
Ποια έργα περιλαμβάνει το 
Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου 
για το 2023

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Σημαντικά έργα υποδομής, σε όλους τους 
οικισμούς του δήμου Θέρμης, περιλαμβάνει 
το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το 
έτος 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

του ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ, χωρίς φυσικά, να 
περιλαμβάνει τα έργα της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης τα οποία 
ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια.  

Μεταξύ των έργων τα οποία περιλαμβάνονται στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα του επόμενου έτους είναι η ολοκλή-
ρωση της κατασκευής του κτιριακού συγκροτήματος 
του βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στη Νέα 
Ραιδεστό, η κατασκευή της γέφυρας της οδού Περι-
κλέους που ενώνει τους οικισμούς του Τριλόφου και 
του Πλαγιαρίου, η έναρξη κατασκευής του κλειστού 
γυμναστηρίου Μίκρας, προϋπολογισμού 7,5 εκατ. 
ευρώ το οποίο έχει πλέον ανάδοχο, η κατασκευή του 
Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαράδων προϋπολογισμού 

1,5 εκατ. ευρώ, η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός 
δώδεκα παιδικών χαρών σε διάφορους οικισμούς του 
δήμου, εκτενείς ασφαλτοστρώσεις σε όλους τους οικι-
σμούς, έργο προϋπολογισμού περίπου 7 εκατ. ευρώ, η 
ασφαλτόστρωση δύο κεντρικών δρόμων στην κοιλάδα 
του Ανθεμούντα, προϋπολογισμού 2,5 εκατ., μελέτη 
και διάνοιξη δρόμων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης 
του έργου Β’ Αναδασμού στα Βασιλικά, συντηρήσεις 
και προσεισμικός έλεγχος των δημοτικών κτιρίων, 
κατασκευή κυκλικών κόμβων και πεζοδρομίων, έργα 
φωτισμού, υλοποίηση των παρεμβάσεων που αφο-
ρούν στον Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, εκπόνηση νέων 
μελετών για μια σειρά νέων έργων, επικαιροποίηση 
του φακέλου που αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου 
διοίκησης, μαζί και μουσείου, έργα ψηφιακού μετα-
σχηματισμού του δήμου προϋπολογισμού περίπου 
1,5 εκατ. ευρώ κ.ο.κ. 
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ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

Κατασκευάζεται 
ο υπερσύγχρονος 
βρεφονηπιακός και 
παιδικός σταθμός 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021

Αύξηση πληθυσμού 
κατά 3,8% στο δήμο 
Θέρμης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Υψηλά ποσοστά 
επιτυχίας των 
αποφοίτων λυκείων 
στις πανελλαδικές
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ΑΠΩΛΕΙΑ

Γ. Πολυράκης: 
1960 - 2022

Ο Γιάννη Πολυράκης έφυγε 
λίγο πριν από τα εξηκοστά 
δεύτερα γενέθλια του. 
Γεννήθηκε στις 18/8/60 στην 
Κομοτηνή. Πατέρας του ο 
Μιχάλης, από τον Άη Γιάννη 
Σφακίων, και μητέρα του η 
Καλλιόπη από το Παρανέστι 
της Δράμας. Μεγάλωσε στη 
Θεσσαλονίκη. Τελείωσε το 8ο 
(εξατάξιο) γυμνάσιο αρρένων. 
Περήφανος αρχηγός στην 
ομάδα αεροπροσκόπων. 
Σπούδασε Marketing στο 
Université de Montréal στην 
ομώνυμη πόλη του Καναδά. 
Παντρεύτηκε την Φωτεινή 
Θεοφιλίδου και απέκτησε 
μαζί της δύο γιούς. Τον Μιχάλη 
(1987) και τον Θανάση (1990).
Κάτοικος Σουρωτής από το 
1994 με έντονη δράση στην 
τοπική κοινότητα. Εκδότης 
της εφημερίδας FREE PRESS 
ΑΠΟΨΗ.
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∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
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ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ 

∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

Το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου 
διοργάνωσε, την Πέμπτη 28 Ιουλίου, 
μια γιορτή αφιερωμένη στις εκτο-

πισμένες οικογένειες από την Ουκρανία. Σκοπός 
της εκδήλωσης ήταν να φέρει κοντά τις μητέρες 
και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Χωριό, με 
εκείνες της τοπικής κοινωνίας. Οι καλεσμένοι 
είχαν την ευκαιρία να γευτούν φαγητά της 
Ουκρανικής και της Ελληνικής κουζίνας και να 
διασκεδάσουν με τις μοναδικές μελωδίες ξενό-
γλωσσων και ελληνικών τραγουδιών.

Την διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε ο διευθυ-
ντής του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, Άκης 
Δρεπανίδης, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχη των Παιδι-
κών Χωριών SOS. Συγκεκριμένα, παραβρέθηκαν: 
ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, οι 
αντιδήμαρχοι του δήμου Θέρμης, Στυλιανός Απο-
στόλου και Λάκης Μωραΐτης, το μέλος του δ.σ. των 
Παιδικών Χωριών SOS, Σωκράτης Ουζούνογλου, 
η εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας της 
Ουκρανίας που ζει και δραστηριοποιείται στη 
Θεσσαλονίκη, Μαργαρίτα Αρατζιώνη, ο πρόε-
δρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μονοπήγαδου, 
Παναγιώτης Μπατατόλης και η υπεύθυνη του Προ-
γράμματος Υποστήριξης Ουκρανών Προσφύγων 
των Παιδικών Χωριών SOS, Χρυσάνθη Τάτση. Την 
εκδήλωση συντόνισε ο σύμβουλος της Παιδαγωγι-
κής Υπηρεσίας Β. Ελλάδος των Παιδικών Χωριών 
SOS, Γεώργιος Μπασδάρης, ο οποίος μίλησε για 
το πολύτιμο έργο των Παιδικών Χωριών SOS και 
για τις δράσεις που πραγματοποιούν στη Βόρεια 
Ελλάδα στο πλαίσιο της ουκρανικής κρίσης, ενώ 
στη συνέχεια έδωσε το βήμα στους υπόλοιπους 
επίσημους καλεσμένους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομιλία της κας Αρατζιώνη 
προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση, με την αναφορά 
της στους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώ-
νουν την Ελλάδα με την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, 
έδωσε μεγάλη έμφαση στην επιτακτική ανάγκη 
της δημιουργίας ευκαιριών για ακαδημαϊκή και 
πολιτισμική ενσωμάτωση των Ουκρανών πολιτών 
στην Ελλάδα.

Επιπλέον, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Ουκρα-
νοί πρόσφυγες (μητέρες και παιδιά) που διαμένουν 
σε σπίτια του Μονοπήγαδου, τα οποία η τοπική κοι-
νότητα άνοιξε με αγάπη, προσφέροντας απλόχερα 
φιλοξενία, μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου του 
χωριού. Το Κέντρο Στήριξης Θεσσαλονίκης και το 
Κέντρο Παιδαγωγικής και Μαθησιακής Υποστήρι-
ξης Θεσσαλονίκης των Παιδικών Χωριών SOS, σε 
συνεργασία με τον δήμο Θέρμης, συνεχίζουν να 
υποστηρίζουν σε πολλαπλά επίπεδα αυτούς τους 
ανθρώπους, τόσο σε ψυχοκοινωνικά όσο και σε 
μαθησιακά ζητήματα (ενήλικες και παιδιά).

Τέλος, για ακόμη μια φορά αναδεικνύεται η σημασία 
της υποστήριξης και της δυναμικής της συνεργα-
σίας των δήμων και των τοπικών κοινοτήτων με 
οργανώσεις, όπως τα Παιδικά Χωριά SOS, που 
αποτελούν ηγετικό φορέα προστασίας παιδιών 
και οικογενειών παγκοσμίως και προσφέρουν 
στήριξη με πολλαπλά μέσα, με κύριο στόχο να 
κρατήσουν ενωμένες τις ουκρανικές οικογένειες 
και να εξασφαλίσουν στα παιδιά ένα περιβάλλον 
προστασίας και ασφάλειας. 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

Εκδήλωση για τους ουκρανούς 
πρόσφυγες
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ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Ένα σύγχρονο συγκρότημα βρεφικού 
και παιδικού σταθμού κατασκευάζεται 
στο δήμο Θέρμης 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται 
η κατασκευή ενός από τα 
σπουδαιότερα έργα υπο-

δομής του δήμου Θέρμης, στον 
τομέα της κοινωνικής πρόνοι-
ας. Πρόκειται το νέο κτηριακό 
συγκρότημα στο οποίο κατα-
σκευάζονται ένας υπερσύγχρο-
νος βρεφικός σταθμός καθώς 
και ένας παιδικός σταθμός 
στους οποίους θα φιλοξενού-
νται περισσότερα από διακόσια 
βρέφη και νήπια. Οι εργασίες 
κατασκευής ξεκίνησαν τον περα-
σμένο Μάρτιο και εξελίσσονται 
με γρήγορους ρυθμούς. Στόχος 
είναι το νέο αυτό συγκρότημα 
να παραδοθεί σε λειτουργία 
από την επόμενη σχολική χρονιά 
2023-2024. 

Αυτήν την περίοδο οι εργασί-
ες βρίσκονται στο στάδιο της 
κατασκευής του φέροντα οργανι-
σμού. Πρόκειται για ένα κτηριακό 
συγκρότημα συνολικής έκτασης 
4.576μ2 το οποίο ενσωματώνει 
όλες τις σύγχρονες πρωτοπορι-
ακές βιοκλιματικές τεχνικές. Τα 
κτήρια χωροθετούνται έτσι ώστε 
να προκύπτει ένας λειτουργικός 
εξωτερικός δημόσιος χώρος στο 
νοτιοανατολικό άκρο του οικοπέ-
δου, ο οποίος θα λειτουργεί ως 
χώρος υποδοχής του επισκέπτη 
– χρήστη και θα τον οδηγεί στη 
συνέχεια σε έναν πλήρως προ-
στατευμένο και φυλασσόμενο 
προαύλιο χώρο που αποτελεί και 
τον πυρήνα της σύνθεσης. Μέσω 
αυτού του κεντρικού προαύλιου 
χώρου ο χρήστης οδηγείται σε 
δύο διακριτές ενότητες που εξυ-
πηρετούνται από ανεξάρτητες 
εισόδους:

- τον βρεφικό σταθμό με κύριους 
χώρους 797μ2 ο οποίος αναπτύσ-
σεται μόνο στην ισόγεια ομοεπί-
πεδη του κεντρικού προαύλειου 
χώρου στάθμη, και περιλαμβάνει 
αίθουσες απασχόλησης, αίθουσες 
ύπνου και γραφεία και,

- τον παιδικό σταθμό ο οποίος 
αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, 
επιφάνειας 2.069μ2 και περι-
λαμβάνει αίθουσα αμφιθεάτρου 
– πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα 
ύπνου, γυμναστήριο, μαγειρείο 
και γραφεία στο ισόγειο, καθώς 
και έξι αίθουσες απασχόλησης, 
χώρο τραπεζαρίας και εσωτερικό 
χώρο διαλείμματος και παιχνι-
διού στον όροφο.

Στον υπόγειο χώρο έκτασης 1.193μ2 αναπτύσσονται χώροι αποθη-
κευτικοί, βοηθητικοί και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
ενώ έχει προβλεφθεί στεγασμένος χώρος στάθμευσης σχολικών 
λεωφορείων.

Ο όροφος διαθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δώματα του 
νηπιακού και του βρεφικού σταθμού, τμήματα των οποίων είναι 
φυτεμένα. Στον προαύλιο χώρο και τα δώματα οδηγεί συμπληρω-
ματικά δευτερεύουσα είσοδος από την οδό Ιουστινιανού στη βόρεια 
όψη του κτιρίου.

Στις αρχές Ιουλίου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρο Γαντά 
επισκέφθηκαν το εργοτάξιο όπου οι εκπρόσωποι του αναδόχου τους 
ενημέρωσαν για την πορεία των εργασιών. 

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης τονίζει ότι «το συγκρότημα αυτό, 
στο οποίο θα λειτουργήσει βρεφικός και παιδικός σταθμός, είναι 
ένα από τα σπουδαιότερα έργα τα οποία υλοποιεί ο δήμος αυτήν 
την περίοδο. Ο δήμος Θέρμης έχει την μεγαλύτερη πληθυσμιακή 
αύξηση απ’ όλους τους δήμους της περιφερειακής ενότητας Θεσσα-
λονίκης. Με το έργο αυτό ικανοποιούμαι όχι μόνον τις τωρινές αλλά 
και τα ανάγκες των επόμενων χρόνων για τη φιλοξενία βρεφών και 
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συγχρόνως, πρόκειται για ένα έργο 
το οποίο ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες βιοκλιματικές τεχνικές, 
γεγονός που το καθιστά πρωτοποριακό στο είδος του. Σ’ αυτήν την 
εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία, με τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές 
των υλικών, ο δήμος Θέρμης προσπαθεί και υλοποιεί τα έργα τα 
οποία έχει σχεδιάσει. Στόχος μας είναι το συγκεκριμένο έργο να 
ολοκληρωθεί γρήγορα, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει βρέφη 
και παιδιά, ει δυνατόν από την επόμενη σχολική περίοδο 2022-2023». 

Στις ιδιαίτερες τεχνικές και κατασκευαστικές καινοτομίες στάθηκε 
ο αντιδήμαρχος κ. Γαντάς τονίζοντας πως “ο βρεφικός και παιδικός 
σταθμός του δήμου Θέρμης στη Νέα Ραιδεστό θα είναι από τους καλύ-
τερους στην Ελλάδα, ένα πραγματικό στολίδι για το δήμο μας”.   

Συνάντηση του δημάρχου 

Θέρμης με τον πρόεδρο 

της Αλεξάνδρειας Ζώνης 

Καινοτομίας

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης 

Καινοτομίας Κυριάκο Λουφάκη είχε ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος, στις 8 Ιουλίου στο γραφείο του 

στο δημαρχείο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις δυνατότητες 

συνεργασιών μεταξύ δήμου και ΑΖΚ, σε όλο το φάσμα 

των δραστηριοτήτων και σχεδιασμών, όχι μόνο των δύο 

φορέων, αλλά και του μοναδικού σε μέγεθος, ποιοτικά 

και ποσοτικά, Δικτύου των Ερευνητικών/Ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων τα οποία λειτουργούν στα διοικητικά όρια του 

δήμου Θέρμης. Το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συνάντη-

σης ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ 

δήμου και ΑΖΚ, με σκοπό την ένταξη επιχειρήσεων οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του 

δήμου Θέρμης, στον υπό ίδρυση Θύλακα Υποδοχής Και-

νοτόμων Δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Η δραστηριότητα αυτή θα αναπτυχθεί στις εγκαταστάσεις 

της ΑΖΚ, στη Θέρμη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης 

ο διευθυντής της ΑΖΚ Κωνσταντίνος Τραμαντζάς και ο 

ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Αθανάσιος Σαρακίνος. 

Από αριστερά οι κ. Λουφάκης, Παπαδόπουλος, 
Τραμαντζάς και Σαρακίνος. 

Ο δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος και ο αντιδήμαρχος Σπ. Γαντάς επιθεωρούν το έργο. 
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Οι τεράστιες αυξήσεις έχουν επιπτώ-
σεις και στις προμήθειες. Όπως εξήγησε 
ο δήμαρχος “κινδυνεύουμε να μείνουμε 
χωρίς υλικά, ακόμη και για το Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο. Οι προμηθευτές δεν 
υλοποιούν τις συμβάσεις που έχουμε 
επικαλούμενοι τις αυξήσεις που υπερ-
βαίνουν το 30%”. 

Τεράστια οικονομική επιβάρυνση επι-
φέρει στο δήμο η αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους σε ηλεκτρικό ρεύμα και 
σε καύσιμα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαδό-
πουλος “ήδη, από τον Μάιο τελείωσαν 

τα χρήματα, περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, 
τα οποία είχαμε προϋπολογίσει για 
όλο το χρόνο, για το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Θα χρειαστούμε άλλα σχεδόν 4 εκατ. 
ευρώ. Η κυβέρνηση μας έχει δώσει 
κοντά 580.000 έκτακτη επιχορήγηση, 
άρα πρέπει από κάπου να βρούμε τα 
υπόλοιπα 3,4 εκατ.”. 

Σημαντικά προβλήματα, όπως είπε, 
εξακολουθεί να δημιουργεί και η παν-
δημία. “Έχει χαθεί περίπου το 25% 
των εργατοωρών στο δήμο εξ αιτίας 
της πανδημίας. Αυτό, σε συνδυασμό 

Από τη συνεδρίαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης, στο 
πάνελ (από δεξιά) ο δήμαρχος Θ. 
Παπαδόπουλος, η αντιπρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου Ε. 
Αγοραστούδη και ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών Σπ. Γαντάς. 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται και οι 
παρεμβάσεις για το Ανοιχτό Κέντρο 
Εμπορίου στη Θέρμη. 

Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 
συζητήθηκε αρχικά στις 2 Αυγούστου 
στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
του δήμου Θέρμης και στη συνέχεια 
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το 
δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρία-
ση της 4ης Αυγούστου. Τη συνοπτική 
παρουσίαση του σχεδίου Τεχνικού 
Προγράμματος έκανε ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρος 
Γαντάς ο οποίος ανέπτυξε τις προτεραι-
ότητες τις οποίες θέτει η διοίκηση του 
δήμου, παραθέτοντας ενδεικτικά και 
ορισμένα από τα σημαντικότερα προς 
υλοποίηση έργα. 

Μεταξύ των έργων τα οποία περιλαμ-
βάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 
επόμενου έτους είναι η ολοκλήρωση 
της κατασκευής του κτιριακού συγκρο-
τήματος του βρεφονηπιακού και παι-
δικού σταθμού στη Νέα Ραιδεστό, 
η κατασκευή της γέφυρας της οδού 
Περικλέους που ενώνει τους οικισμούς 
του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου, 
η έναρξη κατασκευής του κλειστού 
γυμναστηρίου Μίκρας, προϋπολογι-
σμού 7,5 εκατ. ευρώ το οποίο έχει πλέον 
ανάδοχο, η κατασκευή του Πολιτιστικού 
Κέντρου Ταγαράδων προϋπολογισμού 
1,5 εκατ. ευρώ, η κατασκευή και ο 
εκσυγχρονισμός δώδεκα παιδικών 
χαρών σε διάφορους οικισμούς του 
δήμου, εκτενείς ασφαλτοστρώσεις 
σε όλους τους οικισμούς, έργο προ-
ϋπολογισμού περίπου 7 εκατ. ευρώ, 
η ασφαλτόστρωση δύο κεντρικών 
δρόμων στην κοιλάδα του Ανθεμούντα, 
προϋπολογισμού 2,5 εκατ., μελέτη 
και διάνοιξη δρόμων στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης του έργου Β’ Αναδα-
σμού στα Βασιλικά, συντηρήσεις και 
προσεισμικός έλεγχος των δημοτικών 
κτιρίων, κατασκευή κυκλικών κόμβων 
και πεζοδρομίων, έργα φωτισμού, 
υλοποίηση των παρεμβάσεων που 
αφορούν στον Ανοιχτό Κέντρο Εμπο-
ρίου, εκπόνηση νέων μελετών για μια 
σειρά νέων έργων, επικαιροποίηση του 
φακέλου που αφορά την κατασκευή 
νέου κτιρίου διοίκησης, μαζί και μουσεί-
ου, έργα ψηφιακού μετασχηματισμού 

του δήμου προϋπολογισμού περίπου 
1,5 εκατ. ευρώ κ.ο.κ. 

Παράλληλα, ο κ. Γαντάς απέδωσε τα 
εύσημα στο προσωπικό της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, καθώς και των υπολοί-
πων υπηρεσιών που εμπλέκονται στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
Τεχνικού Προγράμματος για την τερά-
στια προσπάθεια που καταβάλλουν 
προκειμένου να εκπονήσουν μελέτες, 
να δημοπρατήσουν και να επιβλέψουν 
την κατασκευή των έργων.

Όπως επισήμανε ο κ. Γαντάς η υλοποί-
ηση σημαντικών έργων υποδομής τα 
οποία χρηματοδοτούνται, μάλιστα, 
στην πλειονότητά τους από διάφορα 
εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 
ώστε ο δήμος να αντλήσει όσους περισ-
σότερους δημόσιους πόρους μπορεί, 
αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα 
του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου 
Θέρμης και για το έτος 2023. 

ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

 Στην παρέμβασή του ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
αναφέρθηκε στις εξαιρετικά αντίξοες 
συνθήκες υπό τις οποίες η διοίκηση 
του δήμου καλείται να υλοποιήσει τα 
έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη 
αλλά και αυτά τα οποία περιλαμβά-
νονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα για 
το επόμενο έτος 2023. “Αυτή είναι η 
χειρότερη χρονιά που καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε, χρονιά μεγάλης 
αβεβαιότητας εξ αιτίας των συνθηκών 
που επικρατούν στη χώρα, αλλά και 
παγκοσμίως”, ανέφερε ο κ. Παπαδό-
πουλος. Εξήγησε ότι η διεθνής συγκυρία 
προκάλεσε τεράστιες αυξήσεις στα 
υλικά και στο ενεργειακό κόστος. “Το 
1/3 των δημοτικών έργων στην Ελλά-
δα έχει διακοπεί λόγω της αδυναμίας 
των αναδόχων να τα υλοποιήσουν. 
Οι εργολάβοι έχουν δικαίωμα, χωρίς 
καμία προειδοποίηση να διακόψουν 
τα έργα για έξι μήνες. Κανείς δεν γνω-
ρίζει σήμερα πως θα ολοκληρωθούν 
τα χρηματοδοτούμενα έργα, ποιος θα 
πληρώσει το επιπλέον κόστος από την 
αύξηση των τιμών στα υλικά”. 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

Ποια έργα περιλαμβάνει το Τεχνικό 
Πρόγραμμα του δήμου Θέρμης για το 2023 

Από τη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου.

Περίπου στα 10 εκατ. ευρώ 
ανέρχεται ο προϋπολογισμός 
των έργων ασφαλτόστρωσης 

για το 2023. 

Σημαντικά έργα υποδομής, σε όλους τους οικισμούς του δήμου 
Θέρμης, περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το 
έτος 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 20 εκατ. 

ευρώ, χωρίς φυσικά, να περιλαμβάνει τα έργα της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης τα οποία ανέρχονται σε 
δεκάδες εκατομμύρια.  
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με τις μεγάλες ελλείψεις που έχουμε 
σε προσωπικό μας δημιουργεί τερά-
στιο πρόβλημα στη δημοπράτηση και 
επίβλεψη των έργων. Πολλά απ’ αυτά, 
ενώ είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν, 
τα πάμε πίσω λόγω της αδυναμίας να 
τα επιβλέψουμε. Παρά τις τεράστιες 
προσπάθειες που καταβάλλουν καθη-
μερινά όλα τα στελέχη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, αλλά και άλλων υπηρεσιών 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των 
έργων. Παρ’ όλα αυτά”, υπογράμμισε 
ο δήμαρχος, “η διοίκηση του δήμου 
κατόρθωσε και συνέταξε ένα Τεχνικό 
Πρόγραμμα το οποίο ελάχιστοι δήμοι 
ανά την Ελλάδα μπορούν να σχεδιάσουν 
και να υλοποιήσουν”.  

Σταθερή στρατηγική της διοίκησης στην 
κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 
και για το 2023, όπως εξήγησε, “είναι η 
προτεραιότητα που δίνουμε σε έργα τα 
οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
από διάφορα προγράμματα καθώς, υπό 
τις παρούσες συνθήκες, στο δήμο δεν 
περισσεύει ούτε ευρώ”. 

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε παράλλη-
λα, ότι στο δήμο Θέρμης έγιναν και 
θα γίνουν πολλά ακόμη σημαντικά 
έργα για τα οποία ο δήμος ετοίμασε 
τις μελέτες, αλλά υλοποιούνται από 
άλλους φορείς. Ανέφερε ενδεικτικά τα 
υποέργα τα οποία έγιναν και γίνονται 
στο πλαίσιο της εργολαβίας κατασκευής 
του δρόμου Θέρμη Γαλάτιστα από την 
Εγνατία Οδό Α.Ε. (τέσσερις κόμβοι, δύο 
σε Βασιλικά και από ένας σε Σουρωτή 
και Περιστερά, δίκτυο αποχέτευσης 
ομβρίων στη Νέα Ραιδεστό το οποίο 
ολοκληρώθηκε όπως και το δίκτυο 
ύδρευσης Βασιλικών), το έργο διευθέ-
τησης του ρέματος Θέρμης – Τριαδίου, 
προϋπολογισμού 10,2 εκατ. ευρώ το 
οποίο θα υλοποιήσει το Δασαρχείο 
Θεσσαλονίκης κ.ά. 

Επισήμανε, παράλληλα, ότι το μεγα-
λύτερο μέρος των έργων τα οποία 
κατασκευάζει ο δήμος Θέρμης, δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης, προϋπολο-
γισμού άνω των τριάντα εκατομμυρίων 
ευρώ δεν περιλαμβάνονται στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα, καθώς υλοποιούνται από 
την ΔΕΥΑΘ. 

Αναλυτικά, τα σημαντικότερα έργα τα 
οποία περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρό-
γραμμα του έτους 2023 είναι ανά τομέα 
τα ακόλουθα:

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

• Προμήθεια ημιφορτηγού (40.000)
• Προμήθεια τεσσάρων καινούργιων 

επιβατικών αυτοκινήτων (74.400)
• Προμήθεια τριών ημιφορτηγών 

4Χ4 (70.000)
• Προμήθεια και τοποθέτηση καθι-

στικών στο Φράγμα Θέρμης (8.000)
• Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 

(8.000)
• Προμήθεια διαφόρων εργαλείων 

(12.000)
• Προμήθεια παρκομέτρων (4.960)
• Προμήθεια εμποδίων για πεζοδρό-

μια (40.000)
• Προμήθεια πινακίδων κατακόρυ-

φης σήμανσης (20.000)
• Προμήθεια πινακίδων ονοματοθε-

σίας και αρίθμησης οδών (20.000)
• Προμήθεια κώνων και καθρεφτών 

οδοσήμανσης (20.000)
• Προμήθεια φωτεινών σηματοδο-

τών (10.000)
• Προμήθεια παγκακίων για κοινό-

χρηστους χώρους (20.000)
• Προμήθεια γραμματοθυρίδων με 

στέγαστρα (25.000)
• Προμήθεια κλαρκ (24.000)
• Συντήρηση κτιριακών υποδομών 

(19.918)
• Δημοτικό κτίριο (προκάτ) Λακκιάς 

(50.000)
• Βελτιώσεις υφιστάμενων κτιρι-

ακών υποδομών & διαμόρφωση 
αύλειου χώρου στο συγκρότημα 
«Χριστοδουλίδη» (50.000)

• Συνδέσεις των δημοτικών κτιρίων 
με φυσικό αέριο με προσαρμογή 
των υφιστάμενων υποδομών στις 
απαιτήσεις λειτουργίας αυτών με 
φυσικό αέριο (20.000)

• Κλειστό γυμναστήριο Τριλόφου 
(1000.000)

• Κλειστό γυμναστήριο Νέας Ραιδε-
στού (300.000)

• Εκβάθυνση υδατορέματος Ν. Ραι-
δεστού (5.000)

• Διαμόρφωση δύο χώρων αναψυ-
χής στην Αγία Παρασκευή (200.000)

• Κατασκευή παιδικής χαράς Σουρω-
τής (300.000)

• Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης 
και κοινοχρήστων χώρων (100.000)

• Κατασκευή κόμβου στην Αγ. Νικο-
λάου και Τσαλδάρη Θέρμης (30.000 
ευρώ)

• Κόμβος στα σχολεία Τριλόφου 
(40.000 ευρώ)

• Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων 
οδού Κουγιάμη με τις οδούς Α. 
Παπανδρέου και Α. Διάκου (50.000)

• Κατασκευή κοινόχρηστων χώρων 
και πεζόδρομων επέκτασης Τριαδί-
ου (συνεχιζόμενο) (40.000)

• Κατασκευή πεζοδρομίων στην 
οδό Αγ. Πατέρων Τριαδίου (30.000 
ευρώ)

• Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 
κοινοτικού καταστήματος Καρδίας 
(30.000)

• Διαμόρφωση του κοινόχρηστου 
χώρου Γ316 του οικισμού Θέρμης 
(220.000)

• Περιφράξεις δημοτικών χώρων 
(10.000)

• Κατεδάφιση επικίνδυνων και ετοι-
μόρροπων κατασκευών (συνεχιζό-
μενο) (5.000)

• Διαμορφώσεις και βελτιώσεις για 
την πιστοποίηση παιδικών χαρών 
(1.000.000)

• Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων 
δρόμων (100.000)

• Διαγράμμιση οδών (80.000)

• Χάραξη και διάνοιξη νέου οδικού 
αγροτικού δικτύου στην περιοχή 
Β’ Αναδασμού Βασιλικών (100.000)

• Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού 
Μανδρίτσα Θέρμης και κόμβου στη 
συμβολή με την Κουγιάμη (230.000)

• Συντήρηση και κατασκευή νέων 
πεζοδρομίων (10.000)

• Συντήρηση υφιστάμενων περι-
φράξεων και νέες περιφράξεις 
δημοτικών κτιρίων (20.000)

• Μελέτη εφαρμογής 7ου νηπιαγω-
γείου Θέρμης (αρχιτεκτονική, Η/Μ) 
και τεύχη δημοπράτησης (30.000)

• Επικαιροποίηση μελέτης Δημαρ-
χείου Θέρμης (30.000)

• Ολοκλήρωση μελετών τριών παιδι-
κών χαρών στην επέκταση Θέρμης 
(15.000)

• Ολοκλήρωση μελέτης «Διαμόρφω-
ση χώρου αναψυχής στα ακίνητα 
με αριθμούς 125 & 126 της Δ.Κ. Αγ. 
Παρασκευής» (15.000)

• Ολοκλήρωση μελέτης «Κατασκευ-
ής παιδικής χαράς στην ΤΚ Σουρω-
τής» (15.000)

• Ολοκλήρωση μελέτης «Κλειστό 
Γυμναστήριο Νέας Ραιδεστού» 
(50.000)

• Μελέτη έργου “Κατασκευή κόμβου 
στα Βασιλικά” (30.000 ευρώ)

• Μελέτη έργου “κατασκευή πεζο-
δρομίων στην οδό Αγιορειτών 
Πατέρων & κόμβου με Ηρώων 
Πολυτεχνείου Τριάδι” (50.000)

• Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλει-
ας στον κόμβο της ΕΟ16 με αγροτι-
κή οδό στο 18ο χιλ. (30.575)

• Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών 
οδών για εξυπηρέτηση κοιλάδας 
Ανθεμούντα (700.000)

• Κατασκευή υδατοδεξαμενής αντι-
πυρικής προστασίας Τριλόφου 
Καρδίας (323.000)

• Παρεμβάσεις αναβάθμισης Δημόσι-
ου Χώρου για τη δημιουργία Ανοι-
χτού Κέντρου Εμπορίου (500.000)

• Προμήθεια και εγκατάσ ταση 
συστημάτων έξυπνης πόλης και 
έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας 
(163.680)

• Έργο αναβάθμισης οδοφωτισμού 
(υποέργο 6) (40.000)

• Βελτίωση υπαίθριων εγκαταστά-
σεων αθλητικών δραστηριοτήτων 
ΤΚ Περιστεράς (150.000)

• Προσεισμικός έλεγχος σημαντι-
κών κτιριακών υποδομών Δήμου 
Θέρμης (70.000)

• Μελέτη σύνδεσης με το οδικό 
δίκτυο του βασικού πράσινου 
σημείου (50.000)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

• Προμήθεια και τοποθέτηση μνη-
μείου στα Βασιλικά (74.400)

• Κατασκευή παιδικού σταθμού Δ.Δ. 
Ν. Ραιδεστού (2.000.000)

• Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου 
Ταγαράδων (1.726.595)

• Κατασκευή υποστήριξης βοηθη-

τικών χώρων στον Άγιο Αντώνιο 
(100.000)

• Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέ-
δου Θέρμης (500.000)

• Προμήθεια εξέδρας για εκδηλώ-
σεις (5.000)

• Συντήρηση σχολικών κτιρίων 
(585.000)

• Έργα υποδομής για την ανάδει-
ξη της συμβολής της Μάχης των 
Βασιλικών στην επανάσταση του 
1821 (300.000)

• Συντηρήσεις αθλητικών εγκατα-
στάσεων (24.305)

• Μελέτη ανακατασκευής γηπέδου 
Περιστεράς (25.000)

• Μελέτη ανέγερσης κέντρου διοικη-
τικής και κοινωνικής υποστήριξης 
στο ΤΔ Καρδίας (συνεχιζόμενο) 
(11.250)

• Μελέτη κτιρίου για στέγαση ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ Δήμου Θέρμης (50.000)

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

• Σύστημα τηλεματικής παρακο-
λούθησης κάδων απορριμμάτων 
(20.000)

• Προμήθεια μεταλλικών κάδων 
(90.000)

• Προμήθεια εργαλείων (13.000)
• Προμήθεια πλαστικών κάδων 

(70.000)
• Προμήθεια κάδων μικροαπορριμ-

μάτων (6.000)
• Συντήρηση και επέκταση υφιστά-

μενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
(150.000)

• Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 
και βραχιόνων οδικού φωτισμού 
(80.000)

• Προμήθεια φωτιστικών για πάρκα 
και πλατείες (50.000)

• Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 
και εορταστικού φωτισμού (87.200)

• Δαπάνη ενίσχυσης δημοτικού φωτι-
σμού (25.000)

• Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων 
και λαμπτήρων ΦΟΠ σε Θέρμη, 
Βασιλικά, Μίκρα (111.600)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

