
Στείλε το αίτημά σου

Εναλλακτικά, μπορείς να καλείς στο 15114

στον Δήμο με ένα κλικ!

Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή

Στείλε το αίτημά σου στον δήμο 
με ένα κλικ!

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “ΝΟVOVILLE”

Τη δυνατότητα να γίνουν οι πολίτες μέρος 
της προσπάθειας που καταβάλλουν οι 
δημοτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση 
της καθημερινότητας και της ποιότητας 

ζωής δίνει ο Δήμος Θέρμης, μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας επικοινωνίας, καταγραφής και 
παρακολούθησης αιτημάτων καθημερινότητας 
δημοτών και διάδρασης Δήμου-δημότη, «Νovoville». 
Η πλατφόρμα “Novoville” η οποία ξεκίνησε ήδη να 
λειτουργεί, προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα 
αποστολής αιτημάτων, μέσω δωρεάν εφαρμογής 
για κινητά τηλέφωνα, για τη διευθέτηση ζητημάτων 
που αφορούν στη λειτουργία όλων των Κοινοτήτων 
του Δήμου. 

Ο δημότης ή επισκέπτης του Δήμου έχει τη δυνατότητα 
να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα που 

συναντά στην καθημερινότητά του, όπως π.χ. θέμα-
τα καθαριότητας και σκουπιδιών, διαρροές υδάτων, 
θέματα ηλεκτροφωτισμού, οδοστρώματος κ.ά., μέχρι 
και έκτακτα περιστατικά που απαιτούν την δημοτική 
συνδρομή. Κάθε πολίτης μπορεί να στείλει άμεσα, χωρίς 
κόστος και χωρίς να τηλεφωνήσει ή να επισκεφτεί το 
Δήμο, όλα τα αιτήματα που τον αφορούν.

Η αποστολή αιτημάτων είναι δυνατή μέσω της δωρεάν 
εφαρμογής Novoville για “έξυπνες” κινητές συσκευές 
με λογισμικό Apple iOS και Google Android ή μέσω του 
Novoville web app στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης. 

Εναλλακτικά οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 15114, 
να υποβάλλουν προφορικά το αίτημά τους το οποίο 
στη συνέχεια θα εγγράφεται στο σύστημα διαχεί-
ρισης αιτημάτων Novoville, ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία επίλυσης.

ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Δ.E.Π.Π.Α.Θ

ΤΕΥΧΟΣ 
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ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Πως θα είναι η νέα 
πλατεία “Χάνια”  

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-14 ΕΤΩΝ

Ξεκινά το πρόγραμμα 
“Παιδί και Θάλασσα”

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

 Ανοιχτό 
 το Πάρκο 
 Κυκλοφοριακής 
 Αγωγής

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνάντηση του 
δημάρχου με την 
υφυπουργό Τουρισμού
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Επίσκεψη 
Κυριάκου 
Μητσοτάκη 

Επίσκεψη στον δήμο 
Θέρμης πραγματοποίησε 
την Παρασκευή 10 Ιουνίου ο 
πρωθυπουργός. Ο κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης επισκέφθηκε 
το δημαρχείο όπου τον  
υποδέχθηκε ο δήμαρχος 
Θέρμης κ. Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, μαζί με τους 
αντιδημάρχους, τη γενική 
γραμματέα του δήμου, 
δημοτικούς συμβούλους κ.ά. 
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός 
είχε ημίωρη συνάντηση με 
τον δήμαρχο, στη διάρκεια 
της οποίας ο κ. Παπαδόπουλος 
είχε την ευκαιρία να του 
παρουσιάσει ορισμένα από 
τα βασικά προβλήματα τα 
οποία αντιμετωπίζει ο δήμος 
Θέρμης, αλλά και η ευρύτερη 
περιοχή της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, καθώς και 
ένα, δύο, σημαντικά ζητήματα 
τα οποία απασχολούν την 
Αυτοδιοίκηση. 
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Ιδιοκτήτης: 

www.deppath.gr

Υπεύθυνος εκδότης: 
Αγγέλου Γεώργιος

Γραφεία: Δημητρίου & Καραολή - Κ. Χάψα, 
Τηλ.: 2310 463423, T.Κ. 570 01, 

Θέρμη Θεσσαλονίκης

Αποστολή κειμένων:  
email: public-news@thermi.gov.gr, 

axmetaloulis@gmail.com

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή: 
Αγγέλου Γεώργιος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, 
Μεταλούλης Αχιλλέας, Βοϊτσίδης Μάκης, 
Βίγκα Άννα, Παντελάτος  Κωνσταντίνος, 

Γιαννακούλας Απόστολος, Χατζηπαντελής 
Θεόδωρος και Κυριακίδου Ειρήνη. 

Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: 
Μεταλούλης Αχιλλέας

 
Επιμέλεια Έκδοσης: 

Μελεμενή Θεοδώρα

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ 

∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

Με τη δέουσα λαμπρότητα και σε 
κλίμα συγκίνησης τιμήθηκε την 
Κυριακή 12 Ιουνίου, ανήμερα 

της 201ης επετείου της Μάχης και του Ολοκαυ-
τώματος των Βασιλικών, η μνήμη των ηρώων 
οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους κατά την επανά-
σταση του 1821.  

Οι εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν στην πλατεία Χάνια 
των Βασιλικών, περιελάμβαναν επιμνημόσυνη 
δέηση στη μνήμη των θυμάτων της Μάχης και του 
Ολοκαυτώματος, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο 
των Ηρώων, χαιρετισμούς εκ μέρους των επισήμων, 
τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων 
και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σύντομους 
χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, 
ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου “Ο 
Αριστοτέλης” Ιωάννης Κοτσάνης και ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Βασιλικών Αστέριος Καρακώττας. 
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η τοπική 
σύμβουλος Νίκη Σαλαγκούδη. 

Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θέρμης ευχαρί-
στησε όλους όσους συνέδραμαν στη διοργάνωση 
των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από τη Μάχη 
και το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών, ο κύκλος των 
οποίων θα κλείσει τους επόμενους μήνες. Είπε 
ότι βασικός στόχος των εκδηλώσεων ήταν “να 
αναδείξουμε τη σπουδαιότητα της Μάχης και του 
Ολοκαυτώματος των Βασιλικών στην μετέπειτα 
επιτυχή έκβαση της ελληνικής επανάστασης”. Ο 
κ. Παπαδόπουλος ανέφερε επίσης, ότι εκτός από 
τις εκδηλώσεις ο δήμος ενέταξε στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 200 χρόνων και το μεγάλο έργο της 
ανάπλασης της κεντρικής πλατείας των Βασιλικών 
στην οποία θα δεσπόζει το μνημείο των ηρώων 
που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της 
πατρίδας. Τέλος, υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά, 
έπειτα από συνεννόηση του δήμου Θέρμης και του 
Παγχαλκιδικού Συλλόγου, τιμώνται από κοινού, τα 
δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, της Επανάστασης 
της Χαλκιδικής και της Μάχης και του Ολοκαυτώ-
ματος των Βασιλικών. 

Στο δικό του χαιρετισμό του ο κ. Τζιτζικώστας επι-
σήμανε μεταξύ άλλων ότι «στα Βασιλικά γράφηκε 
μια από τις πιο μελανές σελίδες της Επανάστασης 
του 1821. Γνωρίζοντας την Ιστορία και αναλογι-
ζόμενοι όσα έγιναν στη Μάχη των Βασιλικών, 
αναγνωρίζουμε όλοι τον ηρωισμό των προγόνων 
μας. Στεκόμαστε σήμερα ενώπιον αυτών των 
ηρώων μαρτύρων και σκεφτόμαστε το σήμερα 
και το αύριο της Ελλάδας. Εμείς οι Έλληνες μόνον 
όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε 
πολλά”. Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης και 
στη “σταθερή βούληση της διοίκησης της Περι-
φέρειας και προσωπικά τη δική μου, να είμαστε 
δίπλα στον Δήμο σας, δίπλα στα Βασιλικά, στην 
προσπάθεια που κάνετε να διαμορφώσετε και 
να δημιουργήσετε έναν σύγχρονο ισχυρό Δήμο”. 

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης οι βουλευτές 
Σάββας Αναστασιάδης, Θεόδωρος Καράογλου, 
Σωκράτης Φάμελλος, Γιώργος Αρβανιτίδης και 
Κωνσταντίνα Αδάμου, ο διευθυντής της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Θανάσης 
Γλαβίνας, ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας 
Πάλλας, η εκπρόσωπος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Φανή Μπλιούμη, 
αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι κ.ά. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 

Λαμπρός εορτασμός για τα 201 
χρόνια από τη Μάχη και το 
Ολοκαύτωμα των Βασιλικών
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ “ΝΟVOVILLE”

Στείλε το αίτημά σου στον δήμο Θέρμης 
με ένα κλικ!

Τη δυνατότητα να γίνουν 
οι πολίτες μέρος της προ-
σπάθειας που καταβάλ-

λουν οι δημοτικές υπηρεσίες 
για τη βελτίωση της καθημερι-
νότητας και της ποιότητας ζωής 
δίνει ο Δήμος Θέρμης, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
επικοινωνίας, καταγραφής και 
παρακολούθησης αιτημάτων 
καθημερινότητας δημοτών 
και διάδρασης Δήμου-δημότη, 
«Νovoville».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Θέρμης 
ξεκίνησε τη λειτουργία της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας Novoville. 
Η πλατφόρμα Novoville προσφέ-
ρει στους πολίτες τη δυνατότητα 
αποστολής αιτημάτων, μέσω 
δωρεάν εφαρμογής για κινητά 
τηλέφωνα, για τη διευθέτηση 
ζητημάτων που αφορούν στη 
λειτουργία όλων των Κοινοτήτων 
του Δήμου. 

Ο δημότης ή επισκέπτης του 
Δήμου έχει τη δυνατότητα να 
δηλώνει σε πραγματικό χρόνο 
ζητήματα που συναντά στην 
καθημερινότητά του, όπως π.χ. 
θέματα καθαριότητας και σκου-
πιδιών, διαρροές υδάτων, θέματα 
ηλεκτροφωτισμού, οδοστρώμα-
τος κ.ά., μέχρι και έκτακτα περι-
στατικά που απαιτούν την δημο-
τική συνδρομή. Κάθε πολίτης 
μπορεί να στείλει άμεσα, χωρίς 
κόστος και χωρίς να τηλεφωνήσει 
ή να επισκεφτεί το Δήμο, όλα τα 
αιτήματα που τον αφορούν.

Η αποστολή αιτημάτων είναι 
δυνατή μέσω της δωρεάν εφαρ-
μογής Novoville για “έξυπνες” 
κινητές συσκευές με λογισμικό 
Apple iOS και Google Android ή 
μέσω του Novoville web app στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης. 

Η αποστολή του αιτήματος γίνεται 
σε 5 απλά βήματα:

• Επιλογή τοποθεσίας

• Επιλογή κατηγορίας 
αιτήματος

• Προσθήκη σύντομης 
περιγραφής (προαιρετικά)    

• Προσθήκη φωτογραφίας

• Αποστολή του αιτήματος 
στο Δήμο

Στη συνέχεια, το αίτημα παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου, ενώ ο δημότης λαμβάνει ενημέρωση στο κινητό του 
τηλέφωνο για την πορεία επίλυσης του αιτήματος, μέχρι και την 
οριστική του διευθέτηση.

Επιπλέον, μέσω αυτής της εφαρμογής οι υπηρεσίες του Δήμου 
Θέρμης έχουν πραγματική εικόνα των ζητημάτων κάθε Κοινότητας, 
μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις εργασίες τους και, κυρί-
ως, είναι υπόλογες για το έργο και την ανταπόκρισή τους προς τους 
πολίτες. Παράλληλα, μέσω της ίδιας πλατφόρμας, ο Δήμος μπορεί 
να ενημερώνει και να επικοινωνεί με τους δημότες και επισκέπτες 
του για όλα τα δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο, μέσω της 
αποστολής νέων και ανακοινώσεων, καθώς και να λαμβάνει τη 
γνώμη τους για θέματα ποικίλης θεματολογίας με την διεξαγωγή 
σύντομων διαβουλεύσεων.

Χρήσιμα τηλέφωνα και συχνές ερωτήσεις ανανεώνονται ζωντανά 
και είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής, αναδεικνύοντάς την σε 
ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης του 
δημότη/επισκέπτη.

Εναλλακτικά οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 15114, να υποβάλλουν 
προφορικά το αίτημά τους το οποίο στη συνέχεια θα εγγράφεται στο 
σύστημα διαχείρισης αιτημάτων Novoville, ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία επίλυσης. Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή, 
από τις 08:30 έως τις 14:30. Αντίθετα, η εφαρμογή της Novoville για 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα, είναι διαθέσιμη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, δήλωσε σχετικά με 
την εκκίνηση της λειτουργίας της πλατφόρμας Novoville: «Η επίλυση 
των ζητημάτων καθημερινότητας του δημότη ή και επισκέπτη του 
Δήμου, καθώς και η απλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και 
δημοτών, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της δημοτικής 
αρχής. Όραμα και στόχος μας είναι η δημοτική αρχή να ακούει, να 
επιλύει και να ενημερώνει άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων 
που συναντούν οι δημότες και επισκέπτες στον Δήμο μας. Ο Δήμος 
μας περνάει σε μια νέα εποχή συμμετοχικής διαχείρισης του δημόσιου 
χώρου. Βελτιώνουμε την καθημερινότητα, την επικοινωνία και την 
εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών με σύμμαχό μας την τεχνο-
λογία. Καλούμε τους συμπολίτες μας να βοηθήσουν τις δημοτικές 
υπηρεσίες, να καταγράψουν και να αποστείλουν στο Δήμο κάθε 
ζήτημα που συναντούν στη γειτονιά τους, με άμεσο τρόπο, απ’ όπου 
και αν βρίσκονται, με απώτερο στόχο να βελτιώσουμε την ποιότητα 
ζωής όλων μας».  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ 

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ!

Με ηλεκτρονικό τρόπο μπορούν πλέον οι πολίτες να 

επικοινωνούν με τον δήμο Θέρμης, για την έκδοση μιας 

σειράς πιστοποιητικών, χωρίς να χρειάζεται η αυτοπρό-

σωπη παρουσία τους, ούτε η επίσκεψή τους σε κάποιο 

από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η επικοινωνία και 

η εξυπηρέτηση των δημοτών γίνεται μέσω της ψηφιακής 

“θυρίδας”, ενός δηλαδή “ψηφιακού γραμματοκιβωτίου” 

το οποίο έχει ενεργοποιήσει ο δήμος Θέρμης από τα μέσα 

Μαΐου. Μέσα από τις ψηφιακές θυρίδες οι δημοτικοί υπάλ-

ληλοι υποδέχονται τις αιτήσεις των πολιτών και απαντούν 

σε αυτές μέσα από ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον 

με την εγγύηση των υπηρεσιών του  HYPERLINK «http://

gov.gr/» \n _blankgov.gr.

Μέσα από τις θυρίδες του Δήμου στην τελική τους εκδοχή 

θα προσφέρονται στους πολίτες τρεις βασικές λειτουργίες:

1. Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Δήμου χωρίς 

την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων,

2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών 

που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες του Δήμου και παρέ-

χονται από το  HYPERLINK «http://gov.gr/» \n _blankgov.gr,

3. Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών από το  

HYPERLINK «http://gov.gr/» \n _blankgov.gr.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον δήμο και να 

υποβάλλουν τα αιτήματά τους μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης Thyrides-kede.services.gov.gr.

Ήδη, μέσα από αυτή την οδό διατίθενται διάφορα πιστοποι-

ητικά μεταξύ των οποίων βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό 

γέννησης, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και θανάτου, 

εκδοθείσες μετά το 2013 κ.λπ.

Στείλε το αίτημά σου

Εναλλακτικά, 
       μπορείς να καλείς στο 15114

στον Δήμο με ένα κλικ!

Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή
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δουλειά που κάνει και να είμαστε πάντα χρήσιμοι προς όφελος των 
πολιτών και των δημοτών του όμορφου δήμου σας». 

Όπως εξήγησε, μετά το πέρας της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη, ο 
δήμαρχος Θέρμης “ως διοίκηση του δήμου θέσαμε μια σειρά ζητήματα 
τα οποία  απασχολούν την περιοχή μας. Στην ημίωρη συνάντηση που 
είχαμε μαζί του μιλήσαμε για αρκετά θέματα, όπως τα προβλήματα 
στον τομέα της ασφάλειας και της αστυνόμευσης, της αποδυνάμωσης 
των δήμων εξ αιτίας της κινητικότητας των υπαλλήλων κ.ά. Επιλέξαμε, 
ωστόσο, να επικεντρωθούμε σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, ορι-
σμένα από τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και η επίλυσή τους 
απαιτεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία ο δήμος δεν διαθέτει. 
Επικεντρώσαμε σε λίγα για να πετύχουμε τα μέγιστα”. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο δήμαρχος Θέρμης παρέδωσε στον 
πρωθυπουργό γραπτό υπόμνημα στο οποίο περιέλαβε τέσσερα από 
τα ζητήματα τα οποία είχε θέσει προηγουμένως. Αυτά αφορούσαν 
τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να 
αποφεύγονται οι καταστροφές οι οποίες προκαλούνται από την υπερ-
χείλιση του ποταμού Ανθεμούντα. Τη διάθεση επιπλέον 1,6 εκατ. ευρώ 
για την κατασκευή της γέφυρας στο δρόμο Τριλόφου – Πλαγιαρίου. 
Τη χρηματοδότηση της κατασκευής νέου δημαρχείου, προκειμένου να 
στεγαστούν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες οι οποίες τώρα είναι διάσπαρ-
τες, μαζί και με τη λειτουργία μουσείου στο οποίο θα εκτίθενται όλα τα 
αρχαιολογικά ευρήματα από ανασκαφές, που έγιναν κατά καιρούς στην 

περιοχή του δήμου Θέρμης. Το 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί 
στην εξέλιξη των δημοσίων συμ-
βάσεων έργων και προμηθειών, 
σε όλους τους δήμους εξαιτίας 
της αύξησης του κόστους των υλι-
κών και των εργασιών. Είναι ένα 
θέμα το οποίο πλήττει ιδιαίτερα 
το δήμο Θέρμης καθώς έχει υπό 
κατασκευή και υπό δημοπράτηση 
πολλά χρηματοδοτούμενα έργα. 

Όπως ενημέρωσε ο δήμαρ -
χος Θέρμης, ο πρωθυπουργός 
δεσμεύτηκε πως η κυβέρνηση θα 
εξετάσει τα θέματα τα οποία του 
έθεσε. Ειδικότερα για το ζήτημα 
της διευθέτησης του ποταμού 
Ανθεμούντα είπε πως θα δώσει 
εντολή ώστε να δημοπρατηθούν 
άμεσα οι μελέτες. Για τα υπόλοιπα 
θέματα ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε 
να υπάρξει στενή συνεργασία των 
στελεχών του δήμου με το γρα-
φείο του και τα αρμόδια υπουρ-
γεία ώστε να προχωρήσει άμεσα 
η επίλυση τους. 

Το πλήρες υπόμνημα το οποίο 
παρέδωσε ο δήμαρχος Θέρμης 
Θ. Παπαδόπουλος στον πρωθυ-
πουργό Κυρ. Μητσοτάκη είναι το 
ακόλουθο:

Ο δήμαρχος Θέρμης συνοδεύει τον πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στην πλατεία Παραμάνα. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαδόπου-
λος, ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτά-
κη για την επίσκεψή του στο δήμο 
Θέρμης λέγοντας πως «πολλοί 
πρωθυπουργοί πέρασαν από τη 
Θέρμη, γιατί είναι κομβικό σημείο, 
αλλά είστε ο πρώτος πρωθυπουρ-
γός που ήρθε στο δημαρχείο μας 
και συζήτησε μαζί μας για την ανά-
πτυξη και την καλυτέρευση των 
συνθηκών διαβίωσης στον τόπο 
μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και 
ευχόμαστε επιτυχία στο έργο σας, 
για το καλό της πατρίδας μας». 
Στις δικές του δηλώσεις ο κ. 
Μητσοτάκης τόνισε ότι «χαίρο-
μαι πάρα πολύ που μου δίνεται 
η δυνατότητα να επισκεφθώ 
σήμερα τη Θέρμη και χάρηκα 
όταν έμαθα πως είμαι ο πρώτος 
εν ενεργεία πρωθυπουργός που 
δεν βλέπει τη Θέρμη μόνο ως ένα 
πέρασμα, αλλά αφιέρωσε χρόνο 
για τον δήμαρχο, για να δούμε πως 
μπορούμε να τον βοηθήσουμε 
για να συνεχίσει την πολύ καλή 

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 

Επίσκεψη του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη στον δήμο Θέρμης

Μεταξύ των δώρων τα οποία προσέφερε στον 
πρωθυπουργό ο δήμαρχος Θέρμης ήταν και μία 
φιάλη κρασί δικής του παραγωγής.

Επίσκεψη στο δήμο Θέρμης πραγματοποίησε την Παρασκευή 10 Ιουνίου ο πρωθυπουργός. Τον κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη υποδέχθηκε στην είσοδο του δημαρχείου ο δήμαρχος Θέρμης κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
μαζί με τους αντιδημάρχους (κ.κ. Τσολάκη, Αποστόλου, Γαντά, Σαμαρά, Κουγιουμτζίδη, Γκιζάρη, Μου-

στάκα, Μωραΐτη), τη γενική γραμματέα του δήμου κ. Εύη Λάππα, δημοτικούς συμβούλους κ.ά. Στη συνέχεια 
ο πρωθυπουργός είχε ημίωρη συνάντηση με τον δήμαρχο, στη διάρκεια της οποίας ο κ. Παπαδόπουλος είχε 
την ευκαιρία να του παρουσιάσει ορισμένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο δήμος Θέρ-
μης, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς και ένα, δύο, σημαντικά ζητήματα 
τα οποία απασχολούν την Αυτοδιοίκηση. 
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Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας 
στον Δήμο μας, στο παρόν Υπόμνημα 
επιλέγουμε να εκθέσουμε συνοπτικά 
κάποια από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα 
που μας απασχολούν, και σας ζητούμε 
να επιληφθείτε ο ίδιος προσωπικά για 
την προώθηση των απαιτούμενων 
ενεργειών και την επιτυχή έκβασή τους.

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ με 
ανάπτυξη Μουσειακού χώρου

Ο Δήμος Θέρμης βρίσκεται στο νοτι-
οανατολικό τμήμα του νομού Θεσσα-
λονίκης, έχει έκταση περίπου 385.000 
στρέμματα και πληθυσμό περίπου 
55.000 κατοίκους. Η έδρα του Δήμου, η 
Θέρμη, βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ. 
από τη Θεσσαλονίκη. Από τη δεκαετία 
του 1980 και μετά, ο Δήμος Θέρμης 
αποτελεί πόλο έλξης για κατοικία, νέων 
κυρίως νοικοκυριών του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, αλλά 
και για εγκατάσταση πολλών επιχει-
ρήσεων του δευτερογενούς και, ιδίως, 
του τριτογενούς τομέα.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης στε-
γάζονται σήμερα σε τρία κτίρια. Από 
αυτά, το ένα, εμβαδού περίπου 500 
τ.μ. βρίσκεται στο κέντρο της Θέρμης 
και κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 
1990. Τα άλλα δύο, ένα ιδιόκτητο και ένα 
μισθωμένο, έχουν συνολικό εμβαδόν 
3.500 τ.μ. περίπου.

Από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προ-
βλέπεται η κατασκευή νέου Δημαρχείου 
στην περιοχή επέκτασης του οικισμού 
της Θέρμης, για το οποίο έχουν ολο-
κληρωθεί οι μελέτες και έχει εκδοθεί 
άδεια δόμησης.

Στο νέο κτίριο προβλέπεται ειδική δια-
μόρφωση στεγασμένων και υπαίθριων 
χώρων, οι οποίοι θα αποδοθούν στην 
έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων από 
ανασκαφές, που έγιναν κατά καιρούς 
στην περιοχή του Δήμου Θέρμης, η 
οποία παρουσιάζει συνεχή κατοίκηση 
από τους προϊστορικούς και ιστορικούς 
χρόνους. Στο βορειοανατολικό τμήμα 
του οικισμού έχουν αποκαλυφθεί από 
τις ανασκαφές περίπου 8.700 τάφοι 
του 4ου και 5ου π.Χ. αιώνα. Σήμερα, 
ελάχιστα από τα ευρήματα εκτίθενται 
στο κοινό. Τα περισσότερα στεγάζονται, 
προστατευμένα, είτε στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Θεσσαλονίκης, είτε στις 
αποθήκες της Περιφερειακής Αρχαι-
ολογικής Υπηρεσίας.

Η χωρική οργάνωση του νέου κτιριακού 
συγκροτήματος και η εύκολη προσπέλα-
ση των επισκεπτών συνηγορούν για τη 
δημιουργία ενός πλήρους και λειτουργι-
κού κτιρίου διοίκησης (εμβαδού 3.600 
τ.μ., με υπόγειο χώρο στάθμευσης 180 
θέσεων), και ταυτόχρονα ενός μουσει-
ακού συνόλου (εμβαδού 1.900 τ.μ.), 
που θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους, 
τους απαιτούμενους υποστηρικτικούς 
χώρους και εκτεταμένο υπαίθριο περι-
βάλλοντα χώρο για την εγκατάσταση 

εκθεμάτων, ορατών από το σύνολο 
των περιοίκων και των επισκεπτών 
του κτιρίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε €25.000.000,00.

Ο Δήμος μας ήδη υπέβαλε αίτημα 
προς την αρμόδια Εφορεία Αρχαιο-
τήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
ζητώντας την εξέταση του θέματος. Η 
Υπηρεσία αυτή, με το με αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/407360/7.9.2021 έγγραφό της 
(συνημμένο 1), εξέφρασε τη θετική 
της γνώμη προς τη Γενική Διεύθυνση 
Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού 
& Αθλητισμού, και ζήτησε την άποψη 
αυτής, προκειμένου να προωθηθεί η 
πρόταση.

Β. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

Η περιοχή του Δήμου Θέρμης έχει πολυ-
ποίκιλο ανάγλυφο, με πολύ σημαντικό 
δίκτυο υδατορεμάτων. Βασικότερο 
όλων είναι ο ποταμός Ανθεμούντας, 
που πηγάζει από τον ορεινό όγκο των 
περιοχών Βάβδου και Γαλάτιστας του 
ν. Χαλκιδικής, και διερχόμενος από τα 
αγροκτήματα Βασιλικών, Σουρωτής, 
Αγίας Παρασκευής, Λακκιάς, Ταγαρά-
δων, Νέας Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου και 
Θέρμης του Δήμου Θέρμης, καταλήγει 
στον Θερμαϊκό κόλπο.

Ο Ανθεμούντας δίνει κατά καιρούς πλημ-
μυρικά φαινόμενα μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις. Η ευθύνη λειτουργίας 
και διαχείρισης του ποταμού ανήκει 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, ωστόσο ο Δήμος μας, πολύ 
συχνά, με ίδια μέσα και ίδιους πόρους 
συμβάλλει στην καλή λειτουργία του.

Το Master Plan αντιπλημμυρικών έργων 
των περιοχών του ν. Θεσσαλονίκης 
(επικαιροποίηση σχεδίου: Ιούλιος 2021), 
που συνέταξε η Διεύθυνση Αντιπλημμυ-
ρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, 
περιλαμβάνει στις προτάσεις διαχείρι-
σης και αντιμετώπισης του πλημμυρι-
κού κινδύνου έργα που χαρακτηρίζο-
νται ως «εθνικής σημασίας». Μεταξύ 
αυτών, είναι και τα έργα διευθέτησης 
του ποταμού Ανθεμούντα και ρεμάτων 
της ευρύτερης περιοχής του, που χαρα-
κτηρίζονται έτσι εξαιτίας της γειτνίασης 
με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της 
Θεσσαλονίκης, και του πλημμυρικού 
κινδύνου που υφίσταται σε περίπτωση 
υπερχείλισης του ποταμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται 
σε €25.000.000,00.
Στον προγραμματισμό του Υπουργείου 
υπάρχει ως προτεραιότητα η ανάθεση 
της μελέτης των έργων αντιπλημμυρι-
κής θωράκισης με τα προαναφερθέ-
ντα έργα διευθέτησης στον ποταμό. 
Ωστόσο, είναι απαραίτητη η άμεση 
προώθηση των διαδικασιών ανάθεσης 
των μελετών και η εκτέλεση των έργων 
κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντας 
υπόψη και το θέμα του πλημμυρικού 

κινδύνου για τον διεθνή αερολιμένα, 
και για το θέμα αυτό ζητούμε την προ-
σωπική σας παρέμβαση.

Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΙΚΡΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας η Δημοτική Ενότητα Μίκρας 
του Δήμου Θέρμης, για την αντιμετώ-
πιση των έκτακτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών που προέ-
κυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα 
(ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) 
που εκδηλώθηκαν στις 21.5.2020 στην 
περιοχή (συνημμένο 3).

Μεταξύ άλλων, από τη θεομηνία προ-
κλήθηκε κατολίσθηση στο ανάντη πρα-
νές επιχώματος όπου εδράζεται οδός 
που συνδέει τους δύο μεγαλύτερους 
οικισμούς του Δήμου Θέρμης (μετά 
την έδρα του Δήμου), τον Τρίλοφο και 
το Πλαγιάρι, με συνολικό πληθυσμό 
περισσότερους από 15.000 κατοίκους.

Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
στην οδό, ο Δήμος Θέρμης, αφού ανέ-
λαβε, μέσω προγραμματικής σύμβασης, 
την αρμοδιότητα όλων των αναγκαίων 
ενεργειών και παρεμβάσεων από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
προχώρησε στις διαδικασίες για την 
εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών 
και την εκτέλεση των έργων, μετα-
ξύ των οποίων περιλαμβάνεται και 
η κατασκευή της γέφυρας της οδού 
Περικλέους.

Το σύνολο των μελετών και έργων για 
την αποκατάσταση των καταστροφών 
από τη θεομηνία της 21ης Μαΐου 2020 
στη ΜΕ Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί 
για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων 2020 (ΣΑΕΠ 
808), με συνολικό προϋπολογισμό 
€2.666.000,00 (συνημμένο 4).

Από το σύνολο των μελετών και έργων 
έχει απομείνει να κατασκευαστεί το 
έργο της γέφυρας, ο προϋπολογισμός 
του οποίου ανέρχεται σε €3.900.000,00 
περίπου (συνημμένα 5 & 6).

Η κατασκευή του έργου απαιτεί αύξηση 
του ποσού της χρηματοδότησης του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων κατά περίπου €1.600.000, και 
ζητούμε την παρέμβασή σας για τη διά-
θεσή του. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από 
την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών των 
αγαθών και τα προβλήματα στην ομαλή 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, 
εξαιτίας των συνεχιζόμενων συνεπει-
ών από τον COVID-19, την ενεργειακή 
κρίση και την κρίση στην Ουκρανία. Οι 
προσφερόμενες πολύ μικρές εκπτώσεις 
θα θέσουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του 
έργου, με όλες τις συνέπειες, εξαιτίας 
της αναγνωρισμένης αναγκαιότητας 
της κατασκευής του.

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει 
δημιουργηθεί στην εξέλιξη των δημοσί-
ων συμβάσεων έργων και προμηθειών, 
σε όλους τους Δήμους, αλλά και στις 
υπόλοιπες αναθέτουσες Αρχές, εξαιτίας 
της αύξησης του κόστους των υλικών 
και των εργασιών.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις προμη-
θειών, ήδη οι ανάδοχοι υποβάλλουν 
αιτήματα για τροποποίηση των συμ-
βάσεων με αύξηση του προϋπολογι-
σμού και καθυστερούν τις παραδόσεις 
των αγαθών, βασιζόμενοι και στο από 
13.4.2022 διευκρινιστικό έγγραφο της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, που μάλλον «ευχολόγιο» 
μπορεί να χαρακτηριστεί, παρά τρόπος 
για επίλυση του προβλήματος.

Ενδεικτικά, στον Δήμο μας τους τελευ-
ταίους 2 μήνες έχουν υποβληθεί 5 αιτή-
ματα αναδόχων προμηθειών (λαμπτή-
ρες φωτισμού, τρόφιμα, φωτοαντι-
γραφικό χαρτί, είδη καθαριότητας), 
για τροποποίηση των συμβάσεων με 
αύξηση των ποσών.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις έργων, 
που χρηματοδοτούνται από εθνικά 
προγράμματα ή ίδιους πόρους των 
Δήμων, δεν προβλέπεται από τη νομο-
θεσία τροποποίηση των συμβάσεων 
για αύξηση του κόστους των υλικών. 
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι για 
τα έργα που είναι ενταγμένα στο Πρό-
γραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», έχουν 
υπογραφεί δανειακές συμβάσεις με το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με 
συγκεκριμένο προϋπολογισμό, που δεν 
είναι δυνατόν, με τις σημερινές προβλέ-
ψεις της νομοθεσίας να τροποποιηθεί.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις 
των συγχρηματοδοτούμενων έργων, 
τίθεται το ερώτημα πώς θα χρηματο-
δοτηθούν τα κονδύλια που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των αναθεωρήσεων 
των τιμών που δημοσιεύθηκαν από το 
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ή 
της πρόσθετης καταβολής (πριμ), που 
προβλέπεται από τον ν. 4938/6.6.2022. 
Αν δεν εξευρεθούν κονδύλια για την 
ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων, 
είναι αδύνατη η χρηματοδότησή τους 
από φορείς όπως οι Οργανισμοί Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να 
μην ολοκληρωθούν ποτέ, και τότε οι 
φορείς θα πρέπει να επιστρέψουν τις 
χρηματοδοτήσεις.

