουργία του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου κατά την προηγούμενη δημοτική 

περίοδο καθώς και η Μαριάννα Μαλλιαρού στέλεχος του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  περιλαμβάνεται στους φορείς 

οι οποίοι λαμβάνουν αδιάθετα φρούτα και λαχανικά από 

την κεντρική λαχαναγορά τα οποία διαθέτει σε πολίτες που 

έχουν ανάγκη. Εκτός από το Κοινωνικό Παντοπωλείο στην 

εκδήλωση παρευρέθηκαν για να παραλάβουν το τιμητικό 

τους βραβείο, εκπρόσωποι άλλων κοινωνικών φορέων 

που λαμβάνουν τα αδιάθετα τρόφιμα, έμποροι οι οποίοι 

διαθέτουν δωρεάν τα μη εμπορεύσιμα φρούτα και λαχα-

νικά καθώς και φορείς με έντονη κοινωνική και εθελοντική 

δράση στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας -Βουλγαρίας. 

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Social 

Plate»που ξεκίνησε η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε 

συνεργασία με Κοινωνικά Παντοπωλεία και συλλογικότη-

τες, όπως είναι γνωστό, τα τρόφιμα που μένουν αδιάθετα 

στο τέλος κάθε εβδομάδας, παραχωρούνται στις κοινωνικές 

αυτές δομές των δήμων με σκοπό να μην πετιέται τίποτα 

που μπορεί να καταναλωθεί. 

Από την πρώτη στιγμή το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δή-

μου Θέρμης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και συμμετείχε το 

πρόγραμμα ενώ η πρώτη διανομή πραγματοποιήθηκε τον 

Απρίλιο του 2018. Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτεί-

ται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A 

Greece-Bulgaria 2014-2020, συμμετέχουν από την Ελλάδα 

η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) (Επικε-

φαλής εταίρος), το Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης -  Τε-

χνόπολις (Εταίρος 2) και από τη Βουλγαρία ο δήμος Borino 

(Εταίρος 3) και ο φορέας Active Youths (Εταίρος 4).

Ο δήμος Θέρμης διαβλέποντας τα κοινωνικά προβλήμα-
τα που αντιμετώπιζε η τοπική κοινωνία και επιδιώκο-

ντας την ανακούφιση και την παροχή βοήθειας σε άτομα 
και οικογένειες που είχαν ανάγκες προχώρησε πριν από 
δέκα (10) χρόνια στην ίδρυση μίας νέας κοινωνικής δομής, 
του Κοινωνικού Παντοπωλείο «ΣΤΗΡΙΖΩ» του δήμου.
Μάλιστα, με την έλευσή της κρίση και επιδιώκοντας την 
διεύρυνση των παροχών και την βελτίωση της εξυπηρέτη-
σης των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μετά 
από μεγάλη προσπάθεια ο δήμος κατάφερε να εντάξει την 
δομή σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ (δομές παροχής βασικών αγα-
θών). 
Μέσω της αναβαθμισμένης πλέον λειτουργίας του, δια-
νέμεται σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το 
έχουν ανάγκη:
- τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη 
ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα
- είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, 
παιχνίδια κλπ. καινούργια ή «δεύτερο χέρι»
- είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd-dvd, για την κάλυψη 
αναγκών μάθησης και πολιτισμού
Δεδομένου ότι στο δήμο Θέρμης εφαρμόζεται το επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής 
συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ), στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου δήμου Θέρμης θα  εξυπηρετούνται και οι 

ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, οι οποίοι έχουν επιλέξει το δήμο 

Θέρμης ως σημείο παραλαβής.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης, στηρίζει 

σήμερα 400  νοικοκυριά, που προέρχονται από όλους 

τους οικισμούς του δήμου και αντιμετωπίζουν προβλήμα-

τα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ανάμεσά τους, 

σύμφωνα με τις εκθέσεις παρακολούθησης των κοινωνι-

κών μας λειτουργών, υπάρχουν άστεγοι, ηλικιωμένοι χω-

ρίς εισοδήματα, άνεργοι πολίτες και πάρα πολλές  οικογέ-

νειες με μικρά παιδιά.

Οι ωφελούμενοι της δομής, λόγω της οικονομικής κρίσης, 

αυξάνονται ενώ οι ανάγκες διευρύνονται. Για το λόγο αυτό 

ο δήμος Θέρμης προσφέρει βοήθεια μέσα από το δημο-

τικό προϋπολογισμό, ενώ η δομή μετακόμισε σε μεγα-

λύτερο χώρο. Σημειώνεται, τέλος ότι την προσπάθεια του 

δήμου στηρίζουν πολλοί εθελοντές, οι οποίοι στηρίζουν 

στην εύρυθμη λειτουργία του.

Βραβείο για τη δράση του έλαβε
το Κοινωνικό Παντοπωλείο

10 χρόνια προσφοράς του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κώστας Τιτέλης και η 
Μαριάννα Μαλλιαρού παρέλαβαν το βραβείο για λογαριασμό 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Θέρμης.

To Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου.