• Προγραμματική σύμβαση με την 
ΠΚΜ για την εκπόνηση μελετών 
και την εκτέλεση του έργου απο-
κατάστασης της κυκλοφορίας της 
οδού Περικλέους (2.156.730)

• Προγραμματική σύμβαση με “Ανα-
τολική” και λοιπούς δήμους για 
“Διαχείριση Ανακύκλωσης Υλικών 
Συσκευασίας στην Ανατολική Θεσ-
σαλονίκη” (35.000)

• Προγραμματική σύμβαση με το 
πανεπιστήμιο Πατρών για τη διε-
ρεύνηση των συγκεντρώσεων 
των αιωρούμενων σωματιδίων 
(συνεχιζόμενο) (25.000)

• Προγραμματική σύμβαση με την 
ΠΚΜ για ασφαλτόστρωση οδικών 
δικτύων (1.000.000)
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Εκατοντάδες αιτήματα από πολίτες και υπηρεσίες, δέχθηκε και 
διεκπεραίωσε κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2022, το Τμήμα Συντήρησης 
και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα το Τμήμα 

δέχτηκε 955 αιτήματα, από τα οποία τα 357 ήταν γραπτά, τα 353 ήταν 
προφορικά και τα 245 ήταν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα smart 
city και novoville. Από το σύνολο των αιτημάτων, το Τμήμα Συντήρησης 
και Αυτεπιστασίας, ολοκλήρωσε τα 472, ενώ διεκπεραίωσε και επιπλέον 
70 αιτήματα τα οποία υποβλήθηκαν πριν από το Β΄ τρίμηνο του 2022 και 
εκκρεμούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας 
είτε λόγω έλλειψης υλικών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Συντηρήσεις και επισκευές 
σε όλο το δήμο

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρονι-
κών εξαρτημάτων (5.000)

• Προμήθεια ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών (20.000)

• Προμήθεια κλιματιστικών (45.000)
• Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης 

δημοτικής περιουσίας στη δημοτι-
κή ενότητα Θέρμης (27.185)

• Προμήθεια λογισμικού (25.000)
• Προμήθεια συσκευών υποστή-

ριξης ευρωζωνικής τηλεφωνίας 
(5.000)

• Μελέτη εφαρμογής αλλαγής χρή-
σης δημοτικού κτιρίου (1ο χιλ. 
Θέρμης – Τριαδίου) (9.046,66)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

• Προμήθεια βραχίονα κλοπής κλα-
διών υφιστάμενου πολυμηχανή-
ματος (70.000)

• Προμήθεια μηχανημάτων κήπου 
(25.000)

• Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων, 
εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού 
(15.000)

• Προμήθεια και τοποθέτηση εξο-
πλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων 
(20.000)

• Προμήθεια κάδων κομποστοποί-
ησης (58.900)

• Διαχειριστική μελέτη δάσους Ισεν-
λή (33.000)

• Μελέτη καλλιέργειας δάσους 
Μονοπήγαδου (5.000)

• Συμφωνία πλαίσιο για την υποβο-
ήθηση της Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος και Πρασίνου (20.000)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

• Προμήθεια απορριμματοφόρου 
(230.000)

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας 
(25.000)

• Δαπάνες Κοινωνικού Παντοπω-
λείου (10.000)

• Δαπάνες Κοινωνικού Φαρμακείου 
(10.000)

• Προμήθεια εξοπλισμού και εργα-
λείων Πολιτικής Προστασίας 
(10.000)

• Μελέτη 6ου Δημοτικού Θέρμης 
(100.000)

• Επικαιροποίηση μελέτης 2ου 
Λυκείου Θέρμης (100.000)

• Μελέτη εφαρμογής, ενεργειακής 
αναβάθμισης και επανάχρησης 
δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση 
των υπηρεσιών του (50.000)

• Μελέτη πυροπροστασίας σχο-
λικών κτιρίων Δήμου Θέρμης 
(50.000)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

• Πράξη εφαρμογής σε τμήμα της 
περιοχής ΕΜΟ της κοινότητας Θέρ-

μης (10.000)
• Πράξη εφαρμογής σε τμήμα του 

αποχαρακτηρισμένου αρχαιο-
λογικού πάρκου της κοινότητας 
Θέρμης (10.000)

• Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από 
ρυμοτομία (100.00)

ΝΕΑ ΕΡΓΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

• Υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
(έξυπνη πόλη) (1.462.800)

• Εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού 
στην περιοχή επέκτασης Θέρμης 
(500.000)

• Συμπληρωματικές μελέτες παιδι-
κού σταθμού Ν. Ραιδεστού (37.200)

• Ασφαλτόστρωση αστικής οδοποι-
ίας (100.000)

• Επικαιροποίηση μελέτης έργου 
αγροτικής οδοποιίας (37.200)

• Απόδοση των επιχορηγούμενων 
χρημάτων στη ΔΕΥΑΘ ως φορέα 
εκτέλεσης του έργου του αποχε-
τευτικού δικτύου (50.000)

• Προμήθεια δύο καινούργιων επι-
βατικών οχημάτων (38.000)

• Προμήθεια ημιφορτηγού με καρό-
τσα (40.000)

• Προμήθεια βραχίονα κοπής κλα-
διών νέου πολυμηχανήματος 
(96.000)

• Προμήθεια λεπίδας εκχιονισμού 
(30.000)

• Προμήθεια αυτόνομου αλατοδια-
νομέα (46.000)

• Προμήθεια μικρού λεωφορείου 
μεταφοράς ΑμεΑ (100.000)

• Προμήθεια press container μετα-
φοράς απορριμμάτων (42.000)

• Επικαιροποίηση Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
Δήμου Θέρμης (25.000)

• -Τεχνική περιβαλλοντική μελέτη 
έργου αποκατάστασης κατολίσθη-
σης Κ. Σχολαρίου (10.000)

• Υλοποίηση Γεωγραφικού Συστή-
ματος Πληροφοριών για τον υπο-
λογισμό των Δημοτικών Τελών 
Δήμου Θέρμης (150.000)

• Προμήθεια δύο λεπίδων εκχιο-
νισμού για τα NAVARA (22.500)

• Προμήθεια δύο φορητών αλατιέ-
ρων για τα NAVARA (22.500)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

• Συντήρηση νεκροταφείων (30.000)
• Π ρ ο μ ή θ ε ι α  ο σ τ ε ο θ υ ρ ί δ ω ν 

(100.000)
• Υποστηρικτικές μελέτες νέων κοι-

μητηρίων (5.000)
• Μελέτη αξιοποίησης οικοπέδου 

και ανέγερσης κτίσματος οστεο-
φυλακίου (Πλαγιάρι) (6.482)

Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως απο-
καταστάσεις βλαβών σε τσιμεντο-
στρωμένους και ασφαλτοστρωμέ-
νους δρόμους, σε πινακίδες ρύθμισης 
κυκλοφορίας, και ονοματοδοσίας 
οδών, καθρέφτες ελέγχου κυκλοφο-
ρίας οχημάτων, τοποθέτηση κώνων 
και εμποδίων πεζοδρομίων, επισκευ-
ές ξύλινων κατασκευών σε κοινόχρη-
στους χώρους (κιόσκια, παγκάκια, 
ξύλινα γεφυράκια, κ.λπ.), υδραυλικές, 
οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργα-
σίες και εργασίες ελαιοχρωματισμών 
σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά 
και σχολικά κτίρια, σιδηρουργικές 
εργασίες, κατασκευή επίπλων για διά-
φορες υπηρεσίες του δήμου, δημο-
τικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, 
σχολεία κ.ο.κ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αναλυτικότερα, από τα 955 συνολικά 
αιτήματα, τα 159 αφορούσαν αιτήμα-
τα σχολείων. Από τα συνεργεία του 
Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπι-
στασίας, ολοκληρώθηκαν τα 100 και 
άλλα 31 επιπλέον που υποβλήθηκαν 
πριν από το β΄ τρίμηνο του 2022 και 
εκκρεμούσαν, είτε λόγω έλλειψης 
προσωπικού και φόρτου εργασί-
ας, είτε λόγω έλλειψης υλικών. Τα 
αιτήματα των σχολείων αφορούσαν 
κατασκευές ή επισκευές επίπλων και 
εξοπλισμού (ντουλάπες, ερμάρια, 
καθίσματα, θρανία, πάγκοι, φελο-
πίνακες, πίνακες ανακοινώσεων, 
παγκάκια), θύρες και κουφώματα, 
ελαιοχρωματισμούς πάσης φύσε-
ως, αποκαταστάσεις περιφράξεων 
(κιγκλιδώματα, τοιχεία), διάφορες 
σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικά 
κάγκελα, μικροί κάδοι απορριμμά-
των), υδραυλικές επεμβάσεις σε 

χώρους υγιεινής, αποκαταστάσεις 
βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης και απορροής ομβρίων 
(υδρορροές), επισκευές στο δίκτυο 
θέρμανσης και αντικαταστάσεις 
θερμαντικών σωμάτων, διάφορες 
οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, 
δάπεδα, πλακοστρώσεις κ.λπ.), ηλε-
κτρολογικές εργασίες (βραχυκυκλώ-
ματα, αντικατάσταση φωτιστικών 
και λαμπτήρων, επισκευές σε πρίζες, 
ηλεκτρικές κλειδαριές και κουδούνια, 
αποκατάσταση φωτισμού αύλειων 
χώρων, έκτακτες ανάγκες κ.ο.κ.

ΚΑΜΕΝΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
Το Τμήμα Συντήρησης δέχεται και 
διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα των 
πολιτών για καμένους λαμπτήρες στο 
δημοτικό φωτισμό οδών και κατά 
περίπτωση, διαβιβάζει σε εξωτερι-
κούς συνεργάτες ή εκτελεί με δικά 
του συνεργεία ηλεκτρολόγων, τις 
εργασίες αποκατάστασης. Μέσα στο 
Β΄ τρίμηνο του 2022, διαχειρίστηκε 
265 αιτήματα πολιτών και προέδρων 
των τοπικών κοινοτήτων, που αφο-
ρούσαν στη συντήρηση του δημοτι-
κού φωτισμού (καμένοι λαμπτήρες). 
Προέβη σε αντικατάσταση 450 
λαμπτήρων περίπου, σε όλο το δήμο 
Θέρμης για το φωτισμό οδών, παιδι-
κών χαρών, κοινόχρηστων χώρων, 
δημοτικών κτιρίων, καθώς και στην 
αντιμετώπιση πολλών περιπτώσε-
ων βραχυκυκλωμάτων στο δίκτυο 
φωτισμού. Εκκρεμεί η αναφορά για 
τους λαμπτήρες που αντικαταστάθη-
καν από εξωτερικούς συνεργάτες, 
μέσω αναθέσεων υπηρεσιών, αφού 
δεν έχει ενημερωθεί ακόμη το Τμήμα, 
από την επιτροπή παραλαβής εργασι-
ών των ανωτέρω αναθέσεων.
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Σημαντικό ήταν το ποσοστό επιτυχίας των 
αποφοίτων των λυκείων του δήμου Θέρ-
μης στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. 
Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία από τα 
πέντε Γενικά Λύκεια και το Επαγγελματικό 
Λύκειο Βασιλικών, περίπου δύο στους 
τρεις αποφοίτους εισήλθαν σε κάποιο 
από τα τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων. Ειδικότερα, σε σύνολο 
494 αποφοίτων εισήχθησαν σε ΑΕΙ 333, 

ποσοστό 67,4%. Το ΓΕΛ με το υψηλότερο 
ποσοστό επιτυχίας είναι το 1ο ΓΕΛ Μίκρας 
καθώς πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις 
οι 66 από τους συνολικά 86 αποφοίτους, 
ποσοστό 76,74%. Ακολουθούν το 1ο ΓΕΛ 
Θέρμης με 75,86% (66 από τους 87) και το 
ΓΕΛ Βασιλικών με 72,41% (42 από τους 58). 
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα ανά σχολείο 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, 
Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας, 
Στέλιος Αποστόλου αναφέρει: «Με αφορ-
μή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των πανελλαδικών εξετάσεων θα ήθελα 
να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
στα παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
να τους ευχηθώ καλές σπουδές και καλή 
σταδιοδρομία. Ένας νέος δρόμος ανοίγεται 
μπροστά τους, γεμάτος γνώσεις και πολύ-
τιμες εμπειρίες που θα αποτελέσουν την 
αρχή μιας νέας σελίδας για τη ζωή τους. 
Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τους συνο-
δοιπόρους τους σε αυτόν τον δύσκολο 
δρόμο, γονείς και εκπαιδευτικούς, που 
στάθηκαν ακούραστα δίπλα τους, σε 
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.
Για όσους μαθητές δεν πέτυχαν τον στόχο 
τους τη φετινή χρονιά, τους υπενθυ-

μίζουμε ότι στη ζωή οι ευκαιρίες είναι 
πολλές και οφείλουμε να κυνηγήσουμε 
τα όνειρά μας με αποφασιστικότητα και  
αισιοδοξία, κοιτώντας με θαρραλέα ματιά 
τη ζωή, χωρίς να επηρεαζόμαστε από  
οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα στις 
εξετάσεις. Κλείνοντας θα ήθελα να δια-
βεβαιώσω τα νέα παιδιά, τις οικογένειές 
τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς ότι 
εμείς ως Δημοτική Αρχή παραμένουμε 
πάντα στο πλευρό τους στηρίζοντάς τους 
σε κάθε βήμα τους».

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υψηλό το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών του δήμου 
Θέρμης στις πανελλαδικές

ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ως τις 5.30 θα λειτουργούν 22 νηπιαγωγεία 
και δημοτικά του δήμου Θέρμης

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ

Σημαντικές διακρίσεις από τις αθλήτριες 
του ΑΠΣ «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ»

Είκοσι δύο νηπιαγωγεία και δημοτι-
κά σχολεία περιλαμβάνονται μεταξύ 
αυτών τα οποία θα λειτουργήσουν 
με διευρυμένο ωράριο κατά το σχο-
λικό έτος 2022-23. Σύμφωνα με όσα 
ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας 
πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
στο οποίο έχουν ενταχθεί σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά 
σχολεία, τα οποία θα εφαρμόσουν το 
νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα των 
ολοήμερων, το οποίοι θα διαρκεί έως 
και τις 5:30 μμ αντί τις 4 μμ που ίσχυε τα 
προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με την 
ίδια ανακοίνωση, για την επιλογή των 

σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη 
κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό 
του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών 
που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο 
αριθμός των λειτουργούντων ολοήμε-
ρων τμημάτων. Το πιλοτικό πρόγραμμα 
θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των 
τμημάτων που λειτουργούν σήμερα 
ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 
τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
περιφέρεια. 
Στο δήμο Θέρμης σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση περιλαμβάνο-
νται είκοσι δύο σχολικές μονάδες και 
συγκεκριμένα: 4ο Νηπιαγωγείο Θέρμης, 
5ο Νηπιαγωγείο Θέρμης, 1ο Νηπιαγω-

γείο Νέας Ραιδεστού, 1ο Νηπιαγωγείο 
Πλαγιαρίου, δημοτικό σχολείο Αγίας 
Παρασκευής, δημοτικό σχολείο Αγίου 
Αντωνίου, δημοτικό σχολείο Βασιλι-
κών, 1ο δημοτικό σχολείο Θέρμης, 2ο 
δημοτικό σχολείο Θέρμης, 3ο δημοτικό 
σχολείο Θέρμης – Τριαδίου, 4ο δημο-
τικό σχολείο Θέρμης, 5ο δημοτικό 
σχολείο Θέρμης-Τριαδίου, 1ο δημοτικό 

σχολείο Καρδίας, 2ο δημοτικό σχο-
λείο Καρδίας, δημοτικό σχολείο Κάτω 
Σχολαρίου, 1ο δημοτικό σχολείο Νέας 
Ραιδεστού, 2ο δημοτικό σχολείο Νέας 
Ραιδεστού, δημοτικό σχολείο Νέου 
Ρυσίου, 1ο δημοτικό σχολείο Πλαγι-
αρίου, δημοτικό σχολείο Ταγαράδων, 
1ο δημοτικό σχολείο Τριλόφου και 2ο 
δημοτικό σχολείο Τριλόφου. 

δων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα καθώς και 
άλλα πέντε μετάλλια και διακρίσεις σε 
εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις. 
Αντιστοίχως, η ομάδα των Κορασίδων 
κατέκτησε κι αυτή τρία μετάλλια, ενώ 
σημαντικές ατομικές διακρίσεις πέτυχαν 

και άλλες τρεις αθλήτριες του Συλλόγου. 
Ο ΑΠΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ έχει στο δυναμικό 
του περίπου εξήντα παιδιά τα οποία 
προπονούνται στο γυμναστήριο του 
4ου δημοτικού σχολείου Θέρμης και στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις στη Μίκρα. 