Είναι, συνεπώς, αναγκαίο, αφενός να 
θεσμοθετηθούν τρόποι για την τρο-
ποποίηση των συμβάσεων λόγω της 
αύξησης του κόστους των υλικών, 
μέσω αναθεωρήσεων και πρόσθε-
της καταβολής (πριμ) που ορθά έχουν 
θεσμοθετηθεί, και, αφετέρου, να εξευ-
ρεθούν χρήματα για την κάλυψη των 
αυξήσεων των εν εξελίξει έργων, ώστε 
να ολοκληρωθούν ομαλά. 

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ - ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η νέα μορφή της πλατείας Χάνια των Βασιλικών

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ

Όπως εξήγησε η μελετήτρια κ. 
Γυφτοπούλου η πλατεία Χάνια μορ-
φοποιήθηκε τη δεκαετία του΄90 και  
αναπτύσσεται επάνω στον κλειστό 
αγωγό από οπλισμένο σκυρόδεμα 
μέσω του οποίου διέρχεται ο χεί-
μαρρος Ανθεμούντας. Ο αγωγός 
κατασκευάστηκε κατά τμήματα από το 
υπουργείο Δημοσίων Έργων,σε θέση 
όπου υπήρχε παλαιότερη γέφυρα. 
Η πλατεία αποτελείται από δύο τμή-
ματα, τη Βόρεια και τη Νότια περιοχή 
που διαχωρίζονται από την κεντρική 
οδό του παραδοσιακού ιστού. Οι 
χρήσεις γης έχουν καθοριστεί με το 
Γ.Π.Σ. Βασιλικών και είναι “αστικό 
πράσινο - ελεύθεροι χώροι”.
Στον οικισμό δεν υπάρχουν ανάλογης 
έκτασης και λειτουργίας ανοικτοί 
κοινόχρηστοι χώροι.
Η πλατεία περιβάλλεται από συνεκτι-
κό οικοδομικό ιστό (κτίρια με κατα-
στήματα και κατοικίες, ταχυδρομείο 
κ.λπ.) και αποτελεί κόμβο για την αστι-
κή συγκοινωνία. Η προσπέλαση των 
πεζών γίνεται περιμετρικά μέσω του 

οδικού δικτύου του οικισμού που είναι 
ασφαλτοστρωμένο ή πλακόστρωτο. 
Η προσπέλαση ΑμεΑ είναι ανεπαρκής, 
ενώ δεν υπάρχουν διαμορφωμένες 
είσοδοι υπηρεσιακών οχημάτων.
Τα δύο τμήματα της πλατείας διακρί-
νονται από την άποψη της κλίμακας, 
της χρήσης και της υφιστάμενης δια-
μόρφωσης, κατά διάφορα στάδια 
κατασκευών. Αποτελούν ενιαίες πλα-
κοστρωμένες επιφάνειες με βραχείες 
προσβάσεις από τους πέριξ δρόμους. 
Η Βόρεια πλατεία περιλαμβάνει 
μνημείο των Βαλκανικών πολέμων, 
εξέδρα τοπικών πολιτιστικών εκδη-
λώσεων, στάση λεωφορείων, παλαιό 
- κλειστό περίπτερο, συντριβάνι κ.λπ. 
Στη Νότια πλατεία υπάρχει μνημείο 
του 1821, μία βρύση, εν λειτουργία 
περίπτερο και άναρχες διαμορφώσεις 
δαπέδων και ελαφρών κατασκευών 
σκίασης για τραπεζοκαθίσματα από 
τα γύρω καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.
Η περιοχή μελέτης στην υφιστάμενη 
κατάσταση  καλύπτεται: κατά 25,65% 
από επιφάνειες πρασίνου (χλοοτά-
πητα, θάμνους και δένδρα), κατά 

74,35% από συμπαγή αδιαπέρατα 
υλικά (πλακοστρώσεις και μικροκα-
τασκευές, όπως κράσπεδα, τσιμε-
ντένια καθιστικά, βρύσες, μνημεία, 
συντριβάνι κ.λπ.). 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Η μελέτη ανάπλασης αφορά την ανα-
γκαία συντήρηση, αλλά και στη λει-
τουργική και αισθητική αναβάθμιση 
του χώρου, με τη διαμόρφωση πλέγ-
ματος προσβάσιμων χώρων στάσης 
και κίνησης, την ανάδειξη σημείων 
ενδιαφέροντος, κοινόχρηστες εξυ-
πηρετήσεις “για όλους” και διακριτές 
περιοχές πρασίνου, αναψυχής και 
πολιτιστικών δράσεων.
Παράλληλα, ενισχύει τη λειτουργία 
και την παρουσία του υφιστάμενου 
πρασίνου στο αστικό τοπίο αναιρώ-
ντας τον υπάρχοντα κατακερματισμό 
και περιθωριοποίησή του, με αύξηση 
της επιφάνειας και βελτίωση της 
συνοχής και της μορφολογίας του, 
περιβάλλοντας με αυτό τους χώρους 
συγκέντρωσης και αναψυχής.
Η νέα πλατεία Βασιλικών θα αποτε-

Την Κυριακή 12 Ιουνίου, μετά το πέρας των εκδηλώσεων Τιμής και Μνήμης για τη Μάχη και το Ολοκαύ-
τωμα των Βασιλικών ακολούθησε εκδήλωση στο δημοτικό κατάστημα Βασιλικών στη διάρκεια της 
οποίας έγινε παρουσίαση της μελέτης για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Χάνια. Η παρουσίαση 

της νέας πλατείας έγινε από τη μηχανικό, μελετήτρια Κωνσταντίνα Γυφτοπούλου, ενώ ο γλύπτης και εικα-
στικός Γιώργος Τσάρας παρουσίασε το μνημείο για τη Μάχη και το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών το οποίο 
θα κατασκευαστεί σε περίοπτη θέση της πλατείας. Ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι μέσα 
στις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Ο 
προϋπολογισμός του ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων οι 660.000 προέρχονται 
από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” - Ελλάδα 2021 και οι υπόλοιπες 400.000 θα είναι από ίδια κεφάλαια 
του δήμου Θέρμης. Οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν ακόμη και εντός του Ιουλίου, ωστόσο, επαγγελματίες 
της περιοχής οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της πλατείας έχουν ζητήσει τα έργα αναβάθμισης να 
ξεκινήσουν προς τα μέσα Σεπτεμβρίου, αίτημα το οποίο, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, θα εξεταστεί από τον 
δήμο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι πέντε μήνες. 

Το σχέδιο ανάπλασης της πλατείας.

λέσει πόλο υπερτοπικής σημασίας 
για την αναψυχή και την τόνωση 
της κοινωνικής συνοχής και της εν 
γένει κοινωνικοοικονομικής ζωής 
της ευρύτερης περιοχής, της οποίας 
το κέντρο των Βασιλικών είναι το 
διοικητικό και εμπορικό κέντρο. 

Ο ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βασικά αντικείμενα του σχεδιασμού 
είναι:
1. η διατήρηση και αναβάθμιση 

των υφιστάμενων χρήσεων 
και της γενικής οργάνωσης των 
λειτουργιών σε Βόρεια και Νότια 
περιοχή,

2. ο σαφής διαχωρισμός ιδιωτικού 
και δημόσιου χώρου,

3. η εξασφάλιση εύκολης πρόσβα-
σης σε όλες τις ομάδες επισκε-
πτών (παιδιά, άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ηλικιωμένους κ.λπ.),

4. Η ανάπλαση και αύξηση της ήδη 
υπάρχουσας βλάστησης, η οργά-
νωσή της και ο εμπλουτισμός 
της με πρόσθετες φυτεύσεις, η 
αύξηση της έκτασης, η βελτίωση 
της συνοχής και μορφολογίας 
των επιφανειών του πρασίνου.

• Η διατήρηση του χαρακτήρα του 
αστικού πρασίνου, καθώς με 
τις προτεινόμενες επεμβάσεις: 
-  αυξάνεται το ποσοστό των 
επιφανειών πρασίνου σ το 
34,18% της συνολικής επιφα-
νείας έναντι του 25,65% της αρχι-
κής υφιστάμενης κατάστασης, 
- δημιουργούνται επιπλέον επι-
φάνειες ημιδιαπερατών σταθε-
ρών υλικών σε ποσοστό 18,76% 
της συνολικής επιφανείας, και 
- μειώνεται το ποσοστό των 
σ υ μ π α γ ώ ν α δ ι α π έ ρ α τ ω ν 
επιφανειών στο 47,06% της 
συνολικής επιφανείας ένα-
ντι  του 74,35% της αρχικής 
υφισ τάμενης κατάσ τασης. 
- Ο εξοπλισμός του χώρου με 
σύγχρονες εγκαταστάσεις υπο-
δομής, ώστε να είναι λειτουργι-
κός και ευχάριστος.

Η ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ

Κύρια επιλογή της μελέτης είναι 
η διαμόρφωση άξονα ανεμπόδι-
στης κίνησης πεζών διαμέσου της 
Βόρειας περιοχής, ο οποίος μέσω 
διάβασης πεζών συνεχίζεται και στη 
Νότια περιοχή, ως μείζον συνδετικό 
στοιχείο των δυο. Ο άξονας αυτός 
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Αγαπητοί συνδημότες, 
Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρό-
σκληση φιλοτέχνησης ενός εμβληματικού
Μνημείου για τον χαλασμό των Βασιλικών 
με αφορμή την επέτειο μνήμης των 200
χρονών από την Επανάσταση του 1821. 
Πριν από 30 χρόνια περίπου φιλοτέχνη-
σα το μνημείο αφιέρωμα για το έπος 
της Μάχης των Βασιλικών, τον καπετάν 
Χάψα και τα παλικάρια του.
Η νέα πρόσκληση με γέμισε ευγνωμο-
σύνη αλλά και ευθύνη γιατί το ιστορικό 
γεγονός του χαλασμού των Βασιλικών 
είναι από τα πιο συγκλονιστικά στην 
Επανάσταση του ‘21. Ήθελα δε να έχει και 
τα τρία στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα 
αρχαιοελληνικά έργα: το Δράμα, το Έπος 
και τον Λυρισμό. Υπό αυτό το πρίσμα και 
λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα διάβασα 
από τα κείμενα που μου δόθηκαν, κατέθε-
σα τέσσερις ολοκληρωμένες προτάσεις 
στην εννεαμελή επιτροπή που ορίστηκε 
κι αισθάνθηκα βαθιά ικανοποίηση όταν 
όλες είχαν σχεδόν καθολική αποδοχή.
Ένα συνταρακτικό γεγονός, μπορεί και 
πρέπει να αποδοθεί με ένα ανάλογα εντυ-
πωσιακό αισθητικά και ποιοτικά έργο.
Επομένως το έργο που επιλέχθηκε, είναι:
• Έργο σύγχρονης αισθητικής με 

καθαρότητα Λόγου και Ύφους.
• Πρωτότυπο ως σύνθεση και πλού-

σιο σε τεχνοτροπίες γλυπτικής και 
υλικών.

• Ευανάγνωστο και 
ευκολομνημόνευτο.

• Επικοινωνιακό με αισθητική και 

εννοιολογική ταυτότητα.
• Αρμονικά ενταγμένο στο νέο 

πάρκο που υλοποιείται αλλά και 
στην πολεοδομική κλίμακα των 
Βασιλικών.

• Έργο που προκαλεί το ενδιαφέ-
ρον του θεατή από μακριά, τον 
ικανοποιεί αισθητικά, εννοιολογι-
κά αλλά και ιστορικά από κοντά.

• Ένα Μνημείο - Αφιέρωμα που 
προβάλλει και προβάλλεται τόσο 
με τον συμβολισμό του όσο και 
με την αφήγηση τριών συνταρα-
κτικών γεγονότων, την ιστορία 
του Χαλασμού τον Βασιλικών, 
τη Μάχη των Βασιλικών και την 
καταστροφή της Μονής της Αγίας 
Αναστασίας.

Στην μια Όψη του μνημείου αναπαρίστα-
ται το Δράμα μέσα από τον χορό εφτά 
γυναικών σε φυσικό μέγεθος. Σύνθεση 
μοναδική και πρωτότυπη, ως αναφορά 
και τιμή στην Ελληνίδα Γυναίκα.
Σαφής αναφορά - συσχετισμός με το 
Αρχαίο Δράμα και Πνεύμα γιατί η μακραί-
ωνη Ιστορική Μνήμη, η Γλώσσα και η 
Θρησκεία, μας ένωσαν και μας έσωσαν 
ως Έθνος.
Ο χορός των γυναικών ήταν η φωνή του 
λαού και μέσα από αυτόν υπηρετούνταν 
το δικαίωμα - το αίτημα της δικαιοσύ-
νης και της λύτρωσης. Η πρώτη φέρει 
το μωρό, τη νέα γενιά. Η δεύτερη το 
εικόνισμα, τη Θρησκεία, ενώ οι άλλες 
πέντε γυναίκες κουβαλούν το κορμί του 
νεκρού αγωνιστή.

Γ. Τσάρας: 
Ο συμβολισμός του Μνημείου 

Από την παρουσίαση της μελέτης στο δημοτικό κατάστημα Βασιλικών. υλοποιείται με συμπαγή και ομαλά 
δάπεδα (που διευκολύνουν τη βάδι-
ση και κύλιση αμαξιδίου) και φέρει 
οδηγό τυφλών που συνεχίζεται στα 
περιμετρικά πεζοδρόμια. Εγκάρσιες 
σε αυτόν δευτερεύουσες οδεύσεις 
τον συνδέουν με τους γύρω δρόμους.
Η κίνηση οχημάτων εξυπηρέτη-
σης (για εργασίες πρασίνου και για 
περιστάσεις έκτακτης ανάγκης) έχει 
ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση των 
προσβάσεων και των εσωτερικών 
δαπέδων.
Στη μελέτη, εκτός του παραπάνω 
άξονα, περιλαμβάνονται:
α. Η ανακατασκευή με διαπλάτυνση 
και εξομάλυνση μέρους των περι-
μετρικών πεζοδρομίων. Ειδικά στη 
Βόρεια περιοχή, πίσω από την εξέδρα 
κατασκευάζεται τμήμα του πεζοδρο-
μίου με ειδική διατομή ώστε να μη 
διαταράσσεται αμοιβαία με το ριζικό 
σύστημα των δένδρων. Τμήμα της 
οδού στα δυτικά της νότιας πλατείας 
διαμορφώνεται με νέο δάπεδο και 
ενοποιείται ως εν τη πράξει πεζό-
δρομος με αυτήν.
β. Η οριοθέτηση και παροχή υποδο-

μών για την ένταξη του νέου Μνη-
μείου του ‘21 και του συνοδού Περί-
πτερου Πληροφόρησης (infokiosk).
γ. Η διαμόρφωση σε κατάλληλα δια-
στήματα ανοικτών χώρων στάσης 
– ανάπαυσης -εξυπηρέτησης με δια-
φορετική επιφάνεια και μορφή περι-
λαμβανόμενης της στάσης του λεω-
φορείου της αστικής συγκοινωνίας.
δ. Η κατασκευή διάταξης από ανοι-
γοκλειόμενες πέργολες αλουμινίου 
οι οποίες προσφέρουν  προστασία 
από τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη 
διάρκεια του έτους για τις υπαίθριες 
χρήσεις αναψυχής.
ε. Η διαμόρφωση αμφιθεατρικών 
πλατωμάτων άτυπων συγκεντρώ-
σεων πολιτιστικού - καλλιτεχνικού 
χαρακτήρα και η ένταξη της υπάρ-
χουσας εξέδρας με αλλαγή του περι-
γράμματός της στον σχεδιασμό αυτό.
Η διάταξη των αναβαθμών διαμορ-
φώνει το ελαφρύ ανάγλυφο του περι-
βάλλοντος πρασίνου. Στις κερκίδες 
από μπετόν παρέχεται η δυνατότητα 
προσαρμογής μεμονωμένων κινητών 
ξύλινων βάσεων καθίσματος. Τα 
δάπεδα και εδώ είναι υδατοπερατά 

ώστε να υπάρχει τυχαία ανάπτυξη 
πρασίνου, ένταξη στο πράσινο και 
ήπια συλλογή επιφανειακών ομβρίων. 
Επισημαίνεται ότι πλέον είναι επιθυ-
μητή η διαμόρφωση του ανάγλυφου 
και των φυτεύσεων του χώρου ως 
ήπια μέσα αντιπλημμυρικής και αντι-
διαβρωτικής προστασίας.
στ. Η  διαμόρφωση  χώρων πρασίνου 
με ανανέωση του υποστρώματος 
και εμπλουτισμό των φυτεύσεων. Η 
μελέτη δεν περιλαμβάνει σημαντικές 
μεταβολές στην υφιστάμενη βλάστη-
ση, αφού το  συντριπτικό ποσοστό 
του φυτικού κεφαλαίου παραμένει 
αμετάβλητο. Η εκρίζωση τεσσά-
ρων άρρωστων δέντρων καθώς 

και μικρών θάμνων σε σχηματισμό 
μπορντούρας κρίνεται αναγκαία 
και δεν αναμένεται να επηρεάσει 
τα ποσοστά πρασίνου στο σύνολο, 
αφού προβλέπεται η φύτευση 10 
νέων δέντρων και 30 καλλωπιστικών 
θάμνων και η αύξηση του πράσινου 
με την τοποθέτηση χλοοτάπητα και 
σε νέες επιφάνειες.
Η διαμόρφωση του χώρου ολοκλη-
ρώνεται με την εγκατάσταση σύγχρο-
νου και πλήρους δικτύου ηλεκτρο-
φωτισμού, αυτόματου αρδευτικού 
δικτύου και αστικού εξοπλισμού 
(βρύσες, καθιστικά, κάδοι απορριμ-
μάτων κλπ.). 

Το έργο έντονα εξώγλυφο, χυτευμένο, με 
χρήση δυο υλικών, οξειδωμένο μπρού-
ντζο και αλουμίνιο (επίσης πρωτότυπο 
ως τεχνική).
Στην άλλη όψη, τρεις ευμεγέθεις πάπυροι 
αφηγούνται τα ιστορικά γεγονότα. Ο 
πρώτος περιγράφει το χαλασμό και την 
φυγή για την σωτηρία προς το μοναστήρι. 
Κάτω από την παράσταση θα υπάρξει 
σχετικό κείμενο ή ακόμη και ονόματα 
των οικογενειών.
Ο δεύτερος περιγράφει τη Μάχη των 
Βασιλικών με κορυφαία φιγούρα τον 
Καπετάν Χάψα που θυσιάστηκε μαζί με 
τα παλικάρια του. Κάτω από την παρά-
σταση θα υπάρξει πάλι σχετικό κείμενο.
Ο τρίτος περιγράφει την πυρπόληση 
της Μονής της Αγίας Αναστασίας, όταν 

ο ηγούμενος αρνήθηκε να παραδώσει 
τους διωκόμενους και τους φυγάδευσε. 
Θα περιλαμβάνει σχετικό κείμενο. Υλικό 
οξειδωμένος μπρούντζος. Σχεδιασμός 
με τεχνολογία λέιζερ.
Δίπλα στο Μνημείο θα στηθεί μεταλλική 
στήλη ύψους 6 μέτρων από δυο δοκούς
διατομής Π. Στην κορυφή της θα τοπο-
θετηθεί σύνθεση δυο πουλιών, που 
πετάνε προς τον
ουρανό συμβολίζοντας τις ψυχές όλων 
των ανθρώπων που χαθήκαν αλλά 
παράλληλα μεταφέροντας το μήνυμα 
της ελευθερίας. Έτσι το έργο δίνει τη 
δυνατότητα στο θεατή να σκεφτεί, να 
στοχαστεί και να ερμηνεύσει, με τα που-
λιά να αποτελούν είτε την κορύφωση του 
δράματος είτε την εξύμνηση της ελπίδας.
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ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ»

Μεγάλη συμμετοχή στις δράσεις του Συμβουλευτικού 
Σταθμού Υποστήριξης 
Μαθητών & Γονέων 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Φέτος στο πλαίσιο του έργου ανα-
πτύχθηκαν οι ακόλουθες δράσεις, οι 
οποίες παρέχονταν δωρεάν στους 
γονείς-μαθητές και μαθήτριες, δημότες 
Δήμου Θέρμης:
1. Συμβουλευτική Στήριξη γονέων & 

παιδιών/μαθητών. Διατηρώντας 
το συμβουλευτικό χαρακτήρα και 
κατόπιν ραντεβού, οι συναντήσεις 
συμβουλευτικής (σε ατομικό και 
οικογενειακό επίπεδο) υλοποι-
ήθηκαν εξ’ αποστάσεως, μέσω 
(βιντεο)κλήσης και με φυσική 
παρουσία στα γραφεία της ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Παιδιά, έφηβοι/ες, 
γονείς και εκπαιδευτικοί είχαν τη 
δυνατότητα να συζητήσουν με την 
ψυχολόγο προσωπικές ανησυχίες, 
να επαναπροσδιορίσουν ατομικές 
και οικογενειακές προτεραιότητες. 

2. Σχολές  Γονέων. Σκοπός της δρά-
σης ήταν η ενδυνάμωση των γονέ-
ων ώστε να ανταποκριθούν ικα-
νοποιητικά στη διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών τους. Υλοποιήθηκαν 
οκτώ διαδικτυακές Σχολές/ομά-
δες γονέων για γονείς με παιδιά 
κάθε ηλικίας. Συγκεκριμένα, έγιναν 
τρεις σχολές γονέων για γονείς 
με παιδιά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, άλλες τρεις για γονείς 
με παιδιά στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και δύο σχολές για 
γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν 
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς 
του Δήμου Θέρμης (νέα δράση). 
Αναπτύχθηκαν θέματα όπως: ο 
ρόλος του γονέα και η θετική γονε-
ϊκότητα, οι ανάγκες παιδιών κάθε 
ηλικίας, επικοινωνία και θέσπιση 
ορίων στη συμπεριφορά παιδιών 
και γονέων, αδερφικές σχέσεις 
και φιλία, συναισθηματική νοη-
μοσύνη και ενσυναίσθηση, αυτο-
πεποίθηση και αυτοεκτίμηση, 
διαχείριση τραγικών ειδήσεων 
- κοινωνικό τραύμα (διαζύγιο, πέν-
θος, ασθένεια), χρήση διαδικτύου 
και απομόνωση, αρνητική συμπε-
ριφορά και συγκρούσεις, φόβοι 
και αγωνίες παιδιών και γονέων. 
Οι γονείς σχολίασαν ότι πήραν 
πολύτιμες γνώσεις, μοιράστηκαν 
προβληματισμούς και αντάλλα-
ξαν εμπειρίες, δοκίμασαν νέες 
συμπεριφορές και είδαν νέες, πιο 
λειτουργικές αντιδράσεις από τα 
παιδιά τους.  

3. Πρόγραμμα προς γονείς: «Σεξου-
αλική Διαπαιδαγώγηση». Σκοπός 
της δράσης ήταν να εφοδιάσει 

τους γονείς με τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες για τη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
παιδιών και εφήβων. Λόγω της 
τεράστιας ζήτησης και ανάγκης 
επιμόρφωσης πάνω στο θέμα, 
όπως οι ίδιοι οι γονείς εξέφρασαν 
μέσω των αιτήσεων συμμετοχής 
τους, επιτράπηκε η παρακολούθη-
ση σε περισσότερους ενδιαφερο-
μένους γονείς ανά εκπαιδευτική 
βαθμίδα παιδιού. Υλοποιήθηκαν 
δύο προγράμματα 6ωρης διάρκει-
ας: ένα για γονείς με παιδιά στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο 
οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
42 γονείς κι άλλο ένα για γονείς 
παιδιών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, στο οποίο αιτήθη-
καν 46 γονείς. Κάθε πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε σε τρεις θεματικές 
ενότητες.

4. Ανοιχτές Διαλέξεις για γονείς. Με 
γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση 
σε σημαντικά ζητήματα που άπτο-
νται της εξέλιξης παιδιών και της 
ανάπτυξης του υγιούς διαλόγου 
μαζί τους, τα θέματα που ανα-
πτύχθηκαν στις επτά συνολικά 
διαδικτυακές ομιλίες, που διορ-
γανώθηκαν με συχνότητα μία 
ανά μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς, ήταν:

• Μη βίαιη επικοινωνία μεταξύ 
γονιών και παιδιών.

• Χτίζοντας την αυτοεκτίμηση 
του παιδιού μου - Χρήσιμες 
συμβουλές για γονείς και 
κηδεμόνες.

• Υπεργονεικότητα: Γονείς 
ελικόπτερα!

• Μυστικά και Ψέματα. Πως να 
χτίσετε μια σχέση εμπιστοσύ-
νης με τα παιδιά σας.

• Όταν η βία «χτυπά» τα σχολεία 
και τα παιδιά μας. Ο ρόλος των 
γονέων.

• Συναισθηματική Νοημοσύνη 
και ενσυναίσθηση γονέων και 
παιδιών.

• Σχολικός Εκφοβισμός: Τι χρειά-
ζεται να γνωρίζουν οι γονείς και 
πώς να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους.

 
ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Στο πλαίσιο της δράσης 
πραγματοποιήθηκαν:
• δύο δίωρες στοχευμένες, βιω-

ματικές συναντήσεις με φυσική 
παρουσία όλων των μαθητών του 
Δημοτικού Σχολείου Περιστεράς. 
Τα θέματα που επιλέχθηκαν και 

επεξεργάστηκαν οι ψυχολόγοι με 
τους μαθητές ήταν: «Είμαστε όλοι 
φίλοι» (12/04/2022) και «Η χώρα 
των συναισθημάτων» (14/4/2022). 
Ο στόχος ήταν να κατανοήσουν οι 
μικροί μαθητές ότι όλα τα συναι-
σθήματα είναι φυσιολογικά, να 
αποκτήσουν ενσυναίσθηση, αυτο-
εκτίμηση και να μάθουν να απο-
δέχονται την διαφορετικότητα, να 
διαχειρίζονται θετικά και αρνητικά 
συναισθήματα και συγκρούσεις, 
να ελέγχουν τις παρορμήσεις 
τους και τελικά να δίνουν λύσεις 
που βοηθούν τους ίδιους και τις 
ομάδες που συμμετέχουν.

• δυο διαδικτυακές συναν τή -
σεις, διάρκειας μιας ώρας, με 
όλους τους μαθητές/τριες του 
Γυμνασίου και του Λυκείου του 
ΕΝΕΓΥΛ με το επίκαιρο και ενδι-
αφέρον θέμα: «ΝΑΙ στη συζήτη-
ση, ΟΧΙ στη βία στο σχολείο και 
στους μαθητές μας» (8/3/2022)  
με δυνατότητα υποβολής ερωτή-
σεων και  προτάσεων από τους 
μαθητές του σχολείου.

• μία δίωρη διαδικτυακή συνάντη-
ση με τους/τις μαθητές/τριες των 
τριών (3) γυμνασίων της Δημοτι-
κής Ενότητας Τριλόφου με θέμα: 
«ΝΑΙ στη συζήτηση, ΟΧΙ στη βία 
στα σχολεία και στους μαθητές 
μας» (21/3/2022). Στη διάρκεια 
της συνάντησης πήραν το λόγο 
εκπρόσωποι των μαθητών όλων 
των γυμνασίων και κατέθεσαν τις 
ανησυχίες τους και τις ανάγκες 
τους, τις σκέψεις και τις προτά-
σεις τους.

 
ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
 Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επάγ-
γελμα του εκπαιδευτικού υπάρχει 
υψηλό επίπεδο επαγγελματικής 
εξουθένωσης και συναισθηματικής 
εξάντλησης, ανταποκριθήκαμε στα 
αιτήματα διευθυντών και εκπαιδευτι-
κών των σχολικών μονάδων ευθύνης 
του Δήμου και υλοποιήθηκαν 6ωρες 
ψυχοεκπαιδευτικές, βιωματικές συνα-
ντήσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 
δήμου στα εξής αντικείμενα:
-Διαχείριση του στρες στο χώρο του 
Σχολείου, με φυσική παρουσία στο 
χώρο του 3ου Γυμνασίου.
- Επιμόρφωση για τη σχολική βία: δια-
δικτυακά, 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης 
και Δημοτικό Σχολείο Περιστεράς.
- Διαχείριση στρες και επαγγελματικής 
εξάντλησης στους εκπαιδευτικούς: 
διαδικτυακά, 2ο  Γυμνάσιο Μίκρας.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Δήμου Θέρμης και ειδι-

κότερα το Τμήμα Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και 
Εθελοντισμού σε συνεργασία με 
τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
Α.Ε., ολοκλήρωσαν και φέτος το 
πρόγραμμα «Λειτουργία Συμβου-
λευτικού Σταθμού Υποστήριξης 
Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης» 
στα σχολεία ευθύνης του Δήμου.

Η συμμετοχή γονέων, μαθητών 
και εκπαιδευτικών στις δράσεις 
του προγράμματος ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενη χρονιά. Περισσότεροι 

από 250 γονείς και μαθητές/τριες πραγματοποίησαν συναντήσεις συμ-
βουλευτικής στήριξης, υποβλήθηκαν περισσότερες από 200 αιτήσεις 
στη δράση «Σχολές Γονέων»,

88 αιτήσεις γονέων στο πρόγραμμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση», 
ξεπέρασαν τις 350 οι συμμετοχές γονέων και κηδεμόνων στις διαδικτυ-
ακές ομιλίες/διαλέξεις, 45 εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα σχολεία 
του δήμου συμμετείχαν  στα τρία επιμορφωτικά σεμινάρια.
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Εκδήλωση για ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά ζητήματα πραγμα-
τοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαΐου στο 
δήμο Θέρμης στο πλαίσιο της οποί-
ας ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος ενημέρωσε για την 
ίδρυση και λειτουργία Γραφείου ΕΦΚΑ 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης με έδρα 
τη Θέρμη. Ο κ. Παπαδόπουλος αφού 
ευχαρίστησε όλα τα στελέχη τα οποία 
ενημέρωσαν και απάντησαν σε πολ-
λές απορίες των πολιτών ανέφερε ότι 
το προσεχές διάστημα πρόκειται να 
λειτουργήσει Γραφείο ΕΦΚΑ Ανατολι-
κής Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη. 
Όπως είπε, «το Γραφείο έχει συσταθεί 
στα χαρτιά και σήμερα βρισκόμαστε 
ως δημοτική αρχή σε συνεννόηση με 
τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκό-
μενους φορείς, αλλά και σε διαδικα-
σία μίσθωσης ενός ακινήτου όπου θα 
μεταφερθεί το στελεχιακό δυναμικό 
του ΕΦΚΑ. Το Γραφείο αυτό θα ικανο-
ποιεί τις ανάγκες των ασφαλισμένων 
της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κάτι το 

οποίο μας ικανοποιεί ιδιαίτερα αφού 
θα μπει τέλος στην ταλαιπωρία των 
πολιτών του δήμου μας, αλλά και του 
δήμου Θερμαϊκού».
Στο πλαίσιο της  εκδήλωσης, ειδικοί 
σε θέματα συνταξιοδότησης, υπό τον 
συντονισμό της κ. Κατερίνας Ζιούτα, 
νομικού, με ειδίκευση σε εργασιακά-α-
σφαλιστικά θέματα, παρουσίασαν 
αναλυτικά και απάντησαν σε ερωτή-
ματα σχετικά με: 
• Προϋποθέσεις και τρόπο υπολογι-

σμού των συντάξεων, έτσι ώστε 
να γνωρίζει ο κάθε ασφαλισμένος 
την πιο συμφέρουσα για εκείνον 
λύση, όριο οφειλών, παραγραφή 
οφειλών, αναγνώριση πλασματι-
κών χρόνων, διαδοχική ασφάλι-
ση, για πρώην ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΙΚΑ. 

• Ανάλυση της νέας εγκυκλίου για 
αιρετούς, θέματα διαδοχικής 
ασφάλισης, αξιοποίησης χρόνου 
ασφάλισης και απασχόλησης 
συνταξιούχων (38113/2022). 

• Θέματα ασφάλισης και εισφορών 

πρώην ΟΓΑ. 
• Προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικα-

νότητας, επιδότησης ασθένειας, 
μητρότητας, οφειλές ΚΕΑΟ. 

Την εκδήλωση η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στο δημοτικό Θέατρο Θέρμης, 
παρακολούθησαν δεκάδες πολίτες, 
οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσι-
ών Σπύρος Γαντάς και Παιδείας και 
Κοινωνικής Προστασίας Στυλιανός 

Αποστόλου, η αντιπρόεδρος του 
ΝΠΔΔ και εντεταλμένη δημοτική Σύμ-
βουλος για κοινωνικά θέματα Φανή 
Χατζηδημητρίου και  η πρόεδρος της 
Μονομετοχικής Δημοτική Ανώνυμη 
Εταιρεία Διαχείρισης Δασικής Εκμε-
τάλλευσης και Ακίνητης Περιουσίας 
δήμου Θέρμης (Δ.Α.Ε.Δ.Ε.Α.Α.Π.Δ.Θ) 
Ζωή Γεωργαλή.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Λειτουργία Γραφείου του ΕΦΚΑ με έδρα τη Θέρμη

Συνάντηση με την υφυπουργό Τουρι-
σμού Σοφία Ζαχαράκη είχε την Πέμπτη 
23 Ιουνίου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος. Αντικείμενο της 
συνάντησης, στην οποία συμμετείχε 
και ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας 
Φωτιάδης, ήταν η διερεύνηση της 
δυνατότητας για στρατηγική συνεργα-
σία μεταξύ υπουργείου Τουρισμού και 
δήμου Θέρμης, με στόχο την τουριστική 
ανάπτυξη της Ανατολικής Περιαστικής 
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο δήμαρ-
χος Θέρμης εξήγησε στην υφυπουργό 
ότι ο δήμος σχεδιάζει να εκπονήσει 
ένα υπερτοπικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Τουριστικής Ανάπτυξης και πρότεινε 
να υπάρξει συνεργασία με το αρμόδιο 
υπουργείο προκειμένου να επιτευχθεί 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και 
στον συντομότερο χρόνο.
Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, η 
περιοχή διαθέτει σημαντικά μνημεία 
και ανασκαφικά ευρήματα όλων των 
περιόδων, ιστορικούς ναούς (Αγίου 
Ανδρέα Περιστεράς,   9ος αιώνας, 
Αγίου Αθανασίου,  19ος αιώνας, Λιβα-
δίου, Αγίου Νικολάου Θέρμης, Αγίου 
Γεωργίου Βασιλικών κ.ά), ιερές μονές 

(Πατριαρχική Μονή Αγίας Αναστασίας, 
Μονή  Οσίου Παϊσίου στη Σουρωτή). 
Διαθέτει επίσης, πλούσιο φυσικό περι-
βάλλον στην ορεινή Ζώνη του δήμου, 
καθώς και εκπαιδευτικές δομές και 
λειτουργίες (Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Μονοπάτια, Πάρκο Βιο-
ποικιλότητας κ.λπ.), ενώ έχει υποβληθεί 
φάκελος ενδιαφέροντος στο ΥΠΕΝ για 
τη δημιουργία ενός επισήμου δικτύου 
μονοπατιών.
Στα διοικητικά όρια του δήμου Θέρμης, 
όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, 
υπάρχουν ακόμη τα Λουτρά Θέρμης, 
για την ανάπτυξη των οποίων έχει ήδη 
υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με το 
δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και πλήθος 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δομών 
(ΑΠΘ, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, 
ΕΚΕΤΑ, ΝΟΗΣΙΣ, Ζώνη Καινοτομίας, 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών κ.ά). 
Σημείωσε, δε, ότι με τους περισσότε-
ρους από τους εκπαιδευτικούς και ερευ-
νητικούς φορείς έχουν υπογραφεί και 
υλοποιούνται Μνημόνια Συνεργασίας.
Υπάρχουν επίσης σημαντικές ξενο-
δοχειακές μονάδες καθώς και επιχει-

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Συνάντηση για την 
τουριστική ανάπτυξη 
του δήμου Θέρμης

ρήσεις και συνεταιρισμοί οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
Γαστρονομίας. Παράλληλα, επισήμανε 
στην υφυπουργό, ότι ο δήμος Θέρμης 
αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο καθώς 
στα διοικητικά του όρια βρίσκεται το 
αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ σχεδι-
άζεται και η επέκταση του Μετρό και η 
σύνδεσή του με το αεροδρόμιο.
Με βάση τα ανωτέρω, ο δήμαρχος 
Θέρμης τόνισε στην κ. Ζαχαράκη ότι 
πρόθεση του δήμου είναι να εκπονήσει 
ένα Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής 
Ανάπτυξης με βασικούς άξονες τον 
συνεδριακό-εκπαιδευτικό τουρισμό, 

περιβαλλοντικό, ιαματικό, ευζωίας, 
γαστρονομίας, πολιτιστικό, θρησκευ-
τικό κ.λπ.     
Η υφυπουργός κ. Ζαχαράκη είπε ότι 
το υπουργείο θα στηρίξει με όποιον 
τρόπο μπορεί την πρωτοβουλία του 
δήμου και πρότεινε να υπάρξει συνερ-
γασία για το θέμα αυτό με την γενική 
διευθύντρια Τουριστικής Πολιτικής 
Παναγιώτα Διονυσοπούλου. Συμφω-
νήθηκε, επίσης, εντός του Ιουλίου να 
υπάρξει και δεύτερη συνάντηση της 
υφυπουργού με τον δήμαρχο Θέρμης 
για το συγκεκριμένο θέμα, αυτή τη 
φορά στο δήμο Θέρμης.
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Ο δήμος Θέρμης είναι ένας 
από τους πρώτους 118 
ευρωπαϊκούς δήμους και 
περιφέρειες, που επιλέχθη-

καν να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή 
Αποστολή για την προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή. Η επονομαζόμενη 
«Αποστολή: Προσαρμογή» πρόκειται 
να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, δηλαδή τη στρατηγική της 
ΕΕ για την επίτευξη του κλιματικού της 
στόχου έως το 2050, αλλά και την ευρω-
παϊκή στρατηγική για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
«χτυπούν» την πόρτα της Ευρώπης με 
ποικίλους τρόπους: φονικούς καύσω-
νες και ξηρασίες, πυρκαγιές αλλά και 
διάβρωση των εδαφών από πλημμύρες 
ή από την αύξηση του επιπέδου της 
θάλασσας. Επηρεάζουν το περιβάλλον, 
την οικονομία αλλά και την υγεία των 
ευρωπαίων. Η συχνότητα αλλά και η 
δεινότητα των φαινομένων αυξάνεται 
συνεχώς, πράγμα που μας αναγκάζει 
να επισπεύσουμε την εξεύρεση λύσε-
ων για προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή. Η «Αποστολή Προσαρμογή» 

στοχεύει στη στήριξη 150 περιφερειών 
και δήμων στην μετάβασή τους προς 
την κλιματική ανθεκτικότητα έως το 
2030, βοηθώντας τους να κατανοήσουν 
καλύτερα, να προετοιμαστούν και να 
διαχειριστούν τους κινδύνους που προ-
κύπτουν από την κλιματική αλλαγή, 
αλλά και να αναπτύξουν καινοτόμες 
λύσεις ώστε να καταστούν κλιματικά 
ανθεκτικοί. Η «Αποστολή Προσαρμογή» 
θα χρηματοδοτηθεί με 370 εκατ. ευρώ 
από το πρόγραμμα Horizon Europe για 
την περίοδο 2021-23. Οι ερευνητικές 
και καινοτόμες δράσεις θα αφορούν 
την ανοικοδόμηση περιοχών που χτυ-
πήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμε-
να, την αποκατάσταση περιοχών από 
πλημμύρες, την κάθετη κτηνοτροφία, 
τη δημιουργία «προσαρμοσμένων» 
πόλεων, έτοιμων να αντιμετωπίσουν 
μια έντονη καταιγίδα ή καύσωνα. Ταυτό-
χρονα δίνεται η ευκαιρία για συνεργασία 
με άλλες Αποστολές και προγράμματα. 
Η Αποστολή παρέχει, επίσης, ευκαιρίες 
για δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών 
ανάμεσα σε Δήμους και Περιφέρειες και 
στήριξη στη συνεργασία με τους πολίτες.   

Με την προσχώρηση στον χάρτη και 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ο δήμος Θέρμης στους 118 πρώτους 
ευρωπαϊκούς δήμους για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

με τη συμμετοχή στις προσπάθειες 
που καταβάλλει η αποστολή για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
ο δήμος Θέρμης θα αποτελέσει μέρος 
μιας κοινότητας πρακτικών για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
και θα έχει την ευκαιρία δικτύωσης και 
ανταλλαγής με άλλες περιφέρειες και 
κοινότητες της Ευρώπης.

Ένα ετήσιο φόρουμ αποστολών θα 
ενθαρρύνει τις δυναμικές ανταλλαγές, 
την ανταλλαγή εμπειριών, θα προβαίνει 
σε απολογισμό της συλλογικής προόδου 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
της αποστολής και θα συμβάλλει στην 
καθοδήγηση των δράσεών της.

Υπογράφοντας τον χάρτη ο δήμος Θέρ-
μης θα αποκτήσει επίσης πρόσβαση στις 
υπηρεσίες της πλατφόρμας υλοποίησης 
αποστολών που θα τεθεί σε λειτουργία 
στις αρχές του 2023. Οι υπηρεσίες αυτές 
θα περιλαμβάνουν:

• Βοήθεια για την πρόσβαση σε γνώ-
σεις και μεθόδους σχετικά με τις 
εκτιμήσεις κλιματικών κινδύνων·

• Πρόσβαση σε παραδείγματα βέλτι-
στων πρακτικών από άλλες περιφέ-
ρειες, και πληροφορίες σχετικά με 
τα αποτελέσματα των τελευταίων 
ερευνών·

• Υποστήριξη με τη σύνδεση αυτών 
των παραδειγμάτων και των απο-
τελεσμάτων των ερευνών με τοπι-
κά σχέδια προσαρμογής, χάρτες 
πορείας ή διαδρομές προσαρμογής·

• Πρόσβαση σε εργαλεία, παραδείγ-
ματα και βέλτιστες πρακτικές για 
αλληλεπίδραση και συνεργασία με 
τους πολίτες·

• Συμβουλές και πρόσβαση σε 
πιθανές δημόσιες και ιδιωτικές 
πηγές χρηματοδότησης για την 
προσαρμογή.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έκκληση προς τους 
αγρότες για την αποφυγή 
πρόκλησης πυρκαγιών  

Έκκληση προς τον αγροτικό κόσμο του δήμου Θέρ-
μης απευθύνει η αρμόδια Αντιδημαρχία Πολιτικής 
Προστασίας καλώντας τους αγρότες-παραγωγούς να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εκτελούν αγροτικές 
εργασίες, κυρίως κατά τις ημέρες που επικρατούν 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όπως επισημαίνει η 
Αντιδημαρχία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 
εννέα στις δέκα πυρκαγιές υπαίθρου προκαλούνται 
από ανθρώπινες δραστηριότητες, οι περισσότερες 
από αμέλεια. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσο-
χή όταν εκτελούνται αγροτικές εργασίες, κυρίως 
υπό συνθήκες καύσωνα. Η Αντιδημαρχία καλεί 
τους αγρότες να ακολουθούν ορισμένους βασι-
κούς κανόνες όπως ο καθαρισμός των χωραφιών 
από ξερά χόρτα, ή ακόμη και η δημιουργία ζωνών 
πυρασφάλειας περιμετρικά της ιδιοκτησίας τους 
προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκδή-
λωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς.

Η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας υπενθυ-
μίζει κάποιες χρήσιμες οδηγίες πυροπροστασίας 
για άτομα που εκτελούν γεωργικές ή άλλες εργα-
σίες, ιδιαιτέρως κοντά σε δάση. Συγκεκριμένα:

• Απαγορεύεται να πετιούνται αναμμένα τσι-
γάρα ή σπίρτα.

• Απαγορεύεται το κάψιμο της αποκαλάμης.

• Να αποφεύγεται η χρήση οξυγονοκόλλησης, 
σμυρίλιου ή άλλου εργαλείου που παράγει 
σπινθήρες. Συχνά η χρήση των εργαλείων 
αυτών προκαλεί πυρκαγιά.

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρο-
γεννήτρια ή μηχανοκίνητη υδραντλία, να 
διατηρείται καθαρός ο περίγυρος από χόρτα 
και εύφλεκτα υλικά.

• Να μην αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά στις 
αγροτικές ιδιοκτησίες.

• Να δημιουργείται και να διατηρείται καθαρή, 
αντιπυρική ζώνη περιμετρικά του κτήματος.

• Να τοποθετούνται γύρω από το κτήμα βρύσες 
ή πυροσβεστικές φωλιές με λάστιχα νερού, 
με μήκος που φτάνει σε όλα τα σημεία του 
κτήματος.

• Να υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες 
και άλλα εργαλεία πυρόσβεσης (τσάπες, 
φτυάρια κ.λπ.).

• Αν γίνει αντιληπτό άτομο να προβαίνει σε 
ενέργεια που πιθανόν να προκαλέσει πυρ-
καγιά, να γίνει προσπάθεια να μεταπειστεί, 
διαφορετικά να ενημερώνεται αμέσως το 
Τμήμα Δασών.

• Αν εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, να ενημερω-
θούν αμέσως οι αρμόδιες αρχές.
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Από τις 22 έως τις 27 Μαΐου πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημοτικό σχολείο 
Νέου Ρυσίου η 1η ενότητα του 

προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229 «Little 
Prince embracing his European Friends 
on the challenged Earth (Ο Μικρός Πρί-
γκιπας αγκαλιάζει τους Ευρωπαίους 
Φίλους του σε μια Γη γεμάτη προκλή-
σεις)». Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 
εκπαιδευτικοί και 16 μαθητές/τριες από 
τα εταιρικά σχολεία της Ιρλανδίας, Ισπα-
νίας, Ιταλίας, Κροατίας και Πολωνίας. Τα 
αποτελέσματα των εργασιών της 1ης 

ενότητας του προγράμματος με θέμα 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ παρουσιάστηκαν 
από τις αντιπροσωπείες των μαθητών και 
ακολούθησε η εισήγηση – αποκάλυψη της 
επόμενης ενότητας εργασιών από τους 
μαθητές του δημοτικού σχολείου Νέου 
Ρυσίου με θέμα ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – 
ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΓΙΕΙΝΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ.

Η επίσκεψη περιελάμβανε παράλληλα 
περιήγηση στα ιστορικά μνημεία της 
πόλης μας, γνωριμία με την τεχνολογία 

της Αρχαίας Ελλάδας στο  Κέντρο Διάδο-
σης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 
– ΝΟΗΣΙΣ, θεατρική παράσταση των 
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Νέου 
Ρυσίου με τίτλο ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΜΙΚΡΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑ, εικαστικά εργαστήρια 
και κατασκευές με θέμα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ECO 
CITIES καθώς επίσης δράσεις με ποδήλατα 
ως εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης και 
διδασκαλία παραδοσιακών χορών από 
τον πολιτιστικό σύλλογο Νέου Ρυσίου. 
Πολύτιμοι αρωγοί στην διεξαγωγή του 

προγράμματος οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου και οι οικογένειες των μικρών 
μαθητών, με τη ζεστή φιλοξενία που 
προσέφεραν απλόχερα στους  μαθητές 
και στις μαθήτριες των ξένων σχολείων. 
Οι Μικροί πρίγκιπες – αντιπρόσωποι όλων 
των εταιρικών σχολείων θα συνεχίσουν 
και την επόμενη χρονιά να προωθούν και 
να αναλύουν αξίες ζωής για ένα αύριο 
πιο λαμπερό.

Ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουνίου το επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα το οποίο έτρεξε στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ανθε-
κτικότητα και ευημερία στην προσχολική 
αγωγή ως πρόληψη συναισθημάτων, 
κοινωνικών & συμπεριφορικών  προ-
βλημάτων (Resilient Preschools)», με 
την παρουσίαση από το προσωπικό 
όλων των δομών της Διεύθυνσης Προ-
σχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης της 
πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Το πρόγραμμα εξάμηνης 
διάρκειας, έγινε σε συνεργασία με το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και είχε 
ως στόχο αφενός την επιμόρφωση του 

προσωπικού σε θέματα ευημερίας και 
ανθεκτικότητας σε παιδιά της πρώιμης 
ηλικίας, αφετέρου, τη συμβολή των 
παιδαγωγών στην επέκταση και προσαρ-
μογή του προγράμματος στις μικρότερες 
ηλικιακές ομάδες που φιλοξενούνται 
στις δομές του δήμου Θέρμης.
Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία, 
καθώς, το προσωπικό έδωσε τον καλύ-
τερο εαυτό του, αποδεικνύοντας σε 
όλους, τη διάθεση και τον ενθουσιασμό 
που το διακατέχει για την ένταξη του 
προγράμματος στην καθημερινή δράση 
των σταθμών.
Οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Πανεπι-

Ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα διαχείρισης 
προβλημάτων συμπεριφοράς

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΚΑ229

Μαθητές από ευρωπαϊκές χώρες φιλοξένησε 
το δημοτικό σχολείο Ν. Ρυσίου

στημίου Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη 
συμβολή των παιδαγωγών στο πρό-
γραμμα, δεσμεύθηκαν, σύντομα να γίνει 
παρουσίαση των εφαρμογών στην τελική 
εκδήλωση του προγράμματος, καθώς και 
σε επόμενες συνεργασίες επιμορφωτικού 
χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα με το 
ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με 

θέματα που αφορούν την εκπαίδευση 
των παιδαγωγών στην αντιμετώπιση 
δύσκολων συμπεριφορικών αντιδρά-
σεων στο σχολείο. Στο κλείσιμο του 
επιμορφωτικού προγράμματος το δήμο 
Θέρμης εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος 
Παιδείας Στέλιος Αποστόλου.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 7 ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ

Ξεκινά
το πρόγραμμα 

«Παιδί
και θάλασσα

Στο πλαίσιο της συνεχούς προ-
σπάθειας του δήμου Θέρμης 
να παρέχει σε νέες και νέους 

την δυνατότητα συμμετοχής σε ποι-
κίλες αθλητικές δραστηριότητες, η 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ διοργανώνει και φέτος 
το καλοκαίρι το πρόγραμμα «Παιδί και 
Θάλασσα». Στο πρόγραμμα μπορούν 
να συμμετέχουν παιδιά δημοτών και 
κατοίκων του Δήμου Θέρμης από 7-14 
χρονών, δηλαδή όσα έχουν γεννη-
θεί τα έτη 2008 έως και 2015. Σκοπός 

του προγράμματος είναι η εξοικείωση 
των παιδιών με το νερό, με στόχο να 
βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην 
επίπλευση και στην τεχνική κολύμβη-
ση ώστε να αποβάλλουν τις φοβίες 
τους μέσω του ομαδικού παιχνιδιού. 
Παράλληλα τα παιδιά απασχολούνται 
με ομαδικά παιχνίδια στη θάλασσα και 
στην αμμουδιά (beach Volley, beach 
Soccer). 
‘Όλα είναι έτοιμα και φέτος για την 
έναρξη του προγράμματος ‘Παιδί και 

Θάλασσα 2022’ της ΔΕΠΠΑΘ, που προ-
σελκύει εκατοντάδες ωφελούμενους. 
Τα παιδιά συνοδεύονται από γυμναστές, 
ναυαγοσώστες και συνοδούς του προ-
γράμματος, ενώ παράλληλα θα υπάρχει 
και συνοδός – ιατρός. Η μετακίνησή τους 
γίνεται  με λεωφορεία από συγκεκριμένα 
σημεία συνάντησης-εκκίνησης ανά οικι-
σμό, προς στην παραλία Βεργιά, στη Ν. 
Καλλικράτεια Χαλκιδικής και επιστροφή. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η συμμε-
τοχή των παιδιών σε ποικίλες δραστηρι-
ότητες κινητικής αναψυχής, μέσα ή έξω 
από το νερό, με έμφαση στο παιχνίδι. 
Η ΔΕΠΠΑΘ μέσω του προγράμματος 

Άθλησης για όλους «Παιδί & Θάλασσα 
2022», παρέχει τη δυνατότητα σε 435 
παιδιά (με το όριο 145 συμμετοχές ανά 
περίοδο-εβδομάδα) να συμμετέχουν 
στην εν λόγω δραστηριότητα  μικρής 
διάρκειας. Είμαστε βέβαιοι ότι το φετινό 
πρόγραμμα θα αγκαλιαστεί περισσότε-
ρο από κάθε φορά» αναφέρει μεταξύ 
άλλων σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος 
της ΔΕΠΠΑΘ, Πολυχρόνης Κοντοπίδης. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται το χρονικό 
διάστημα από 27 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 
2022 και θα περιλαμβάνει δεκαπέντε 
καθημερινές εξορμήσεις σε τρεις περι-
όδους των πέντε ημερών.

Συμμετοχές / Περίοδοι  

1 παιδί 
2 παιδιά  
3 παιδιά  
Πολύτεκνες ή Μονογονεϊκές οικογένειες         
Μακροχρόνιοι άνεργοι (2) γονείς  
(άνω των 12μηνών)  
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  < 6.000,00€

Μία (1) περίοδο  

20€ 
35€ 
45€ 
10€ ανά παιδί 
10€ ανά παιδί 

10€ ανά παιδί 

Δύο (2) περιόδους 

40€ 
70€ 
90€ 
20€ ανά παιδί 
20€ ανά παιδί 

20€ ανά παιδί 

Τρείς (3)περιόδους  

60€ 
105€ 
135€ 
30€ ανά παιδί 
30€ ανά παιδί 

30€ ανά παιδί 

Οι τρεις περίοδοι του προγράμματος είναι: 
Α’ Περίοδος  27 Ιουνίου -01 Ιουλίου 
Β’ Περίοδος  04 Ιουλίου -8 Ιουλίου 
Γ΄ Περίοδος   11 Ιουλίου -15 Ιουλίου 

Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής:
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Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η 
Γιορτή Κολοκυθιού η οποία 
έγινε το Σάββατο 18 Ιουνίου 

στα Βασιλικά. Ήταν η 14η διοργάνωση 
η οποία έχει ως στόχο να προβάλλει το 
τοπικό προϊόν σε όλη την επικράτεια 
της Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν εκατοντάδες κάτοικοι της 
περιοχής αλλά και επισκέπτες οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικά 
εδέσματα με βάση το κολοκύθι αλλά και 
νόστιμα κρέατα από τους κρεοπώλες 
των Βασιλικών.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρ-
χος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος τόνισε ότι «έχουμε όλοι χρέος να 
στηρίζουμε και να προωθούμε τα ήθη 
και έθιμα του τόπου μας, καθώς και τα 
υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα». 
Παράλληλα, ευχήθηκε καλή συνέχεια 
και κάθε επιτυχία στο έργο του δρα-
στήριου διοργανωτής της εκδήλωσης, 
Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου 
Βασιλικών (ΛΑΧΟΣΥΒΑ).

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης 
οι βουλευτές Σάββας Αναστασιάδης και 
Σωκράτης Φάμελλος, οι αντιδήμαρχοι 
Απόστολος Τσολάκης, Βασίλης Μουστά-
κας, Στέλιος Αποστόλου και Αργύρης 
Μωραϊτης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ 
Γιώργος Αγγέλου, η εντεταλμένη δημο-
τική σύμβουλος, αρμόδια για τις Κοινω-
νικές δομές και αντιπρόεδρος του ΝΠΠΔ 
Φανή Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Βασιλικών Αστέριος Καρα-
κώττας, τοπικοί σύμβουλοι των Βασιλι-
κών κ.ά.  Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο 
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης, ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Αγίου Αντωνίου Παναγία 
Σουμελά, ο Πολιτιστικός Όμιλος Λιτο-
χώρου, ο Χορευτικός Όμιλος Τριλόφου 
«Ζουμπάτ», ο Σύλλογος φίλων Κρητικής 
παράδοσης της Θέρμης «Ξαστεριά», ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Περιστεράς, ο 
Σύλλογος Σερραίων Κατοίκων Δήμου 
Θέρμης και ο Σύλλογος Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων Τριαδίου « Ο Άγιος 
Γεώργιος». 

ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

Πλήθος κόσμου στη γιορτή Κολοκυθιού  

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του 
ΛΑΧΟΣΥΒΑ Ευριπίδης Σαράντου ευχα-
ρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους 
που τίμησαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωση, τους συλλόγους που συμμε-
τείχαν σε αυτήν καθώς και τους δασκά-
λους χορού Ευδοκία Μιχούλη και Θωμά 
Ράδη, καθώς επίσης «και τους γονείς 
που τόσα χρόνια μας εμπιστεύονται 
τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε επίσης 
το ΚΑΠΗ Βασιλικών, τον Εμπορικό 
Σύλλογο Βασιλικών και τον Εμπορικό 

Σύλλογο Θέρμης, όλους τους χορηγούς 
μας που βρίσκονται πάντα στο πλευρό 
του Συλλόγου σε ό,τι χρειαστεί, όπως 
επίσης ευχαριστούμε θερμά και όλα τα 
μέλη του Συλλόγου και τους εθελοντές 
που έφτιαξαν όλα αυτά τα εδέσματα 
από κολοκύθι και μοιράστηκαν στον 
κόσμο και όλους όσοι βοήθησαν για 
να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. 
Πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
για του χρόνου». 

Με λαμπρότητα ο εορτασμός 
του Αγίου πνεύματος στην 
Περιστερά. 

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων 
πιστών και με κάθε λαμπρότητα 
εορτάστηκε το διήμερο του 

Αγίου Πνεύματος στην Περιστερά. Την 
πρώτη ημέρα των εορτασμών,  Κυριακή 
13 Ιουνίου τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία 
λειτουργία και αμέσως μετά ο εσπερινός 
της γονυκλισίας. Στην κεντρική πλατεία 
του χωριού ξαναβρέθηκαν και πάλι 
έπειτα από δύο χρόνια αποχής από τις 
εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας, όλοι οι 
κάτοικοι του χωριού, αλλά και δεκάδες 
επισκέπτες σε ένα λαϊκό γλέντι με το 
παραδοσιακό κουρμπάνι που κράτησε 
ως αργά το βράδυ. 
Στο πλαίσιο του σύντομου χαιρετισμού 
κατά τις εκδηλώσεις ο δήμαρχος Θέρ-
μης Θεόδωρος Παπαδόπουλος αφού 
ευχήθηκε σε όλους χρόνια Πολλά εξήρε 
ιδιαίτερα το έργο των εθελοντών του 
χωριού που όλες τις προηγούμενες ημέρες 
μόχθησαν  ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη 
διεξαγωγή του διήμερου πανηγυριού του 
χωριού.  Οι εθελοντές της Περιστεράς σε 
συνεργασία με τα συνεργεία του δήμου 
προχώρησαν σε εργασίες καθαριότητας, 
περιποίησης πρασίνου, ενώ συνεργεία του 
δήμου επανατοποθέτησαν πλάκες στην 
πλατεία.  «Είναι πολύ σημαντικό το έργο 
των εθελοντών του χωριού και για αυτό ο 
δήμος Θέρμης θα βρίσκεται πάντα δίπλα 
σας αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία και θα 
σας τροφοδοτεί με τα απαραίτητα υλικά. 
Συγχαρητήρια σε όλους, χρόνια πολλά 
και καλή σας διασκέδαση», σημείωσε 
χαρακτηριστικά κλείνοντας ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εκδηλώ-

σεις  συμμετείχαν  δύο χορευτικά συγκρο-
τήματα, το σωματείο Παναγία Σουμελά 
Θέρμης με χοροδιδάσκαλο τον Σάββα 
Γεωργιάδη και ο ΛΑΧΟΣΥΒΑ Βασιλικών 
με τον χοροδιδάσκαλο Θωμά Ράδη.  
Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου τελέστηκε ο 
Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, στο εξω-
κλήσι της Αγίας Τριάδας και αμέσως μετά 
μοιράστηκε το παραδοσιακό κουρμπάνι. 
Στις εκδήλωσεις παραβρέθηκαν οι Βου-
λευτές Θεόδωρος Καράογλου, Σάββας 
Αναστασιάδης, Σωκράτης Φάμελλος, 
Γεώργιος Αρβανιτίδης, Θεοδώρα Αυγέρη 
και Κωνσταντίνα Αδάμου. Την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε 
ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας 
Πάλλας. 
Από τον δήμο Θέρμης τίμησαν τις διήμερες 
εκδηλώσεις οι αντιδήμαρχοι Απόστο-
λος Τσολάκης, Σπύρος Γαντάς, Αργύρης 
Μωραΐτης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώρ-
γος Αγγέλου και ο αντιπρόεδρος ΔΕΠΠΑΘ 
Πολυχρόνης Κοντοπίδης, η αντιπρόεδρος 
του ΝΠΔΔ και εντεταλμένη δημοτική 
Σύμβουλος για κοινωνικά θέματα Φανή 
Χατζηδημητρίου, η πρόεδρος της Πρωτο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Ευαγγελία 
Κούτρη  οι δημοτικοί σύμβουλοι Άννα 
Τσιφτελίδου και Ευγενία Αγοραστούδη 
καθώς και πλήθος προέδρων Κοινοτήτων 
και Τοπικών Συμβούλων.  
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Περιστεράς 
Δημήτρης Ντισλής με την ολοκλήρωση 
των διήμερων εορτασμών ευχήθηκε 
σε όλους «Το Άγιο πνεύμα να φωτίζει 
και να καθοδηγεί τις ζωές όλων μας. 
Χρόνια πολλά Περιστερά. Χρόνια πολλά 
σε όλους».
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Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του πολι-
τιστικού συλλόγου Λειβαδιωτών 

Δημήτρης Αποστολίδης, φροντίσαμε να 
ενισχύσουμε με ένα νέο μονοπάτι την 
περσινή μεγάλη μας διαδρομή, ώστε να 
ευχαριστήσουμε τους πιο απαιτητικούς 
αθλητές. Κρατήσαμε το βασικό κομμάτι 
της μεγάλης διαδρομής για να μετατρέ-
ψουμε τον αγώνα των 11,5 χλμ (μεσαίας 
διαδρομής) για όσους επιθυμούν μία πιο 
σύντομη ονειρεμένη, βουνίσια διαδρομή. 
Συντηρούμε ατόφια την οικογενειακή 
διαδρομή των 4χλμ με σκοπό το ξεκίνημα 
περισσότερων ανθρώπων γνωριμίας του 
χωριού μας. Η μεγάλη διαδρομή θα είναι 
αφιερωμένη στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, 
ο οποίος αποτέλεσε το τελευταίο τραγικό 
θύμα οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη. Στην 
εκδήλωση θα παρίσταται και η οικογένειά 
του καθώς ο πατέρας του γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο Λιβάδι.
Ο κ. Αποστολίδης παρακινεί τον κόσμο να 
συμμετάσχει σε κάποια από τις διαδρομές 
«Η περιοχή σε υψόμετρο 850 μέτρων και 
άνω, αποτελεί ένα ανεξερεύνητο φυσικό 
παράδεισο μόλις 20χλμ από το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Πελώριες καστανιές, 
δρυς κι οξιές οι οποίες ξεφυτρώνουν σε 
όλο το μήκος των διαδρομών αποτελούν 
στοιχεία που θα θαυμάσει ο κάθε ένας που 
θα συμμετέχει. Όπως και πέρυσι έτσι και 
φέτος συνεχίζουμε δυναμικά εκφράζοντας 
μέσα από εκδηλώσεις την περιβαλλοντο-
λογική μας ανησυχία. Μετά την αναβολή 
του δικαστηρίου ενόψει της απόφασης 
επαναλειτουργίας του λατομείου μαρ-
μάρων στην περιοχή Φτέρη, μια ανάσα 
μόλις από την πλατεία του χωριού μας, η 
οποία εκδικάζεται πλέον στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας τον Σεπτέμβριο του 2022, 
οφείλουμε να είμαστε στις επάλξεις.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τόπος εκκίνησης – τερματισμού: Ο χώρος 
του Ηρώου 50μέτρα πριν από την πλατεία 
και απέναντι από το αναψυκτήριο του πολι-
τιστικού συλλόγου. Υψόμετρο 850 μέτρα. 
• Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 10 

Ιουλίου 2022 

• Ώρα εκκίνησης μεγάλης διαδρομής 
22,600χλμ: 10:00 π.μ. 

• Ώρα εκκίνησης μεσαίας διαδρομής 
11,500χλμ: 10:15 π.μ. 

• Ώρα εκκίνησης περιπατητικής δια-
δρομής 4χλμ: 10:45 π.μ. 

• Κόστος εγγραφής: 20€ για τη δια-
δρομή των 22,600 χλμ, 15€ για τη 
διαδρομή των 11,500 και 5€ για τη 
διαδρομή των 4 χλμ. Στη μικρή δια-
δρομή τα παιδιά έως 8 ετών συμμε-
τέχουν δωρεάν. 

• Όριο συμμετεχόντων 22,600 χλμ: 
200 συμμετοχές 

• Όριο συμμετεχόντων 11,500 χλμ: 
250 συμμετοχές 

• Όριο συμμετεχόντων 4 χλμ: 250 
συμμετοχές 

• Διαδρομή - Χρονομέτρηση: Η χρονο-
μέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά (chip). 

• Απονομές θα γίνουν στις 13:30 
περίπου 

• Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα 
πρέπει να γίνουν το αργότερο 
μέχρι την Πέμπτη 30/06/22 ή έως τη 
συμπλήρωση των συμμετοχών ανά 
διαδρομή. Εγγραφές στη σελίδα 
https://leivadi.com/αίτηση-εγγρα-
φής-στην-εκδήλωση-leivadi-trail 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί τηρώντας όλα τα 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον 
COVID-19 που θα ισχύουν τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. Πριν, μετά και κατά τη 
διάρκεια του αγώνα. 

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
• Όλοι οι συμμετέχοντες των διαδρομών 

22,600χλμ και 11,500χλμ θα λάβουν 
με τη συμμετοχή τους αναμνηστικό 
δώρο – τεχνικό και ιδιαίτερο μπλουζάκι. 

• Όλοι συμμετέχοντες όλων των διαδρο-
μών θα λάβουν κατά τον τερματισμό 
τους μετάλλιο συμμετοχής, το οποίο θα 
είναι διαφορετικό σε κάθε κατηγορία. 

• Στ ις κατηγορί ες 22 ,60 0χ λμ και 

ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΟΧΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 

Στις 10 Ιουλίου 
το 2ο Leivadi Trail

11,500χλμ θα υπάρξουν βραβεύσεις και έπαθλα για 
τους νικητές στις αντίστοιχες κατηγορίες. 

• Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναψυκτικό 
και μπανάνα. 

• Θα δοθούν πολλά δώρα και προϊόντα με κλήρωση 
στους συμμετέχοντες, από τους χορηγούς μας και 
τοπικούς παραγωγούς. 

• Μετά τον τερματισμό τους όλοι οι συμμετέχοντες θα 
γευτούν τοπικά εδέσματα, αλλά και μαγειρεμένα, 
εκείνη την ώρα, ζυμαρικά με μανιτάρια από εξειδι-
κευμένο στο είδος chef. 

• Στους μικρούς συμμετέχοντες θα δοθεί επιπλέον 
χυμός, πατατάκια και θα υπάρχει δυνατότητα κατά 
τη διάρκεια των αγώνων παιδικών δραστηριοτήτων 
και δημιουργικής απασχόλησης. 

Τη διοργάνωση στηρίζουν χορηγικά η Μιννέτα Ασφα-
λιστική, η Infomax- Μεσίτες Ασφαλίσεων, η Groupama 
Ασφαλιστική, η Safe Card, η εταιρεία Σουρωτή, η 3Ε, το 
Sports Medicine Center και πλήθος άλλων δωροθετών 
και χορηγών. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
Η διοργάνωση Leivadi Trail εξασφάλισε τη δυνατότητα 
διανυκτέρευσης στο προσκοπικό κέντρο του Λιβαδίου, 700 
μέτρα από την πλατεία του χωριού και μέσα στο δάσος, για 
40 άτομα που επιθυμούν να διανυκτερεύσουν. Το επιπλέον 
κόστος είναι 8€ το άτομο και αφορά τη διανυκτέρευση 
το Σάββατο 9 Ιουλίου. Στις εγκαταστάσεις υπάρχουν 
μονά κρεβάτια (στη σοφίτα) και κουκέτες (στον κάτω 
όροφο), ντουζιέρες, τουαλέτες, κουζίνα, wifi, ψυγείο. 
Θα χρειαστεί ο καθένας να φέρει το δικό του sleeping 
bag. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, επειδή είναι 
λίγες οι κλίνες να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον 
τους, καταβάλλοντας και το επιπλέον κόστος των 8€ και 
να μας ενημερώσουν με email στο trail@leivadi.com. 
Πληροφορίες – επικοινωνία: 
Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες όσον 
αναφορά την εκδήλωση: 
trail@leivadi.com www.leivadi.com 6972771820 (Απο-
στολίδης Δημήτριος). 