ΣΧΟΛΕΙΟ
1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ
2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ
ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
1ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ
2ο ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ
87
86
79
58
86
98

494

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
66
62
40
42
66
57

333

ΠΟΣΟΣΤΟ 
75,86%
72,09%
50,63%
72,41%
76,74%
58,16%
67,40%

Τις ομάδες Νεανίδων και Κορασίδων 
του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου 
«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» υποδέχθηκε την Τρίτη 12 
Ιουλίου, στο γραφείο του, ο δήμαρχος 
Θέρμης. Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
συνεχάρη τα μέλη των δύο ομάδων 
καθώς και την προπονήτρια και αντιπρό-
εδρο του Συλλόγου Ία Χαρανά, για τα 
μετάλλια και τις σημαντικές διακρίσεις 
τις οποίες κατέκτησαν σε πανελλήνιους 
και διεθνείς αγώνες και διοργανώσεις. «Ο 
Σύλλογος ‘ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ’ κάνει σπουδαία 
δουλειά και αξίζει την αναγνώριση και 

τη στήριξη όλων μας. Θέλω να συγχαρώ 
τα στελέχη του Συλλόγου, ιδιαιτέρως 
την κα Χαρανά και φυσικά όλα τα παιδιά 
αλλά και τους γονείς τους για όσα έχουν 
επιτύχει, διότι, εκτός από τις διακρίσεις, 
η ρυθμική γυμναστική συμβάλλει πρώτα 
απ’ όλα στη διάπλαση του χαρακτήρα των 
παιδιών. Εμείς ως δήμος, θα συνεχίσουμε 
να είμαστε στο πλευρό τους, εξαντλώντας 
κάθε δυνατότητα που έχουμε», επισήμα-
νε σε δήλωσή του ο κ. Παπαδόπουλος. 
Παρουσιάζοντας τις ομάδες η κα Χαρα-
νά ενημέρωσε ότι η ομάδα των Νεανί-
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ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα τα οποία τίθενται εκτός 
λειτουργίας όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση».
Παράλληλα, με επιστολή του προς όλους τους βουλευτές 
Β’ Θεσσαλονίκης ο κ. Παπαδόπουλος τους κοινοποίησε τη 
μηνυτήρια αναφορά και τους ζητά να αναδείξουν το θέμα 
μέσω της διαδικασίας Κοινοβουλευτικού ελέγχου, ώστε να 
υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις από 
τους αρμόδιους υπουργούς. 
Πέραν αυτών, την Τρίτη 12 Ιουλίου, ο δήμαρχος Θέρμης 
δέχθηκε στο γραφείο του τον διευθυντή περιοχής Ανατο-
λικής Θεσσαλονίκης του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Γεώργιο Μήτσιου και 
τον τομεάρχη Μελετών κ. Γιάννη Κοντίδη προς τους οποίους 
εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του, τόσο για τις πολύ-
ωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης, όσο και για την πλήρη 
απουσία ενημέρωσης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, 
ζήτησε, για άλλη μια φορά, να προχωρήσουν επιτέλους 
οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του 
δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα με 
τις συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης τα οποία πλήττουν 
διαρκώς τις κοινότητες της δημοτικής ενότητας Μίκρας. 
Κατά τη συνάντηση τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσαν 
τον δήμαρχο ότι πρόκειται να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες 
και παρεμβάσεις ώστε να μην συμβεί στο εξής ανάλογο 
περιστατικό. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ
Τέλος, την Τρίτη 12 Ιουλίου, ο δήμαρχος Θέρμης συγκάλεσε 
σύσκεψη με τους προέδρους των κοινοτήτων Τριλόφου, 
Καρδίας και Πλαγιαρίου καθώς και τους εκπροσώπους των 
Επαγγελματιών της δημοτικής ενότητας Μίκρας με μονα-
δικό θέμα τον συντονισμό των ενεργειών για την άσκηση 
ένδικων μέσων σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ και κάθε άλλου 
αρμόδιου φορέα, προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις 
για τις ζημιές τις οποίες υπέστησαν οι επαγγελματίες και οι 
κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως «ο 
δήμος θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων και των επαγ-
γελματιών με όποιο τρόπο χρειαστεί». Κάλεσε όλους όσοι 
έχουν υποστεί ζημιές από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης 
να καταθέσουν αγωγές διεκδίκησης αποζημιώσεων. «Δεν 
θα πρέπει να υπάρξει ούτε ένας επαγγελματίας, ούτε ένας 
κάτοικος που έχει υποστεί ζημία και να μην καταθέσει αγωγή 
αποζημίωσης. Εμείς ως δήμος θα αναλάβουμε κάθε δαπάνη 
την οποία θα κάνει η Ένωση Επαγγελματιών Μίκρας που θα 
αφορά τη διαδικασία διεκδίκησης αποζημιώσεων». 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ

Μήνυση του δημάρχου Θέρμης κατά ΔΕΔΔΗΕ 
και στήριξη στους επαγγελματίες που ζημιώθηκαν 

Στη μηνυτήρια αναφορά του ο δήμαρχος Θέρμης, αφού 
αναφέρεται αναλυτικά στις διακοπές ηλεκτροδότησης 
τονίζει ότι «οι αρμόδιοι ήταν απολύτως ανύπαρκτοι και 
ουδεμία ανταπόκριση υπήρχε στις εκκλήσεις των δημοτών. 
Όλοι οι υπεύθυνοι του ΔΕΔΔΗΕ όχι μόνον δεν παρείχαν την 
παραμικρή ενημέρωση στους κατοίκους, αλλά ούτε απα-
ντούσαν στις κλήσεις τους, όπως επίσης δεν απαντούσαν και 
στις δικές μου κλήσεις ως δημάρχου». Ο κ. Παπαδόπουλος 
υπογραμμίζει παράλληλα πως «οι παραπάνω περιοχές αντι-
μετωπίζουν συχνά και εκτεταμένα προβλήματα διακοπής 
ηλεκτροδότησης που επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις 
στους κατοίκους και βεβαίως στους επαγγελματίες της 
περιοχής όπως για παράδειγμα η καταστροφή οικιακών 
ηλεκτρικών συσκευών, η καταστροφή εμπορευμάτων, το 
κλείσιμο καταστημάτων τροφικής αλυσίδας (σούπερ μάρ-
κετ), ψυχαγωγίας κ.λπ. και κυρίως θέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία, σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή κατοίκων 
των περιοχών αυτών του Δήμου που υποστηρίζονται από 

Μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, 
σε βάρος των υπευθύνων του Διαχειριστή 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΔΔΗΕ) καθώς και κατά παντός υπευθύνου, κατέ-
θεσε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 
Η μηνυτήρια αναφορά αφορά την εκτός κάθε λογικής 
και ανοχής, πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης η 
οποία συνέβη το διήμερο 8 και 9 Ιουλίου 2022 στην 
κοινότητα Τριλόφου, καθώς και τις πολύωρες, αν και 
μικρότερης διάρκειας διακοπές ηλεκτροδότησης στις 
κοινότητες Καρδίας και Πλαγιαρίου, στις 9 Ιουλίου. 
Παράλληλα, ο δήμος Θέρμης προέβη και σε μια σειρά 
άλλων ενεργειών προκειμένου να αναδείξει για 
πολλοστή φορά το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει 
με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
περιοχή, αλλά και για να βοηθήσει κατοίκους και 
επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες, να 
διεκδικήσουν αποζημιώσεις.  

Ο δήμαρχος Θέρμης με τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ.

 Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επέδειξαν αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
στην αποκατάσταση της βλάβης.

Ο δήμος Θέρμης θα στηρίξει τους πληγέντες στη διεκδίκηση 
αποζημιώσεων. 

Σε δήλωσή του σχετικά με τις διακοπές 
ηλεκτροδότησης το διήμερο 8 και 9 
Ιουλίου ο δήμαρχος Θέρμης τονίζει 
ότι «αυτά τα οποία συνέβησαν ήταν 
πρωτοφανή. Δεν αναφέρομαι μόνον 
στην καθολική διακοπή ρεύματος επί 
σχεδόν είκοσι ώρες στον Τρίλοφο και 
σε μικρότερης διάρκειας διακοπές 
σε Καρδία και Πλαγιάρι. Αναφέρομαι 
πρωτίστως στο γεγονός ότι οι αρμόδιοι 
του ΔΕΔΔΗΕ μας αγνόησαν. Δεν έβγαι-
νε κανείς υπεύθυνος στο τηλέφωνο 
να ενημερώσει τους κατοίκους, τους 
επαγγελματίες αλλά ούτε και εμένα, για 
το τι συνέβη και πόσος χρόνος θα χρει-
αζόταν για να αποκατασταθεί η βλάβη. 
Έκαναν σχεδόν δώδεκα ώρες για να 
εντοπίσουν το σημείο της βλάβης. Εάν 
ζητούσαν τη βοήθεια του δήμου, εάν 
απαντούσαν στα τηλεφωνήματά μου, 
θα μπορούσε ο δήμος με την ομάδα 
Πολιτικής Προστασίας που διαθέτει να 
τους βοηθήσει να φτάσουν γρήγορα 
στο σημείο της βλάβης και να την απο-
καταστήσουν στον ελάχιστο δυνατό 
χρόνο. Όμως αυτοί μας αγνόησαν. 
Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που 
γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης 
σε αυτές τις περιοχές. Υπήρξαν πολλές 
και στο παρελθόν, όχι φυσικά τέτοιας 
διάρκειας, ωστόσο όμως, προκάλεσαν 
πολλές ζημίες σε οικιακές συσκευές 
και σε επαγγελματίες. Ο ΔΕΔΔΗΕ μας 
είχε υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει στη 
συντήρηση και την αναβάθμιση του 
δικτύου ώστε να μην επαναληφθούν 
αυτά τα φαινόμενα. Εκ των πραγμάτων, 
όμως, αποδείχθηκε ότι όσα υποσχέ-
θηκαν, δεν έγιναν. Ο κόμπος έφτασε 
πλέον στο χτένι. Εμείς ως δήμος δεν 
θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ήδη, 
κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά 
των υπευθύνων του ΔΕΔΔΗΕ καθώς 
και κατά παντός υπευθύνου, ώστε η 
Δικαιοσύνη να αναζητήσει και να απο-
δώσει ευθύνες εκεί που πρέπει. Παράλ-
ληλα, ενημερώσαμε τους βουλευτές 
και ζητήσαμε την παρέμβασή τους 
ώστε να φτάσει το θέμα στη Βουλή 
προκειμένου οι αρμόδιοι υπουργοί να 
εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβη, γιατί 
συνέβη και να αναλάβουν δημόσια 
δέσμευση ότι το θέμα επιτέλους θα 
λυθεί. Τέλος, συγκάλεσα σύσκεψη με 
όλους τους εκπροσώπους, κατοίκων 
και επαγγελματιών από τις τρεις κοινό-
τητες και τους ζήτησα να καταθέσουν 
αγωγές διεκδίκησης αποζημιώσεων για 
τις τεράστιες ζημιές που υπέστησαν. 
Ο δήμος Θέρμης θα είναι στο πλευρό 
τους, με όποιο τρόπο χρειαστεί». 
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Για το θέμα της πολύωρης διακοπής ρεύματος υπήρξε 
παρέμβαση και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΕΘ 
Μιχάλης Ζορπίδης απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα την οποία 
κοινοποίησε και προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο 
Σταϊκούρα στην οποία αναφέρει τα εξής: “Το φαινόμενο 
των αλλεπάλληλων και εκτεταμένων διακοπών ηλε-
κτροδότησης στον Δήμο Θέρμης έχει επιφέρει τεράστια 
ταλαιπωρία στους Δημότες, μεγάλη οικονομική ζημία 
στους επαγγελματίες της περιοχής, τη στιγμή που έθεσε 
σε κίνδυνο την υγεία κατοίκων οι οποίοι χρησιμοποιούν 
ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το διήμερο 8 και 9 Ιουλίου 
σημειώθηκαν πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης στην 
Δημοτική Ενότητα Μίκρας και στη κοινότητα Τριλόφου 
για σχεδόν είκοσι ώρες, στη Καρδιά για εφτά και στο 
Πλαγιάρι για τέσσερις ώρες. 

Όπως έχουμε πληροφορηθεί η αγωνία των δημοτών 
και οι εκκλήσεις τους για επίσημη ενημέρωση από τους 
υπεύθυνους της ΔΕΔΔΗΕ έπεσαν στο κενό, καθώς δεν 
απάντησε ποτέ και κανείς στις τηλεφωνικές τους κλήσεις, 
ενώ μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση 
επί του θέματος προς την Δημοτική Αρχή και τους δημότες.

Κύριε Υπουργέ, με την παρούσα ζητάμε την παρέμβαση 
σας ώστε να εντοπιστεί η αιτία των διακοπών ηλεκτρο-
δότησης στις ανωτέρω ημερομηνίες και να δοθεί άμεσα 
λύση για να μην ξαναέρθουν αντιμέτωποι οι κάτοικοι 
των συγκεκριμένων περιοχών με πολύωρα blackout 
ρεύματος και τις συνέπειες αυτών.

Παράλληλα, αιτούμαστε την καταγραφή της οικονομικής 
ζημίας που υπέστησαν οι επαγγελματίες και την απο-
ζημίωση τους, καθώς η ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση 
στην οποία βρισκόταν, μετά τις εκτεταμένες διακοπές 
ρεύματος, για πολλούς μετατράπηκε σε αδιέξοδο.

Τέλος, αιτούμαστε την καλύτερη αντιμετώπιση από 
πλευράς υπευθύνων της ΔΕΔΔΗΕ, ανάλογων φαινομένων 
καθώς οι συγκεκριμένες διακοπές ηλεκτροδότησης δεν 
ήταν μεμονωμένο αλλά συχνό φαινόμενο στον Δήμο 
Θέρμης, οι Δημότες του οποίου αξίζουν καλύτερης 
αντιμετώπισης και πληροφόρησης. Αναμένουμε την 
θετική σας αντίδραση στα παραπάνω αιτήματα και 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για άμεση βελτίωση της 
κατάστασης”. 

Παρέμβαση του 
Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του 
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης η οποία έχει ως εξής: α) Των υπόλογων και ποινι-
κά υπεύθυνων φυσικών προσώπων – διοικούντων, διευθυντών και στελεχών της ανώνυμης 

εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και 
το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της συμβολής των οδών Περραιβού 20 
και Καλλιρόης αρ. 5.
β) παντός άλλου υπευθύνου προκύψει.