Την Κυριακή 10 Ιουλίου διοργανώνεται το 2ο Leivadi Trail με πρωτοβουλία του 
πολιτιστικού συλλόγου Λειβαδιωτών και υπό την αιγίδα του δήμου Θέρμης. Οι 

διαδρομές φέτος θα είναι τρεις και οι αθλητές μπορούν να επιλέξουν μία από τις 
παρακάτω: 
• Panorama Race: 22,600χλμ | Υψομετρική διαφορά: 840μέτρα 
• Kalogeriko Race: 11,500χλμ | Υψομετρική διαφορά: 390μέτρα 
• Leivadi Family: 4 χλμ | Υψομετρική διαφορά: 110μέτρα 
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 
μήνας εθελοντικής αιμοδοσίας που 
διοργάνωσε ο δήμος Θέρμης μέσω 

του Κοινωνικού Φαρμακείου, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης 
μονάδων αίματος που παρατηρείται στα νοσο-
κομεία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της δράσης 
διοργανώθηκε αρχικά εκστρατεία ενημέρωσης 
των πολιτών με την δημιουργία banner και 
ενημερωτικών φυλλαδίων τα οποία μοιράστη-
καν σε συλλόγους και φορείς, καθώς και στα 
σχολεία του δήμου Θέρμης για την ενημέρωση 

των γονέων. Ακολούθησε σειρά εθελοντικών 
αιμοδοσιών από τις οποίες συγκεντρώθηκαν 
συνολικά 110 φιάλες αίματος. 
Αναλυτικά, εθελοντικές αιμοδοσίες πραγματο-
ποιήθηκαν από τα κλιμάκια των νοσοκομείων 
ΑΧΕΠΑ και Άγιος Παύλος: στο Πλαγιάρι 18/5, 
στα Βασιλικά 23/5, στην Θέρμη 29/5  και στη Νέα 
Ραιδεστό 2/6. Σε αυτές συμμετείχαν οι τοπικές 
κοινότητες αλλά και διάφοροι σύλλογοι και 
φορείς από τα όλα δημοτικά διαμερίσματα του 
δήμου.   Στις αιμοδοσίες συμμετείχαν μεταξύ 
άλλων οι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας 
Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης, Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος Αργύρης Μωραϊτης, Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού Νέας Γενιάς και 
Κοινωνικής Προστασίας Στέλιος Αποστόλου, οι 
πρόεδροι της Κοινότητας Πλαγιαρίου Νικόλαος 
Κουλέτας, των Βασιλικών Αστέριος Καρακώττας 
και Νέας Ραιδεστού Παναγιώτης Κατρανιάς. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της αιμοδοσίας έγιναν 
διάφορες δράσεις για την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών και την προσέλκυση αιμοδοτών. 
Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν παραστάσεις 
θεάτρου σκιών, δημιουργικής απασχόλησης παι-
διών, χειροτεχνίες από ανακυκλώσιμα ρούχα, 
καθώς και διαδραστικά παιχνίδια σχετικά με 
τους κάδους κομποστοποίησης. Στις δράσεις 
συμμετείχε προσωπικό από τη Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου, από το ΚΔΑΠ Βασιλικών, προ-
σωπικό από την εταιρία EastWest Greece και 
εθελοντές από τις ομάδες Πολιτικής Προστασίας 
του δήμου Θέρμης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
κατά τη διάρκεια των αιμοδοσιών προβλήθηκε 
σε videowall ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού 
μήκους, σχετική με την εθελοντική αιμοδοσία.  
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Κοινωνι-
κών Δομών του δήμου Θέρμης, Φανή Χατζηδη-
μητρίου η οποία είχε και τη συνολική επίβλεψη 
και επιμέλεια της δράσης σε συνεργασία με 
τα στελέχη του Κοινωνικού Φαρμακείου του 
δήμου Θέρμης, αναφερόμενη στο συνολικό 
αποτέλεσμα που είχε ο μήνας εθελοντικής 
αιμοδοσίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για 
τις 110 φιάλες αίματος που συγκεντρώθηκαν. 
Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες και τους 
εργαζομένους του δήμου που αγκάλιασαν τη 
δράση και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για 
μια τόσο σημαντική κοινωνική προσφορά. 

ΜΗΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Συγκεντρώθηκαν 110 φιάλες αίματος

Οι (από αριστερά) Φανή Χατζηδημητρίου, Κώστας 
Κουγιουμτζίδης, Παναγιώτης Κατρανιάς και Δημήτρης Λέβας 
στη Ν. Ραιδεστό. 

Δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώθηκαν 
σε τέσσερις κοινότητες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενίσχυση της αστυνόμευσης 
ζήτησε ο δήμαρχος Θέρμης
Συνάντηση με τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Θεσσα-
λονίκης Χρήστο Μπουλούμπαση είχε ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Στο πλαίσιο της συνάντησης 
η οποία έγινε στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Θεσσαλονίκης ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε στον 
επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη τα σοβαρά 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και 
οικισμοί του δήμου Θέρμης, όσον αφορά την ασφάλεια 
και την αστυνόμευση. Ο δήμαρχος Θέρμης υπογράμμι-
σε το τεράστιο ζήτημα της υποστελέχωσης όλων των 
Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή και ειδικότερα 
του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης, του Τμήματος 
Ασφαλείας των Βασιλικών, του Τμήματος Τροχαίας και 
του Τμήματος Συνοριοφυλακής. Εξήγησε ότι η έκταση 
του δήμου είναι τεράστια, έχοντας δέκα εννέα κοινό-
τητες και οικισμούς, αλλά και εκατοντάδες μικρές και 
μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες 
αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή 
του δήμου Θέρμης να μην είναι επαρκείς προκειμένου 
να διασφαλίσουν το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας.

Ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε στον κ. Μπουλούμπαση 
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στο δήμο Θέρμης πραγ-
ματοποιούνται περίπου δύο κλοπές ημερησίως, οι οποίες 
αφορούν κατά κύριο λόγο κατοικίες και αυτοκίνητα. 
Υπάρχουν επίσης πολλές κλοπές σε μετασχηματιστές 
της ΔΕΗ καθώς και σε γεωργικό εξοπλισμό. Ο δήμαρχος 
Θέρμης ζήτησε από τον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στη 
Θεσσαλονίκη να υπάρξει ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό, 
καθώς και σε εξοπλισμό, των διαθέσιμων Τμημάτων τα 
οποία εδρεύουν στη Θέρμη. Παράλληλα, να πυκνώσουν 
οι περιπολίες στην περιοχή και από άλλες Ομάδες και 
Σώματα της ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα της ελλιπούς αστυ-
νόμευσης στην περιοχή του δήμου Θέρμης είχε θέσει 
ο δήμαρχος κ. Παπαδόπουλος πολλές φορές κατά το 
παρελθόν με τελευταία τον περασμένο Δεκέμβριο, σε 
συνάντηση που είχε τότε με όλη την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. 
στη Βόρεια Ελλάδα.  

Β
ραβείο για την έως τώρα δράση του έλαβε 
η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών της Κοινό-
τητας Νέου Ρυσίου. Την Ομάδα βράβευσαν 
το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 

«Άγιος Παύλος» και ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαι-
μίας, για τη συνολική προσφορά της στην τεράστια 
προσπάθεια της εθελοντικής αιμοδοσίας και της βοή-
θειας που προσφέρει σε θαλασσαιμικούς ασθενείς. 
Η βράβευση έγινε στις 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο του 
εορτασμού της «ημέρας του εθελοντή αιμοδότη». Το 
βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Κοινότητας Νέου 

Ρυσίου ο πρόεδρος Γιώργος Δημητριάδης ο οποίος 
ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, αλλά 
και τους φορείς του Νέου Ρυσίου που συμμετείχαν 
στις δράσεις. Πρόκειται για την Αναγέννηση Ν. Ρυσίου, 
το Λαογραφικό Σύλλογο «Η Αρετσού», τους Συλλό-
γους Γονέων και Κηδεμόνων των Νηπιαγωγείων, του 
Δημοτικού Σχολείου, του 2ου Γυμνασίου Θέρμης , τον 
Αθλητικό Σύλλογο «Ηρακλής», την Ομάδα Εθελοντών 
Ν. Ρυσίου, το ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου και τον Τοπικό Κύκλο 
του Συμβουλίου Νέων.

Βραβεύτηκε η Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών 
της Κοινότητας Νέου Ρυσίου
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Βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας  
σε Άγιο Αντώνιο και Μονοπήγαδο  
Εργασίες συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιήθηκαν στα 
μέσα Ιουνίου από την Αντιδημαρχία Συντήρησης και Αυτεπιστασίας στον 
Άγιο Αντώνιο και το Μονοπήγαδο. Οι εργασίες αφορούν τη βελτίωση υφι-
στάμενων αγροτικών οδών που βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές του 
δήμου Θέρμης με σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινότητας και των συν-
θηκών εργασίας των γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής, δεδομένου 
ότι το επόμενο διάστημα αυξάνονται οι εργασίες στις αγροτικές καλλιέργει-
ες. Η βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων της περιοχής, πρόκει-
ται να αναβαθμίσει την πρόσβαση σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις. «Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η δημοτική αρχή έρχε-
ται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη του αγροτικού πληθυσμού των περι-
οχών αυτών, για βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, με προτεραιότητα τη 
διευκόλυνση της καθημερινότητας των αγροτών και των κτηνοτρόφων της 
περιοχής και των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα» δήλωσε ο αρμόδι-
ος αντιδήμαρχος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, Βασίλης Μουστάκας.

Συντήρηση πρασίνου 
και αγροτικών δρόμων 
στη Σουρωτή 
Εργασίες καθαρισμού και καλλω-
πισμού σε κοινόχρηστους χώρους, 
πάρκα, κεντρικές οδούς, αλσύλλια και 
χώρους πρασίνου έγιναν το τελευταίο 
διάστημα στην Κοινότητα Σουρω-
τής από τη διεύθυνση Πρασίνου  
του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα, 
σε συνεργασία της Αντιδημαρχίας 
Πρασίνου με τον πρόεδρο της Κοι-
νότητας Σουρωτής, Θωμά Ασλάνη 
ολοκληρώθηκαν εργασίες καθαρι-
σμού και κλαδέματος δένδρων, ενώ 
έγιναν παρεμβάσεις εξωραϊσμού και 
αισθητικής αναβάθμισης με μάζεμα 
κλαδιών και κουρέματα χόρτων στο 
μεγάλο πάρκο απέναντι από το ZORO. 
Παράλληλα, εκτελέστηκαν εργασίες 
αποκατάστασης φθορών, επισκευές, 
συντηρήσεις και τοποθέτηση συστη-
μάτων αυτόματου ποτίσματος όπου 
απαιτούνταν. 

Επίσης, σε συνεργασία με την Αντιδη-
μαρχία Συντήρησης και Αυτεπιστασί-
ας πραγματοποιήθηκαν επιστρώσεις 
χαλικιών και συντήρηση αγροτικών 
δρόμων. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Σουρωτής ευχαρι-
στεί για την άμεση ανταπόκριση στα 
αιτήματα των πολιτών και την άψογη 
συνεργασία τους, τους αρμόδιους 
Καθαριότητας Στέλιο Γκιζάρη, Πρα-
σίνου και Περιβάλλοντος  Αργύρη 
Μωραϊτη και Συντήρησης και Αυτε-
πιστασίας Βασίλη Μουστάκα.    

Παρέμβαση της Πολιτικής 
Προστασίας έπειτα από 
μπουρίνι 
Μία πυρκαγιά και αρκετές πτώσεις 
δένδρων κλήθηκε να αντιμετωπίσει 
την Πέμπτη 23 Ιουνίου η Αντιδημαρχία 
Πολιτικής Προστασίας του δήμου 
Θέρμης. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 6 
το απόγευμα στην περιοχή των Ρομά 
στη θέση “Τσαΐρια” εκδηλώθηκε πυρ-
καγιά στη χορτολιβαδική έκταση η 
οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χάρη 
στην έγκαιρη επέμβαση Πολιτικής 
Προστασίας και Πυροσβεστικής. 
Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν 
μέρος έξι οχήματα της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας και δύο οχήματα της 
Πολιτικής Προστασίας του δήμου 

Θέρμης. Μικροπροβλήματα στην 
κυκλοφορία των οχημάτων και πτώ-
σεις δένδρων προκάλεσε μία ώρα 
αργότερα το «μπουρίνι» που εκδη-
λώθηκε. Η Πολιτικής Προστασία του 
δήμου Θέρμης και τέσσερα μέλη της 
Ομάδας Εθελοντών Θέρμης κλήθηκαν 
να παρέμβουν για να αντιμετωπίσουν 

ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ

Άσκηση εικονικής κατάσβεσης πυρκαγιάς

Επίδειξη εικονικής κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στο περιαστικό δάσος Φράγ-
ματος Θέρμης έγινε την Τρίτη 21 Ιουνίου, στην ειδική αίθουσα Πολιτικής Προστα-

σίας του δήμου Θέρμης, από Εθελοντές Ομάδων Διάσωσης του Δήμου. Επρόκειτο 
για μια πιλοτική άσκηση με χρήση της εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας (WR) 
εικονικής πραγματικότητας XVR simulation for Safety & Security, από την εταιρεία 
(IVRSC) International Virtual Reality Simulation Centre -  XVR HELLAS TEAM!

Η εκδήλωση -παρουσίαση σκοπό είχε την ει δυνατόν καλύτερη αφομοίωση βέλ-
τιστων πρακτικών από την κατάρτιση και εκπαίδευση των Εθελοντών Ομάδων 
Διάσωσης με στοχευμένο θέμα την προσέγγιση, επέμβαση και κατάσβεση δασικής 
πυρκαγιάς του περιαστικού δάσους Φράγματος Θέρμης, περιοχή που γειτνιάζει 
με κατοικίες του Δήμου.

H εικονική άσκηση περιλάμβανε αρχικά την μύηση τριών συμμετεχόντων δασο-
πυροσβεστών στη χρήση της τεχνολογίας πριν να ξεκινήσουν την εκτέλεση της 
άσκησης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε εικονικό σενάριο απεγκλωβισμού από 
τροχαίο ατύχημα τραυματισθέντα οδηγού και παραλαβή του από το ΕΚΑΒ με χρήση 
μάσκας VR. Το σενάριο της άσκησης του τροχαίου ατυχήματος έλαβε χώρα κοντά 
στην εκδήλωση της πυρκαγιάς με εμπλοκή σε αυτό αγχωμένου, ταραγμένου και 
φοβισμένου πανικόβλητου οδηγού, κατοίκου παρακείμενης κατοικίας που τράπηκε 
σε φυγή με το όχημα του με την έναρξη της πυρκαγιάς και λόγω της ταραχής του 
από αβλεψία, έπεσε πάνω σε άλλο όχημα τη εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης που 
κατέφθανε στο σημείο της φωτιάς για συνδρομή.

Την παρουσίαση της άσκησης παρακολούθησαν ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης, 
ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φάνης Παπάς, ο ειδικός συνεργάτης 
προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε. Θεοδόσης Χατζηιωαννίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 89 
Εθελοντικών Ομάδων Διάσωσης Δημήτρης Νάκος, ο Τριαντάφυλλος Μπουχούνας, 
Msc Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, τεχνικός - επιστημονικός αρμόδιος εμπει-
ρογνώμονας στο «Δίκτυο για την υποστήριξη τη λειτουργία και εκπαίδευση των 
Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα Φυσικών Καταστροφών» 
(ΔΥΟΠΠ)» σε συνάρτηση με το «Δίκτυο για την Επιχειρησιακή Υποστήριξη και 
Εκπαίδευση των Συλλόγων Εθελοντών στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας από 
Φυσικές Καταστροφές (ΔΣΕΣ)», καθώς και άλλα στελέχη Τοπικής και Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι Εθελοντών (πυροσβεστών) Ομάδων Διάσωσης 
του Δήμου Θέρμης και ευρύτερα της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
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Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας παρέχονται 
από τις 15 Ιουνίου, σε πρώτη φάση, στους 
ωφελούμενους των ΚΑΠΗ Θέρμης- Τριαδίου, 

Τριλόφου, Πλαγιαρίου και Βασιλικών. Τις υπηρεσίες 
παρέχουν φυσικοθεραπευτές οι οποίοι προσλή-
φθηκαν από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά στην 
προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα για θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης, με σύμβαση 8μηνης διάρκειας. 

Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας παρέχονται από τις 
15 Ιουνίου, σε πρώτη φάση, στους ωφελούμενους 
των ΚΑΠΗ Θέρμης- Τριαδίου, Τριλόφου, Πλαγιαρίου 
και Βασιλικών. 

Τις υπηρεσίες παρέχουν φυσικοθεραπευτές οι 
οποίοι προσλήφθηκαν από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 
που αφορά στην προώθηση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 
θέσεις πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση 8μηνης 
διάρκειας. 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες με την πρόσληψη επι-
πλέον τεσσάρων φυσικοθεραπευτών το πρόγραμμα 
θα εφαρμοστεί σε όλες τις δομές ΚΑΠΗ του δήμου 
Θέρμης, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ολοκληρω-
τικά τις ανάγκες για παροχή φυσικοθεραπείας στους 
ωφελούμενους των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων του δήμου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα που ήδη ξεκίνησε και 
εφαρμόζεται έχει ως εξής: 

• ΚΑΠΗ Θέρμης: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και 
Παρασκευή, 

• ΚΑΠΗ Τριαδίου: Κάθε Δευτέρα,  

• ΚΑΠΗ Τριλόφου: Δευτέρα και Τετάρτη, 

• ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου: Τρίτη, Πέμπτη και 
Παρασκευή, 

• ΚΑΠΗ Βασιλικών: Τρίτη, Τετάρτη Πέμπτη και 
Παρασκευή και 

• ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής: Κάθε Δευτέρα. 

Οι ώρες κατά τις οποίες θα γίνονται φυσικοθεραπεί-
ες σε όλα τα ΚΑΠΗ είναι από τις 8:30 έως τις 13.00. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη των ΚΑΠΗ τα 
οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο των Κέντρων Κοινω-
νικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 
δήμου Θέρμης και αρμόδια για θέματα ΚΑΠΗ, Φανή 
Χατζηδημητρίου, «το κάθε μέλος των ΚΑΠΗ δικαιού-
ται συνολικά δέκα φυσικοθεραπείες προσκομίζοντας 
απαραίτητα την ενημερωμένη κάρτα μέλους και το 
σχετικό παραπεμπτικό του γιατρού τους».

Το πρόγραμμα μπορούν και απολαμβάνουν όλα τα 
μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου προκειμένου να εξυπη-
ρετηθούν για  περιστατικά όπως: 

Παθήσεις έπειτα από πτώσεις και τραύματα, εκφυ-
λιστικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος, διαταραχές στην ισορροπία, ανωμαλία στη 
βάδιση (νόσος Parkinson), οστεοπόρωση, εκφυλι-
στική αρθρίτιδα (γόνατος, ισχίου κ.ά.), κατάγματα, 
μυικές αδυναμίες.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων του δήμου Θέρμης μπο-
ρούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο ΚΑΠΗ 
της περιοχής τους ή στο τηλέφωνο 2392330013, τις 
καθημερινές από 08:00-13:00.

Σε δηλώσεις της η κ. Χατζηδημητρίου τονίζει ότι «η 
παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας υλοποιείται 
στο πλαίσιο της συνεχούς μέριμνας της διοίκησης 
του δήμου Θέρμης για την τρίτη ηλικία. Σταθερή 
προτεραιότητά μας αποτελεί η βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και η 
ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον με φυσικά 
μέσα και τεχνικές, η βελτίωση της ψυχικής τους 
υγείας, μέσω της μεγιστοποίησης της κινητικής 
λειτουργίας και της μείωσης του πόνου. Εύχομαι 
για μία ακόμη χρονιά το πρόγραμμα να αγκαλιαστεί 
και να εξυπηρετήσει ακόμη περισσότερα μέλη των 
δομών μας σε όλη την έκταση του δήμου Θέρμης».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ξεκίνησαν οι φυσικοθεραπείες 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ

Από αριστερά Γ. Αγγέλου, Θ. Παπαδόπουλος, Ζ. Λόυτσος 
και Α. Βιολιτζής.

Επίσκεψη στο δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο πραγματοποίησε ο διευθυντής 
Εκπαίδευσης των δημόσιων μειονοτικών σχολείων Φοινίκης Δερόπολης Αλβανίας, 
Ζήσος Λούτσης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά της ελληνικής ομογένειας ως προς την εκπαίδευσή τους στη μητρική γλώσσα καθώς 
και οι ανάγκες που υπάρχουν για τα σχολεία. Η συνάντηση έγινε παρουσία του προέδρου της 
ΔΕΠΠΑΘ Γιώργου Αγγέλου και αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η δημοτική βιβλιοθήκη του 
δήμου Θέρμης να αποστείλει βιβλία για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών των μειονοτικών σχο-
λείων καθώς και ελληνικές σημαίες προς το αρμόδιο Γραφείο Προπανεπιστημιακής παιδείας 
της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Ήδη, ο υπεύθυνος της δημοτικής βιβλιοθήκης του δήμου 
Θέρμης, Χρήστος Βαγιωνάς σε συνεργασία με υπαλλήλους της ΔΕΠΠΑΘ προχώρησαν  στη 
συγκέντρωση βιβλίων για την πρώτη αποστολή, η οποία θα γίνει άμεσα και θα περιλαμβάνει 
βιβλία εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και λογοτεχνίας, όπως ζητήθηκε από τον κ. Λούτση. Στη 
συνέχεια και σε συνεργασία της δημοτικής βιβλιοθήκης του δήμου Θέρμης με την Εθνική 
Βιβλιοθήκη θα ακολουθήσει και νέα αποστολή βιβλίων. 

Βιβλία σε μειονοτικά σχολεία της Αλβανίας 
στέλνει ο δήμος Θέρμης

Μνημόσυνο 
Κ.Α.Π.Η Κάτω 
Σχολαρίου

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκί-

νησης  και ιστορικής μνήμης, 

τελέστηκε στον Ιερό ναό του 

Αγίου Γεωργίου, το καθιερωμένο 

ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη 

όλων των προσφύγων, αφού το 

Κάτω Σχολάρι είναι ένα καθαρά 

προσφυγικό χωριό. 

Η τελετή φορτίστηκε συναισθη-

ματικά, αφού συνέπεσε με την 

επέτειο των 100 χρόνων από τη 

Μικρασιατική καταστροφή.
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Εκδήλωση του ΚΕΠ Υγείας Θέρμης στο 1ο Δ.Σ.
Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης σε συνεργασία με 
το ΚΕ.Π. Υγείας του δήμου Θέρμης φιλοξένησαν τον Αναστάσιο Κατραμάδο,  
Αστυνόμος Α (ΥΓ) -Ψυχολόγο. Ο κ. Κατραμάδος έκανε ομιλία και συζήτησε με 
τους μαθητές στα δύο τμήματα της Πέμπτης και της Έκτης Δημοτικού με θέμα 
«Βία και ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Στην δράση παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας δήμου Θέρμης Στυλιανός Αποστόλου και η συντονίστρια του 
ΚΕ.Π. Υγείας Θέρμης Μάγδα Παπανίκου.

Η ομιλία του κ. Κατραμάδου, ενθουσίασε τον διευθυντή, τους δασκάλους και 
τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης, ενώ στο τέλος ακολούθη-
σε ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος.  

Συμμετοχή των ΚΔΑΠ 
Βασιλικών στην 
εθελοντική αιμοδοσία
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των 
ΚΔΑΠ Βασιλικών συμμετείχε στις 
παράλληλες δράσεις που προσέφε-
ρε ο δήμος Θέρμης στο πλαίσιο της 
δράσης εθελοντικής αιμοδοσίας που 
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 
Μαΐου από τις 17:00 έως 20:00. Η 
Πλατεία Δημαρχείου της Κοινότητας 
Βασιλικών κατακλύστηκε από γονείς 

και μικρά παιδιά που απόλαυσαν τα 
εικαστικά και μουσικά παιχνίδια  που 
πρόσφεραν οι εκπαιδευτικοί των 
ΚΔΑΠ και χόρεψαν με κέφι μικροί και 
μεγάλοι. 
Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και 
η ανταπόκρισή του στο κάλεσμα του 
δήμου Θέρμης απέδειξε το υψηλό 
αίσθημα κοινωνικής προσφοράς των 
κατοίκων για την αντιμετώπιση των 
εποχιακών ελλείψεων αίματος, λόγω 
της πανδημίας COVID-19.

«Ημέρα Οικογένειας» από το ΚΔΑΠ δήμου Θέρμης 
Την Πέμπτη  2 Ιουνίου στο ΚΔΑΠ  Θέρμης  πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία  η εκδήλωση «Ημέρα Οικογένειας», (Family day». Ήταν μια 

ημέρα χαράς και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Η δράση 

περιελάβανε εργαστήρια  ζωγραφικής, zumba, παιχνίδια survivor, 

μουσικοκινητικά παιχνίδια.

Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια παρέα, διασκέδασαν, περάσαν πολύ 

όμορφα, και δημιουργικά. Μάλιστα οι μεγάλοί το χάρηκαν τόσο πολύ 

που φέρθηκαν σαν μικρά παιδιά. Και του χρόνου.

Επίσκεψη δημάρχου στο 6ο Νηπιαγωγείο Θέρμης

Με αφορμή τη συμμετοχή του 6ου Νηπιαγωγείου Θέρμης στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό 
πρόγραμμα Smooth (Horizon 2020) ο δήμαρχος  Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος  
επισκέφθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022, το σχολείο προκειμένου να τον γνωρίσουν 
τα παιδιά και να του χαρίσουν μία κατασκευή που έκαναν τα ίδια με τα ονόματά 
τους, την οποία ο δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα τη βάλει στο γραφείο του.

Ο κ. Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα τμήματα και των δύο τάξεων όπου και παρέ-
μεινε για αρκετή ώρα συζητώντας με τους μικρούς μαθητές μας και δήλωσε ότι 
είναι πάντα δίπλα μας σε ότι χρειαστούμε.

Η διεύθυνση ευχαριστεί τον κ. Δήμαρχο για την τιμητική επίσκεψη του στο σχολείο, 
«που αν και πολυάσχολος έβαλε σε προτεραιότητα την επαφή του με τους μαθητές, 
δείχνοντας την κοινωνική του αντίληψη και ευαισθησία».

Διάγνωση του 
μελανώματος 
και ευχαριστίες 
Το Κ.Ε.Π. Υγείας του δήμου Θέρμης 
στα πλαίσια των δράσεων για την ενί-
σχυση της πρόληψης του πληθυσμού 
του δήμου μας, ξεκίνησε εθελοντική 
συνεργασία με την κλινική ΚΑΛΛΙ-
ΣΤΟΝ Medical Care (Β. Ταβάκη 36, στο 
πεζόδρομο) για την έγκαιρη διάγνωση 
του μελανώματος. Για δωρεάν ραντε-
βού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
καλούν στο τηλεφωνικό νούμερο 
2310478004.
Σημειώνεται ότι και κατά τη διάρκεια 
της δύσκολης περιόδου της πανδημί-
ας Covid-19 που διανύσαμε, όπου ο 

συχνός έλεγχος για την αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης ήταν απαραίτητος, 
η κλινική ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ Medical Care 
στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνι-
κής υπευθυνότητας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης ανέλαβε την πρωτοβου-
λία και παρείχε δωρεάν έλεγχο rapid 
test σε όλα τα παιδιά των παρακάτω 
Δημοτικών Σχολείων: 1o, 2o, 3o, 4o 
και 5o, Θέρμης, Κάτω Σχολαρίου και 
Μαντουλίδη.
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Με επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε το training του 
προγράμματος Erasmus 

KA2 Difficult Topics in a Good Fan 
Education in the Future στο 3ο Νηπι-
αγωγείο Τριλόφου που είχε αναλάβει 
και τη διοργάνωσή του. Το Σχολείο 
παρουσίασε στις εκπαιδευτικούς 
από την Πολωνία και την Ισπανία, 
την εκπαίδευση στα lego μέσα από μια 
τρισδιάστατη μακέτα που απεικόνιζε 
τις τρεις χώρες και τον προγραμματι-
σμό του coding express αλλά και μέσα 
από τις ψηφιακές εφαρμογές στα lego 

μέσω ipad. Παράλληλα εκπαίδευσε 
τις εκπαιδευτικούς στις λειτουργίες 
και στη χρήση του Ozobot και όλων 
των ψηφιακών εφαρμογών που έχει 
το συγκεκριμένο ρομπότ όπως το 
Ozoblocky. Παρουσιάστηκαν, επίσης, 
και η λειτουργία του Fun Carpet. 
Με την παρουσία τους τίμησαν την 
εκδήλωση, ο διευθυντής Π.Ε. Ανατο-
λικής Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μαυρί-
δης, η προϊσταμένη εκπαιδευτικών 
θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατ 
Θεσσαλονίκης Νόπη Τριανταφυλλίδου 
και η ΣΕΕ Αναστασία Τσαβδάρη, οι 

Στο πρόγραμμα Erasmus το 3ο 
Νηπιαγωγείο Τριλόφου

οποίοι έδωσαν συγχαρητήρια στην 
διευθύντρια του 3ου Νηπιαγωγείου 
Τριλοφου Τριανταφυλλιά Παρταλιού 
και σε όλους τους εκπαιδευτικούς που 
συμμετείχαν και στήριξαν αυτό το 
εξαιρετικό πρόγραμμα, στα παιδιά 
πάνω από όλα και στους γονείς τους. 
Από την πλευρά της η προϊσταμένη 

του 3ου Νηπιαγωγείου Τριανταφυλλιά 
Παρταλιού, με δήλωσή της ευχαριστεί 
θερμά τον δήμο Θέρμης και ιδιαίτερα 
τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Στυλιανό 
Αποστόλου και την Πρόεδρο της Σχο-
λικής Επιτροπής Ευαγγελία Κούτρη για 
τη στήριξη τους σε όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος.

Στον αύλειο χώρο του πάρκου της 
εκκλησίας πραγματοποιήθηκε το 
Πασχαλινό Bazaar του 1ου Νηπια-
γωγείου Νέου Ρυσίου, που διοργα-
νώθηκε από το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του σχολείου, σε συνερ-
γασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό 
του σχολείου. Οι παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να προμηθευ-
τούν τις πασχαλινές τους λαμπάδες 
και διάφορα πασχαλινά δωράκια 
για τους αγαπημένους τους, ξύλινα 
διακοσμητικά, λουλούδια και γλυκά. 

Παράλληλα συγκεντρώθηκαν χρή-
ματα για τον μικρό Ιωσήφ, τα οποία 
κατατέθηκαν στο λογαριασμό της 
οικογένειας. Επίσης συγκεντρώθηκαν 
ρούχα και παιχνίδια για ένα 10χρονο 
αγόρι με νοητική αναπηρία, που είχε 
την ανάγκη τη βοήθειά μας. 
Ακολούθησε η κλήρωση των λαχνών 
που είχαν πωληθεί κατά τους προη-
γούμενους μήνες! Οι τυχεροί έλαβαν 
τα δώρα τους και όλοι μαζί απόλαυσαν 
τα λαχταριστά κεράσματα που είχε 
εξασφαλίσει ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
θέλει να ευχαριστήσει όλους τους 
γονείς και φίλους του σχολείου, που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του. 
Επίσης, θα ήθελε να ευχαριστήσει 
το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχο-
λείου, που πάντα υποστηρίζει και 
ενθαρρύνει τις δράσεις του. Τέλος, 
θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους 
τους επαγγελματίες που συνέδρα-
μαν στην επιτυχία του bazaar με τις 
δωρεές τους. 

Πασχαλινό bazaar 
από το 1ο Νηπιαγωγείο Νέου Ρυσίου

Το δικό τους μήνυμα υπέρ της 
ειρήνης και κατά του πολέμου 

κατέθεσαν οι μαθητές του 2ου και 
του 5ου Δημοτικών Σχολείων Θέρ-
μης. Με την υποστήριξη των δασκά-
λων και των γονέων τους οι μαθητές 
συγκεντρωθήκαν στο προαύλιο του 
Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Στη 
συνέχεια με πορεία κατευθύνθηκαν 
στην κεντρική πλατεία παραμάνα της 
Θέρμης, όπου και συγκεντρωθήκαν 
στο χώρο του ανοιχτού θεάτρου. 

Σε δηλώσεις της η μουσικός του σχο-
λείου, Αλεξία Τανούρη, επεσήμανε 

για τη δράση «Θα μείνουν βαθιά 
χαραγμένες στη μνήμη και την ψυχή 
μας αυτές οι στιγμές. Η χαρά των παι-
διών και όλου του κόσμου που έπαιρ-
νε μέρος σε μια διαδήλωση δίχως 
υλικά αιτήματα, δίχως να διεκδικεί 
το δίκιο του, δίχως να φωνάζει από 
θυμό.... παρά μόνο να φωνάζει και 
να δηλώνει με πάθος πόση ανάγκη 
έχουμε όλοι από την αγάπη... από το 
να είμαστε όλοι μαζί και να μπορούμε 
να ελπίζουμε για μια ζωή με ειρήνη, 
ομόνοια, ελευθερία! Κάθε φορά που 
θα φέρνω στη μνήμη μου τα δάκρυα 

συγκίνησης που είδα στα πρόσωπα 
και στα μάτια των ανθρώπων, θα 
μου δίνουν την δύναμη να συνεχίσω 
να μοιράζομαι, να δημιουργώ, να 
έχω πάθος για τη ζωή και να αγαπώ 
τον άνθρωπο. Θα είναι ένα σημείο 
αναφοράς για όλους».

ΠΡΑΓΑΜΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 5ΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Πορεία Ειρήνης
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ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Ετήσιος απολογισμός

Τον ετήσιο απολογισμό δράσης 
του παρουσίασε στην απολο-
γιστική συνάντηση του Συμ-

βουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νέων δήμου Θέρμης. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό 
κατάστημα Τριλόφου. Στην συνά-
ντηση συμμετείχαν έκτος από μέλη 
του Συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος 
Παιδείας Σ. Αποστόλου, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Α. Χατζηαντωνίου και 
Π. Αναγνώστου, η διευθύντρια της 
Διεύθυνσης Παιδείας Χ. Κληματσούδα 
και ο πρώην γενικός γραμματέας του 
δήμου Γ. Κουλαουζίδης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης 
επικυρώθηκε το μνημόνιο συνεργα-
σίας με τα άλλα συμβούλια νέων. Και 
έγινε απολογισμός των δράσεων της 
περασμένης χρόνιας. 
Ο ετήσιος απολογισμός δράσης 
περιλαμβάνει:
Ιούνιος 2021:
• Ανανέωση της οριζόντιας σήμαν-

σης του ποδηλατοδρόμου στο 
Νέο Ρύσιο από τον Κύκλο Ρυσίου 
-Ταγαράδων σε συνεργασία με τον 
ΟΣΕΘ και το πρόγραμμα Sunrise 
και την συμβολή του προέδρου της 
Κοινότητας Νέου Ρυσίου Γιώργου 
Δημητριάδη και τον τότε πρόεδρο 
του λαογραφικού συλλόγου «Αρε-
τσου» Σταύρο Καδιανό. 

• Διαγωνισμός φωτογραφίας, συμ-
μετοχή άνω των 100 φωτογραφι-
ών. Έπαθλο: κάμερα polaroid

Αύγουστος 2021: 
• Συνδιοργάνωση με ΚοινΣεπ Καρ-

δίας «Παιδεία Ζωής» διημέρου 
φεστιβάλ «Art Festival 2021».

Σεπτέμβριος 2021:
• Διοργάνωση podcast με νέους και 

νέες από την Καρδια και το Κάτω 
Σχολάρι. 

• Καθαρισμός άλσους στο Κάτω 
Σχολάρι. 

• Συμμετοχή στο πρώτο Φεστιβάλ 
Νεολαίας και δια βίου Μάθησης, 
στην πόλη της Λάρισας, μετά 
από πρόσκληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας του δήμου 
Λαρισαίων. 

Οκτώβριος 2021:
• Διαδικτυακή ημερίδα από τον 

Κύκλο Καρδίας - Κ. Σχολαρίου 
με θέμα «ο ρόλος της πολιτικής 
προστασίας στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό». 

Δεκέμβριος 2021:
• Στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέ-

ρας Εθελοντισμού για την Οικο-
νομική και Κοινωνική Ανάπτυξη 
δημιουργήθηκε ένα ερωτηματο-
λόγιο με θέμα «Η σημασία του 
εθελοντισμού». 

• Συγκέν τρωση τρόφιμων για 
το κοινωνικό παντοπωλείο του 
δήμου μας σε συνεργασία με 
άλλους φορείς του δήμου για τα 
Χριστούγεννα.

• Διοργάνωση της ημερίδας επαγ-
γελματικού προσανατολισμού σε 
συνεργασία με το ΕΑΠ, συμμετοχή 

πολλών ομιλητών την οποία παρα-
κολουθήσαν δια ζώσης περί τα 40 
άτομα και πάνω από 500 άτομα 
παρακολουθήσαν την εξ αποστά-
σεως ζωντανή μετάδοση της. 

• Διαδικτυακή  προβολή της ται-
νία «Power to the children» και 
συμμετείχαν στη εποικοδομητική 
συζήτηση που ακολούθησε. 

Ιανουάριος 2022:
• Συμμετοχή στο Learning Planet 

Festival, ένα παγκόσμιο ανοιχτό 
διαδικτυακό συνέδριο με διάρ-
κεια από 22-29 Ιανουαρίου και με 
διάφορες θεματολογίες γύρω από 
τους νέους. 

• Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα 
τα ΣΜΝ και την πρόληψη τους από 
τον Κύκλο Τριλόφου -Πλαγιαρίου. 

Μάρτιος 2022:
• Εκπρόσωπος του Συμβούλιο Νέων 

του δήμου Θέρμης συμμετείχε 
στο τριήμερο forum 11-13/3/2022 
που διοργανώθηκε από το Anna-
Lindh Foundation Hellas με θέμα 
«Η πόλη του Μέλλοντος», κατά 
την διάρκεια του φόρουμ είχαμε 
εποικοδομητικες επαφές με άλλες 
οργανώσεις. 

• Κατάθεση στεφανιών από όλους 
τους κύκλους προς τιμή της επε-
τείου της Ελληνικής επανάστασης 
του 1821. 

Απρίλιος 2022:
• Ανταποκριθήκαμε θετικά στο κάλε-

σμα που μας έγινε από καθηγήτρια 
του 3ου γυμνασίου Θέρμης το 
οποίο επισκέφτηκαν μέλη του 
Συμβουλίου μας τη Δευτέρα 11 
Απριλίου για να ενημερώσουν τα 
παιδιά για το θέμα των αδέσποτων 
ζώων με το οποίο είχαμε ασχολη-
θεί ενεργά πέρσι, διοργανώνοντας 
αντίστοιχη εκδήλωση. 

Μάιος 2022:
• Εκπρόσωποι από τον τοπικό κύκλο 

Τριλόφου -Πλαγιαρίου του Συμβου-
λίου Νέων δήμου Θέρμης παρευ-
ρέθηκαν Σάββατο 14 Μαΐου, στο 
κοινοτικό κατάστημα Τριλόφου 
για την ημέρα συλλόγων. 

• Διοργάνωση του Thermi’s Youth 
Forum με μεγάλη επιτυχία με θέμα 
την νεανική συμμετοχικότητα στα 
επίπεδα μαθητικών συμβουλίων 
και συμβουλίων νέων. Άλλες θεμα-
τικές που αναπτύχθηκαν στο Forum 
ήταν το περιβάλλον, ο ρατσισμός, η 
έμφυλη βία και οι γυναικοκτονίες. 
Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε το 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 
Συμβουλίου μας και των Δημοτι-
κών Συμβουλίων Θεσσαλονίκης, 
Λάρισας, Παγγαίου και Καβάλας. 
Το μνημόνιο συνεργασίας ήταν 
μια ιδέα του Συμβουλίου μας το 
οποίο ήρθε ως επιστέγασμα των 
πολύμηνων συναντήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν με τα άλλα 
συμβούλια νέων μετά από δική 
μας προτροπή. 

• Συμμετοχή στο 5o Olympic Day Run 
που διοργάνωσε το Ολυμπιακό 
Μουσείο. 

• Συνεχιζόμενες δράσεις όλη την 
διάρκεια της χρονιάς: 

• Δημοσίευση επεισοδίων podcast 
ανά μήνα. Τα podcast είναι συνε-
ντεύξεις με καταξιωμένους συντο-
πίτες μας και μπορείτε να τα βρείτε 
στο κανάλι μας στο YouTube 

• Συμμετοχή ανηλίκων με λών 
του συμβουλίου μας στο World 
Children Parliament ως εκπρόσω-
ποι της Ελλάδας. Έχουν πραγμα-
τοποιηθεί οι αρχικές συναντήσεις 
αλλά είναι μια σταδιακή διαδικασία 
ενώ υπάρχει καθοδήγηση και από 
ενηλίκους. 

• Συνεργασία με ΕΕΤΑΑ. Συμμετέ-
χουμε ως εταίροι στην υποβολή 
πρότασης στο πλαίσιο Πρόσκλησης 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
CERV, και σκοπό την προώθηση 
των δικαιωμάτων των παιδιών, 
με ειδική στόχευση στην ενεργό 
και ισότιμη συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 
τοπικό επίπεδο. Ενώ έγινε δεκτή η 
άλλη πρόταση στην οποία συμμε-
τείχαμε και αφορά στον ρόλο και 
την ενδυνάμωση των γυναικών 
στην τοπική αυτοδιοίκηση 

• Πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
ταξίδι στο εξωτερικό στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
Sayouth που συμμετέχει το συμ-
βούλιο μας ως εκπρόσωπος της 
Ελλάδας. Στο πρόγραμμα συμ-
μετέχουν συμβούλια νέων και 
νεανικές οργανώσεις από 8 χώρες 
της Ευρώπης. Το Συμβούλιο μας 
θα φιλοξενήσει τους υπόλοιπους 
εταίρους του προγράμματος τον 
προσεχή Νοέμβριο. 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα SONEC 
και επικείμενο ταξίδι εκπροσώπου 
μας στη Βουδαπέστη στο πλαίσιο 
του προγράμματος. 

• Έκδοση newsletter από τον κύκλο 
Καρδίας- Κάτω Σχολαριου 

• Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις: του 
Ελληνικού κέντρου σοσιοκρατίας, 
της Αντιδημαρχίας Παιδείας για την 
ημέρα της γυναίκας, στην ενημερω-
τική ημερίδα του @disynpaggaiou 
με θέμα τα προγράμματα ανταλ-
λαγής νέων και τον  εθελοντισμό, 
στην ημερίδα «Youth after the 
pandemic: future of work» η οποία 
διοργανώθηκε από τον Όμιλο για 
την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης 
και σε εκδήλωση του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΟΝΤΑΙ:
• Συμμετοχή του ΔΗΣΥΝ στο επιμορ-

φωτικό πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ στη 
Θεσσαλονίκη. 

• Συμμετοχή στη δράση για ναρ-
κωτικά που διοργανώνει το ΚΕΠ 
Υγείας και η οργάνωση «Ελπίδα» 

• Συμμετοχή στο 2ο φεστιβάλ νέων 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
του Δήμου Λαρισαίων. 

• Διοργάνωση 2ου Art festival 2022 
στην Καρδία.

• Πραγματοποίηση των υπολοίπων 
ταξιδιών για το SaYouth 

• Ενημερωτικές επισκέψεις στα 
σχολεία. 

• Δημιουργία ιστοσελίδας.
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Με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, γονέ-
ων και εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν οι 
εκδηλώσεις αποφοίτησης των μαθητών της Γ 

Γυμνασίου και Λυκείου των σχολείων του δήμου μας. 
Ειδικότερα εκδηλώσεις αποφοίτησης διοργάνωσαν: 
το 1ο Γυμνάσιο Μίκρας, το Γυμνάσιο Βασιλικών και το 
3ο Γυμνάσιο Θέρμης την Τετάρτη 15 Ιουνίου, το 1ο ΓΕΛ 
Μίκρας την Πέμπτη 16 Ιουνίου, το 2ο ΓΕΛ Μίκρας την 
Κυριακή 19 Ιουνίου, το 2ο Γυμνάσιο Μίκρας, το 1ο και 
2ο ΓΕΛ Θέρμης, την Τετάρτη 22 Ιουνίου και το ΕΠ.ΑΛ. 
Βασιλικών και το Λύκειο Βασιλικών, την Τετάρτη 29 
Ιουνίου στον αύλειο χώρο των σχολείων. Οι εκδηλώ-
σεις διοργανώθηκαν από τους Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων με την υποστήριξη των διευθύνσεων των 
σχολείων και εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θέρμης Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος εξέφρασε τη χαρά του που μετά 
δύο χρόνια πανδημίας, αναβιώνουν αυτές οι εκδηλώσεις. 
Επισήμανε ότι η σχολική χρονιά η οποία ολοκληρώθη-
κε πριν από λίγες ημέρες ήταν κρίσιμη και σημαντική 
καθώς, παρά τις δυσκολίες, εξ αιτίας του κορωνοϊού, 

οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσες, στα μαθήματά 
τους, στις παρέες τους. Ο κ. Παπαδόπουλος ευχήθηκε 
στα παιδιά τα οποία ολοκλήρωσαν τη μαθητική τους 
σταδιοδρομία, κάθε επιτυχία στη μετέπειτα διαδρομή 
τους και του παρακίνησε «να συνεχίσουν να αναζητούν 
τη γνώση, να αναπτύσσουν καινούργιες δεξιότητες». 
Παράλληλα, σημείωσε ότι ο δήμος Θέρμης παραμένει 
αρωγός και συμπαραστάτης στο έργο των σχολικών 
μονάδων καθώς, για τη διοίκηση του δήμου αποτελεί 
προτεραιότητα η στήριξή τους, ιδιαίτερα στη δύσκολη 
συγκυρία που διανύουμε.  «Οι υποδομές στα σχολεία 
μας είναι καλές όμως η ψυχή του κάθε σχολείου είναι 
οι εκπαιδευτικοί. Η αγάπη τους για το λειτούργημα που 
κάνουν, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά, βοηθούν τους 
μαθητές μας να πετύχουν στη ζωή τους. Τους μαθαίνουν 
να σκέφτονται σωστά και να συμπεριφέρονται ως υπεύ-
θυνοι πολίτες ώστε να καταφέρουν να προχωρήσουν 
με επιτυχία στο επόμενο βήμα, στο επόμενο στάδιο της 
ζωής τους», τόνισε ο δήμαρχος Θέρμης. Συμπλήρωσε, 
δε, πως «μαζί με τους εκπαιδευτικούς θα ήθελα να 
συγχαρώ και τους γονείς που τις τελευταίες δύσκολες 

χρονιές της πανδημίας συμπαρίστανται στα παιδιά 
τους και αγωνίζονται μαζί τους. Εύχομαι οι θυσίες και 
οι αγώνες τους να δικαιωθούν».

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι αντι-
δήμαρχοι Παιδείας Στέλιος Αποστόλου, Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος Αργύρης Μωραΐτης, οι πρόεδροι της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
Ευαγγελία Κούτρη και Αχιλλέας  Μεταλούλης ο πρόε-
δρος της κοινότητας Πλαγιαρίου Νικόλαος Κουλέτας, 
Τριλόφου Κατερίνα Λιόλιου, Κάτω Σχολαρίου Νίκος 
Ζήσης, κ.α. 

«Σκέφτομαι Συλλογικά, Δρω Οικολογικά», 
ήταν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης 
«Εαρινά 2022» η οποία πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 25 Ιουνίου στους 
Ταγαράδες, μία γιορτή αφιέρωμα στον 
πολιτισμό και στο περιβάλλον. 
Στην εκδήλωση η οποία έγινε στο παλιό 
γήπεδο ποδοσφαίρου, πήραν μέρος 
η χορωδία των ΚΑΠΗ Ταγαράδων, το 
Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων και ο 
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλο-
γος Ταγαράδων. Τα «ΕΑΡΙΝΑ» είναι η 
κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση του 
Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων, η οποία 
διοργανώνεται κάθε χρόνο με τη λήξη 
των μαθημάτων των διαφόρων πολιτι-
στικών τμημάτων. Παράλληλα, αναδει-
κνύεται η ανάγκη για την προστασία του 
περιβάλλοντος, σε μια περιοχή η οποία 
φιλοξένησε επί δεκαετίες τη χωματερή 
του νομού Θεσσαλονίκης.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος ευχα-
ρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στη 
διοργάνωση της εκδήλωσης σημειώνο-
ντας πως «όλοι μαζί κατορθώσαμε μέσα 

από συντονισμένους αγώνες να λύσουμε 
το μεγάλο ζήτημα της χωματερής, με την 
απενεργοποίηση της λειτουργίας της και 
την συνολική ανάπλαση της περιοχής». 
Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος της Κοι-
νότητας Ταγαράδων Δημήτριος Καλαθάς 
υπογράμμισε την απόλυτη προτεραιότητα 
που δίνει η Κοινότητα στα θέματα περι-
βάλλοντος, παρουσιάζοντας το χρονικό 
των αγώνων που έδωσαν ο δήμος και 
οι κάτοικοι για την προστασία του περι-
βάλλοντος. Συγκεκριμένα μίλησε για 
την οριστική διακοπή λειτουργίας της 
χωματερής που ήταν «το μεγαλύτερο 
και δυσκολότερο πρόβλημα του χωριού 
μας», για την αποτροπή της δημιουργίας
Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Απο-
βλήτων, «δηλαδή νέας χωματερής η οποία 
θα λειτουργούσε άλλα 28-30 χρόνια», 
την ακύρωση σχεδίων «για το θάψιμο 
σε εκείνη τη περιοχή, χιλιάδων τόνων 
βιομηχανικών αποβλήτων διοξείδιο 
του μαγγανίου- υποπροϊόντα μπαταρίας 
-της πολυεθνικής εταιρείας Tosoh Hellas 
κ.ο.κ.». Κλείνοντας ο κ. Καλαθάς τόνισε 
ότι «έχουμε υποχρέωση όλοι μας και 

ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιορτάστηκαν τα «Εαρινά 2022» στους Ταγαράδες

Απολογισμός της Επιτροπής 
Δια Βίου Μάθησης

Με αντικείμενο τον απολογισμό των 
δράσεων του έργου της πραγματο-
ποιήθηκε στις 20 Ιουνίου η 3η τακτική 
συνεδρίαση της Επιτροπής Δια Βίου 
Μάθησης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης στον χώρο της βιβλιοθήκης του 
ΝΟΗΣΙΣ. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης 
παράλληλα συζητήθηκαν ο βαθμός 
επίτευξης των στόχων που τέθηκαν, 
οι δυσκολίες που προέκυψαν και οι 
υστερήσεις που παρατηρήθηκαν, η 

λειτουργία των ομάδων έργου σε σχέση 
με αυτή της ολομέλειας της Επιτροπής, 
η σύνδεση της Επιτροπής με την επιστη-
μονική ομάδα του Κέντρου Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
Θέρμης, καθώς και η συνεργασία σε 
κοινές δράσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν 
την ενίσχυση του ρόλου και του έργου 
των ομάδων έργου για να αποκτήσει 
η Επιτροπή μεγαλύτερη ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα, ενώ συμφωνή-
θηκε η επόμενη τακτική συνεδρίαση  
της ολομέλειας να πραγματοποιηθεί 
εντός του Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια 

της οποίας θα συζητηθούν οι προτάσεις 
των ομάδων έργου, τις οποίες θα επε-
ξεργαστούν στο διάστημα από 1/7/2022 
μέχρι 5/9/ 2022.

κυρίως η νέα γενιά να μην επιτρέψει ποτέ στο μέλλον τη λειτουργία παρόμοιων 
ρυπογόνων μονάδων στο χωριό μας. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της δικιάς μου 
γενιάς προς τις γενιές που ακολουθούν».  
Το πολιτιστικό κομμάτι της βραδιάς άνοιξε, με παραδοσιακά τραγούδια από τη 
χορωδία των ΚΑΠΗ Ταγαράδων, συνεχίστηκε με παραδοσιακούς Θρακιώτικούς 
χορούς, τους οποίους παρουσίασε ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Ταγαράδων, χορευτική παράσταση από το παιδικό τμήμα παραδοσιακών χορών, 
του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων, την παρουσίαση παραδοσιακών Κρητικών 
χορών τους οποίους παρουσίασε ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγα-
ράδων, και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό λαϊκό γλέντι για όλους 
τους παραβρισκόμενους. 

Εκδηλώσεις αποφοίτησης μαθητών της Γ’ Γυμνασίου και Γ’ Λυκείου



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 21Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

«Συναυλία τιμής και μνήμης 1821-2021»

Στο υπαίθριο αμφιθέατρο της πλατείας 
Παραμάνα της Θέρμης πραγματοποιήθη-
κε με επιτυχία στις 21 Ιουνίου συναυλία 

τιμής για την επετείο των 200 +1 χρόνων από τον 
σημαντικότερο σταθμό στη νεότερη Ελληνική 
ιστορία: τον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και 
την «μαύρη επέτειο», της συμπλήρωασης 100 
χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή.  Στη 
συναυλία συμμετείχαν 6 χορωδίες και φωνητικά 
σύνολα σε σύμπραξη με συνοδεία πιάνου, ενώ 
τα κείμενα και οι εικόνες φέρουν την υπογραφή 
της μαέστρου των χορωδιών δήμου Θέρμης, 
Ελευθερίας Μεταξά. Ακούστηκαν τραγούδια  
μελοποιημένης ποίησης πολυβραβευμένων 
σύγχρονων Ελλήνων ποιητών, για πρώτη φορά 
σε χορωδιακή εκτέλεση. Το σύνολο των τρα-

γουδιών που ακουστήκαν «τιμής ένεκεν» ήταν 
21. Η διδασκαλία χορωδιών -επιμέλεια και τα 
κείμενα της μαέστρου Ελευθέριας Μεταξά, του 
φωνητικού συνόλου της Ελεωνόρας Καλαϊτσίδου, 
τη συνοδεία στο πιάνο της Νάνσυ Αραμπατζή 
και την απαγγελία κείμενων της Όλγας Ευταξία

Συμμετείχαν οι χορωδίες: «Θερμαϊδες» σε 
σύμπραξη με τη μικτή χορωδία του Κέντρου 
Πολιτισμού της Νέας Ραιδεστού, το φωνητικό 
σύνολο «Donne in tono» του  Π.Σ. «Αριστοτέλης» 
Κουφαλίων σε σύμπραξη τη μικτή χορωδία του 
Κέντρου Πολιτισμού των Βασιλικων και τη μικτή 
χορωδία Μίκρας του Κέντρου Πολιτισμού της του 
Πλαγιαρίου σε σύμπραξη με τη μικτή χορωδία 
του Κέντρου Πολιτισμού των Ταγαράδων.

Παιδική και Νεανική 
Μικτή Χορωδία

Η Παιδική Χορωδία και η Νεανική Μικτή 
Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης 
έγιναν «Όλοι μαζί μια φωνή», με την επι-

μέλεια της μαέστρου Ειρήνη Μαραντίδου και τη 
συνοδεία στο πιάνο της Έλλης Μιχαηλίδου, στην 
τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
27 Μάϊου στο δημοτικό θέατρο Θέρμης.

Η Παιδική Χορωδία δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 
του 2003, στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των μου-
σικών συνόλων του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, 
με τη μαέστρο Ειρήνη Μαραντίδου. Απασχολεί 
περίπου 60 μέλη. Αποτελείται από παιδιά του 
δήμου Θέρμης ηλικίας 7 -12 ετών. 

Σκοπός της ίδρυσής της είναι η διάδοση της χορω-
διακής μουσικής καθώς και η καλλιέργεια και η 
προώθηση της μουσικής έκφρασης. Η χορωδία 
βοηθάει στη  δημιουργία των βάσεων και των 
γνώσεων, που θα δώσουν στα παιδιά τη χαρά 
και την ικανοποίηση της συμμετοχής σε ένα ενι-
αίο σύνολο και θα βοηθήσουν στις γενικότερες 
σπουδές τους αλλά και στην προσωπική τους 
ενασχόληση με τη μουσική.

Η παιδική χορωδία έχει εμφανιστεί  κατ’ επανάλη-
ψη πλαισιώνοντας τις εκδηλώσεις του δήμου Θέρ-
μης, στα πλαίσια χορωδιακών συναντήσεων και 
εκπαιδευτικών συναυλιών σε δημοτικά σχολεία.  

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και 
ξένων συνθετών. Το 2010 έχει ανεβάσει με μεγάλη 
επιτυχία την παιδική οπερέτα «Το πιο γλυκό ψωμί» 

βασισμένη στη μουσική των J.Strauss, F.Lehar, 
G. Verdi, L.V.Beethoven, J. Brahms , G.Bijet και 
άλλων ξένων και Ελλήνων συνθετών.

Την εκδήλωση συνέχισαν τα παιδιά της Νεανικής 
Μικτής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης. 
Η χορωδία συστήθηκε για πρώτη φορά το 2002  
υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ειρήνη Μαρα-
ντίδου. Απασχολεί περίπου 30 μέλη. Αποτελείται 
από μαθητές του ωδείου, οι οποίοι έχουν ως 
υποχρεωτικό τους μάθημα τη χορωδία. Επίσης, 
συμμετέχουν νέοι και νέες του δήμου Θέρμης που 
αγαπούν το χορωδιακό τραγούδι.

Η χορωδία έχει ως βασική της «υποχρέωση» 
την καλλιέργεια του χορωδιακού μουσικού στυλ 
και την ικανοποίηση της συμμετοχής σε ένα ενι-
αίο σύνολο αλλά και τη μουσική - καλλιτεχνική 
εμπειρία.  Έχει έντονη παρουσία στα πολιτιστικά 
δρώμενα του Δήμου Θέρμης ενώ παράλληλα έχει 
πραγματοποιήσει εμφανίσεις και σε άλλες πόλης 
της Ελλάδας. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει 
έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Η χορωδία 
είναι μέλος του Europa Cantat και της Ένωσης 
Χορωδιών Ελλάδας. 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Δ.ΕΠ.Π.Π.Α.Θ.

Δέκα παραστάσεις 
μπαλέτου

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών ήρθε και 
πάλι η στιγμή να ανταμώσουμε και να δούμε 
τα παιδιά των τμημάτων της Σχολής Χορού της 

Δ.ΕΠ.Π.Π.Α.Θ. να ανεβαίνουν στην σκηνή του θεάτρου 
με όλα τα φώτα και μάτια μας στραμμένα πάνω τους. 
«Με μεγάλη μας χαρά η Σχολή Χορού Θέρμης επέστρεψε 
στον χώρο που της ανήκει και μας παρουσίασε τους 
μικρούς ήρωες της καθημερινότητας μας» επεσήμανε 
στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος ΔΕΠΠΑΘ 
Γιώργος Αγγέλου. 

Από 20 μέχρι 29 Μάϊου, η σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου 
Θέρμης πλημύρισε από τους μαθητές των τμημάτων 
της Σχολής Χορού της Δ.ΕΠ.Π.Π.Α.Θ. που με πολύ 
μεράκι και αγάπη ετοίμασαν οι δασκάλες χορού: Σοφία 
Τσαμασλίδου, Δέσποινα Θεοδώρου, Ελένη Τσιακίρη, 
Ειρήνη Σταυρακίδου, Ιωάννα Καποδίστρια, Βασιλική 
Ζαγκλή, Μαρία Κόντα, Ιωάννα Κωνσταντινίδου, Μαρία 
Μελισσίδου και Ελένη Συνδίκα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα είχε ως εξής:

Η 1η παράσταση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου, 
για τους μαθητές των Κέντρων Πολιτισμού Τριαδίου 
και Καρδίας, με την επιμέλεια των δάσκαλων τους 
Δέσποινας Θεοδώρου και Ελένη Συνδίκα.

Ακολούθησε η 2η παράσταση στις 21 Μαΐου, για τους 
μαθητές των Κέντρων Πολιτισμού Θέρμης, Πλαγια-
ρίου και Τριαδίου, με την επιμέλεια των δάσκαλων 
τους Μαρίας Μελισσίδου, Ειρήνης Σταυρακίδου και 
Ελένης Συνδίκα.

Η 3η παράσταση πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα για 
τους μαθητές των Κέντρων Πολιτισμού Θέρμης, Πλαγια-
ρίου και Τριαδίου, με την επιμέλεια των δάσκαλων τους

Μαρία Μελισσίδου Ειρήνης Σταυρακίδου και Ελένης 
Συνδίκα.

Στις 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η 4η παράσταση για 
τους μαθητές του Κέντρου Πολιτισμού Ν. Ραιδεστού, 
με την επιμέλεια της δασκάλας τους Ελένη Τσιακίρη.  

Η 5η παράσταση πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα 22 
Μαΐου για τους μαθητές των Κέντρων Πολιτισμού Θέρ-
μης και Τριαδίου, με την επιμέλεια των δάσκαλων τους 

Σοφία Τσαμασλίδου και Βασιλικής Ζαγκλή.

Την ίδια μέρα 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η 6η παρά-
σταση για τους μαθητές των Κέντρων Πολιτισμού Θέρ-
μης και Τριαδίου, με την επιμέλεια των δάσκαλων τους 

Σοφία Τσαμασλίδου και Βασιλικής Ζαγκλή.

Η 7η παράσταση πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου για 
τους μαθητές του Κέντρου Πολιτισμού Ν. Ρυσίου, με 
την επιμέλεια της δασκάλας τους Ειρήνης Σταυρακίδου.

Η 8η παράσταση πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου για 
τους μαθητές του Κέντρου Πολιτισμού Βασιλικών, με 
την επιμέλεια της δασκάλας τους Ιωάννας Καποδίστρια.

Ακολούθησε η 9η παράσταση στις 29 Μαΐου για τους 
μαθητές του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, με την 
επιμέλεια των δάσκαλων τους Σοφίας Τσαμασλίδου 
και Βασιλικής Ζαγκλή.

Τέλος στις 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η 10η παρά-
σταση για τους μαθητές του Κέντρου Πολιτισμού 
Τριαδίου, με την επιμέλεια των δάσκαλων τους Σοφίας 
Τσαμασλίδου και Βασιλικής Ζαγκλή.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση των εκδηλώσεων, ήταν 
της Σοφίας Τσαμασλίδου, η ηχοφωτιστική κάλυψη 
του Γρηγόρη Μόσχου, ενώ τα video επιμελήθηκε o 
Κυριάκος Κετσενεβλής. 
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Στους αγώνες στίβου ηλικιών Κ12 και Κ16 που διεξήχθησαν με μεγάλη 
συμμετοχή συλλόγων από Θεσ/νίκη, Μακεδονία και Θεσσαλία, πήραν 
μέρος και αθλητές/τριες και του συλλόγου Αθλητικό Φυτώριο Θέρμης 

Αδωνις.Στην μεγαλύτερη κατηγορία Κ16 τα παιδιά βελτίωσαν τις προσωπικές 
τους επιδόσεις, με πιο σημαντική επίδοση αυτή της Ρέντζου Σωτηρίας που με 
20.73 στα 150μ. κατάφερε και έπιασε το όριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ιδιαίτερη μνεία όμως αξίζει στα παιδιά της μικρότερης κατηγορί-

ας Κ12 που με την αγωνιστικότητα και τις επιδόσεις που πέτυχαν μας 
έκαναν όλους υπερήφανους και μας γέμισαν ελπίδα για το μέλλον. 
Συγκεκριμένα: η Ευθυμία Μπαρκούκη κατετάγη 2η στο μήκος με επίδοση 
4.02μ, ο Ιωάννης Καραγιάννης 3ος στα 1000μ με επίδοση 3.54.20( αν και ήταν 
άτυχος γιατί έπεσε), η Γεωργία Παγώνη 3η στα 1000μ με 3.48.19, η Μαρίνα 
Παρασκευά 5η στα 50μ, η Χαριτίνη Τακασά 7η στα 1000μ με 4.13.85., η Σοφία 
Κροφτ 8η στα 1000μ με 4.19.14, η Δάφνη Μυλωνά 8η στα 50μ με 8.58 και η 
Αλεξάνδρα Κασκαμανίδου 14η με 8.89 sec.

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Εκατοντάδες γιόρτασαν 
την παγκόσμια ημέρα 
ποδήλατου

Εκατοντάδες άτομα, παιδιά και ενήλικες, 
προσήλθαν την Παρασκευή 3 Ιουνίου στο 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του δήμου Θέρ-
μης προκειμένου να γιορτάσουν την Παγκόσμια 
Ημέρα Ποδηλάτου. Τα παιδιά, συνοδεία γονέων 
/κηδεμόνων, συμμετείχαν στις ποδηλατοδια-
δρομίες και απόλαυσαν διάφορα παιχνίδια. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και η κλήρωση 
ενός ποδηλάτου 24’’ με κράνος.

Ο δήμος Θέρμης και η Αντιδημαρχία Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και 
Κοινωνικής Προστασίας, επενδύει μέσω της 
εκπαίδευσης των παιδιών στο Πάρκο Κυκλο-
φοριακής Αγωγής, στην προαγωγή κουλτού-
ρας οδικής συνείδησης για ένα καλύτερο και 
ασφαλέστερο μέλλον. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, 
ο δήμος Θέρμης θα προσφέρει δωρεάν, όπως 
κάθε χρόνο, τη χρήση ποδηλάτων και κράνους 
σε παιδιά τα οποία δεν διαθέτουν. Επιδίωξη του 
Δήμου Θέρμης είναι το Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής να επιτελέσει το ρόλο του, προάγοντας 
την οδική συνείδηση και προσφέροντας στα 
παιδιά τα απαραίτητα εφόδια για ένα καλύτερο 
και ασφαλέστερο μέλλον.

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του δήμου 
Θέρμης μπορούν να το επισκεφθούν μαθητές 
δημοτικών σχολείων τα πρωινά και το κοινό 
τα απογεύματα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
το οποίο υλοποιείται  κατά την επίσκεψη των 
σχολείων γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό και περιλαμβάνει, την παρουσίαση 

των δομικών στοιχείων του ΠΚΑ, τη γνωριμία 
των μαθητών με τους κανόνες οδικής ασφάλειας, 
τη γενική παρουσίαση των κανόνων κυκλοφο-
ρίας καθώς και τη βιωματική εκπαίδευση στην 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (ποδη-
λάτων – αυτοκινήτων). Παράλληλα, το πάρκο 
παραμένει ανοικτό καθημερινά τα απογεύματα 
και η πρόσβαση του κοινού είναι ελεύθερη.

Τα σχολεία που επιθυμούν να επισκεφθούν το 
ΠΚΑ μπορούν, κατόπιν ραντεβού, να προγραμ-
ματίσουν την επίσκεψή τους κατά τις πρωινές 
ώρες. Για τα ραντεβού μπορούν να επικοινωνούν 
στα τηλέφωνα 2313300765 – 2313071042, από 
τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Πρόγραμμα Λειτουργίας ΠΚΑ για επισκέψεις 
κοινού: 

Ιουνίου Δευτέρα –Παρασκευή Ώρες: 18:00 –21:00

Ιουλίου Δευτέρα –Σάββατο Ώρες: 18:30 –21:30

*Τα παιδιά έως 11 ετών εισέρχονται στο ΠΚΑ 
με τη συνοδεία γονέα/κηδεμόνα. 