Η ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Με την παρούσα μήνυσή μας ζητούμε την ποινική δίωξη, την παραπομπή σε δίκη και τη νόμιμη καταδίκη 
των μηνυόμενων και παντός άλλου υπευθύνου προκύψει, καθότι, στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας του 
Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα:
Στον Τρίλοφο (με πληθυσμό άνω των 8.000 κατοίκων) από την Παρασκευή 8/7/2022 από ώρα 18.00 έως 
το Σάββατο 9/7/2022 ώρα 14.25 επικράτησε ολική διακοπή ρεύματος (ολικό black out) απροειδοποίητα 
και χωρίς ενημέρωση από τη ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το χρόνο αποκατάστασης της διακοπής. 
Στην Καρδία (με πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκων) το Σάββατο 9/7/2022 από ώρα 9.00 έως 16.00 
επικράτησε ολική διακοπή ρεύματος (ολικό black out) απροειδοποίητα και χωρίς ενημέρωση από τη 
ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το χρόνο αποκατάστασης της διακοπής. 
Στο Πλαγιάρι (με πληθυσμό άνω των 7.000 κατοίκων) την Παρασκευή 8/7/2022 από ώρα 21.00 έως 
00.30 επικράτησε ολική διακοπή ρεύματος (ολικό black out) απροειδοποίητα και χωρίς ενημέρωση 
από τη ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το χρόνο αποκατάστασης της διακοπής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των ωρών και ημερών που διήρκεσαν οι ως άνω διακοπές ηλεκτροδότησης, οι 
αρμόδιοι ήταν απολύτως ανύπαρκτοι και ουδεμία ανταπόκριση υπήρχε στις εκκλήσεις των δημοτών. 
Όλοι οι υπεύθυνοι του ΔΕΔΔΗΕ όχι μόνον δεν παρείχαν την παραμικρή ενημέρωση στους κατοίκους, 
αλλά ούτε απαντούσαν στις κλήσεις τους, όπως επίσης δεν απαντούσαν και στις δικές μου κλήσεις ως 
δημάρχου.
Γίνεται αντιληπτό, ότι η ως άνω απαράδεκτη αντιμετώπιση επέτεινε το πρόβλημα καθώς οι αρμόδιοι 
δεν ελάμβαναν καν γνώση της κατάστασης ακόμη και από υπηρεσιακούς παράγοντες, με αποτέλεσμα 
την έτι πλημμελέστερη αντιμετώπιση της κατάστασης. Η ως άνω αδυναμία επικοινωνίας, έχει ιδιαίτερη 
σημασία καθώς αποκλείει την έγκαιρη γνώση εκ μέρους των αρμοδίων, τυχόν ιδιαζόντων προβλημά-
των που θα έπρεπε να τύχουν προτεραιοποίησης ως προ της αντιμετώπισή τους από τους αρμοδίους 
της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Οι παραπάνω περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά και εκτεταμένα προβλήματα διακοπής 
ηλεκτροδότησης που επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στους κατοίκους και βεβαίως στους επαγγελμα-
τίες της περιοχής όπως για παράδειγμα η καταστροφή οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, η καταστροφή 
εμπορευμάτων, το κλείσιμο καταστημάτων τροφικής αλυσίδας (σούπερ μάρκετ), ψυχαγωγίας κλπ και 
κυρίως θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, σωματική ακεραιότητα και την ίδια τη ζωή  κατοίκων των περιοχών 
αυτών του Δήμου που υποστηρίζονται από ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα τα οποία τίθενται εκτός 
λειτουργίας όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση.
Οι υπηρεσίες του Δήμου, εγώ προσωπικά ως δήμαρχος και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων δέχθηκαν μεγάλο 
αριθμό κλήσεων από αγανακτισμένους πολίτες με μικρά και νεογέννητα παιδιά ή με υπερήλικες που 
έχουν υπό την επίβλεψη και μέριμνά τους, από  άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρειάζονται 
τεχνική αναπνευστική υποστήριξη και κινδύνευαν από την αδυναμία λειτουργίας των συσκευών παρο-
χής οξυγόνου καθώς και από τους επαγγελματίες των περιοχών αυτών οι οποίοι ζημιώθηκαν σοβαρά 
λόγω της καταστροφής των προϊόντων και εμπορευμάτων τους, του κλεισίματος των καταστημάτων 
τους σε μια εποχή μάλιστα που μετά από δυο χρόνια πανδημίας προσπαθούν να επαναλειτουργήσουν. 
Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό που η ΔΕΔΔΗΕ ως φορέας διαχείρισής της 
οφείλει να εξασφαλίζει προς τους πολίτες συνεχόμενα και αδιατάραχτα  και με σεβασμό προς τις αξι-
οπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Οι εδώ και πολλά χρόνια οι συνεχόμενες απροειδοποίητες διακοπές 
σε συγκεκριμένες περιοχές χωρίς ενημέρωση αποκατάστασης  υποδεικνύει την διαρκή και παντελή 
αδιαφορία από μέρους των υπευθύνων προς τους πολίτες και επαγγελματίες των περιοχών αυτών. 
Η ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα τα τεχνικά της προβλήματα σε αυτές τις περιοχές του 
Δήμου Θέρμης. 
Η μη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης με τεχνικές λύσεις αναγκαίες για τις περιοχές αυτές, η μεγάλης 
διάρκειας απροειδοποίητες διακοπές ηλεκτροδότησης, η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την αποκα-
τάσταση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι υπεύθυνοι της ΔΕΔΔΗΕ παραβαίνουν σοβαρά τα καθήκοντά 
τους ως προς την απρόσκοπτη και υπεύθυνη από μέρους τους παροχή του βασικότερου (μαζί με το 
νερό) κοινωνικού αγαθού προς τους πολίτες.     
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι τα ως άνω προβλήματα που αποτελούν απειλή για την υγεία και 
σωματική ακεραιότητα του πληθυσμού, κυρίως όταν αφορούν στην τρίτη ηλικία ή σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού εν γένει, καθίστανται πλέον ευθέως απειλητικά για την ίδια τη ζωή τους.
Επειδή η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου και ως εκ της ιδιότητάς της αυτής είναι 
υπεύθυνη για την λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα, καθώς και τη διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.
Επειδή ιδίως και κυρίως εκ της γενικής και πλήρους διακοπής ηλεκτροδότησης προέκυψε άμεσος κίνδυ-
νος στους πολίτες λόγω ελλείψεως δυνατότητας επαρκούς σιτίσεως αλλά και, ιδίως, στους πάσχοντες 
που χρησιμοποιούν μηχανήματα όσο και στους χρήστες του οδικού δικτύου.
Επειδή πρέπει να διερευνηθεί αν οι αρμόδιοι της καθ’ ης η παρούσα προέβησαν στις ενδεδειγμένες 
ενέργειες προς αποτροπή της επέλευσης των καταστροφικών για τους κατοίκους αποτελεσμάτων όπως 
και της έκθεση σε κίνδυνο τόσο της υγείας και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής.
Επειδή πέραν της διερεύνησης του «κατασταλτικού» σκέλους θα πρέπει να διερευνηθεί και αν οι υπεύ-
θυνοι της καθ’ ης επέδειξαν τη δέουσα επιμέλεια για την συντήρηση και καλή λειτουργία του δικτύου 
της εν όψει και της ιδιαίτερης υποχρέωσης προς τούτο ένεκα του ευαίσθητου χαρακτήρα του εν λόγω 
τομέα αρμοδιότητος τους και της θεμελιώδους σημασίας του για την ανθρώπινη ζωή.
Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ
Την διερεύνηση της τυχόν τελέσεως ποινικών αδικημάτων εκ μέρους
των υπευθύνων από τις ως άνω εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.
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Σε δήλωσή του στο πλαίσιο των 
εγκαινίων ο κ. Παπαδόπουλος 
τόνισε πως «εγκαινιάζουμε 

σήμερα το Πάρκο φυτοποικιλότητας στο 
οποίο υπάρχουν πολλά φυτά απειλούμε-
να, τα οποία διατηρούνται και υπάρχει το 
γεννητικό τους υλικό μέσα από το οποίο 
γίνεται προσπάθεια να αναπαραχθούν. 
Παράλληλα, το Πάρκο είναι ένα εργαλείο 
για τους εκπαιδευτικούς, σε συνδυασμό 
με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης το 
οποίο λειτουργεί όπως είναι γνωστό 
στην Θέρμη και συγκεκριμένα στο ορεινό 
Λιβάδι».  

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρδίας 
Ιωακείμ Τρικαλιάρης τόνισε πως «το 
Πάρκο αποτελεί ένα στολίδι όχι μόνο 
για την Καρδία, αλλά για την ευρύτερη 
περιοχή» και απηύθυνε έκκληση σε 
όλους να συμβάλουν στην προσπάθεια 
προστασίας του από βανδαλισμούς: 
«Είναι σημαντικό  ο κάθε κάτοικος της 
περιοχής, το κάθε παιδί που παίζει και ο 
κάθε γονιός ή ακόμη και η κάθε παρέα ή 
επισκέπτης να θέσουν το Πάρκο υπό την 
προστασία τους και με ατομική ευθύνη 
να διαφυλάξουν το χώρο και τα φυτά». 

Η εξωτερική συνεργάτης του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, αρχιτέκτονας τοπίου, γεω-
πόνος, Μαρίνα Παναγιωτίδου, η οποία 
είχε την ευθύνη επίβλεψης της κατα-
σκευής του, σημείωσε πως το Πάρκο 
θα πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. «Λόγω της 
πανδημίας δεν μπορέσαμε να το κάνου-
με αυτό ακόμη πράξη. Ευελπιστούμε 
ωστόσο να έρθουν τα σχολεία μας για να 
γνωρίσουν φυτά σπάνια, απειλούμενα τα 
οποία είναι δύσκολο να τα προσεγγίσει 
κανείς στην φύση. Καλούμε την τοπική 
κοινωνία και τους όμορους δήμους να 
φέρουν τα παιδιά εδώ για να μάθουν 
τα φυτά της ελληνικής φύσης και να 
προστατέψουμε το περιβάλλον». Στη 
συνέχεια η κ. Παναγιωτίδου ξενάγησε 
όλους τους παρευρισκόμενους στους 
χώρους του Πάρκου και εξήγησε τη 
σπουδαιότητα αλλά και σπανιότητα 
των φυτών που φιλοξενούνται σε αυτό. 

Θερμές ευχαριστίες στο πλαίσιο της 
τελετής εξέφρασαν τόσο ο δήμαρχος όσο 
και ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρδίας 
προς τη Δρ. Ελένη Μαλούπα, διευθύντρια 
Ερευνών & Συντονίστρια Έργου από το 

Ινστιτούτο Φυτικής Αναπαραγωγής και 
Γενετικών Πηγών, καθώς και σε όλο το 
σπουδαίο επιστημονικό και τεχνικό προ-
σωπικό του Ινστιτούτου, αρχικά για την 
πρόταση που έκανε στον Δήμο θέρμης 
ώστε να δημιουργηθεί αυτό το πάρκο, 
αλλά και για την εξαιρετική τους δουλειά 
κατά το στάδιο της υλοποίησης. Μάλιστα 
η κυρία Μαλούπα ως εθνική εκπρόσωπος 
των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων στην 
Ευρώπη παρουσίασε το Πάρκο Φυτο-
ποικιλότητας Καρδίας στο 9ο Συνέδριο 
των Βοτανικών Κήπων της Ευρώπης τον 
περασμένο Μάιο, κάνοντας το γνωστό 
Παγκοσμίως.  

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν και 
προς την κ. Παναγιωτίδου για τις ακού-
ραστες προσπάθειές της ώστε να δημι-
ουργήσει αυτό το μοναδικό Πάρκο στον 
δήμο Θέρμης. Στα εγκαίνια του Πάρκου 
παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Από-
στολος Τσολάκης, Στυλιανός Αποστόλου, 
Αργύρης Μωραΐτης και Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης, και απλοί πολίτες οι 
οποίοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του 
Πάρκου. 

Το Πάρκο φυτοποικιλότητας εντάσσεται 
στο έργου CONSE PP, το οποίο υλοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργα-
σίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 
2014-2020”.

 
ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παράλληλα, την Κυριακή 3 Ιουλίου 
παρουσιάστηκε και η Έκθεση Παρου-
σίασης Αποτελεσμάτων του Καλλιτεχνι-
κού και του Σχεδιαστικού Διαγωνισμού 
του έργου «Conse-pp». Η εκδήλωση 
έγινε στην αίθουσα του Πνευματικού 
Κέντρου Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου 
Καρδίας όπου οι επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να δουν τα έργα που διακρίθη-
καν αλλά και το σύνολο των έργων που 
υποβλήθηκαν στους δυο διαγωνισμούς:  

- Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός με τίτλο: 
“Graffiti Green Parks”, ο οποίος στόχευσε 
στην εξεύρεση πρωτότυπων δημιουρ-
γικών καλλιτεχνικών έργων graffiti, 
για την ανάδειξη και την προβολή των 
φυτών προτεραιότητας στο σύγχρονο 
αστικό περιβάλλον,  

- Σχεδιαστικός Διαγωνισμός με τίτλο: 
“Your own biodiversity plants pot”, ο 

ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΦΥΤΑ

Εγκαινιάστηκε το Πάρκο 
Φυτοποικιλότητας Καρδίας

οποίος στόχευσε στην εξεύρεση και-
νοτόμων εναλλακτικών προτάσεων 
για την προστασία και κυρίως για την 
αύξηση των μικρών χώρων πρασίνου στο 
σύγχρονο αστικό περιβάλλον μέσω του 
σχεδιασμού πρότυπου «φυτοδοχείου/
παρτεριού βιοποικιλότητας». 

Στην τελετή που προηγήθηκε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο, ο δήμαρχος Θέρμης 
βράβευσε τις μαθήτριες Κατερίνα Ερμεί-
δου, Λύδια Βλασακίδου και το μαθητή 
Θεοφάνης Χατζηιορδάνου της Γ΄ τάξης 
του 3ου Γυμνασίου Μίκρας, οι οποίοι 
υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου κ. 
Παρασκευής Γάτσια, κέρδισαν το 1ο Bρα-
βείο στην κατηγορία Ιστοσελίδας στον 
Πανελλήνιο διαγωνισμό με θέμα: Ποντι-
ακός Ελληνισμός- μνήμες και όνειρα, 
παρελθόν, παρόν και μέλλον.  

Τον διαγωνισμό διοργάνωσαν η Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, 
το υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονί-
ας-Θράκης) και το Τμήμα Εκπαιδευτι-
κής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών 
Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ., υπό την αιγίδα του 
ελληνικού τμήματος της UNESCO και με 
την υποστήριξη της Έδρας Ποντιακών 
Σπουδών του ΑΠΘ και του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών. 
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 

91 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής 
αγωγής, από την Ελλάδα, την Κύπρο και 
την ομογένεια (Αυστραλία), περίπου 
6.000 μαθητές, 260 εκπαιδευτικοί και 
740 μαθητικές δημιουργίες σε διάφορες 
κατηγορίες. 

Ο κ. Παπαδόπουλος συνεχάρη τα τρία 
παιδιά για τον ιδιαίτερο ζήλο που έδει-
ξαν και ασχολήθηκαν με προσήλωση 
τόσο με την Ιστορία του Ποντιακού 
Ελληνισμού και την Γενοκτονία, όσο 
και με ζητήματα τεχνολογίας, αφού 
προχώρησαν στη δημιουργία Ιστοσελί-
δας. «Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά 
και στην καθηγήτριά τους, οι οποίοι 
παρά τις πραγματικά αντίξοες συνθή-
κες που βιώσαμε όλοι τα προηγούμενα 
δύο χρόνια, κατάφεραν όχι μόνο να 
συμμετέχουν, αλλά και να διακριθούν 
σε αυτόν τον ιδιαίτερο διαγωνισμό για 
την ιστορία του τόπου μας». 

Να σημειωθεί ότι η διεύθυνση της σελί-
δας που δημιούργησε η ομάδα ονομάζε-
ται «Πόντος-Δικαίωμα στην Μνήμη», με 
νονό τον καθηγητή Κ. Φωτιάδη. Παρα-
θέτουμε τις διευθύνσεις της Ιστοσελίδας 
των μαθητών:

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Ιουλίου τα εγκαίνια του Πάρκου Φυτο-
ποικιλότητας στην Καρδία από το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο. 
Πρόκειται για ένα Πάρκο πρότυπο, μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο φιλοξενεί 
χίλια φυτά από 70 φυτικά είδη και υποείδη τα οποία δεν υπάρχουν στο εμπόριο, 
αλλά είναι φυτά εξημερωμένα, τα οποία συλλέχθηκαν σε βοτανικές αποστολές 
και προήλθαν από άγρια είδη της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και των 
βόρειων συνόρων της χώρας. Το Πάρκο φυτοποικιλότητας είναι και ένας τόπος 
αναψυχής αφού διαθέτει και παιδική χαρά, ενώ σύντομα, όπως επισήμανε ο 
δήμαρχος Θέρμης, θα αποτελέσει και ένα χώρο – τόπο μάθησης καθώς θα συν-
δεθεί με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λιβάδι ώστε να μπορούν 
να το επισκέπτονται σχολεία από το δήμο Θέρμης αλλά και άλλων περιοχών.

Η αρχιτέκτονας Μαρίνα Παναγιωτίδου στη διάρκεια της ξενάγησης στο Πάρκο. 

Από τις βραβεύσεις των μαθητών.

Από την τελετή εγκαινίων του Πάρκου Φυτοποικιλότητας.
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ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ

Βοήθεια στην Πυροσβετική 
από την Πολιτική 
Προστασία του δήμου 
Θέρμης

Ουσιαστική βοήθεια στην προσπάθεια της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας να σβήσουν τη φωτιά η οποία 
ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Ιουλίου, στην 
περιοχή του Τριλόφου, προσέφεραν η αντιδημαρχία 
Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θέρμης μαζί και με 
τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Θέρμης και 
Μίκρας. «Μόλις ενημερωθήκαμε από την Πυροσβε-
στική για το συμβάν σπεύσαμε αμέσως στο σημείο 
της πυρκαγιάς με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα 
του δήμου, τρία μικρά και ένα μεγαλύτερο, καθώς 
και με ένα μηχάνημα έργου (JCB). Πολύ σημαντι-
κή ήταν και η βοήθεια την οποία προσέφεραν οι 
15 Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας της Θέρμης 
και της Μίκρας τους οποίους ευχαριστώ θερμά», 
δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας 
Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης.

Στο σημείο της φωτιάς βρέθηκε και ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος καθώς και η 
Πρόεδρος της Κοινότητας Τριλόφου Αικατερίνη 
Λιόλιου. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος, «η φωτιά 
ξεκίνησε από ψηλά, από το ρέμα μετά τα σχολεία. 
Κινδύνεψαν περίπου δέκα κατοικίες, αλλά ευτυ-
χώς δεν είχαμε αρνητικές εξελίξεις και η Πυρο-
σβεστική και η Αστυνομία, μαζί με την Πολιτική 
Προστασία του δήμου μας και τους Εθελοντές 
μας, ήταν εδώ και βοήθησαν αποτελεσματικά 

στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, όπως φυσικά και 
τα δύο ελικόπτερα που βοήθησαν πολύ ώστε να 
ανακόψουμε την ορμή της φωτιάς».