Χάλκινη η Τασιού στο διπλό
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η αθλήτρια Ελπί-
δα Τασιού του Α.Ο. Θέρμης Θερμαίος στο διπλό 
παγκορασίδων στο πινγκ πονγκ (έως Στ΄ Δημοτι-
κού) στο επίσημο τουρνουά μικρών ηλικιών που 
πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 
Η αθλήτρια από τη Θέρμη ήταν η πιο μικρή αθλήτρια 
από όσους πέρασαν στο βάθρο από τους αγώνες 
καθώς είναι μαθήτρια της Δ Δημοτικού.

Στο τουρνουά η Ελπίδα Τασιού έφτασε στα προη-
μιτελικά (1-8) του: Ατομικού παγκορασίδων, δίπλα 
παγκορασίδων, ενώ στο μικτό αποκλείστηκαν 
στους 16 μαζί με τον Απόστολο Βατσακλή με 3-1 
από του Αλεξούδη -Μήτκα δύο μεγάλα φαβορί 
του τουρνουά αυτού.

Την χαρά τους για το αποτέλεσμα εξέφρασαν η head 
coach Ανίτα Χατσατριάν και ο βοηθό προπονητή 
της ομάδας Βασίλης Καπετανόπουλος. 
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Στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου 
της Θέρμης πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 24 Ιουνίου ο τελικός του 
8ου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 
των εργαζομένων της της Ελληνι-
κής Αστυνομίας στην περιφερειακή 
ενότητα Θεσσαλονίκης. Το κεντρικό 
σύνθημα ήταν «Βάζουμε τέρμα στη 
βία» και στον τελικό αναμετρήθηκαν 
η ομάδα της ΔΑΕΘ/ΥΑΤ (Διεύθυν-
ση Αστυνομικών Επιχειρήσεων) με 

την ομάδα της Δ.Α.Δ.Θ. –Περιπολικά 
(Διεύθυνση Άμεσης Δράσης). Τον 
αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους 
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος, οι βουλευτές Θεόδωρος 
Καράογλου και Σωκράτης Φάμελλος, 
η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονί-
κης Βούλα Πατουλίδου, ο πρόεδρος 
του Θερμαϊκού Θέρμης Χαράλαμπος 
Αμπατζίδης, ανώτατοι αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας κ.ά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι διοργα-
νωτές βράβευσαν το δήμαρχο Θέρμης, 
Θόδωρο Παπαδόπουλο για την προ-
σφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και την άριστη συνεργασία με την 
ΕΛ.ΑΣ. καθώς και τον αντιδήμαρχο 
Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντί-
νο Κουγιουμτζίδη για τη συνδρομή 
του μαζί με τα μέλη της Εθελοντικής 
Ομάδας, στην ομαλή διεξαγωγή της 
διοργάνωσης.  

Στη Θέρμη ο τελικός 
του πρωταθλήματος της αστυνομίας

Νέα διοίκηση 
στον ΟΡΦΕΑ 
Σουρωτής
Νέα διοίκηση απέκτησε ο αθλητικός σύλ-
λογος Μ.Π.Σ. ΟΡΦΕΑΣ Σουρωτής μετά 
την εκλογοαπολογιστική συνέλευση που 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουνίου 
και τη συγκρότηση σε σώμα του νεοκλε-
γέντος συμβουλίου. Στον απολογισμό του 
απερχόμενου Δ.Σ. ο πρώην πρόεδρος Χάρης 
Μπεζδεμιώτης, σημείωσε ότι η απερχόμενη 

διοίκηση συνείσφερε τα μέγιστα και οδήγη-
σε τον ΟΡΦΕΑ στον 4ο τελικό κυπέλου της 
ΕΠΣΜ στην ιστορία του, καθώς και ότι από 
τη νέα αθλητική χρονιά η ομάδα γυναικών 
του χάντμπολ (Handbal) θα αγωνίζεται στη 
μεγάλη κατηγορία του αθλήματος. Από τις 
εκλογές αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο το οποίο μετά τη συγκρότησή του 
έ́χει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Γερομόσχος Βασίλης
Αντιπρόεδρος: Σφονδύλας Απόστολος
Γραμματέας: Τζαβέλας Δημήτριος
Ταμίας: Καμπάνης Σάκης
Μέλος: Φωτιάδης Θανάσης.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Φιλικός αγώνας βετεράνων Θέρμης και Δόξας Δράμας

Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου έδωσε το 
σωματείο βετεράνων ποδοσφαιρι-
στών δήμου Θέρμης με την ομάδα 

των παλαίμαχων της Δόξας Δράμας σε εκδή-
λωση τιμής και μνήμης για τα 353.000 θύματα 
της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και 
τη μνήμη των συμπαικτών τους που έφυγαν 
πρόωρα από τη ζωή, Δημήτρη Τσόχα, Πέτρου 
Παπαπέτρου και Μιχάλη Χρυσοχόου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό 
γήπεδο ποδόσφαιρου της Θέρμης. Ξεκίνησε 
με την τέλεση τρισάγιου στη μνήμη των 
θυμάτων της γενοκτονίας και τη μνήμη των 
συμπαικτών τους που έφυγαν πρόωρα από 
τη ζωή.
Ακολούθησε το καλωσόρισμα των παραβρι-
σκόμενων και των φιλοξενούμενων από το 
δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, 
ο οποίος σημείωσε την σημασία της δράσης 
του σωματείου βετεράνων ποδοσφαιριστών 
δήμου Θέρμης, του οποίου και ο ίδιος είναι 
μέλος, καθώς και την αξία της διατήρησης 
της ιστορικής μνήμης και του αγώνα για τη 
δικαίωση των 353.000 θυμάτων της γενο-
κτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και 
των τριών συμπαικτών τους που έφυγαν 
πρόωρα από τη ζωή.
Ο κ. Παπαδόπουλος καλωσόρισε και τους 
παίκτες της ομάδας της Δόξας Δράμας για 
την συμμέτοχή τους στην εκδήλωση και τους 
πρόσφερε ως αναμνηστικό της συμμετοχής 
τους, το βιβλίο με την ιστορία της Θέρμης, 
μια πένα με τα διακριτικά του δήμου και ένα 
σετ κρασιών.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρόεδρος του 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος 
παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα από 
τον κ. Τσαχουρίδη.

Ο κ. Ελευθεριάδης παραλαμβάνει την τιμητική 
πλακέτα από τον κ. Μουρατίδη.

Η Β. Πατουλίδου, ανάμεσα στον Θ. Παπαδόπουλο 
και τον Γ. Φεστερίδη.

Η κ. Σωτηριάδου παραλαμβάνει την τιμητική 
πλακέτα από τον κ. Μουρατίδη.

σωματείου βετεράνων ποδοσφαιριστών δήμου Θέρμης 
Γιάννης Μουρατίδης, ο οποίος ευχαρίστησε το δήμαρχο 
Θέρμης για την προσφορά του τόσο στα κοινά όσο και στο 
σωματείο, ως παλαίμαχος αθλητής επι σειρά ετών. Για το 
λόγο αυτό το σωματείο τίμησε τον κ. Παπαδοπούλου με 
τιμητική πλακέτα. 
Τιμήθηκε, επίσης για την προσφορά της στα κοινά, ως επί 
σειράς πρόεδρος του Ποντιακού σωματείου Αυλληαννητών 
Θέρμης και «ζωντανή» μνήμη της Ποντιακής ιστορίας, με 
καταγωγή από την Αυλλήαννα του Πόντου και περιήγηση 
στην Αυλληάννα της Κοζάνης και κατάληξη στη Θέρμη, 
Μαρία Σωτηριάδου.
Τέλος τιμήθηκε για την προσφορά του ως πρώην πρόεδρος 
και επί σειρά ετών  παλαίμαχος αθλητής του σωματείου 
ο Γιάννης Ελευθεριάδης.
Ακολούθησε ο φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των 
δύο ομάδων, ενώ στο ημίχρονο του αγώνα χορευτικό από 

το Σωματείο Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης παρουσί-
ασε παραδοσιακούς Ποντιακούς χορούς. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν των 
φιλοξενουμένων σε ταβέρνα της περιοχής η διοίκηση του 
σωματείου βετεράνων ποδοσφαιριστών δήμου Θέρμης.
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Αλλαγή σκυτάλης στον 
Λαογραφικό Σύλλογο 
«Αρετσού»

Νέα διοίκηση απέκτησε ο Λαογρα-
φικός Σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η 
Αρετσού» μετά τις αρχαιρεσίες, 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και τη 
συγκρότηση σε σώμα του νέου διοι-
κητικού συμβουλίου. 

Τη νέα διοίκηση του του συλλόγου,  
συνεχιστές της προσπάθειας για τη 
διάδοση του Μικρασιατικού μας πολι-
τισμού αποτελούν οι:

  

• Άγγελος Μάριος Σωτηριάδης, 
Πρόεδρος

• Γεώργιος Δημητριάδης, 
Αντιπρόεδρος

• Δέσποινα Πετσή, Γραμματέας

• Χριστίνα Θωμάρεη, Ταμίας

• Ηρώ Πέτσαλη, Αναπληρώτρια 
Ταμίας

• Σταύρος Καδιανός, μέλος

• Ευτέρπη Σιάπκαρη, μέλος

• Επιπλέον, ως αναπληρωματικά 
μέλη του Δ.Σ. εξελέγησαν οι εξής: 
Αναστασία Τσάπα, Ελισσάβετ 
Τσιακιρίδου, Ακριβή Μπύρου 
-Ασημοπούλου.

Το νέο εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο 
του Λαογραφικού Συλλόγου Ν.Ρυσίου 
«Η Αρετσού» επισκέφτηκε το δήμαρχο 
Θέρμης Θ. Παπαδόπουλο, ο οποίος αφού 
συνεχάρη το νέο Δ.Σ για την εκλογή 
του, τόνισε ότι «αποτελεί ελπιδοφόρο 
μήνυμα νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν 
στη προσπάθεια δεκαετιών, όχι μόνο 

για να διασωθεί αλλά και να διαδοθεί ο 
Μικρασιατικός πολιτισμός μας από γενιά 
σε γενιά, ενώ  τόνισε ότι «ο δήμος θα 
βρίσκεται δίπλα τους αρωγός σε κάθε 
τους  προσπάθεια». Ο Λαογραφικός 
Σύλλογος του Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού» 
ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα, αριθμεί 
περίπου 250 μέλη, ενώ διατηρεί τμήματα 
εκμάθησης παραδοσιακών χορών (ενη-
λίκων, νεανικό και παιδικά), χορωδίας 
και τμήμα λαογραφικής έρευνας.

Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις, 
συνέδρια και φεστιβάλ στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό με πολλές διακρίσεις. 
Διαθέτει, ακόμη, πλούσιο βεστιάριο με 
παραδοσιακές φορεσιές για τα προ-
γράμματα που παρουσιάζει και διατηρεί 
μικρό λαογραφικό μουσείο στο Νέο 
Ρύσιο. Οι κυριότερες εκδηλώσεις που 
διοργανώνει είναι το Πανηγύρι των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το 
οποίο πραγματοποιείται την 20η Μαΐου 
κάθε έτους καθώς και οι εκδηλώσεις 
μνήμης για τα θύματα της Μικρασιατικής 
καταστροφής στα τέλη Σεπτεμβρίου.  

Αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και το 
διωγμό των προγόνων μας από τις εστίες τους, ήταν το φετινό «Χορο-
στάσι της παράδοσης» που συνδιοργάνωσαν το Σάββατο 28 Μαΐου στον 

αύλειο χώρο του θέατρου «Άλσος Φώφης Πατίκα» ο Λαογραφικός Χορευτικός 
Σύλλογος Βασιλικών και η θεατρική ομάδα Βασιλικών.

Πέρασαν 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και το διωγμό από ένα 
χώρο όπου για χιλιετίες άνθησε ο Ελληνικός πολιτισμός. Τώρα, 100 χρόνια μετά 
το διωγμό, καθήκον όλων μας είναι να διατηρήσουμε στη μνήμη μας την ιστορία 
του ιερού αυτού τόπου και να τη μεταφέρουμε στους απογόνους μας.

Με τον όρο Μικρασιατική καταστροφή περιγράφεται το τέλος του ελληνοτουρκι-
κού πολέμου του 1918-22 στη Μ. Ασία που σήμανε και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. 
Άμεσες συνέπειες ήταν, η απομάκρυνση της ελληνικής διοίκησης από τη Σμύρνη, 
η υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετώπου και η 
εκδίωξη του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού από 
τα όρια της σημερινής Τουρκίας.

Στην παράσταση έλαβαν μέρος χορευτικά τμήματα του Λαογραφικού Χορευτικού 
Συλλόγου Βασιλικών, οι ηθοποιοί της θεατρική ομάδα Βασιλικών Αλεξάνδρα 
Μποχώρη, Φωτεινής Κυρμιτζή -Σταμάτη, Σάκης Τασιάδης, Γρηγόρη Γιαννακούδης, 
Βάσω Καραβασίλη και Χρυσάνθη Κινδρολή, καθώς και η ορχήστρα του Αστέριου 
Τράκα, όπου συμμετείχαν οι μουσικοί: Αστέριος Τράκας, βιολί, Αργύρης Κόκκορης 
ούτι και τραγούδι, Βασίλης Ζιγκερίδης, κανονάκι, Ελισσάβετ Τράκα, λαούτο και 
Νίκος Βαρελάς κρουστά.

Εδώ και πέντε χρόνια οι μαθητές/
τριες του 3ου Γυμνασίου Θέρ-
μης ασκούνται στη δημιουργική 

γραφή στο πλαίσιο του μαθήματος της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μελέτη-
σαν την ποίηση του Καβάφη και του 
Καρυωτάκη, αφουγκράστηκαν τον 
έρωτα του Ερωτόκριτου και έγραψαν 
τις καντάδες του στην Αρετούσα, στη 
συνέχεια απόλαυσαν τη σολωμική 
ποίηση και φέτος αφού διάβασαν τις 
ζωές δύο σπουδαίων γυναικών της 
Μαρτινέγκου και της Μπούκουρα,  
ασχολήθηκαν με τη διαχρονική συμβο-
λή της γυναίκας. Έτσι τυπώθηκε το 5ο 
κατά σειρά βιβλίο των μαθητών  - σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή –με 
ποιήματα και εργασίες δημιουργικής 
γραφής, αφού πρώτα συνδιαλέχθηκαν 
με τη Μαρτινέγκου - την πρώτη Ελλη-
νίδα πεζογράφο και την Μπούκουρα 
- διακεκριμένη Ελληνίδα ζωγράφο 
του 19 ου αιώνα. Επιστέγασμα αυτής 
της πνευματικής περιπλάνησης ήταν η 
υλοποίηση επιμορφωτικής εκδήλωσης 
στο Νόησις, στις 18 Ιουνίου σε συνερ-
γασία με  τον δήμο Θέρμης και τη Σ.Ε.Ε. 
των Φιλολόγων του 1ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. 
Κεντρικής Μακεδονίας Ιωάννα Βορβή. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχο-

λείου παρουσίασαν τις πνευματικές 
δημιουργίες τους καθώς και εργασίες 
στις οποίες χρησιμοποίησαν εργαλεία 
web 2.0 (padlet : διαδικτυακός πίνακας 
για ανάρτηση σχολιασμού εικόνων 
και αφισών, timetoast για δημιουργία 
ιστορικής χρονογραμμής, googleforms  
για δημιουργία ερωτηματολογίου). 
Η όλη εκδήλωση πλαισιώθηκε από 
πνευματικές προσωπικότητες της 
πόλης μας, με βασικούς ομιλητές την 
Μαίρη Μικέ, καθηγήτρια του τμήματος 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με θέμα εισήγη-
σής: «Τα ενδύματα των αποκλεισμών 
κα των περιορισμών» και ο π. Βαρνά-
βας Γιάγκου, ηγούμενος της Ι.Μ. Αγίας 
Θεοδώρας με θέμα εισήγησής: « Η 
θέση της γυναίκας κατά το Ευαγγέλιο».

Στα χρόνια αυτά των προσπαθειών 
των παιδιών αρωγοί στάθηκαν οι 
καθηγητές του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Τασούλα Μαρκομιχελάκη, 
Βασίλειος Βασιλειάδης, Κατερίνα 
Τικτοπούλου όπως και η Διεύθυνση 
του 3ου Γυμνασίου Θέρμης. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες των παρα-
πάνω δράσεων είναι η Σταυρούλα 
Γιάγκου και η  Δήμητρα Ραφτούδη, 
Φιλόλογοι του 3ου Γυμνασίου Θέρμης. 

Εκδήλωση για τη γυναίκα από το
3ο Γυμνάσιο Θέρμης 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ 
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

Εκδήλωση για τη Μικρασιατική καταστροφή

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος με μέλη του νέου Δ.Σ. του συλλόγου
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Τα «Ξετελέματα» γιόρτασε η Ξαστεριά
Με την εκδήλωση «Ξετελέματα» που πραγματοποίησε στην πλατεία Παρα-
μάνα της Θέρμης ολοκλήρωσε την φετινή πολιτιστική χρονιά ο σύλλογος 
Φίλων Κρητικής Παράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης.  

Την ξεχωριστή μουσική βραδιά και το όμορφο χορευτικό θέαμα που χάρισαν 
οι μαθητές και οι χορευτές του συλλόγου προετοίμασαν οι δάσκαλοι των 
πολιτιστικών τμημάτων της «Ξαστεριάς» Γιώργος Σφακιανάκης, Μάριος 
Μπορμπουδακής και Βαγγέλης Γιαννακάκης, οι οποίοι προετοίμασαν τα 
τμήματα του συλλόγου για να  βγει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα.

Με ανακοίνωση της η διοίκηση της «Ξαστεριάς» ευχαριστεί «τον δήμο Θέρ-
μης για την συνεργασία του όπως κάθε χρόνο. Άξιοι ευχαριστηρίων είναι 
και όλα τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου που εθελοντικά που βοήθησαν 
για να βγει αυτή η εξαιρετική βραδιά. Η προσέλευση, τα θερμά λόγια και το 
ενθουσιώδες χειροκρότημα του κόσμου, ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση, 
της συλλογικής προσπάθειας». 

Πάρτυ του συλλόγου ΕΠΙ 
-Κοινωνία Κατοίκων 
Επέκτασης Θέρμης

Την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση 
-πάρτυ στον ανοιχτό χώρο του 
πάρκου του Αγίου Τρύφωνα 

πραγματοποίησε ο σύλλογος ΕΠΙ 
-Κοινωνία Κατοίκων Επέκτασης Θέρ-
μης.  Με ανακοίνωσή της η διοίκηση 
του Συλλόγου εκφράζει τις ευχαρι-
στίες της για την στήριξη που είχε 
από τη ΔΕΠΠΑΘ και τους κ.κ. Κοντο-
πίδη και Μόσχου στην παροχή του 
εξοπλισμού της εκδήλωσης, όλους 
τους χορηγούς και τους δωροθέτες 
της εκδήλωσης, και πάνω απ’ όλα, 
σ’ όλους τους εθελοντές που συνέ-
βαλλαν τα μέγιστα στη διοργάνωση 
(Τους ανθρώπους που βοήθησαν 
στο στήσιμο της εκδήλωσης). Τέλος, 

ευχαριστεί το συγκρότημα Fata 
Morgana και τον dj Διογένη Μαριόλα 
που έντυσαν μουσικά τη βραδιά.
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία  τους ο Δήμαρχος Θέρ-
μης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, οι 
αντιδήμαρχοι Παιδείας, Σ. Αποστό-
λου, Τεχνικών Υπηρεσιών,  Σ. Γαντάς, 
Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, Β. 
Μουστάκας, Περιβάλλοντος και Πρα-
σίνου, Α. Μωραΐτης, η εντεταλμένη 
σύμβουλος, Φ. Χατζηδημητρίου, ο 
πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ, Γ. Αγγέλου, 
ο πρόεδρος της Κοινότητας Θέρμης, 
Σ. Πιστέλας, οι  επικεφαλής των 
δημοτικών παρατάξεων «Παρέμ-
βασης Πολιτών» Ά. Τσιφτελίδου και 
«Ο Δήμος μας Αύριο», Χ. Φάσσας, 
η δημοτική σύμβουλος, Δ. Χίνη, ο 
πρώην αντιπεριφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Φ. Παππάς κ.α. 

Αναβίωση της παραδοσιακής πάλης

Ο Σύλλογος Σερραίων Κατοίκων δήμου Θέρμης, μετά από 3 χρόνια αποχής 
από τις πολιτιστικές δράσεις λόγω της πανδημίας του Covid -19 διοργάνω-
σε την Παρασκευή, 24 Ιουνίου, την αναβίωση ενός ακόμη παραδοσιακού 

εθίμου της περιοχής των Σερρών στο άλσος του Αγίου Τρύφωνα. Μετά το έθιμο 
της «Γερακίνας» ο Σύλλογος Σερραίων Κατοίκων δήμου Θέρμης, αναβίωσε την 
παραδοσιακή πάλη, που πραγματοποιούνταν στις υπαίθριες παλαίστρες, όπου 
οι συμμετέχοντες ήταν αλειμμένοι με λάδι και αγωνίζονταν συνοδεία μουσικών 
οργάνων. Πεχλιβάνηδες (παλαιστές) από τον Παλαιστικό Σύλλογο Σοχού παρου-
σίασαν -αναβιώσαν το έθιμο, συνοδεία των ζουρνάδων του Αριστείδη Δράμαλη, 
προκαλώντας το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η 
χορευτική ομάδα του  Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σοχού.  Ακολουθήσε παρουσίαση 
παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου και το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με Σερραϊκό γλέντι με ζουρνάδες και  Σερραϊκά εδέσματα.

Μετά από 3 χρόνια αποχής από 
τις πολιτιστικές δράσεις λόγω 
της πανδημίας του Covid -19 ο 

Χορευτικός Όμιλος Θέρμης πραγματο-
ποίησε τα 9α «Θερμιώτικα» στον αύλειο 
χώρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης άνοιξε 
με την παρουσίαση χορών της Θράκης 
από το Παιδικό Τμήμα του συλλόγου. 
Ακολούθησε η παρουσίαση χορών 
της Μακράς Γέφυρας, από τη Τμήμα 
Παραστάσεων του συλλόγου. Στη 
συνέχεια τη σκυτάλη πήρε το Τμήμα 
Ενηλικών, το οποίο παρουσίασε χορούς 

από την περιοχή της Ασσήρου και το 
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με χορούς 
από την Αριδαία τους οποίους παρου-
σίασε το Τμήμα Νέων. Τα τμήματα του 
συλλόγου προετοίμασαν οι χοροδι-
δάσκαλοι Θωμάς Ράδης και Ανδρέας 
Παπουκίδης, ενώ έπαιξαν οι μουσικοί: 
Μανώλης Καραβιδας-βιολί, Πέτρος 
Καρατζόβαλης -κλαρίνο, Απόστολος 
Τσολακίδης -ακορντεόν, Δημήτρης 
Μυλωνάς -λαούτο, Δημήτρης Βέλ-
κος-τρομπέτα, Γιώργος Καρατζόβαλης 
-κρουστά, ενώ φιλική συμμετοχή είχαν 
και οι: Χρήστος Γιαμαλης -γκάιντα και 
Αγγελική Καραθάνου -τραγούδι. 

9α «Θερμιώτικα» 
από το Χορευτικό Όμιλο Θέρμης
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 18 
και 25 Μάϊου, 1, 8, 15 και 22 Ιουνίου συζήτησε και έλαβε 
τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18ης ΜΑΙΟΥ 2022 

• Ενημερώθηκε από εκπρόσωπο του Συμβουλίου νέων 
του δήμου Θέρμης για την 1ο Thermis Youth Forum.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση αγροτεμαχίων 
στην περιοχή Λάναρι του αγροκτήματος Βασιλικών της 
Κοινότητας Βασιλικών του δήμου Θέρμης, οριστικής 
διανομής έτους 1938 και 1948, για αγροτική χρήση.

• Ενέκρινε ομόφωνα για το πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού 
δικτύου του δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την τακτοποίηση των κτιριακών 
υποδομών του 3ου Νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου.

• Παράτεινε ομόφωνα τη σύμβαση της ομάδας ειδών 1 
του διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού» (αρ. μελ. 2/2020). 

• Καθόρισε ομόφωνα τον αριθμό μαθητευόμενων στο 
Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για απα-
σχόληση στο δήμο Θέρμης κατά την περίοδο 2022-2023.

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση το θέματος η Δ.Σ. 
κ. Ι. Τριανταφυλλίδου δήλωσε παρών.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εφαρμογή νέων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών για τον τρόπο είσπραξης οφειλών και άλλων 
απαιτήσεων του δήμου Θέρμης και επιλέχθηκε η Attica 
bank. Κατά την συζήτηση για την έγκριση το θέματος ο 
Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος τοποθετήθηκε με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση ποσού ύψους 
146.545,77 ευρώ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), για τον 
6ο λογαριασμό κατασκευής του έργου «Αποχέτευση 
ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25ης ΜΑΙΟΥ 2022 

• -Ενημερώθηκε σχετικά με την ετήσια έκθεση έτους 2021 
της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Θέρμης.

• Τροποποίησε ομόφωνα τον Κανονισμό Διαχείρισης 
και Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων για όλους τους 
οικισμούς του δήμου Θέρμης.

• Παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα στο πλαίσιο εκπό-
νησης της μελέτης «Σύνταξη γενικού Σχεδίου ύδρευσης 
(Masterplan) ΔΕΥΑ Θέρμης».

• Παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα επιμέρους μελε-
τών και την έγκρισή τους στο πλαίσιο της εκπόνησης 
της μελέτης: «Μελέτες παρεμβάσεων αναβάθμισης 
δημοσίου χώρου: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Θέρμης» 
Συμβατικής Δαπάνης: 11.624,06 ευρώ (με απρόβλεπτα 
και χωρίς ΦΠΑ), αρ. μελ. προεκτ. αμοιβής 22/2020.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της ενδεικτικής 
τμηματικής προθεσμίας της γεωτεχνικής μελέτης 
θεμελιώσεων των δομικών κατασκευών για το έργο 
«Μελέτη – κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης με Κωδ. ΟΠΣ 
5003853/01» (Αρ. μελ: 10/2014, αρ. έργου: 02/2022).

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δένδρου επί της οδού 
25ης Μαρτίου 44 στη Νέα Ραιδεστό.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναμόρφωση του προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2022 (6η αναμόρφωση). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 
κ.κ. Ι. Ιωσηφίδης και Α. Χατζηαντωνίου καταψήφισαν.

• Ενέκρινε ομόφωνα την κατανομή έκτακτης 
επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές.

• Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των 
Σχολικών Επιτροπών και την κατανομή 
σχετικής πίστωσης σε αυτές (Β κατανομή).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

• Καθόρισε κατά πλειοψηφία τον αριθμό των 
μαθητευόμενων ΕΠΑΣ, Μαθητείας της Δημό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης -Δ.ΥΠ.Α (πρώην 
ΟΑΕΔ ) για απασχόληση στο Δήμο Θέρμης 
κατά το σχολικό έτος 2022 -2023. Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. 
κ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε, ενώ ο Δ.Σ. 
κ. Θ. Καρκατζούνης τοποθετήθηκε με λευκό. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή των παρα-
δοτέων της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική 
-Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα αποτύπωσης 
κύριου ρήγματος στη Δεξαμενή Δ1».

• Παράτεινε ομόφωνα την προθεσμία της 
μελέτης «Εσωτερικής διαμόρφωσης και 
σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του βασικού 
πράσινου σημείου του δήμου Θέρμης» (αριθ-
μός μελέτης: 02/2021).

• Συγκρότησε ομόφωνα το Α/βάθμιο και 
Β/βάθμιο Συμβούλιο για την επιθεώρηση 
-αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριο-
τήτων πόλεως και υπαίθρου ΠΕΘ. Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. 
κ. Δ. Βλαχομήτρος τοποθετήθηκε με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

• Παρέλαβε ομόφωνα την «Κυκλοφοριακή 
μελέτη για την κατασκευή κυκλικών κόμ-
βων της οδού Απόστολου Κουγιάμη με τις 
οδούς Ανδρέα Παπανδρέου και Αθανάσιου 
Διάκου». 

• Τροποποίησε ομόφωνα την αριθ. 304/2021 
ΑΔΣ «Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθη-
σης και Παραλαβής Προμηθειών και Γενικών 
Υπηρεσιών έτους 2022».

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρου στη 
Ν. Ραιδεστό επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 
24. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος τοποθε-
τήθηκε με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αξιοποίηση 
του ιαματικού φυσικού πόρου των Λουτρών 
Θέρμης και των εγκαταστάσεων που συνέχο-
νται με αυτόν κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης 
(β) της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 
4875/2021 (Α 250).

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-
τος ο Δ.Σ. κ. Θ. Καρκατζούνης  καταψήφισε.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αξιοποίη-
ση του ιαματικού φυσικού πόρου «Νερό 
Πηγής Σουρωτής» και των εγκαταστάσεων 
που συνέχονται με αυτόν κατ’ εφαρμογή 
της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 17 του ν. 4875/2021 (Α 250)

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-
τος ο Δ.Σ. κ. Θ. Καρκατζούνης  καταψήφισε.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της 4ης, 
5ης και 6ης ενδεικτικής τμηματικής προθε-
σμίας για το έργο «Μελέτη -Κατασκευή Ε.Ε.Λ. 
Θέρμης» με κωδ. ΟΠΣ 5003853/01 (Αρ. μελ: 
10/2014, αρ. έργου: 02/ 2022).

• Παράτεινε ομόφωνα το χρόνο της δωρεάν 
παραχώρησης κατά χρήση γραφείου του 
Κοινοτικού καταστήματος Σουρωτής για 
τις ανάγκες στέγασης του Δασονομείου 
Βασιλικών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον «Φάκελο της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
τροποποίησης του υφιστάμενου Κομβικού 
Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική 
ονομασία θέσης «Θέρμη 1001130» που ανήκει 
στην εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone 
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–Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατα-
σκευασμένος στη θέση κορυφή 
«Θερμό» στο δήμο Θέρμης, Περι-
φερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νία (ΠΕΤ:2204761429)». Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος 
καταψήφισε.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον 
«Φάκελο της Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων για τη 
δραστηριότητα «Αποθήκευση 
συσκευασμένων επικινδύνων 
αποβλήτων -Μονάδα αξιοποίησης 
ιλύος και ρυπασμένης γης» της 
εταιρείας «Ιντεργκέο τεχνολογία 
περιβάλλοντος και διαχείριση 
απορριμμάτων Ε.Π.Ε.», στο ΒΙ.ΠΑ. 
Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλο-
νίκης, Π.Κ.Μ. λόγω εγκατάστασης 
μονάδας. Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 
κ.κ. Δ. Βλαχομήτρος, Κ. Γραικός, Σ. 
Φωτιάδης και Ι. Τριανταφυλλίδου 
καταψήφισαν. 

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανα-
κεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασι-
ών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού 
Θέρμης δήμου Θέρμης (εσωτερικό 
δίκτυο)» αρ. μελέτης: 11/2018, αρ. 
έργου: 3/2020.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 
μετάθεση του χρόνου παράδο-
σης των υλικών της προμήθειας 
με τίτλο «Προμήθεια και εγκα-
τάσταση συστήματος διαχείρι-
σης στάθμευσης με ηλεκτρονικά 
παρκόμετρα και αισθητήρες στο 
οδόστρωμα. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι 
Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ι. Ιωση-
φίδης, Α. Χατζηαντωνίου Αργυρώ 
τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ 
οι Δ.Σ. κ.κ. Δ. Βλαχομήτρος και Ι. 
Τριανταφυλλίδου καταψήφισαν.

• Ενέκρινε ομόφωνα την υποβο-
λή αιτήματος για δωρεάν παρα-
χώρηση (κατά χρήση)  ακινήτου 
έκτασης 2.100,00 m2 (τεμάχιο 143 
του A’ αναδασμού αγροκτήματος 
Βασιλικών, Δ.Ε. Βασιλικών του 
δήμου Θέρμης) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1β 
του ν.4061/2012.

• Τροποποίησε ομόφωνα τις απο-
φάσεις δημοτικού συμβούλιου 
περί ορισμού μελών διοικητικών 
συμβουλίων σχολικών επιτροπών. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέν-
δρου επί του αγροτικού δρόμου 
έναντι του κολυμβητηρίου Απόλ-
λων στον οικισμό Θέρμης. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος 
τοποθετήθηκε με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέν-
δρων στο πεζοδρόμιο επί της συμ-
βολής των οδών Κεσσίδη και Τσαλ-
δάρη στον οικισμό Θέρμης. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος 
τοποθετήθηκε με λευκό.

• Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προ-
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2022 (7η αναμόρφωση).

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 
Δημήτρης Παπαστεργίου με 

δημόσια τοποθέτηση του θέτει τα 
όρια στη κριτική που ασκείται προς 
τις Δημοτικές Αρχές σχετικά με τις 
ευθύνες που έχουν σε περιπτώσεις 
πυρκαγιών και διαμηνύει σε όλους 
τους τόνους πως κανείς δεν νομιμο-
ποιείται να κατηγορεί αναίτια τους 
Δήμους.
Επειδή πάει να στηθεί πολύ νωρίς 
φέτος ένα blame game για τις πυρκα-
γιές, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.Να 
απαντήσουμε καταρχάς σε ένα από τα 
πιο βασικά ερωτήματα που απασχο-
λούν κάθε φορά τους πολίτες : Ποιες 
είναι πραγματικά οι αρμοδιότητες των 
Δήμων στο συγκεκριμένο ζήτημα; 
Γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως 
θα μας αποδοθούν ευθύνες για πράγμα-
τα που είναι εκτός αρμοδιοτήτων μας…. 
Να ξεκαθαρίσουμε πως οι Δήμοι ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ την ευθύνη καθαρισμού των 
δασών, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για 
τη διάνοιξη των δασικών δρόμων και 
τον καθαρισμό των ΕΚΤΟΣ σχεδίου 
εκτάσεων, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ την ευθύνη 
κοπής των δέντρων κάτω από γραμ-
μές μεταφοράς ενέργειας. Για όλα τα 
παραπάνω, ΞΕΚΑΘΑΡΑ δεν έχουμε 
ευθύνη κι αρμοδιότητα.
Οι Δήμοι ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ κι ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΑ για τις δικές τους εκτάσεις, 
τους κοινόχρηστους χώρους, κάποια 
(όχι όλα) περιαστικά πάρκα και άλση, 
καθώς ΚΑΙ την ευθύνη να κινηθούν 
οι διαδικασίες για να καθαριστούν 
ιδιωτικά οικόπεδα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.
Αυτά και μόνο.
Αν φυσικά έχουν τους πόρους και 
το προσωπικό να συνεισφέρουν σε 
περισσότερα, κατόπιν συνεννόησης, 
φυσικά και (θα) το κάνουν. Καλά έως 
εδώ;
Ας απαντήσουμε και σε ένα ακόμη 
κρίσιμο ερώτημα: Ήταν καμία από τις 
τελευταίες τεράστιες φωτιές, απόρ-
ροια πράξεων ή παραλείψεων των 
Δήμων;
Κατηγορηματικά ΟΧΙ.
Η Αττική, η Βόρεια Εύβοια και όλες 
οι άλλες πυρκαγιές που κατέκαψαν 
χιλιάδες στρέμματα δάσους, προέ-
κυψαν ή αναπτύχθηκαν σε περιοχές 
ευθύνης των Δήμων;
Φυσικά και όχι.
Άσχετα με το αν οι Δήμαρχοι και όλος 

ο μηχανισμός των Δήμων ήταν εκεί 
νυχθημερόν για να βοηθήσουν επικου-
ρικά τους μηχανισμούς του Κράτους 
ή γιατί -σε κάποιες περιπτώσεις- δεν 
υπήρξε άλλος πιο υπεύθυνος να κάνει 
τη δουλειά αυτή.
Συνεπώς αφήνουμε δάση, δασικούς 
δρόμους, αντιπυρικές ζώνες και εκτός 
σχεδίου χωράφια, για αυτούς που 
έχουν την ευθύνη καθαρισμού και 
προστασίας τους. Την οποία πάντως 
σίγουρα δεν έχουμε εμείς.
Πάμε στα εντός σχεδίου οικόπεδα, 
άλση και κοινόχρηστους χώρους.
Πόσοι γνωρίζουν τη νόμιμη διαδικασία 
για το πως μπορούμε να καθαρίσουμε 
ένα οικόπεδο, ακόμη και με τη φετινή, 
θεωρητικά πιο ευέλικτη διαδικασία;
Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, 
από την 1η Μαΐου και μετά, πρέπει
- Να εντοπίσουμε τα οικόπεδα αυτά, ή 
να μας τα υποδείξουν οι πολίτες, όπως 
ευρέως γίνεται.
Στη συνέχεια πρέπει να ΕΝΤΟΠΙΣΟΥ-
ΜΕ τον ιδιοκτήτη αν είναι γνωστή 
η διεύθυνση κατοικίας του (και αν 
είναι μόνον ένας κλπ), καθώς και να 
τον ειδοποιήσουμε εντός εύλογου 
διαστήματος (πχ. 10 ημερών) για την 
υποχρέωσή του να καθαρίσει την ιδι-
οκτησία του. Η ίδια διαδικασία γίνεται 
με ανάρτηση της πρόσκλησης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, 
σε περίπτωση που οι υπόχρεοι είναι 
άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή 
αγνώστου διαμονής.
 Μετά την παρέλευση του διαστήματος 
αυτού ελέγχουμε αν έχει γίνει καθα-
ρισμός, ενώ σε περίπτωση περιφραγ-
μένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων 
χώρων ειδοποιούμε την πυροσβεστι-
κή, η οποία πρέπει να κάνει ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ, έλεγχο.
 Στη συνέχεια, εφόσον συντρέχουν οι 
λόγοι, οφείλουμε να κινήσουμε διαδι-
κασία για εισαγγελική εντολή εισόδου 
στην ιδιοκτησία και καθαρισμό της, 
με παράλληλη χρέωση του κόστους 
που θα προκύψει, στους ιδιοκτήτες.
Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσουμε, διαδικασία που 
απαιτεί χρόνο. Τη διαδικασία αυτή 
δεν τη θεσμοθέτησε η αυτοδιοίκηση 
και όσα αναφέρουμε, είναι για να 
γνωρίζουν οι πολίτες την αλήθεια. 
Δεν τα αναφέρουμε ως δικαιολογία, 
γιατί δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες.
Είναι η νομοθεσία που πρέπει να ακο-
λουθηθεί, παρότι η δική μας άποψη,  
η οποία ΠΑΡΑ πολλές φορές στο 
παρελθόν έχει κατατεθεί, είναι πως 
τα οικόπεδα θα πρέπει την 1η Μαΐου να 
είναι καθαρά. Αν δεν είναι, μπαίνουμε 
και καθαρίζουμε χωρίς καμία άλλη 
ειδοποίηση, χρεώνοντας το κόστος 
στους ιδιοκτήτες.
Σε όλη την παραπάνω αναχρονιστι-
κή νομοθεσία, προσθέστε και τις 
συναρμοδιότητες με τα Δασαρχεία 

(όπου απαιτείται η άδειά τους πχ. 
για άλση), τους χρόνους που απαι-
τούν οι εγκρίσεις μελετών κλπ. Στη 
διάθεση οποιουδήποτε δύσπιστου 
ημερομηνίες, αριθμοί πρωτοκόλλου 
και πραγματικά παραδείγματα.
Πάμε τώρα και στο ζήτημα, πως οι 
Δήμοι ασκούν τις αρμοδιότητες που 
τους έχουν αποδοθεί. Δηλαδή με τι 
χρήματα και προσωπικό θα τα κάνουν 
όλα αυτά οι Δήμοι.
Ο Δήμος μου, ο Δήμος Τρικκαίων, 
έχει έκταση 610.000 στρέμματα. Ένα 
μικρό κομμάτι είναι αστικό, τα υπόλοι-
πα χορτολιβαδικές εκτάσεις, άλση, 
περιαστικό πράσινο, δάση.
Το ετήσιο ποσό που λαμβάνουμε (ευτυ-
χώς φέτος δόθηκε εγκαίρως) είναι 
57.000 €! Το ποσό αυτό προφανώς 
δεν φτάνει ούτε για τους μισθούς 
εργατών και χειριστών μηχανημάτων 
έργων, που απαιτούνται για τα τελείως 
στοιχειώδη.
Τελικά ο Δήμος μου και φέτος θα 
αναγκαστεί να δαπανήσει πάνω από 
300.000 €, αφού ευτυχώς έχει ακόμη 
πολύ πράσινο.
Ειλικρινά, αν νομίζει κανείς ότι με τα 
χρήματα αυτά μπορεί να κάνει καλύτε-
ρα τη δουλειά, ότι μπορεί να παρέχει 
αποτελεσματικότερη και καλύτερη 
πολιτική προστασία, μετά χαράς παρα-
χωρούμε τα χρήματα αυτά μαζί με τις 
αρμοδιότητες.
Ας είμαστε σοβαροί. Αν θέλουμε να 
συνεχίζουμε να ψάχνουμε σε ποιον θα 
μείνει ο «μουτζούρης», ποιοι θα παρα-
μείνουν και στο μέλλον οι αυτοφω-
ράκηδες του Δημοσίου, οι Δήμαρχοι, 
είναι ένας εξαιρετικά εύκολος στόχος.
Αν θέλουμε όμως να είμαστε υπεύθυ-
νοι και ουσιαστικοί, πρέπει να στηρί-
ξουμε με πράξεις κι όχι με λόγια τις 
απαραίτητες νέες εθνικές στρατηγικές 
και ένα νεοσύστατο, πλην τελείως 
γυμνό από αρμοδιότητες και πόρους 
Υπουργείο.
Χρειάζονται ειλικρινείς απαντήσεις 
σε μια σειρά από ερωτήματα :
- Θα τρέξει το πρόγραμμα αγοράς 
εξοπλισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης; 
Αν ναι, πότε;
- Θα απλοποιηθεί επιτέλους η νομοθε-
σία για να κάνουμε τη δουλειά μας; Ή 
μήπως τελικά έχουμε τόσο αλλοτρι-
ωθεί ως χώρα που θεωρούμε ότι η 
δουλειά μας είναι η γραφειοκρατία;
- Θα δοθούν επαρκείς πόροι για την 
πολιτική προστασία ή απλώς μας ενδια-
φέρει να φύγει η ευθύνη από πάνω μας;
Όταν όλα τα παραπάνω απαντηθούν, 
τότε ίσως φτιάξουμε και ένα σοβαρό 
σύστημα πολιτικής προστασίας, Μέχρι 
τότε, θα συνεχίζουμε αρχές, δημοσιο-
γράφοι και άλλοι φορείς να παίζουμε 
ένα τελείως άχαρο παιχνίδι ευθυνών, 
που κάνει τους πολίτες να χάνουν την 
όποια εμπιστοσύνη έχουν ακόμη προς 
τα θεσμικά όργανα του κράτους.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Καμία από τις μεγάλες πυρκαγιές των 
τελευταίων ετών, δεν οφείλεται σε πράξεις 
ή παραλείψεις Δήμων
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Η χαμένη ευκαιρία 
του δημάρχου μπροστά 
στον κ. Μητσοτάκη!

Επίσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη:  
Κάποιοι βάζουν πάνω από το 
συμφέρον του δήμου, το συμφέρον 
του κόμματος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η συνάντηση και η συζήτηση του πρω-
θυπουργού της χώρας, κ. Κυριά-
κου Μητσοτάκη, στο δημαρχείο του 

δήμου μας με το δήμαρχο, κ. Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο είναι μια κρίσιμη ευκαιρία 
για να αξιολογήσουμε ιδεολογικά τις προ-
τεραιότητες του δημάρχου μας. 
Η συνάντηση, από την πλευρά του δημάρ-
χου τουλάχιστον, σίγουρα δεν ήταν θεσμι-
κή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή που έντονα 
φημολογούνται βουλευτικές εκλογές είναι 
προφανές ότι ο δήμαρχος προέβη στη 
συγκεκριμένη κομματικής φύσεως επιλογή 
με πρόθεση να αποδείξει τη στήριξη του 
ίδιου και της παράταξής του στον αρχηγό 
της Ν.Δ., ώστε αντίστοιχα όταν θα έρθει η 
ώρα των δημοτικών εκλογών να αποκομίσει 
ανάλογα οφέλη.
Και επειδή ό,τι λέμε δεν είναι έπεα πτερό-
εντα, παραθέτουμε καταρχήν γι’ αυτή τη 
συνάντηση ότι το δημοτικό συμβούλιο 
δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση. Η 
παράταξή μας που έχει τη θέση της μείζο-
νος αντιπολίτευσης πληροφορήθηκε από 
τοπικά μέσα ότι επίκειται επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού. Από την τηλεοπτική κάλυ-
ψη, βέβαια, διαπιστώσαμε ότι μέσα στο 
δημαρχείο παρευρέθηκαν τελικά δημοτικοί 
σύμβουλοι οι οποίοι πρόκεινται κομματικά 
στην παράταξη του Πρωθυπουργού. Για 
ποιο λόγο μας κράτησαν μακριά από αυτή 
τη συνάντηση και την σύνταξη της ατζέντας 
των θεμάτων, ενώ έχουμε αποδείξει και 
ως παράταξη συνολικά και ως δημοτικοί 
σύμβουλοι ότι δεν οχυρωνόμαστε πίσω 
από κομματικές θέσεις και ότι πάντα απο-
φασίζουμε και προτείνουμε με γνώμονα το 
συμφέρον των πολλών δημοτών; Επειδή η 
επίσκεψη δεν ήταν θεσμική. Ο δήμαρχος 
άλλωστε όταν ήθελε να έχει καθολική 
συναίνεση, όπως στο θέμα της άτυπης 
διαπραγμάτευσης για επιλογή αναδόχου 
για τη γέφυρα Τριλόφου-Πλαγιαρίου όσο 
και της απόρριψης του αιτήματος ξενοδο-
χείου για μείωση μισθώματος, έσπευσε να 
μας ενημερώσει αλλά ταυτόχρονα και να 
διαφημίσει ότι ακολουθεί κάποιες καλές 
πρακτικές συναίνεσης της αντιπολίτευσης 
–όπως τον συνέφερε εκείνη τη στιγμή έτσι 
και έπραξε.
Άλλο στοιχείο απόδειξης της κομματικής 
διάστασης της συνάντησης είναι ότι ο 
δήμαρχος επέλεξε και πρόταξε ζητήματα 
που δεν θα τον έφερναν σε κάποια πολιτική 
ή ιδεολογική αντιπαράθεση με τον Πρω-
θυπουργό αλλά θα ηχούσαν ευχάριστα 
επειδή είναι θέματα αποκομμένα από το 
κοινωνικό γίγνεσθαι.
Όμως τελικά από τα ζητήματα που ετέ-
θησαν, ο δήμαρχος και η παράταξή του 
φαντάζουν αποκομμένοι από την κοινωνία. 
Την πυξίδα ή άλλως την προμετωπίδα των 
ζητημάτων, την ορίζει η κοινωνία και οι 
δημότες μας ή άλλως η εποχή! Καλώς ή 
κακώς, ο Πρωθυπουργός μάς επισκέφτηκε 
σε μια κακή συγκυρία όπου το μεγαλύτερο 
μέρος της κοινωνίας μας αγκομαχά και 
αγωνίζεται για επιβίωση. Οι δε αντοχές 
-ψυχολογικέςκαι οικονομικές- είναι εξα-
ντλημένες μετά από μια δεκαετή οικονομική 
κρίση και την πανδημία. Νοικοκυριά και 
επαγγελματίες που κουβαλάνε τα κόκκινα 
ανακυκλούμενα δάνειά τους, τις ρυθμιζό-
μενες και μη οφειλές ετών σε ΕΦΚΑ και 
εφορία, τα αυξανόμενα ενοίκια, ήρθαν 
αντιμέτωποι με την εκτόξευση των τιμών 
και της ακρίβειας σε ηλεκτρικό ρεύμα, 
αέριο, καύσιμα και εν πολλοίς το ράλι 
ακρίβειας δεν οφείλεται στον πόλεμο αφού 
ξεκίνησε πριν από αυτόν, η δε κυβέρνηση 
μη λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα 
μοιραία συνδέεται με την αιτία του φαινο-

μένου. Γι’ αυτά τα ζητήματα δεν ειπώθηκε 
κουβέντα! Όχι σε επίπεδο επίθεσηςμε 
αντιπολιτευτική διάθεση αλλά στοχασμού 
και προβληματισμού!
Ο δήμαρχος επικεντρώθηκε στα άλλα, στα 
μεγάλα έργα! Όμως, δήμαρχε, ανάλογα με 
την εποχή, το momentum, όπως λέγεται, 
ιεραρχούνται και οι ανάγκες! Προέχει ο 
άνθρωπος και έπονται τα δημόσια, τα μεγά-
λα έργα! Και τα έργα -όλα τα έργα- γίνονται 
για να υπηρετήσουν και πάλι τον άνθρωπο 
και τις ανάγκες του. Αυτό καταδεικνύει η 
δριμεία κριτική των δημοτών μας κάτω από 
την ανακοίνωση του δήμου για τα έργα που 
συζητήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Γιατί ο 
πολύς κόσμος, δήμαρχε του Δήμου Θέρμης, 
παλεύει για την επιβίωση και εσείς με τα 
έργα που προτάξατε είναι σαν τον ρωτάτε 
«γιατί δεν τρώει παντεσπάνι»; Επειδή με 
«παντεσπάνι» ή αλλιώς με παλάτι των 
Βερσαλιών ισοδυναμεί το αίτημά σας να 
γίνει δημαρχιακό μέγαρο αξίας 25.000.000 
ευρώ! Και αυτό χωρίς να αμφισβητούμε την 
ανάγκη ύπαρξης δημαρχείου, αφού εμείς 
πρώτοι πρώτα στο Δ.Σ. και στο προηγού-
μενο τεύχος της εφημερίδας, προτείναμε 
αντί της αγοράς με δάνειο 2.000.000 ευρώ 
εντός κτιρίου για στέγαση υπηρεσιών, την 
ανέγερση ενός σύγχρονου βιοκλιματικού 
δημαρχείου με συγκέντρωση των υπηρεσι-
ών για την εξυπηρέτηση του πολίτη! Όμως 
να έρθει –για πρώτη φορά στο Δήμο μας–ο 
Πρωθυπουργός της χώρας και ο δήμαρχος 
να ιεραρχεί από τις πρώτες ανάγκες ένα 
δημαρχείο αξίας 25.000.000 ευρώ αυτό 
δείχνει ότι βρίσκεται εκτός κοινωνικής 
πραγματικότητας! 
Περαιτέρω οδήμαρχος:
- δεν πρόταξε την επίσπευση διαδικασιών 
για ανέγερση σχολείων, μολονότι έχουμε 
μεγάλη ανάγκη (είπε στο ΔΣ ότι δεν είναι 
αρμοδιότητα του πρωθυπουργού, ενώ η 
ανέγερση δημαρχιακού μεγάρου συγκατα-
λέγεται σίγουρα στις αρμοδιότητές του…). 
- δεν ζήτησε επιτάχυνση διαδικασιών για 
πιστοποίηση παιδικών χαρών, ενώ σε αυτό 
υποστηρίζει ότι οφείλεται η καθυστέρηση.
- απέφυγε να μιλήσει για τα φλέγοντα 
ζητήματα που έχει επιφέρει η αύξηση 
των τιμών της ενέργειας σε ότι αφορά τη 
Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Απο-
χέτευσης (ΔΕΥΑ),η οποία δεν πληρώνει 
εδώ και μήνες τη ρήτρα αναπροσαρμογής, 
συσσωρεύοντας χρέος που αν δεν σβηστεί 
απειλείται ή η ΔΕΥΑ με χρεοκοπία ή οι δημό-
τες με αύξηση των τιμολογίων του νερού.
- απέφυγε να μιλήσει για την επικείμενη 
αύξηση δημοτικών τελών λόγω της επι-
βολής  του τέλους ταφής απορριμμάτων 
που επέβαλε η κυβέρνηση! 
- απέφυγε να πει ότι από τα έργα που ανα-
γκάστηκε να επιλέξει για να ενταχθούν προς 
χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ‘Τρίτσης’ 
έχουν ενταχθεί μόνο μερικά (επειδή το 
πρόγραμμα έχει ξεμείνει από χρήματα..).
- απέφυγε να μιλήσει για την ανασφάλεια 
που νιώθουν οι κάτοικοι και την ανάγκη 
να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια – ένας 
δημότης της Θέρμης ευτυχώς το τόλμησε!
- ούτε καν υπαινίχθηκε ότι δεν έχει το 
προσωπικό που χρειάζεται για να τρέξει 
ο δήμος και να εξυπηρετηθεί ο δημότης, 
ενώ το υπάρχον έχει εξαντληθεί!
Ο δήμαρχος έχασε την ευκαιρία και δεν 
είχε το θάρρος να αναδείξει τα επίκαιρα 
προβλήματα που οφείλονται σε επιλογές 
της κυβέρνησης και φέρνουν σε δυσμενή 
θέση τους δημότες του. Τελικά υπέρ ποιου 
ενήργησε; Υπέρ του συμφέροντος και της 
εξυπηρέτησης των πολιτών του τόπου του 
ή υπέρ του εαυτού του;
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Την Παρασκευή 10 Ιουνίου επισκέφθη-
κε το δήμο μας ο πρωθυπουργός κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσκεψη 

του πρωθυπουργού, κάθε πρωθυπουργού, 
στο δήμο μας, όταν μάλιστα γίνεται με 
δική του πρωτοβουλία, αποτελεί τιμή για 
την περιοχή μας και έμμεση αναγνώριση 
της πολύ καλής εικόνας που έχει ο δήμος 
μας πανελλαδικά. Αποτελεί, επίσης, μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να ενημερω-
θεί ο αρχηγός της κυβερνήσεως για τα 
σημαντικότερα προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζει η περιοχή μας. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο δήμο 
Θέρμης ο πρωθυπουργός είχε ημίωρη 
συνάντηση με τον δήμαρχο Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο στο δημαρχείο, παρουσία 
και στελεχών του δήμου, στην οποία ο 
δήμαρχος εξέθεσε στον κ. Μητσοτάκη 
ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία 
ταλανίζουν τον δήμο, κάποια εκ των οποί-
ων, μάλιστα, απαιτούν άμεσες λύσεις. 
Τέθηκαν επίσης τα ζητήματα της έλλει-
ψης αστυνόμευσης, της κινητικότητας 
των δημοτικών υπαλλήλων εξ αιτίας της 
οποίας οι δήμοι έχουν μείνει χωρίς προ-
σωπικό, της αξιοποίησης του παραλιακού 
μετώπου, καθώς και μια σειρά ζητήματα, 
άμεσης προτεραιότητας τα οποία αφορούν 
την υλοποίηση ορισμένων μεγάλων και 
σημαντικών έργων για την περιοχή μας. 
Αντί να δώσουμε στον πρωθυπουργό έναν 
μακρύ κατάλογο αιτημάτων, όπως συχνά 
συνηθίζεται, επιλέξαμε να εστιάσουμε σε 
συγκεκριμένα προβλήματα προκειμένου 
να επιτύχουμε την άμεση επίλυσή τους. 

Όλα αυτά φαίνεται πως ενόχλησαν ορι-
σμένους οι οποίοι δυσανασχετούν από 
την πολύ καλή εικόνα, τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο και την αναγνώριση που έχει 
κερδίσει ο δήμος μας σε όλα τα επίπεδα. 
Ενοχλούνται, γιατί βάζουν πάνω από 
το συμφέρον του δήμου και των κατοί-
κων του, το στενό μικροκομματικό τους 
συμφέρον. Ενοχλούνται από το έργο της 
διοίκησης το οποίο τυγχάνει ευρείας επι-
δοκιμασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 
Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι ο ρόλος 
του δημάρχου δεν μπαίνει σε στενά κομ-
ματικά καλούπια. Ότι ο δήμαρχος δεν 
εκπροσωπεί το κόμμα στο οποίο ανήκει. 
Εκπροσωπεί και υπηρετεί το σύνολο των 
δημοτών και όχι μόνον τους ομοϊδεάτες 
ή τους ψηφοφόρους του. 

Οι ταγμένοι στην εξυπηρέτηση των μικρο-
κομματικών συμφερόντων τους ενοχλή-
θηκαν από τα θέματα τα οποία θέσαμε 
προς τον πρωθυπουργό. Αντιλαμβάνονται 
το δήμο σαν κομματικό τσιφλίκι. Ήθελαν 
ο δήμαρχος, στη συνάντησή του με τον 
πρωθυπουργό, αντί να του εκθέσει τα 
προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή, 
όπως και έκανε, να του αντιπαραθέσει 
τα ζητήματα κεντρικής πολιτικής, όπως 
η ακρίβεια, ο ΕΝΦΙΑ κ.ο.κ. Να απεκδυ-
θεί δηλαδή το ρόλο του δημάρχου, του 
εκπροσώπου των πολιτών του δήμου 
Θέρμης και να φορέσει το κοστούμι του 
κομματικού εκπροσώπου, μόνο και μόνο 
για να ικανοποιηθούν οι μικροκομματικές 
επιδιώξεις ορισμένων. 

Τους ενόχλησε γιατί δεν συμπεριλάβαμε 
στο γραπτό υπόμνημά μας το σύνολο των 
προβλημάτων, μεγαλύτερων ή μικρότε-
ρων, που αντιμετωπίζει ο δήμος, αλλά 
εστιάσαμε στα πλέον επείγοντα και σε 
αυτά τα οποία έχει ανάγκη ένας δήμος ο 
οποίος αναπτύσσεται ραγδαία. Θεωρούν, 
οι κομματικοί εντεταλμένοι, ότι το θέμα 
της γέφυρας στο δρόμο Τριλόφου – Πλαγι-
αρίου ή αυτό της αντιπλημμυρικής θωρά-
κισης των περιοχών τις οποίες διατρέχει ο 
Ανθεμούντας, δύο από τα θέματα τα οποία 
θέσαμε στον πρωθυπουργό, ζητώντας 
την παρέμβασή του προκειμένου να υλο-
ποιηθούν το ταχύτερο, είναι ζητήματα τα 
οποία δεν απασχολούν την κοινωνία. Αυτό 
ισχυρίζονται! Από τη μια μας κατηγορούν 
γιατί τα θέσαμε στον πρωθυπουργό και 
από την άλλη μας καταγγέλλουν γιατί 
δήθεν καθυστερούμε να τα υλοποιήσουμε. 

Σε μια, δε, επίδειξη άκρατου λαϊκισμού, 
μας καταγγέλλουν γιατί θέσαμε στον 
πρωθυπουργό κι ένα αίτημα για εξεύρεση 
χρηματοδότησης για την κατασκευή ενός 
νέου κτιρίου, στο οποίο θα στεγαστούν 
όλες οι υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες 
σήμερα είναι διάσπαρτες σε διάφορα 
κτίρια. Στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα 
πρόκειται να λειτουργήσει και ένα σύγ-
χρονο μουσείο όπου θα εκτίθενται τα 
πολύ σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα 
τα οποία ανέδειξε η αρχαιολογική σκα-
πάνη, στις διάφορες περιοχές του δήμου 
μας, τεκμήρια της σπουδαίας ιστορίας 
που κουβαλά η περιοχή μας στο διάβα 
των αιώνων. Παράλληλα, θα δημιουρ-
γηθούν και δύο υπόγεια πάρκινγκ, δυνα-
μικότητας 300 θέσεων και όλα αυτά σε 
ένα οικόπεδο έκτασης 15 στρεμμάτων, 
με υπαίθριο χώρο στάθμευσης για τους 
πολίτες, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου 
κ.ο.κ. Οι ακραίοι λαϊκιστές χαρακτηρίζουν 
το κτίριο αυτό, που τόσο ανάγκη το έχει ο 
δήμος μας, σαν “παλάτι των Βερσαλιών”. 
Προτιμούν, φαίνεται, οι υπηρεσίες του 
δήμου να είναι διάσπαρτες εδώ κι εκεί, να 
ταλαιπωρούνται οι δημότες που θέλουν να 
εξυπηρετηθούν και συγχρόνως ο δήμος, 
να σπαταλά πόρους για τη στέγαση των 
υπηρεσιών του σε μισθωμένα κτίρια 
ιδιωτών. 

Αυτή η δημοτική αρχή κι αυτή η δημοτική 
παράταξη της “Δημοκρατικής Ενότητας” 
έχουν αποδείξει ότι το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του δήμου 
και των δημοτών. Γι’ αυτό και οι πολίτες 
μάς εμπιστεύονται και θα συνεχίσουν να 
μας εμπιστεύονται. Γιατί γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι σε αντίθεση με τους άλλους οι 
οποίοι λειτουργούν σαν κομματικοί εντε-
ταλμένοι, βάζοντας πάνω από το συμφέρον 
του δήμου και των δημοτών, το συμφέρον 
του κόμματός τους, για μας, για όλα τα 
στελέχη μας, μοναδικοί εντολοδόχοι 
είναι οι πολίτες. Γι’ αυτούς πασχίζουμε, 
σ’ αυτούς μόνον λογοδοτούμε.  
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Αναδεικνύουμε 
την αδιαφορία τους

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Από σήμερα ξεκινάμε ένα κύκλο 

αναφοράς προβλημάτων στο-

χοποιώντας  τις εκτελεστικές 

δομές του Δήμου μας, αναδεικνύοντας  

κυρίως την αδιαφορία τους από όπου και 

αν αυτή πηγάζει. Πιθανολογούμε δε ότι σε 

περιπτώσεις ατυχημάτων θα υπάρξουν 

ενεργοί πολίτες που θα καταγγείλουν 

τους πραγματικούς ηθικούς αυτουργούς.  

 ΕΜΕΙΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ : Δεν ανεχόμαστε 

πλέον καμία ολιγωρία από κανένα  ανεύ-

θυνο-υπεύθυνο που αδιαφορεί πλήρως 

για τον κεντρικό δρόμο του Πλαγιαρίου. 

Για την οδό Μιαούλη που τα πεζοδρόμιά 

της, ελέω Δήμου, έχουν το φαινόμενο να 

αλλάζουν πλάτος από 0,30 του μέτρου 

έως και 1,50. Πεζοδρόμια που αφαιρούν  

το στοιχειώδες  δικαίωμα των πεζών για 

ελεύθερη πρόσβαση.  Πεζοδρόμια δίχως 

ή με κράσπεδα που καταλαμβάνονται 

από σταθμευμένα αυτοκίνητα και από 

κολώνες των ΔΕΚΟ. Αυτοκίνητα που 

παρκάρουν κατά κόρο στις γωνίες των 

διασταυρώσεων και εμποδίζουν την 

διέλευση άλλων οχημάτων, με αποτέ-

λεσμα να έχουμε θρηνήσει θύματα που 

οφείλονται κυρίως στα παραπάνω, σε 

συνδυασμό με τις μεγάλες ταχύτητες 

που αναπτύσσουν οχήματα κάθε είδους 

και κάθε τονάζ.

Κουραστήκαμε να αναφερόμαστε για 

την περιπαθή οδό Περικλέους. Άλλωστε 

πρόσφατα έγινε γνωστό ή τουλάχιστον 

έτσι κυκλοφορεί από ανεύθυνο - υπεύ-

θυνους  κύκλους ότι καθυστερούν γιατί 

βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το 

ΜΕΤΡΟ.  Αν αληθεύει αυτή η πληροφορία  

ας ολοκληρωθεί το έργο και το 2050. Ας το 

χαρούν τουλάχιστον οι επόμενες γενεές. 

Δεν ακούσαμε ή τουλάχιστον δεν ανα-

κοινώθηκε αρμοδίως κάποιο πρόστιμο 

για ιδιοκτήτες που δεν καθαρίζουν τις 

ιδιοκτησίες τους την δύσκολη αυτή περί-

οδο, όπως και δεν αντιληφθήκαμε την 

αρμόδια αντιδημαρχία να κάνει το ίδιο 

στις δημοτικές εκτάσεις. Όπως ας πούμε 

την κατάντια της Μεγάλης Βρύσης του 

Πλαγιαρίου ή των δημοτικών πάρκων.

Σωτήριο έτος 2022 και ακόμα παλεύουμε 

για ένα καθαρό περιβάλλον. Είναι αλήθεια 

ότι η καθαριότητα ενός τόπου αποτελεί 

συνδυασμό υπευθύνων πολιτών και 

δημοτικής αρχής. Αυτός όμως πρώτα  που 

οφείλει να  παραδειγματίζει και να οδηγεί 

προς τη  σωστή κατεύθυνση είναι η δημο-

τική αρχή. Αν λοιπόν τα σκουπίδια έξω από 

τους κάδους θεωρούνται υγιές και καθαρό 

περιβάλλον και η αποκομιδή αυτών δεν 

είναι άμεση, τότε κάποιοι κύριοι πρέπει 

να παραιτηθούν ως αποτυχημένοι.

Όσο αφορά τα καθημερινά προβλήματα  

οδοποιίας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 

τόσο εντός οικισμών όσο και εκτός. Οι 

περισσότεροι κινούνται με τον φόβο, τόσο 

του ατυχήματος όσο και της βλάβης του 

οχήματός τους από το κακό οδόστρωμα. 

Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο 

δρόμος της αγελαδόστρωτας στο Πλαγιά-

ρι όπου για να αποφύγουν τις λακκούβες 

οι οδηγοί εξαναγκάζονται να διέλθουν 

από το αντίθετο ρεύμα με κίνδυνο ενός 

ατυχήματος να ελλοχεύει.

Το έλλειμμα αστυνόμευσης 
και προστασίας των περιουσιών 
των δημοτών μας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Πολλές φορές στο παρελθόν η δημο-
τική μας παράταξη έκανε λόγο για 
το έλλειμμα αστυνόμευσης στην 

περιοχή του δήμου Θέρμης από μέρους 
των αστυνομικών οργάνων. Η απουσία της 
αστυνομίας είναι εμφανής σε ολόκληρο 
τον δήμο μας και, ιδίως, στις κατοικημένες 
περιοχές εκτός σχεδίου. Δεν πρόκειται για 
πρόβλημα που παρατηρείται σε κάποιες 
από τις περιοχές του δήμου μας. Δεν είναι 
αποκλειστικό πρόβλημα της επέκτασης 
της Θέρμης. Δεν είναι πρόβλημα μόνο 
του οικισμού του Πλαγιαρίου, του Τρι-
λόφου ή των Ταγαράδων. Δεν απασχο-
λεί αποκλειστικά τους κατοίκους των 
αγροτικών περιοχών της Καρδίας ή της 
Αγίας Παρασκευής.  Είναι ένα σημαντικό 
πρόβλημα που ταλανίζει τους κατοίκους 
ολόκληρου του δήμου μας. Έχει να κάνει 
με τον τεράστιο αριθμό διαρρήξεων και 
κλοπών που γίνονται σε κατοικίες, έχει 
να κάνει και με τον τεράστιο αριθμό 
κλοπών που γίνεται σε γεωργικές εγκα-
ταστάσεις, αλλά και σε βιομηχανίες, 
βιοτεχνίες, επαγγελματικούς χώρους, 
γραφεία. Και κυρίως έχει να κάνει με την 
παντελή αδιαφορία που επιδεικνύουν οι 
δράστες για το αν υπάρχουν μάρτυρες ή 
όχι των παράνομων και εγκληματικών 
τους πράξεων. 