Σύμφωνα με τον κ. Κιουγιουμτζίδη η φωτιά 
ξεκίνησε από χωράφια στην περιοχή του Αγίου 
Παντελεήμονα, αλλά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα 
να καούν περίπου 25 στρέμματα γης. Τα αίτια τα 
οποία προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνά το 
αρμόδιο Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Με σημαντικά αποτελέσματα 
ολοκληρώθηκε η 2η Συνά-
ντηση Εργασίας στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας του Επενδυτικού 
Σχεδίου για την «Ολοκληρωμένη ενερ-
γειακή μετάβαση του Δήμου Θέρμης 
προς την κλιματική ουδετερότητα», που 
έλαβε χώρα με υβριδική μορφή, στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης και διαδι-
κτυακά την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022. 
Την συνάντηση χαιρέτησε ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην προτεραιότη-
τες που δίνει ο Δήμος στον ενεργειακό 
σχεδιασμό για την κλιματική αλλαγή, 
όπως ενδεικτικά ανέφερε μέσω του 
Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, του Σχεδίου Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων, του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, των 
έργων αντικατάστασης του δικτύου 
οδοφωτισμού, την εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ 
Θέρμης και την πρόβλεψη Ενεργειακού 
Γραφείου στο οργανόγραμμα του Δήμου. 
Ο Δρ. Νίκος Γκόνης παρουσίασε αρχικά 
τις βασικές αναλύσεις κόστους – οφέ-
λους τεχνολογικών λύσεων ενεργειακής 
αναβάθμισης κτιρίων, τα οφέλη από 
εξωτερικές οικονομίες καθώς και τη 
βασική μεθοδολογία επιλογής σεναρίου 
κόστους – οφέλους σε κτίρια οικιακού 

τομέα. Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Κουτσο-
μάρκος, σύμβουλος βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης και εκπρόσωπος του Project4 
παρουσίασε την υφιστάμενη ενεργειακή 
κατάσταση του κτιριακού αποθέματος 
κατοικιών της Θέρμης, το σημαντικό 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, άρα 
και κόστους, που διαθέτει καθώς και 
τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν 
από την ίδρυση υπηρεσίας μίας στάσης 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών ιδι-
οκτητών για ενεργειακή αναβάθμιση 
των κατοικιών τους. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο κ. 
Βασίλειος Μπέλλης στέλεχος της Ανα-
πτυξιακής Καρδίτσας ο οποίος ανέλυσε 
τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες 
σύστασης ενεργειακής κοινότητας. 
Παρουσιάστηκαν τα οφέλη και η εμπει-
ρία της Καρδίτσας από την λειτουργία 
ενεργειακής κοινότητας για την παρα-
γωγή ενέργειας από βιομάζα. Εν συνε-
χεία η Δρ. Νάντια Μπέσα, στέλεχος της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
αναφέρθηκε στο Παρατηρητήριο Βιώ-
σιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής 
Περιοχής της Θεσσαλονίκης όπου θέτει 
τα θεμέλια βασισμένα σε δεδομένα για 
μια πολιτική αναγέννησης της Θεσσα-
λονίκης και την διαμόρφωσή της σε μια 
ανταγωνιστική, συνεκτική, πράσινη 
και ανθεκτική μητρόπολη. Η εκπρό-

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενεργειακή μετάβαση του Δήμου Θέρμης προς 
την κλιματική ουδετερότητα

σωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης του 
τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κα 
Στέλλα Ψαροπούλου, ενημέρωσε τους 
εμπλεκόμενους για την ένταξη της Θεσ-
σαλονίκης στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες 
Πόλεις με χρονικό ορίζοντα το 2030 με 
γνώμονα και την στρατηγική αστικής 
ανθεκτικότητας του Δήμου. Τέλος η 
Δρ. Αναστασία Τασοπούλου, επίκουρη 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας αναφέρθηκε στην μεθοδολογία για 
τον συμμετοχικό ενεργειακό σχεδιασμό 
των Δήμων με την εμπειρία του ευρω-
παϊκού έργου 2ISECAP παρουσιάζοντας 
έννοιες κλειδιά όπως διακυβερνητική 

βιωσιμότητα και ζωντανά εργαστήρια οι 
οποίες συμβάλουν στην ολοκληρωμένη 
ενεργειακή μετάβαση.

Ακολούθησε συζήτηση με όλους τους 
εμπλεκόμενους οι οποίοι δήλωσαν το 
ενδιαφέρον τους να συνδράμουν τον 
Δήμο Θέρμης στην κατάρτιση ενός ρεα-
λιστικού Επενδυτικού Σχεδίου «Ολο-
κληρωμένης ενεργειακής μετάβασης 
προς την κλιματική ουδετερότητα», 
αλλά και να ανταλλάξουν εμπειρίες και 
τεχνογνωσία ως προς τον σχεδιασμό 
στρατηγικών και σχεδίων για κλιματικά 
ουδέτερες πόλεις εμπλέκοντας τους 
πολίτες. 



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ12 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Συνεχίζονται τα προγράμματα Δια Βίου 
Μάθησης στο δήμο Θέρμης 
Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στην Θέρμη ολοκληρώθηκε το δια ζώσης Πρό-
γραμμα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θέρμης, διάρκειας 25 ωρών, με αντικεί-
μενο ‘Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά’. Εκπαιδεύτρια του προγράμματος ήταν 
η χημικός κα Λευκοθέα Τρασανίδου και το πρόγραμμα παρακολούθησαν είκοσι 
εκπαιδευόμενοι στο 1ο Γυμνάσιο Θέρμης. Η εκπαίδευση έγινε με διαδραστικό 
τρόπο με αποτέλεσμα να μεταλαμπαδευτούν στους εκπαιδευόμενους σημα-
ντικές πληροφορίες και γνώσεις για τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και 
βότανα, τόσο για την ορθή χρήση τους όσο και για τα παρασκευάσματα που 
παράγονται, αλλά και τις αντενδείξεις που επιφέρουν. 

Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται σε συνεργασία με το υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση».  

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 θα ξεκινήσουν νέα τμήματα και ενημερώνονται 
οι πολίτες που ενδιαφέρονται ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα υποβολής αιτή-
σεων για συμμετοχή στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Για πληροφορίες 
και δηλώσεις συμμετοχής οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Δια 
Βίου Μάθησης:  

Τ 2313300739 επιλογή 1 για Κέντρο Κοινότητας και 3 για επιδόματα-παροχές  
Ταχ. Διεύθυνση: Απ. & Γρ. Ταβάκη 28, Θέρμη  
Email: e.chatzikonstantinou@thermi.gov.gr

Συνεχίζονται σε καθημερινή βάση 
από τη διεύθυνση Πρασίνου οι εργα-
σίες καλλωπισμού σε κοινόχρηστους 
χώρους, πάρκα και χώρους πρασίνου, 
σε κοινότητες του δήμου Θέρμης. 
Μέσα στον Ιούλιο η Αντιδημαρχία 
Πρασίνου σε συνεννόηση με τον 
πρόεδρο της κοινότητας Θέρμης 
Τριαδίου Ευστάθιο Πιστέλα, πραγ-
ματοποίησε εργασίες καθαρισμού 
χόρτων ενώ έγιναν και παρεμβάσεις 
εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθ-
μισης στο χώρο έξω από το ΚΑΠΗ 
Θέρμης με τοποθέτηση χλοοτάπητα 
καθώς και στο πάρκο που βρίσκεται 
στη συμβολή των οδών Κωνσταντι-
νουπόλεως και 28ης Οκτωβρίου στο 
Τριάδι. Επίσης, στο πάρκο του Τρια-
δίου φυτεύτηκαν ανθοφόρα δέντρα. 
Παράλληλα, εκτελέστηκαν εργασίες 
αποκατάστασης φθορών, επισκευές, 
συντηρήσεις και τοποθέτηση συστη-

μάτων αυτόματου ποτίσματος όπου 
απαιτούνταν.

Τέλος, έπειτα από σχετικό αίτημα 
της Διοίκησης της 2ης ΕΜΑΚ προς 
το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπα-
δόπουλο, συνεργεία της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου τοπο-
θέτησαν ανθοφόρα δένδρα και νέο 
χλοοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο 
όπου στεγάζεται η ΕΜΑΚ, στην 350 
ΠΚΒ εντός Α/Β ΣΕΔΕΣ.

Συνάντηση με τον κ. Παναγιώτη Τσίχλη, προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Ειδικών 

Επιχειρήσεων και Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είχε στις 6 

Ιουλίου, στο γραφείο του, στο δημαρχείο, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-

δόπουλος. Η συνάντηση έγινε έπειτα από επικοινωνία που είχε μια μέρα νωρίτερα 

ο δήμαρχος Θέρμης με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, ταξίαρχο 

κ. Χρήστο Μπουλούμπαση. Ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε τον κ. Μπουλούμπαση 

ότι ο δήμος Θέρμης αντιμετωπίζει προβλήματα στην υδροδότηση εξ αιτίας αλλε-

πάλληλων κλοπών εξοπλισμού, τόσο της ΔΕΥΑ Θέρμης, όσο και του ΔΕΔΔΗΕ και 

ζήτησε για άλλη μια φορά την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Στη συνάντηση που έγινε σήμερα στο δημαρχείο ο δήμαρχος Θέρμης παρουσίασε 

στο στέλεχος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ότι μόνον τον τελευταίο 

μήνα σημειώθηκαν 13 κλοπές εξοπλισμού της ΔΕΥΑΘ με αποτέλεσμα να σημειώ-

νονται αλλεπάλληλες διακοπές στην υδροδότηση. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε 

ο κ. Παπαδόπουλος «πολλές από τις διακοπές νερού οφείλονται σε διακοπές της 

ηλεκτροδότησης οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισμού της ΔΕΥΑΘ. 

Αρκετές απ’ αυτές τις διακοπές οφείλονται σε βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, 

για τις οποίες γίνονται συνεχείς οχλήσεις και επιστολές διαμαρτυρίας προς τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Υπάρχουν όμως και διακοπές στην ηλεκτροδότηση επειδή συμμορίες 

κλέβουν εξοπλισμό του ΔΕΔΔΗΕ (μετασχηματιστές), αλλά και της ΔΕΥΑΘ (καλώδια 

κ.λπ.) με αποτέλεσμα να τίθεται εκτός λειτουργίας βασικός εξοπλισμός της ΔΕΥΑΘ 

(στις γεωτρήσεις, στα αντλιοστάσια κ.ο.κ.) που διασφαλίζει την απρόσκοπτη 

υδροδότηση». Το τελευταίο τέτοιο επεισόδιο έγινε πριν από μερικές ημέρες όταν 

άγνωστοι «χτύπησαν» εγκατάσταση του ΔΕΔΔΗΕ σε μια γεώτρηση στην περιοχή 

της επέκτασης Θέρμης με αποτέλεσμα αυτή να τεθεί εκτός λειτουργίας, προκαλώ-

ντας διακοπή στην υδροδότηση. 

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος «έχουμε επισημάνει πολλές φορές αυτό το πρό-

βλημα και έχουμε υποβάλλει και μηνύσεις». Ο δήμαρχος Θέρμης ζήτησε από τον κ. 

Τσίχλη να υπάρξει εντατικότερη αστυνόμευση στην περιοχή, περιλαμβανομένων και 

των σημείων στα οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις που αφορούν την ύδρευση. 

Με την ευκαιρία της συνάντησης και προς γενικότερη ενημέρωση των κατοίκων 

του δήμου Θέρμης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θέρμης Δαμιανός Ζελελίδης ο οποίος 

ήταν «παρών», σημείωσε ότι ορισμένες διακοπές νερού οφείλονται στις εργασίες 

για την κατασκευή νέων δικτύων οπτικής ίνας, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς 

κατά τη διάρκειά τους προκαλούνται κάποιες φορές βλάβες στο υπάρχον δίκτυο 

και γίνεται διακοπή της υδροδότησης μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. «Στον 

δήμο Θέρμης και συγκεκριμένα στην περιοχή της επέκτασης όπου υπάρχει μεγάλη 

ανοικοδόμηση, βρίσκονται σε εξέλιξη τρία μεγάλα έργα που αφορούν το δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης. Υπάρχουν ανοικτά σκάμματα, τοποθετούνται καινούρ-

γιες σωληνώσεις και κάποιες φορές προκαλούνται φθορές στο υπάρχον δίκτυο. 

Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρξει διακοπή νερού έως ότου αποκατασταθούν οι 

βλάβες. Επίσης, χθες, προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο από συνεργείο εργολάβου 

που τοποθετεί οπτικές ίνες. Όταν εκτελούνται έργα τέτοιου βεληνεκούς, θα 

έχουμε δυστυχώς και τέτοια περιστατικά. Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών 

μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά τα οποία θα λύσουν οριστικά το θέμα της 

υδροδότησης».  .

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος με τους Π. Τσίχλη (αριστερά) και Δαμ. Ζελελίδη.

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξωραϊσμού 
του αστικού πρασίνου σε Θέρμη και Τριάδι 

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Δεκατρείς κλοπές εξοπλισμού της ΔΕΥΑΘ 
σε ένα μήνα! 
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Επίσκεψη στα εργοτάξια κατά μήκος 
του υπό κατασκευή δρόμου Θέρμη 
– Γαλάτιστα πραγματοποίησαν 

στις 25 Ιουλίου ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, μαζί με τον 
αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Πάρι 
Μπίλλια. Ειδικότερα, έγινε αυτοψία 
στους κόμβους της Περιστεράς και των 
Βασιλικών προκειμένου να εξεταστούν 
οι βέλτιστες λύσεις για την ασφαλέστε-
ρη διέλευση των οδηγών. Δήμαρχος 
και αντιπεριφερειάρχης συζήτησαν με 

μηχανικούς της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και 
του αναδόχου και αποφασίστηκε να 
γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ώστε να 
καταστεί ασφαλέστερη η είσοδος και 
έξοδος στον αυτοκινητόδρομο, από 
και προς Περιστερά, καθώς και από 
και προς Βασιλικά. Συγκεκριμένα, στον 
κόμβο της Περιστεράς αποφασίστηκε 
να γίνει διαπλάτυνση του δρόμου, στο 
ύψος του κόμβου, ώστε να βελτιωθεί 
η ορατότητα όσων κατέρχονται από 
τον οικισμό και θέλουν να μπουν στον 

ΖΗΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Βελτίωση του επιπέδου 
ασφάλειας στους κόμβους 
Περιστεράς και Βασιλικών

αυτοκινητόδρομο. Στον δε κόμβο των 
Βασιλικών ζητήθηκε να εξεταστεί η 
λύση της κατασκευής κυκλικού κόμβου 
ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση από 
εκείνο το σημείο καθώς στην περιοχή 
δραστηριοποιούνται και επιχειρήσεις 
οι οποίες εξυπηρετούνται από βαρέα 
οχήματα. Ο κ. Παπαδόπουλος είπε προς 
τους εκπροσώπους της Εγνατίας Οδού 
Α.Ε. καθώς και του αναδόχου ότι ο δήμος 
Θέρμης θα διαθέσει κάθε απαιτού-
μενη δημοτική έκταση προκειμένου 

οι υπό κατασκευή κόμβοι να γίνουν 
ασφαλέστεροι για τους διερχόμενους, 
αλλά και για τους κατοίκους των δύο 
δημοτικών κοινοτήτων. Παράλληλα, 
ζητήθηκε επίσης να γίνει αίτηση προς 
τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου 
Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) προκειμένου να 
επανασχεδιαστούν τα σημεία στα οποία 
θα τοποθετηθούν τα στέγαστρα για 
τις στάσεις της αστικής συγκοινωνίας. 

Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδα-
μερίου, κ.κ. Θεόκλητο είχε την Τετάρτη 6 
Ιουλίου, στο γραφείο του στο δημαρχείο 
ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν 
η συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως και 
του Δήμου Θέρμης για τη διοργάνωση της 
τελετής εγκαινίων του ιστορικού Ιερού 
Ναού Αγίου Ανδρέα στην Περιστερά. 
Όπως ενημέρωσε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης, στα εγκαίνια τα οποία 
έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 
11 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να παραστούν 
ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος καθώς 
και Μητροπολίτες άλλων περιοχών. Την 

ευθύνη διοργάνωσης της τελετής εγκαι-
νίων έχει η Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου 
Όρους και Αρδαμερίου, ενώ ο Δήμος 
Θέρμης θα συνδράμει σε οτιδήποτε 
απαιτηθεί για την καλύτερη πρόσβαση 
στην Κοινότητα της Περιστεράς. Επίσης, 
ο Δήμος, θα διαθέσει τη φιλαρμονική 
ορχήστρα της ΔΕΠΠΑΘ για τις ανάγκες 
της τελετής εγκαινίων. 
Ο Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα στην Περιστερά 
αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο της πρώ-
ιμης βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Πρόκει-
ται για τετράκογχο, σταυροειδή ναό με 
τους πέντε τρούλους «φυτεμένους» στις 
κεραίες του σταυρού. Κτίστηκε το 871 
μ.Χ. από τον Όσιο Ευθύμιο, έπειτα από 
όραμα και ήταν το Καθολικό της Ιεράς 

Μονής των Περιστερών. Τα θεμέλια του 
κτίσματος μαζί με τις τέσσερις κολώνες, 
χρονολογούνται στον 4ο μ.Χ. αιώνα.
Στην πορεία των αιώνων ο ναός υπέστη 
σημαντικές φθορές, ενώ τον Αύγουστο 
του 2015 υπέστη σοβαρές καταστροφές 
από την πυρκαγιά που έπληξε το νάρθηκα 
του ναού. Έπειτα από εντατικές εργασίες 
αποκατάστασης από την Εφορεία , οι 
οποίες διήρκεσαν περίπου τρία χρόνια 
ο Ι.Ν. παραδόθηκε ξανά στους πιστούς 
και τον Νοέμβριο του 2021 έγιναν τα 
θυρανοίξια. Τις εργασίες αποκατάστασης 
και αναπαλαίωσης πραγματοποίησε 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης, με χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ.  