Πολλές φορές το έλλειμμα αστυνόμευσης 
το συνομολόγησε ο ίδιος ο κ. δήμαρχος. 
Έκανε πολλές φορές λόγο στα Δημοτι-
κά Συμβούλια για συναντήσεις του με 
υψηλόβαθμα στελέχη στην ιεραρχία της 
Αστυνομίας, προκειμένου να αυξηθεί ο 
αριθμός των εποχούμενων περιπολιών 
της ΕΛ.ΑΣ. στα διοικητικά όρια του δήμου 
Θέρμης. Το αποτέλεσμα τα βλέπουμε όλοι 
μας. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Μπαράζ 
διαρρήξεων στην επέκταση της Θέρμης. 
Μπαράζ διαρρήξεων στις αγροτικές περι-
οχές της Καρδίας, του Ν. Ρυσίου και του 
Τριλόφου. Μπαράζ διαρρήξεων στους 
αστικούς οικισμούς της Θέρμης, του 
Πλαγιαρίου και των Ταγαράδων. Και η 
Αστυνομία της Θέρμης έχει ενεργά δύο 
(αριθμητικά 2) περιπολικά σε ολόκληρο 
τον δήμο μας, ένα το Αστυνομικό Τμήμα 
και ένα το Τμήμα Ασφαλείας… Εάν λάβει 
χώρα περιστατικό στα διοικητικά όρια του 
Δήμου μας, είναι πιο εύκολο να καλέσουμε 
την Άμεση Δράση και να περιμένουμε τα 
αστυνομικά όργανα να καταγράψουν το 
συμβάν.

Ίσως να αποτελεί την εύκολη λύση. Να 
λέμε ότι το πρόβλημα της αστυνόμευσης 
στον Δήμο μας δεν είναι θέμα αρμοδι-
ότητας του δήμου μας, αλλά αποτελεί 
ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, ευθύνη 
της κυβέρνησης. Όμως, πρόσφατα, όταν 
επισκέφθηκε τον δήμο μας ο κ. Πρωθυ-
πουργός από τον κ. Δήμαρχο έγινε λόγος 

για το καινούργιο δημαρχείο και για τα 25 
εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για 
την ανέγερσή του. Για την έλλειψη αστυ-
νόμευσης στην περιοχή ουδέν φαίνεται 
να ειπώθηκε. Προφανώς, η δημοτική 
αρχή εκτιμά ότι είναι πρόβλημα ήσσονος 
σημασίας για τους κατοίκους του δήμου 
μας. Ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε τις 
έντονες αμφισβητήσεις μας. Για εμάς, το 
ζήτημα της προστασίας των ιδιοκτησιών 
των κατοίκων του δήμου μας, το ζήτημα 
της ασφάλειας αυτών και των οικογε-
νειών τους, το πρόβλημα της έλλειψης 
αστυνόμευσης στην περιοχή μας συνιστά 
κορυφαίο πρόβλημα για τον δήμο μας και 
το ιεραρχούμε στις πρώτες θέσεις των 
αναγκαίων παρεμβάσεων που πρέπει 
να γίνουν από τη δημοτική αρχή. Στο 
παρελθόν, σε άλλο άρθρο μας που δημο-
σιεύτηκε στην ίδια εφημερίδα, κάναμε τις 
προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Επιμένουμε ότι ο καλύτερος 
τρόπος για την προστασία κατοίκων και 
περιουσιών είναι η αποτροπή. Η πιο συχνή 
παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων 
σε ολόκληρο τον δήμο μας. Η αύξηση 
των εποχούμενων περιπολιών από τις 
αστυνομικές δυνάμεις, είτε από αυτές 
που έχουν βάση στον δήμο μας είτε από 
αυτές των ειδικών αστυνομικών δυνάμε-
ων. Η αύξηση των αστυνομικών ελέγχων 
στους οδικούς άξονες του δήμου μας (στο 
σημείο αυτό να τονίσουμε με την ευκαι-
ρία ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα 
έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι στις εισόδους 
του οικισμού της Θέρμης, επιβάλλεται, 
όμως, το ίδιο πράγμα να επεκταθεί και 
στους υπόλοιπους οικισμούς του δήμου. 
Ο έλεγχος των αυθαίρετων οικισμών που 
έχουν δημιουργηθεί γύρω από αστικές 
περιοχές του δήμου μας από στοιχεία που 
ρέπουν προς την παραβατικότητα. Η βελ-
τίωση του οδικού φωτισμού στα όρια του 
δήμου μας. Η κάλυψη του οδικού δικτύου 
του δήμου μας με κάμερες διαχείρισης 
της κυκλοφορίας, προκειμένου να είναι 
δυνατός ο σε άμεσο χρόνο έλεγχος της 
κίνησης ύποπτων οχημάτων μετά από την 
τέλεση παράνομων πράξεων. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κάποιες 
σκέψεις και προτάσεις μας. Ας τις θέσου-
με στο τραπέζι σε μια συζήτηση που θα 
προκληθεί, μαζί με τις προτάσεις των 
υπόλοιπων δημοτικών παρατάξεων, 
προκειμένου να βρούμε, επιτέλους, λύση, 
στο πρόβλημα αυτό.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που 
διαθέσατε για να διαβάσετε το άρθρο 
μας αυτό.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 
Για τη διεκδίκηση δημιουργίας
πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Θέρμη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Είναι ωρα ευθύνης! Διεκδικούμε τη δημι-
ουργία μιας κεντρικής πυροσβεστικής 
υπηρεσίας Α Τάξης με έδρα το δήμο 

της Θέρμης, συνεπικουρούμενης από δυο 
πυροσβεστικούς σταθμούς τουλάχιστον 
Γ΄ Τάξης με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα και 
το Πανόραμα. 
Η φετινή αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε, 
και ήδη σε όλη τη χώρα έχουν υπάρξει οι 
πρώτες καταστροφές από εκατοντάδες 
πυρκαγιές. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως 
είναι έτοιμη, όπως άλλωστε έκαναν και οι 
προηγούμενες ως τώρα κυβερνήσεις πριν 
από κάθε αντιπυρική περίοδο και διαψεύ-
στηκαν από τις τεράστιες καταστροφές. 
Ειδικά για την περιοχή της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης η «ετοιμότητα τους» φανε-
ρώνεται από την απάντηση που έδωσαν σε 
ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, λέγοντας «ότι 
δεν είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνη-
σης η ίδρυση πυροσβεστικών υπηρεσιών 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη». 
Μιλάμε για μια περιοχή, που όπως είναι 
γνωστό την τελευταία 20ετία, υπήρξε 
έντονη ανοικοδόμηση και κατά συνέπεια 
μετεγκατάσταση σημαντικού αριθμητικά 
πληθυσμού. Η μετεγκατάσταση αυτή έγινε 
κυρίως εντός των σημερινών διοικητικών 
ορίων των δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού 
και Πυλαίας –Χορτιάτη. Η σημαντική πλη-
θυσμιακή αύξηση είχε ως αναμενόμενη 
συνέπεια τη ραγδαία αύξηση των πάσης 
φύσεως δραστηριοτήτων και τη δημιουρ-
γία αντίστοιχων δομών και υποδομών. 
Σημειωτέον ότι κατά την καλοκαιρινή περί-
οδο στις τουριστικές περιοχές του δήμου 
Θερμαϊκού παρατηρείται τουλάχιστον 
τετραπλασιασμός του πληθυσμού, λόγω 
ύπαρξης τουριστικών καταλυμάτων και 
εξοχικών κατοικιών. 
Στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκη 
υφίστανται και λειτουργούν:
1. Δύο βιομηχανικές περιοχές όπως της 

Θέρμης και του Λακκώματος. 
2. Μεγάλα εμπορικά κέντρα και εκα-

τοντάδες εμπορικά καταστήματα με 
επισκεψιμότητα χιλιάδων ανθρώπων 
ημερησίως. 

3. Εκατοντάδες τουριστικά καταλύματα, 
ξενοδοχειακές μονάδες και χώροι 
εστίασης.

4. Δεκάδες πολυπληθή εκπαιδευτικά 
ιδρύματα δημόσια και ιδιωτικά όλων 
των βαθμίδων. 

5. Μεγάλα νοσοκομειακά ιδρύματα 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και 
οίκοι ευγηρίας.

6. Δεκάδες διάσπαρτες μονάδες επε-
ξεργασίας βιοτεχνικής, αγροτικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγήςۣ.

7. Στρατιωτικές μονάδες και πολεμικό 
αεροδρόμιο. 

8. Τόποι θρησκευτικής λατρείας και μονα-
στηριακά συγκροτήματα. 

9. Τεράστιο πολυσύχναστο οδικό δίκτυο 
που επιβαρύνεται υπέρμετρα και λόγω 
ύπαρξης του αεροδρομίου Μακεδονία. 

Επίσης ο ορεινός όγκος του Χορτιάτη, με 
την πλούσια πανίδα και χλωρίδα, ο οποίος 
εκτείνεται από τα όρια των δήμων Πυλαίας 
– Χορτιάτη και Θέρμης προς τα γεωγραφικά 
όρια των δήμων Λαγκαδά και Βόλβης. Και 
αυτήν η περιοχή ουσιαστικά παραμένει 
απροστάτευτη από πυρκαγιές, καθώς οι 
πλησιέστερες δομές πυροπροστασίας 
είναι ο 3ος πυροσβεστικός σταθμός του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και τα Πυροσβεστικά 
κλιμάκια Λαγκαδά και Σταυρού. 
Μάλιστα τα τελευταία 11 χρόνια περικό-
πηκε 1,2 δις ευρώ από τις πιστώσεις του 
Πυροσβεστικού Σώματος, γεγονός που 

ευνόησε την αποσάθρωση του κατασταλ-
τικού μηχανισμού πυροπροστασίας. Σε μια 
περίοδο που έχουμε θρηνήσει εκατοντάδες 
νεκρούς συνανθρώπους μας , εκατομμύρια 
των καμένων δασικών οικοσυστημάτων 
και χιλιάδες κατεστραμμένες λαϊκές περι-
ουσίες! Την ίδια στιγμή το κράτος διαθέτει 
4 δις μ.ο κάθε χρόνο, για να χρηματοδοτεί 
τις εξοπλιστικές ανάγκες του ΝΑΤΟ για τις 
ιμπεριαλιστικές του επεμβάσεις σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη! 
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ 
• Να αντιμετωπίζεται με κριτήρια 

«κόστους - οφέλους» η ανάγκη για 
ουσιαστική αντιπυρική θωράκιση. 

• Την ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή των 
επιχειρηματικών ομίλων σε όλο το 
φάσμα της πυροπροστασίας και της 
δασοπροστασίας της χώρας. 

• Την περαιτέρω εμπορευματοποίηση 
των υπηρεσιών πυροπροστασίας, 
την επιβολή της ανταποδοτικότητας 
και μέσω των φορέων της τοπικής 
διοίκησης που αναλαμβάνουν ακόμη 
μεγαλύτερες αρμοδιότητες. 

• Τη συρρίκνωση του μόνιμου προσω-
πικού και την κατάργηση δομών πυρο-
προστασίας του κρατικού μηχανισμού. 

• Την περαιτέρω ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων και τη συρρί-
κνωση των εργασιακών δικαιωμάτων 
των πυροσβεστών, με στόχο την ακόμη 
μεγαλύτερη μείωση των δαπανών του 
κρατικού προϋπολογισμού, αξιοποι-
ώντας στο έπακρο τον εθελοντισμό 
και της Μ.Κ.Ο. 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι καθίσταται πλέον επι-
τακτική ανάγκη η άμεση κάλυψη των ανα-
γκών πυροπροστασίας στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη και ο επανασχεδιασμός του 
γενικότερου πλαισίου πυροπροστασίας και 
δασοπροστασίας του Νομού.
Η ύπαρξη όλων αυτών των δεδομένων, 
προϋποθέτουν, σύμφωνα και με την άποψη 
αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων: Τη 
δημιουργία μιας κεντρικής πυροσβεστικής 
υπηρεσίας Ά  Τάξης με έδρα το δήμο της 
Θέρμης, συνεπικουρούμενης από δύο 
πυροσβεστικούς σταθμούς τουλάχιστον 
Γ΄ τάξης με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα και 
το Πανόραμα. 
• Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στην 

κυβέρνηση και το κράτος που λει-
τουργούν με κριτήριο τα συμφέροντα 
των επιχειρηματικών ομίλων και τις 
«αντοχές της οικονομίας». 

• Δεν σπαταλάμε τις ελπίδες μας σε νέες 
αυταπάτες κυβερνητικών εναλλαγών, 
που ξέρουμε σίγουρα ότι θα οδηγή-
σουν στη συνέχιση της αντιλαϊκής 
επίθεσης. 

• Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της 
εργατικής - λαϊκής οργάνωσης, στη 
δύναμη της κοινής δράσης εργαζομέ-
νων, μικρών επαγγελματιών, βιοπα-
λαιστών αγροτών. Στη δυνατότητά 
μας να βάλουμε τη δικιά μας σφραγίδα 
στις εξελίξεις, να περάσουμε στην 
αντεπίθεση με κριτήριο τις σύγχρονες 
ανάγκες και τα δικαιώματά μας»

ΔΙΝΟΥΜΕ όλες μας τις δυνάμεις, άμεσα να 
υλοποιηθεί το αίτημα για την νέα Πυροσβε-
στική Υπηρεσία, με αγωνιστικές δράσεις 
στη περιοχή και αναδεικνύοντας το θέμα 
στα θεσμικά όργανα της περιοχής!
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η επίφαση δημοκρατικών 
θεσμών καταρρέει 
Μια ακόμη προσπάθεια φίμωσης της αντιπολίτευσης 
από το υπουργείο Εσωτερικών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Ο αυταρχικός και αντιδημοκρατι-
κός κατήφορος της κυβέρνησης 
της ΝΔ σε σχέση με το πλαίσιο 

λειτουργίας δημοτικών και περιφερεια-
κών συμβουλίων συνεχίζεται. Αυτή τη 
φορά, με το άρθρο 42 του νέου νόμου του 
υπουργείου Εσωτερικών καταργείται η 
δυνατότητα των επικεφαλής των δημοτι-
κών παρατάξεων να θέτουν θέματα προ 
ημερησίας διατάξεως. Στο όνομα πάλι 
της δήθεν «εύρυθμης λειτουργίας» των 
συμβουλίων και της  «κυβερνησιμότη-
τας» καταργείται οποιαδήποτε επίφαση 
δημοκρατικής λειτουργίας, απαξιώνεται 
ο ρόλος των συμβουλίων, ενισχύεται ο 
συγκεντρωτισμός και οι υπερεξουσίες 
δημάρχων-περιφερειαρχών.
Δεν υπάρχει πλέον καμμιά αμφιβολία. Με 
τη νέα διάταξη επιδιώκεται να σιωπήσουν 
οι ενοχλητικές φωνές που αρνούνται το 
μονόδρομο των κυβερνήσεων, της ΕΕ 
και του κεφαλαίου μέσα στα συμβούλια. 
Αρνούνται τη δυνατότητα να ακουστούν 
τα σοβαρά ζητήματα που κινητοποιούν 
κατοίκους και εργαζόμενους και στα 
οποία οι τοπικές αρχές δεν θέλουν να 
πάρουν θέση. Η νέα διάταξη, εκτός από 
μακροπρόθεσμους στόχους, έχει και 
άμεσους προεκλογικούς: οι εκλεκτοί των 
συμφερόντων χρειάζεται να έχουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή άνεση επανεκλογής 
για τη συνέχιση της ίδιας και βαθύτερης 
αντιλαϊκής πολιτικής. 
Δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει. Η κυβέρ-
νηση άλλωστε -σε συνέχεια αντιδημοκρα-
τικών εκτροπών όλων των προηγούμενων 
κυβερνήσεων- έβαλε από την αρχή στο 
στόχαστρο της και το πλαίσιο λειτουργίας 
δήμων και περιφερειών. 
• Μ ε  τ ο  ν ό μ ο  Θ ε ο δ ω ρ ι κ ά κ ο υ 

(ν.4623/09.08.2019), τον πρώτο 
νόμο που ψήφισε στη θητεία της, 
μια σειρά από κρίσιμες εξουσίες 
και αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε 
επιτροπές, στις οποίες η παράταξη 
του περιφερειάρχη ή του δημάρχου 
έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Νόθευ-
σε στην ουσία το αποτέλεσμα των 
δημοτικών εκλογών και εξασφάλισε 
την πλειοψηφία σε αυτές και σε όλα 
τα νομικά πρόσωπα στην παράταξη 
του δημάρχου-περιφερειάρχη. Ενώ, 
αφαίρεσε από την αντιπολίτευση το 
δικαίωμα να διατυπώνει άλλη άποψη 
για τον Προϋπολογισμό, το Τεχνικό 
και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και 
τα δημοτικά τέλη, παρά μόνο αν 
αυτή( η αντιπολίτευση!) συντάξει 
εναλλακτικό προυπολογισμό!

• Παρά λ ληλα , με το νέο εκ λογι -
κό νόμο -τερατούργημα Βορίδη 
(ν.4804/2021), επιχειρείται μια 
σημαντική αλλαγή στο εκλογικό 
σύστημα για τους δήμους και τις περι-
φέρειες. Καταργείται η αναλογική 
εκπροσώπηση προβλέποντας εκλογή 
Δημάρχου με 42% από τον πρώτο 
γύρο, επαναφέρεται η 5ετής θητεία 
και τίθεται όριο 3% για την εκλογή 
δημοτικών συμβούλων. Στόχος είναι 
η πιο συντηρητική, αυταρχική θωρά-
κιση των περιφερειών και δήμων, το 
βάθεμα της διασύνδεσης της κεντρι-
κής και της τοπικής διοίκησης στο 
όνομα των αναδιαρθρώσεων και των 
ιδιωτικοποιήσεων, ο αποκλεισμός 
των ενοχλητικών φωνών από τα 
συμβούλια και η πλήρης μετατροπή 

τους σε βραχίονα προώθησης αντι-
λαϊκών και αντεργατικών πολιτικών. 

Είναι πλέον σαφές ότι οι συνεχείς αντι-
δημοκρατικές ρυθμίσεις που αφορούν 
το τοπικό κράτος αποτελούν κομμάτι 
ενός συνολικού κυβερνητικού πάζλ. 
Ενός πάζλ φτιαγμένου από καταστολή, 
αυταρχισμό, ακρίβεια, ανεργία, φτώχεια 
και μισθούς-συντάξεις πείνας για το 
λαό από τη μια, και από την άλλη, υπερ-
κέρδη, ιδιωτικοποιήσεις και διάλυση 
κάθε έννοιας δημοσίου για το κεφάλαιο 
και τους πολιτικούς του εκφραστές στο 
τοπικό κράτος. 
Είναι επίσης σαφές πως με όλες αυτές 
τις διατάξεις όχι μόνο αναιρείται κάθε 
έννοια της επίπλαστης «αυτοδιοίκησης» 
που επικαλούνται κατ’ ευφημισμό, αλλά 
ο ξεκάθαρος στόχος είναι η εξαφάνιση 
αιρετικών, ανεξάρτητων, μαχητικών, 
ενοχλητικών φωνών στα δημοτικά – 
περιφερειακά συμβούλια όπως αυτές 
της μαχόμενης, ριζοσπαστικής και αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς. 
Οι αριστερές, αντικαπιταλιστικές κινήσεις 
σε δήμους και περιφέρειες δηλώνουμε 
πως:
• Δεν πρόκειται να πειθαρχήσουμε 

στην επιβολή σιωπητήριου που επιδι-
ώκουν να εφαρμόσουν η κυβέρνηση 
και οι εκλεκτοί της δήμαρχοι. Αντιθέ-
τως θα μεταφέρουμε τη φωνή των 
κινημάτων της πόλης και μέσα στα 
συμβούλια. Θα σπάμε τη συναίνεση 
και την υποταγή με στόχο ένα κίνημα 
αντίστασης και ανατροπής αυτών 
των πολιτικών και στο επίπεδο του 
τοπικού κράτους. 

• Απαιτούμε την κατάργηση του 
άρθρου 42 και όλου του αντιδημο-
κρατικού πλαισίου λειτουργίας και 
ελέγχου δήμων και περιφερειών.

Προβάλλουμε ένα διαφορετικό μοντέλο 
οργάνωσης της κοινωνίας με πραγματική 
αυτοδιεύθυνση στους χώρους που εργα-
ζόμαστε και ζούμε.
Αγωνιζόμαστε για:
 Ενεργό συμμετοχή των κατοίκων. Λαϊκές 
συνελεύσεις στις γειτονιές με αποφασι-
στικό ρόλο και αρμοδιότητες.
 Καθιέρωση της απλής ανόθευτης ανα-
λογικής χωρίς αποκλεισμούς. Συμβού-
λια εκλεγμένα με απλή αναλογική και 
σύμβουλοι ανακλητοί από τον λαό χωρίς 
προνόμια και αμοιβές.
 Κατοχύρωση του λαϊκού και εργατικού 
ελέγχου στον σχεδιασμό των συνολικών 
προτεραιοτήτων μιας περιοχής
 Κατάργηση όλων των υπερεξουσιών 
δημάρχων/περιφερειαρχών και του 
ασφυκτικού ελέγχου που ασκούν σε 
όλες τις κλειστές επιτροπές, όπως είναι 
η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής.
 Κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσε-
ων για δήμους και περιφέρειες και του 
πανοπτικού ασφυκτικού έλεγχου του 
«Μεγάλου Αδελφού», δηλαδή του Οικο-
νομικού Παρατηρητήριου και των αντι-
δημοκρατικών κανονισμών λειτουργίας 
που θέσπισαν οι νόμοι «Καποδίστριας», 
«Καλλικράτης», «Κλεισθένης».
Την ανακοίνωση υπογράφουν μέχρι 
στιγμής 26 Περιφερειακές και δημοτικές 
παρατάξεις.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος:  
T 2313300702
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 mayor@thermi.gov.gr
 Kέντρο πληροφορίες

T 2313300700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 info@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
T 2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα 
Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
T 2392330214, 2392330218

 kkpf@thermi.gov.gr
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
T / F 2310467110
Υπόγειος χώρος 
στάθμευσης
T 2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. τηλέφωνο βλαβών
T 2310460530
ΚΕΠ ΘΕΡΜΗΣ
T 2313338128-37
Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών
T 2310483400
Διεύθ. Οικονομικών 
Υπηρεσιών
T 2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
T 2313300725
T 2313300733
T 2313300734 
Εσωτερικό 490
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
T 2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
T 2310461117
Τομέας Αθλητισμού
Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.
T 2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Παιδικός Σταθμός Θέρμης
T 2310462555
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός «Μελισσόπουλα»
T 2310472666
Παιδικός Σταθμός
«Ελαφάκια» Νέου Ρυσίου
T 2392071979
Παιδικός Σταθμός 
Βασιλικών
T 2396022397
Παιδικός Σταθμός Καρδίας
«Γλυκές Μελωδίες»
T 2392066433
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός Πλαγιαρίου
«Νότες Στοργής»
T 2392066516

> ΒΛΑΒΕΣ
Βλάβες ΔΕΥΑΘ
T 2310465086, 6974995177
ΔΕΗ T 2310928243
ΟΤΕ T 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
T 2310475454
Ζ’ Δ.Ο.Υ
T 2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρμης
T 2310461240
Τεχνολογικό Πάρκο
T 2310471401
Μουσείο Τεχνολογίας
T 2310483000

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

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

> ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚHΣ
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ 
Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
T 2310478028
Μίκρα
T 6946235000
Βασιλικά
T 6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚH
2η ΕΜΑΚ
T 2310475471
Πυροσβεστική
T 199

 

> ΦΟΡΕΙΣ
Ένωση Επαγγελματιών
Εμπόρων Θέρμης
T 2310463973
Ένωση Επαγγελματιών
Βασιλικών
T 6983005555
Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών
«ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»
T 6942217799
Εφημερίδα Άποψη
T 2310486868

ΘΕΡΜΗ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313300746
ΚΑΠΗ Θέρμης
T 2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών
T 2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
T 2310462604

ΤΡΙΑΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
T 2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
T 2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2310461297
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ραιδεστού
T 2310 465607
ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού
T 2310465954

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392071212
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ρυσίου
T 2392071373
ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου
T 2392072552
Πρόγραμμα Βοήθεια
στο Σπίτι Ν. Ρυσίου
T 2392072552

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
T 2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
T 2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396330023
ΚΕΠ Βασιλικών
T 2396024040

ΚΑΠΗ Βασιλικών
T 2396022115
Βοήθεια Στο Σπίτι 
Βασιλικών
T 2396023566
Πνευματικό Πολιτιστικό
Κέντρο Βασιλικών
T 2396024010
Ειρηνοδικείο Βασιλικών
T 2396022940
Υποθηκοφυλακείο 
Βασιλικών
T 2396022903
Κτηματολόγιο Βασιλικών
T 2396022208
ΕΛΤΑ Βασιλικών
T 2396022220
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Βασιλικών
T 2396022237
Γραφείο Αναδασμού 
Βασιλικών
T 2396022355
Θεατρική Ομάδα Βασιλικών  
Τ 6977.509784

ΛΑΚΚΙΑ
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
T 6972270575

ΣΟΥΡΩΤΉ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
T 2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σουρωτής
T 2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041254
ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής
T 6978582683
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Αγ. Παρασκευής
T 2396041463

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041511
ΚΑΠΗ Αγίου Αντωνίου
T 2396041516
Γυναικείος Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Αγίου Αντωνίου
T 2396041808
Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Αγίου Αντωνίου
T 2396041740

ΛEΙΒΑΔΙ
Τ.Κ. Λειβαδίου 
και Γραφείο Εθελοντών
T 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396051209
ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392030210
ΚΑΠΗ Τριλόφου
T 2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
T 2392064360
Σύλλογος εθελοντών
Ανανηπτών

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
T 2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
T 2392063324 
ΚΕΠ Μίκρας
T 2313337500

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

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
T 2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΎΛΛΟΓΟΙ
Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» 
Θέρμης
T 2310464844
Σύλλογος Θρακιωτών
- Μανδριτσιωτών Θέρμης
T 2310463423
Σύλλογος Γηγενών 
Μακεδόνων Θέρμης 
«Μ. Αλέξανδρος»
T 2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρμης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
T 2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών
Θέρμης
T 2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
T 6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων
T 6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
T 2310463526
 

Σύλλογος Φίλων Κρητικής
Παράδοσης (Θέρμη)
T 6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-
Ρωσικού Πολιτισμού 
(Θέρμη)
T 6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» 
(Τριάδι)
T 6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
T / F  2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
T 2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής
T 2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
T 2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
T 6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
T 2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
T 2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
T 6948538937
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
T 6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
T 2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
T 6938033817
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μονοπηγάδου
Τ 6944.430246
Εκπολιτιστικός – 
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Λακκιάς 
Τ 6972.270575
Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας 
«Ο Ευμένης» (Καρδία) 
Τ 6972.234241
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Μήνυμα κατά της οπαδικής βίας 
και υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ διεξήχθησαν φιλικοί 
ποδοσφαιρικοί αγώνες με τη συμμετοχή και των 
παλαίμαχων ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ ενώ 
κατά την ημερίδα που ακολούθησε, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσίασαν οι ομιλίες των παλαί-
μαχων ποδοσφαιριστών Άγγελου Χαριστέα και 
Φάνη Κατεργιαννάκη. Παράλληλα βραβευτήκαν 
τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία του δήμου 
Θέρμης, για την εθελοντική τους προσφορά 
στον Αθλητισμό και συγκεκριμένα τα σωματεία: 
Αναγέννηση Ρυσίου, ΑΟ Θερμαίος, ΚΑΣ Ραιδε-
στού, Αστέρας Ραιδεστού, Αστέρας Πλαγιαρίου, 
Ατρόμητος Τριαδίου, Θερμαϊκός, ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, 
ΠΑΟ ΑΕΤΟΣ Βασιλικών, Ορφέας Σουρωτής, 
Αμφιτρίτη, Ατρόμητος Αγίας Παρασκευής, ΔΟΞΑ 
Τριλόφου, Απόλλων Σχολαρίου, Ατρόμητος Πλα-
γιαρίου, Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου, Ακαδημίες 
Ποδοσφαίρου Μίκρας, ΑΟ Καρδίας, Κεραυνός 
Μονοπηγάδου, Mars Vasilikon, Ηρακλής Νέου 
Ρυσίου και Αστέρας Τριλόφου.  
Έπειτα από πρόσκληση των διοργανωτών 
τίμησαν με την παρουσία τη συγκεκριμένη 

εκδήλωσηοι γονείς  του Άλκη Καμπανού, ο 
κ.Αριστείδης και η κα Μελίνα Καμπανού. Μια 
στιγμή ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική 
ήταν όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή οι σπου-
δαστές του τμήματος σύγχρονης φωνητικής 
έκφρασης του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης για να 
παρουσιάσουν το τραγούδι « Με λέγανε Άλκη» 
σε στίχους του Χρήστου Βαγιωνά και μουσική 
του Κανάρη Κεραμάρη, με υπεύθυνη καθηγή-
τρια του τμήματος την κα Θάλεια Μαυρίδου. 
Eπί σκηνής και ο πατέρας του θύματος σε μια 
κατανυκτική ατμόσφαιρα. Στη χορωδία συμμε-
τείχαν οι: Φιλοθέη Αναστασιάδου, Μαριάννα 
Δεληγιώργη, Ελένη Αρλέτου, Μαρία Καλαϊντζί-
δου, Κωνσταντίνα Σκόδρα, Χριστίνα Τσιπούρα, 
Ειρήνη Φιλιππίδου και Δημήτρης Δημόπουλος.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά το τραγούδι με τίτλο ¨Με λέγανε 
Άλκη», σε στίχους του Χρήστου Βαγιωνά, από 
το τμήμα φωνητικής της Θάλειας Μαυρίδου του 
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης. Το 1ο Φεστιβάλ 
Αθλητισμού και Νεολαίας Βασιλικών ολοκλη-

ρώθηκε το βράδυ με τη συναυλία του Stavento τον οποίο 
συνόδευε στο τραγούδι η Ιόλη Πενταρά. 
Στους σύντομους χαιρετισμούς τους ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος καθώς και η αντιπεριφερειάρ-
χης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου υπογράμμισαν το 
μήνυμα κατά της οπαδικής βίας που εξέπεμψε το Φεστι-
βάλ καθώς και την κοινωνική προσφορά του, δίνοντας 
στήριξη στην οικογένεια του μικρού Ιωσήφ. Η Όλγα Γιαν-
νιού, πρόεδρος του ΑΕΤΟΥ Βασιλικών που διοργάνωσε 
το Φεστιβάλ με την υποστήριξη του δήμου Θέρμης και 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ευχαρίστησε 
όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία του αλλά και 
τους χιλιάδες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. 
Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» οι βουλευτές 
Θεόδωρος Καράογλου, Σάββας Αναστασιάδης, Δημήτρης 
Βαρζόπουλος και Δώρα Αυγέρη, ο πρώην βουλευτής 
Γιώργος Ορφανός, οι αντιδήμαρχοι Απόστολος Τσολάκης, 
Σπύρος Γαντάς, Στέλιος Αποστόλου, Βασίλης Μουστάκας, 
Αργύρης Μωραΐτης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλι-
κών Αστέριος Καρακώττας, καθώς και όλα τα μέλη του 
Τοπικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πασχάλης 
Αναγνώστου, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Φανή 
Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος 
Αγγέλου και ο αντιπρόεδρος Πολυχρόνης Κοντοπίδης, ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ Δαμιανός Ζελελίδης, η πρόεδρος της 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Ευαγγελία Κούτρη, 
η περιφερειακή σύμβουλος Μαγδαλινή Φιλιππιάδου, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Βλαχομήτρος και Νίκος 
Λαγός κ.ά. 
Από πλευράς Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στην 
εκδήλωση έδωσαν παρέστησαν ο γενικός γραμματέ-
ας Κλεόβουλος Θεοτόκης και η πρόεδρος στο Τμήμα 
Επαγγελματιών ΕΕΘ και εκπρόσωπος της ΕΣΕΕΕ, Φανή 
Μπλιούμη. Επίσης παραβρέθηκαν η πρώην πρωταθλήτρια 
και προπονήτρια σήμερα της εθνικής ομάδας Κωπηλασίας 
Δήμητρα Γιαννιού, ο Απόστολος Μαστορούδης εκ μέρους 
της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων Βασιλικών, ο 
Γιώργος Ντισλής από το Φορέα Νέων Θεσσαλονίκης, ο 
Ηλίας Κουκουτσέλιος εκπρόσωπος της ΕΠΣΜ και ο Κων-
σταντίνος Κράλης ο οποίος εκπροσώπησε το Συμβούλιο 
Νέων Δήμου Θέρμης.

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η επιτυχία του 1ου Φεστιβάλ Αθλητισμού και Νεολαίας το 
οποίο διεξήχθη στο γήπεδο του ΑΕΤΟΥ Βασιλικών, το Σάββατο 25 Ιουνίου. Περισ-
σότεροι από τρεις χιλιάδες προσήλθαν για να παρακολουθήσουν τις αθλητικές, 

πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που περιελάμβανε το Φεστιβάλ. Η πρώτη αυτή 
διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, του τελευ-
ταίου θύματος της οπαδικής βίας. Στην εκδήλωση παρέστησαν, μάλιστα και οι γονείς του 
Άλκη, ο πατέρας του Αριστείδης και η μητέρα του Μελίνα. Παράλληλα, το Φεστιβάλ είχε 
και φιλανθρωπικό χαρακτήρα αφού το σύνολο των εσόδων πρόκειται να διατεθούν στην 
οικογένεια του μικρού Ιωσήφ ο οποίος βρίσκεται σε νοσοκομείο στην Αγγλία καθώς αντι-
μετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.  

Οι Stavento και Ιόλη Πενταρά επί το έργο

Το τμήμα φωνητικής της Θάλειας Μαυρίδου του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης.

Η πρόεδρος του ΑΕΤΟΥ Βασιλικών Όλγα Γιαννιού 
με τον δήμαρχο Θέρμης Θ. Παπαδόπουλο, την αντιπεριφερειάρχη 

Θεσσαλονίκης Β. Πατουλίδου και τον Αριστείδη Καμπανό. 