Η ΤΕΛΕΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα στην Περιστερά

Στον κόμβο της Περιστεράς.Στον κόμβο των Βασιλικών.

Το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης του 
Δήμου Θέρμης ενημερώνει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου Θέρμης μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και 
τις 18 Αυγούστου 2022, στους γραμματείς των Δημοτι-
κών ή Τοπικών τους Κοινότητας, για τη χορήγηση άδειας 
συλλογής ξερών καυσόξυλων στα όρια της κοινότητας 
κατοικίας τους για τις ανάγκες τους. 
Οι τιμές διάθεσης καυσόξυλων για την κάλυψη ατομι-
κών αναγκών που θα ισχύσουν για τη φετινή χειμερινή 
περίοδο για τους κατοίκους των Κοινοτήτων Λιβαδίου 
και Περιστεράς διαμορφώνονται ως εξής: Καυσόξυλα 
πλατύφυλλα, δρυός και αείφυλλων δέντρων: για τους 
μόνιμους κατοίκους 10,36, για τους μόνιμους κατοίκους 
οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες8,54. Η ποσότητα 
των διατιθέμενων καυσόξυλων καθορίζεται μέχρι τα 
18 χ.κ.μ. (12χ.κ.μ.+ 50%) για τους μόνιμους κατοίκους 

όλων των κατηγοριών δικαιούχων. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης 
Δασών – Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώνονται οι 
μόνιμοι κάτοικοι των Κοινοτήτων Λιβαδίου και Περιστε-
ράς προκειμένου να προμηθευτούν από τη συγκεκριμένη 
Υπηρεσία καυσόξυλα ατομικών αναγκών για το 
έτος 2022, όπου και θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις 
μέχρι και τις 18 Αυγούστου 2020. 
Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν από τον Δήμο Θέρμης 
ο οποίος θα τις διαβιβάσει στη Διεύθυνση Δασών για 
έλεγχο από τους αρμοδίους δασικούς Υπαλλήλους. Η 
κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση 
μόνιμης κατοικίας. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι 
εμπίπτουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (συντα-
ξιούχοι του ΟΓΑ, πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι, άτομα με 
αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, μακροχρόνια 

άνεργοι και στρατευμένοι οικογενειάρχες) οι αιτήσεις 
τους θα πρέπει να συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες 
προβλεπόμενες βεβαιώσεις.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
κάτοικοι των Κοινοτήτων Λιβαδίου και Περιστεράς 
μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αγροτικής 
Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης στο 
τηλέφωνο 2396330032 και την κ. Ελένη Συμεωνίδου. 

ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Χορήγηση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ
Δευτέρα 11 Ιουλίου
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τέχνες & Νευρογλωσσικός 
Προγραμματισμός: Επικοινω-
νούμε με τα παιδιά παίζοντας
Εισηγήτρια: Χρύσα Ψωμιά-
δου- Life & NLP Coach
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30

Τετάρτη  13 Ιουλίου
Cinematheraphy: Η τέχνη 
της συντροφικής σχέσης: 
Συζητώντας για ζευγάρια 
που χωρίζουν και αγάπες που 
αντέχουν.
Εισηγητές: Πέτρος Κεχαγιάς, 
MSc Ψυχολόγος, Ψυχοθερα-
πευτής, υπ. Διδάκτωρ Ιατρι-
κής ΑΠΘ.
Τζούλια Λαγιώτη-MSc 
Ψυχολόγος-Συστημική 
Ψυχοθεραπεύτρια
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 20:00

Δευτέρα 18 Ιουλίου
«C’est La Vie» για όλους : Η  
τεχνοτροπία του graffiti ως 
πηγή δημιουργικότητας και 
αισιοδοξίας 
Εισηγητής: Δημήτρης 
Αντωνίου-Συγγραφέας/
Ακτιβιστής
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30

Τετάρτη  20 Ιουλίου
Βότανα, Υγεία & Ευεξία: 
Παρασκευάζουμε μόνοι μας 
χειροποίητα σαπούνια & 
λάδια με αιθέρια έλαια. 
Εισηγητές: Νίκος Μισαηλίδης, 
Βοτανολόγος– Βιολόγος
Χριστίνα Αντωνίου, εισηγή-
τρια παρασκευής χειροποί-
ητων σαπουνιών με φυσικά 
έλαια και βότανα
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30 

Δευτέρα 25 Ιουλίου
Μελωμύθι: Μουσική 
ομάδα αφήγησης λαϊκών 
παραμυθιών.
Παρουσίαση: Πέννυ Αβρά-
μπεκη & Δημήτρης Τριχάκης
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30

Τετάρτη 27 Ιουλίου
«Αδέσποτος Πλανήτης «: 
Φροντίδα, Περίθαλψη και 
Υιοθεσία: Η σωστή αντιμετώ-
πιση των αδέσποτων ζώων 
ως ένδειξη πολιτισμού.
Εισηγητές: Ελένη Γραμματο-
πούλου, πρόεδρος του φιλο-
ζωικού σωματείου Αδέσπο-
τος Πλανήτης
Ειρήνη Κιλέτση, Ψυχολόγος 
ΑΠΘ - Ψυχοθεραπεύτρια και 
Επόπτρια Gestalt Ιδρυτικό 
μέλος της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Ψυχοθεραπείας Gestalt, 
μέλος της EAGT
Margarita Kosior, εθελόντρια
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Πέμπτη 25 Αυγούστου
ReACTION: Διαδραστικά 
Πειράματα Χημείας από την 
ομάδα ReACTION του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Εισηγητές: Γεωργία Αμοι-
ρίδου, φοιτήτρια Τμήματος 
Χημείας
Θανάσης Σακελλαρίου, φοι-
τητής  Τμήματος Χημείας
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30

Σάββατο 27 Αυγούστου
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών 
και Μουσείο Τεχνολογίας 
- ΝΟΗΣΙΣ 
Aνοιχτό Eργαστήριο 
Peiramatistas: «Πιο ψηλά και 
από τα βουνά».
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30

Τρίτη 30 Αυγούστου
Φτιάξε μόνος τον κήπο και 
το μπαλκόνι σου: 5 Ιδέες & 
πρακτικές συμβουλές συντή-
ρησης και αρχιτεκτονικής του 
χώρου.
Εισηγητές: Νίκη Καρούλη, 
σχεδιάστρια Κήπων και 
Ανθοδέτρια
Ρία Τζήρα, γεωπόνος 
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου
Μικρογλυπτική: Κατασκεύα-
σε το δικό σου έργο τέχνης  

ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠΠΑΘ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Pre Game Thermis Actions: 
Δράσεις για όλους και για όλα 
ολόκληρο το καλοκαίρι

Από την εκδήλωση “Η τεχνοτροπία του graffiti ως πηγή δημιουργικότητας 
και αισιοδοξίας” με τη συμμετοχή του Δημήτρη Αντωνίου.  

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων στο Δήμο Θέρμης αποτελούν 
διαχρονικό και αναντικατάστατο στοιχείο της λειτουργίας του Δήμου. Στο πλαίσιο 
αυτό η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητι-

σμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), φορέας που ασκεί την πολιτιστική και αθλητική πολιτική του 

Δήμου Θέρμης ετοιμάζει κάτι νέο και καινοτόμο! Πρόκειται για το 

Pre Game Thermis Actions. Ένα αγαπημένο αμφιθέατρο και παλαιό σινεμά της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 

επαναλειτουργεί και φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει ένα νέο τόπο συνάντησης και δράσεων. 

Παρότι η πανδημία μάς κράτησε καιρό μακριά, ένα σημείο μέσα στο πράσινο σε ένα πανέ-

μορφο εξωτερικό σκηνικό, γίνεται τόπος συνάντησης του καλοκαιριού και όχι μόνο. Ένας 

πολύ ζεστός, φιλόξενος χώρος, χωρητικότητας 100-120 ατόμων, περιμένει τους πολίτες του 

Δήμου και ΟΧΙ μόνο, με στόχο να περάσουν δημιουργικά απογεύματα και βραδιές ποικίλης 

θεματολογίας. Ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, όσοι μείνουν στην πόλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν δράσεις και εκδηλώσεις στην καρδιά της Θέρ-

μης. Ένα σημείο συνάντησης και πολιτισμού την περίοδο του καλοκαιριού θα δώσει πνοή 

στο κέντρο του Δήμου Θέρμης με δραστηριότητες ανοικτής και ελεύθερης συμμετοχής.

επαναχρησιμοποιώντας μεταλλικά αντικείμενα. 
Εισηγητής: Γιώργος Μπαρδάκας, γλύπτης
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου
Ομιλία με θέμα: Άγχος, αγχώδεις διαταραχές και οι 
συνέπειές τους στο καρδιαγγειακό σύστημα: Το σύν-
δρομο της ραγισμένης καρδιάς.
Εισηγητές: Σωτήρης Τζήμος, καρδιολόγος
Χριστίνα Σέκουλη, ψυχίατρος/ψυχοθεραπεύτρια 
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου
Βραδιά Karaoke: Δώσε ρεύμα: Η φωνή σου είσαι ΕΣΥ. 
είσοδος ελεύθερη
ώρα έναρξης: 19:30
INFO
Cine Θερμαΐς
Δημητρίου - Καραολή 36 & Καπετάν Χάψα
Είσοδος ελεύθερη
Ώρα Έναρξης: 19:30
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2310-463423 ( 101 
εσωτερικό)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Δημοτική Κοινωφελής Επι-
χείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού 
Θέρμης & Δήμος Θέρμης
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ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Επανακάμπτουν δυναμικά 
τα «Θέρμης Δρώμενα»

Το πλήρες πρόγραμμα των φετινών 
εκδηλώσεων έχει ως εξής: 
Παρασκευή 12 Αυγούστου: Αγώνες 
τρεξίματος &Αγώνες Ποδηλατοδρομίας Ι 
Λιβάδι – Ηρώον  10.30 &19.30
Σάββατο 13 Αυγούστου: NIGHT TRAIL I 
Λιβάδι -Hρώον Ι 22.00
Κυριακή /Δευτέρα 14 -15 Αυγούστου: 
Τριλόφεια | Τρίλοφος Ι 20.30
Κυριακή /Δευτέρα 14- 15 Αυγούστου: 
Τοπική  Γιορτή – ΚΟΥΡΜΠΑΝΙ Ι Λιβάδι  
Τρίτη 16  Αυγούστου: Ο Καραγκιόζης 
στο Πανηγύρι – Σκιάς Όναρ Ι Λιβάδι - 
Δημοτικό Σχολείο Ι 20.00 
Παρασκευή /Σάββατο 19-20  Αυγού-
στου: Γιορτή Σταφυλιού-Κρασιού | 
Σχολάρι Ι 20.30
Τετάρτη 24 Αυγούστου: Οι χνουδωτοί 
μας φίλοι – Αδέσποτος Πλανήτης Ι Θέρμη 
– Δημοτική Βιβλιοθήκη Ι 19.30 
Τετάρτη  24 Αυγούστου: «Ο Καρα-
γκιόζης στο Πανηγύρι» – Σκιάς Όναρ Ι 
Ταγαράδες Ι 20.00 
Πέμπτη 25 Αυγούστου: Reaction (Πειρά-
ματα Χημείας ) – #ΚΕ2022.grΙ Ι Pre Game 
Thermis Actions  - Αμφιθέατρο Cine 
Thermais Θέρμη I 19.30
Παρασκευή 26 Αυγούστου: 7ο Αντάμω-
μα Παραδοσιακών Χορευτικών Συγκρο-
τημάτων | Τρίλοφος – Πλατεία Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Τριλόφου Ι 20.00
Σάββατο 27 Αυγούστου: Γιορτή Στα-
φυλιού Ι Νέο Ρύσιο –Αύλειος Χώρος 
Κλειστού Γυμναστηρίου «Χρήστος 
Θωμάρεϊς»  Ι 20.30
Σάββατο 27 Αυγούστου: Πειραματί-
στας – ΝOESIS - #ΚΕ2022.grΙ Ι Pre Game 
Thermis Actions  - Αμφιθέατρο Cine 
Thermais Θέρμη I 19.30
Σάββατο/Κυριακή 27/28 Αυγούστου: 
3Ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου 
της Νεολαίας Αγίου Αντωνίου Ι Άγιος 
Αντώνιος - Δημοτικό Σχολείο Ι 21.00 
Κυριακή 28 Αυγούστου: Πειραματί-
στας - NOESIS - #ΚΕ2022.grΙ Ι Νέο Ρύσιο 
I 19.00 
Κυριακή/Δευτέρα 28-29 Αυγούστου: 

Τοπική Γιορτή Ι Ταγαράδες
Δευτέρα 29 Αυγούστου: Γραμματοχυμός 
«Πειρατικό Σκορ» - #ΚΕ2022.grΙ Ι Νέα 
Ραιδεστός I Café Lemon  Ι 19.00
Δευτέρα 29 Αυγούστου: Μελωμύθι 
«Ποντικοϊστορίες» Ι Νέο Ρύσιο – Προαύ-
λιος χώρος Εκκλησίας Ι 20.00 
Τρίτη 30 Αυγούστου: Μελωμύθι – 
«Δρόμο παίρνουν δρόμο αφήνουν» Ι 
Τριάδι - Πάρκο Τριαδίου Ι 19.30
Τρίτη 30 Αυγούστου: Reaction (Πειρά-
ματα Χημείας) - #ΚΕ2022.grΙ Ι Τρίλοφος 
-Πέτρινο 
Τρίτη 30 Αυγούστου: Λαϊκή Βραδιά Ι 
Βασιλικά - Πλατεία Δημαρχείου Ι 20.30
Τρίτη 30 Αυγούστου: Φτιάξε μόνος τον 
κήπο και το μπαλκόνι σου Ι Pre Game 
Thermis Actions  - Αμφιθέατρο Cine 
Thermais Θέρμη I 19.30
Τετάρτη 31 Αυγούστου: 1Ο Αντάμωμα 
Πολιτιστικών Συλλόγων Θέρμης - Τριαδί-
ου Ι Φράγμα Θέρμης Ι 20.00
Τετάρτη 31 Αυγούστου: Oι χνουδω-
τοί μας φίλοι-Αδέσποτος Πλανήτης 
- #ΚΕ2022.grΙ  Ι Νέα Ραιδεστός – Café  
Ανέμη Ι 19.30

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου: Μικρογλυπτική Ι 
Pre Game Thermis Actions - Αμφιθέατρο 
Cine Thermais Θέρμη I 19.30
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου: Lake Mode 
Festival – Συναυλία «Χατζηφραγκέτα the 
Band - Εισβολέας full Band» Ι Φράγμα Ι 
20.30
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου: «Ο Καραγκιόζης 
Γιατρός» με Αγάπιο Αγαπίου Ι Θέρμη - 
Πλατεία Παραμάνα Ι 20.00
Πέμπτη /Παρασκευή/Σάββατο/ 1-3 
Σεπτεμβρίου: ART FESTIVAL 2022  - Συμ-
βούλιο Νέων Δήμου Θέρμης με ΚοινΣεπ 
Παιδείας I Καρδία – 2Ο Δημοτικό Σχολείο 
Ι 21.00 
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου: Lake Mode 
Festival – Συναυλία «Λόγος Τιμής – Εθι-
σμός»  I Φράγμα Ι 19.30 
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου: «Τιμούμε 

τους αθλητές μας»: Ο ΓΑΣ Βασιλικών στη 
Γ’ Εθνική – Ζωντανή εντεχνολαϊκή ορχή-
στρα Ι Κλειστό Γήπεδο Βασιλικών I 19.00 
Παρασκευή 2- Δευτέρα 5 Σεπτεμβρί-
ου: Θεατρική Παράσταση «Το ψέμα 
έχει μακριά ποδάρια»  του Εντουάρνο 
ντε Φιλίππο από την θεατρική ομάδα 
Βασιλικών Ι Βασιλικά – Κινηματοθέατρο 
Βασιλικών «Άλσος Φώφης Πατίκα» Ι 
20.30
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου: 8Ο Αντάμωμα 
ΧΟΘ Ι Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Ι 
21.00
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου: Εκδηλώσεις 
Μνήμης - Προβολή Ντοκιμαντέρ Νίκου 
Ασλανίδη | Πλαγιάρι – Δημοτικό Σχολείο 
Ι 19.00
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου: Συναυλία 
Βασίλη Καρρά Ι Αθλητικός Σύλλογος 
«Δόξα Τριλόφου» Ανοικτό Γήπεδο Τριλό-
φου Ι 21.00
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου Κατασκη-
νώνουμε – 1Ο Σύστημα Προσκόπων 
Θέρμης – #ΚΕ2022.grΙ Ι Πάρκο ΦΟΔΣΑ 
Ι 18.00
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου: Εκδηλώσεις 
Μνήμης – Μικρασιάτικη Βραδιά Ι Πλαγιά-
ρι – Πάρκο Ι 20.00
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου: Τα Δέκα Μπου-
ζούκια της Δόμνας + Ανδρέας Καρα-
κότας. Μαζί τους: η Λαϊκή Ορχήστρα 
Ωδείου Θέρμης Ι Φράγμα Θέρμης Ι 21.00 
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου: Μελωμύθι – 
«Η γλάστρα με τον Βασιλικό» Ι Πλαγιάρι 
– Πάρκο Ι 19.30
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου: Το σύνδρομο 
της Ραγισμένης Καρδιάς Ι Pre Game Cine 
Thermais- Θέρμη
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου: «Παραμυ-
θομαχίες» Ι Μονοπήγαδο – Ποντιακό 
Λαογραφικό Μουσείο Ι 19.30
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου: Reaction 
(διαδραστικά πειράματα Χημείας) - 
#ΚΕ2022.grΙ Ι Καρδία – Κεντρική Πλατεία 
Ι 19.30 
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου: Ανεμοσκορπί-
σματα Ι Τρίλοφος (ΚΑΠΗ) Ι 19.30 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου: «Πάρτι Νεολαίας» 
με  Ανεμοσκορπίσματα και DJ Party Ι 
Πλατεία Παραμάνα I 19.30 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου: «Παραμυθομαχί-
ες» Ι Λακκιά – Κεντρική Πλατεία Ι 19.30 
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου: Κοσμοσωτήρια 
- Σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών 
Θέρμης Ι Πλατεία Παραμάνα Ι 20.30 
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου: Βραδιά 
KARAOKE Ι Pre Game Thermis Actions  
- Αμφιθέατρο Cine Thermais Θέρμη I 
19.30
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου: Καραγκιόζης 
– Σκιάς Όναρ Ι Κάτω Σχολάρι - Προαύλιο 
1ου Δημοτικού Σχολείου I 20.30
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου: Party Νεολαί-
ας Ι Νέα Ραιδεστός – Κοινοτικό Πάρκο 
Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - 
Πολυγύρου  I 19.30 
Τετάρτη/Πέμπτη 7-8 Σεπτεμβρίου: 
Ευμένεια Ι Καρδία – Kεντρική Πλατεία Ι 
20.30
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου: 4ο Αντάμωμα 
Παράδοσης Αγίου Αντωνίου Ι Άγιος 
Αντώνιος -  Δημοτικό Σχολείο Ι 20.30
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου: Συναυλία με: Γ. 
Γιοκαρίνη, Λ. Παπαδόπουλο ,Ν. Ζιώγαλα, 
Γ. Μηλιώκα  Ι Φράγμα Θέρμης Ι 21.00 

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου: 4Ο Αντάμωμα 
Παράδοσης Αγίου Αντωνίου Ι Άγιος 
Αντώνιος- Δημοτικό Σχολείο Ι 19.30 
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου: Κοσμο-
σωτήρια – Σύλλογος Μανδριτσιωτών 
Θρακιωτών Θέρμης Ι Φράγμα Θέρμης Ι 
20.30 
Παρασκευή 9- Δευτέρα 12 Σεπτεμ-
βρίου: Θεατρική Παράσταση «Το ψέμα 
έχει μακριά ποδάρια» από την θεατρική 
ομάδα Βασιλικών του Εντουάρνο ντε 
Φιλίππο Ι Βασιλικά – Κινηματοθέατρο 
Βασιλικών «Άλσος Φώφης Πατίκα» 
Παρασκευή  9 Σεπτεμβρίου: 5ο Αντά-
μωμα Συλλόγων  Σαρακατσαναίων Ι Αγία 
Παρασκευή Ι 21.00
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου: Κρητικό Γλέ-
ντι - Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παράδο-
σης «Ξαστεριά» Ι Άλσος Αγίου Τρύφωνα 
I 20.00 
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου: «Φώτα… 
παρακαλώ!» - Θεατρική Παράσταση 
Εφήβων Ι Άγιος Αντώνιος  - Δημοτικό 
Σχολείο Ι 20.00 
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου: Γιορτή Πολιτι-
σμού Ι Σκεπαστός Πεζόδρομος – Θέρμη 
Ι 18.00
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου: «Ιαπωνική 
Κουλτουροσούπα»- Γραμματοχυμός – 
#ΚΕ2022.grΙ  Ι Βιβλιοθήκη Θέρμης Ι 18.30 
Παρασκευή 16  Σεπτεμβρίου: «Ηλιάδα» 
- Μικρός Βορράς Ι Σουρωτή – Όπισθεν 
Πολιτιστικού Κέντρου Ι 19.30 
Παρασκευή 16  Σεπτεμβρίου: Σταυ-
ρέτικα - Σωματείο «Παναγιά Σουμελά» 
Θέρμης Ι Πλατεία Παραμάνα Ι 20.30
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου: «Ο Μικρός 
Πρίγκηπας» Θεατρική Παράσταση παι-
δικής θεατρικής ομάδας Αγίου Αντωνίου 
Ι Άγιος Αντώνιος  Ι Δημοτικό Σχολείο Ι 
20.00
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου: Σταυρέτικα – 
Σωματείο «Παναγιά Σουμελά» Θέρμης Ι 
Τούμπα Θέρμης  Ι 20.30
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου: Μικρός 
Βορράς – «Ηλιάδα» Ι Βασιλικά Ι Πλατεία 
Χάνια Ι 19.30
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου: Τριήμερες 
Εκδηλώσεις Μνήμης-Μουσικοθεατρική 
Παράσταση- Ζωντανή Ορχήστρα  Ι Νέο 
Ρύσιο-Πλατεία Εκκλησίας Ι 20.00
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου: Γιορτή Αθλη-
τισμού Ι Γήπεδο ΜΑΣ Tριαδίου Ι 17.00
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου: Εκδηλώσεις 
Μνήμης - Προβολή Ντοκιμαντέρ Ι Νέο 
Ρύσιο - Αύλειος χώρος Εκκλησίας Ι 20.00
Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου: «Το βαλς της 
Επιστροφής»/Προβολή Ταινίας Μικρού 
μήκους και εκδηλώσεις Μνήμης από το 
Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ι Νέο 
Ρύσιο - Αύλειος χώρος Εκκλησίας Ι 20.00
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου: Σερραϊκό 
Γλέντι – Σύλλογος Σερραίων Θέρμης Ι 
Άλσος Αγίου Τρύφωνα Ι 20.30
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου: Ι «Μια βραδιά 
αλλιώς»- Έντεχνη Μουσική – Γηγενείς 
Μακεδόνες Ι 4ο Δημοτικό Θέρμης Ι 20.30
Σάββατο/Κυριακή 24 – 25 Σεπτεμβρί-
ου: 2ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Αιγοπρό-
βιου κρέατος και τοπικών Προϊόντων Ι 
Βασιλικά - Πλατεία Χάνια 
Σάββατο 1 Οκτωβρίου: Γιορτή Σπα-
νακιού Ι Αγία Παρασκευή – Κεντρική 
Πλατεία Ι 20.00

Επιστρέφουν δυναμικά τα Θέρμης Δρώμενα 2022, με ένα γεμάτο πρό-
γραμμα το οποίο θυμίζει την προ covid-19 εποχή. Διαρκούν περισσότερο 
από ενάμιση μήνα και απλώνονται σχεδόν σε όλες τις κοινότητες του 

δήμου Θέρμης. Ξεκινούν την Παρασκευή 12 Αυγούστου από το Λιβάδι και 
ρίχνουν αυλαία το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στην Αγία Παρασκευή. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει εκδηλώσεις κάθε είδους, για παιδιά και μεγάλους, συναυλίες, 
παραδοσιακή μουσική, θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, μουσικά 
αφιερώματα, φεστιβάλ και παραστάσεις Καραγκιόζη. Όλες οι εκδηλώσεις 
έχουν ελεύθερη είσοδο. Εξαιρούνται οι συναυλίες του Βασίλη Καρρά (15 
ευρώ), στις 3 Σεπτεμβρίου στον Τρίλοφο, των Γιοκαρίνη, Παπαδόπουλου, 
Ζιώγαλα, Μηλιώκα στις 8 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα Θέρμης (5 ευρώ) και το 
Lake Mode Festival, 1&2 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης (15 ευρώ). 
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Η πληροφορία του θανάτου του Γιάννη Πολυ-
ράκη έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Έφυγε 
λίγο πριν από τα εξηκοστά δεύτερα γενέθλια 
του. Γεννήθηκε στις 18/8/60 στην Κομοτηνή. 
Πατέρας του ο Μιχάλης, από τον Άη Γιάννη 
Σφακίων, και μητέρα του η Καλλιόπη από το 
Παρανέστι της Δράμας.
Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε το 
8ο (εξατάξιο) γυμνάσιο αρρένων. Περήφανος 
αρχηγός στην ομάδα αεροπροσκόπων. Σπού-
δασε Marketing στο Université de Montréal 
στην ομώνυμη πόλη του Καναδά.
Παντρεύτηκε την Φωτεινή Θεοφιλίδου και 
απέκτησε μαζί της δύο γιούς. Τον Μιχάλη 
(1987) και τον Θανάση (1990).
Κάτοικος Σουρωτής από το 1994 με έντονη 
δράση στην τοπική κοινότητα. 
Εκδότης της μηνιαίας εφημερίδας FREE PRESS 
ΑΠΟΨΗ από τον Ιούνιο 2009 (108 τεύχη).
Ιδιοκτήτης του ΩΡΕΣ ΜΠΑΡ στη Σουρωτή 
(2008-2016)
Το 1990 ίδρυσε την διαφημιστική εταιρία 
ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ η οποία λειτούργησε μέχρι την 
ημέρα του θανάτου του.
Πώς να χωρέσεις σε λίγες γραμμές τη ζωή ενός 
ανθρώπου; Πώς να την περιγράψεις με ονόμα-
τα και ημερομηνίες; Γεννιόμαστε και πεθαίνου-
με και αυτά είναι τα μόνα σίγουρα πράγματα 
για εμάς. Όσα κάνουμε στο ενδιάμεσο διάστη-
μα, είναι αυτά που μας χαρακτηρίζουν. Είναι 
αυτά που θα φέρουν ένα γλυκό χαμόγελο μαζί 
με ένα δάκρυ για να συνοδέψει την αναφορά 
του ονόματος μας.
Πώς να χωρέσεις σε λίγες αποχαιρετιστήριες 
γραμμές τις αναμνήσεις από τον Γιάννη με το 
σπινθηροβόλο πνεύμα, το έξυπνο χιούμορ 

και το χαμόγελο μικρού παιδιού που έκανε 
σκανδαλιά.
Άνθρωπος κιμπάρης με τον παλιό τον τρόπο, 
τον Θεσσαλονικιώτικο. «Άσε, αν δεν έχεις, 
δεν πειράζει. Κερνάω εγώ. Μαζί μας θα τα 
πάρουμε;»
Μου άρεσε να τον πειράζω και τον αποκαλού-
σα «πατριάρχη της διαφήμισης στην Βόρειο 
Ελλάδα». Η αλήθεια είναι ότι ο χαρακτηρισμός 
δεν ήταν μακριά από την πραγματικότητα. 
Με όλους είχε δουλέψει. Στις μαραθώνιες 
τηλεφωνικές συζητήσεις μας, πεταγόμασταν 
από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι που στο τέλος 
δεν θυμόμουν γιατί τον είχα καλέσει. Για κάθε 
όνομα που ανέφερα, είχε και μια ιστορία να 
πει. Ιστορίες βγαλμένες από τη δουλειά, ειπω-
μένες με χιούμορ. Εξαιρετικός συνεργάτης. 
Μαζί με τον Μάρκο όταν αναλάμβαναν μια δου-
λειά ήμουν βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα ήταν 
εξαιρετικό και ότι θα παραδοθεί στην ώρα του.
Πρόσφατα μετακόμισαν στα νέα τους γραφεία, 
που δυστυχώς ο Γιάννης δεν πρόλαβε να χαρεί. 
Τον θυμάμαι να γκρινιάζει για την ταλαιπωρία 
που υπέστησαν καθώς περίμεναν την σύνδεση 
από μια εταιρεία τηλεφωνίας. Οργή εκφρασμέ-
νη με χιούμορ. Au revoir φίλε Γιάννη. Η θύμηση 
σου, θα μου φέρνει πάντα ένα χαμόγελο στο 
στόμα και ένα κόμπο στον λαιμό.

Παναγιώτης Β. Μιχαλόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός. Ιδιοκτήτης της εταιρείας 
Redecoration Μ.Ε.Π.Ε.

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ
1960 - 2022

Ένας ωραίος άνθρωπος που είχα την τύχη να είναι φίλος μου 

Η απώλεια ενός ανθρώπου, ο θάνατος, είναι και θα είναι πάντα ένα 
συγκλονιστικό γεγονός. Η συνειδητοποίηση της μόνιμης απουσίας 
ενός δικού σου ανθρώπου, είναι ένα βίωμα που είτε το θέλεις είτε όχι 
σε οδηγεί σε μονοπάτια προσωπικού στοχασμού και επανεξέτασης 

των πιο βασικών υπαρξιακών ερωτημάτων. Μόλις περάσουν οι πρώτες εκείνες 
στιγμές της άρνησης και της αμφισβήτησης της ανάλγητης πραγματικότητας, 
μόλις γίνει κατανοητή η αδυναμία της επικοινωνίας με αυτούς που φύγαν, αρχί-
ζει είτε άμεσα είτε σταδιακά ένα νοητικό εσωτερικό ταξίδι γεμάτο  αναφορές 
στη σχέση μας μαζί τους, γεμάτο αναμνήσεις.  
Δεν ξέρω αν πρόκειται για μια σειρά από ασύνδετα μεταξύ τους τυχαία γεγο-
νότα, αυτό που ονομάζουμε συμπτώσεις, ή αν υπάρχει κάτι άλλο υπερβατικό 
που επηρεάζει τη βιογραφία μας, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι μέχρι σήμερα 
τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στην επαγγελματική και την πολιτική 
μου πορεία συναντήθηκα και συνεργάστηκα με ξεχωριστούς ανθρώπους. Με 
ανθρώπους που είχαν ευγενείς προθέσεις, αγάπη και όραμα για τον τόπο τους 
και πάνω από όλα σταθερά και υψηλά προσωπικά ιδανικά. Με ανθρώπους 
που δεν δίσταζαν να εκφράσουν και να υπερασπιστούν με σθένος την άποψή 
τους αλλά και να δεχθούν αλλαγές σε αυτήν, όταν μέσα από έναν ειλικρινή 
και έντιμο διάλογο εμφανιζόταν μια διαφορετική, ίσως καλύτερη προοπτική. 
Άνθρωποι με κέφι για δουλειά, με προσήλωση στους επαγγελματικούς στόχους 
τους αλλά και με χιούμορ, με διάθεση για αυτοσαρκασμό και με απέραντη 
ταπεινότητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Γιάννης Πολυράκης που εδώ και 
μερικές μέρες δεν είναι πια μαζί μας.
Συναντήθηκα αρχικά με τον Γιάννη στο πλαίσιο των επαγγελματικών του 
δραστηριοτήτων. Πολύ γρήγορα αντιλήφθηκα ότι επρόκειτο για έναν ξεχωρι-
στό και ιδιαίτερο άνθρωπο. Οι ιδέες του και η δημιουργικότητά του έδειχναν 
ξεκάθαρα ότι αυτό που τον ένοιαζε δεν ήταν απλά η προσωπική επαγγελματική 
του επιτυχία αλλά η πρόοδος  του τόπου που ζούσε, και η ευημερία της ευρύ-
τερης κοινωνίας. Συνδύαζε με έναν μοναδικό τρόπο τον ορθολογισμό 

του ώριμου ενήλικα που γνωρίζει το τι είναι εφικτό και το τι δεν είναι, με τον 
αυθορμητισμό και τον ενθουσιασμό ενός μικρού παιδιού που θεωρεί ότι τίπο-
τα δεν είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Ο γραπτός του λόγος ήταν ευθύς, 
συγκεκριμένος και χωρίς περιστροφές όπως άλλωστε ήταν και ο ίδιος. Εκτι-
μούσε τις κοινωνικές καταστάσεις και τους ανθρώπους γύρω του λαμβάνοντας 
υπόψη τα θετικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε αυτούς, αδιαφορώντας 
για τα αρνητικά και  αγνοώντας πολλές φορές το ότι η ανιδιοτέλεια δεν είναι 
ένα γενικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας. Η αρχική αυτή επαγγελματική μας 
συνάντηση εξελίχθηκε σταδιακά σε προσωπική φιλία. Μοιραζόμασταν πολύ 
συχνά τις προσωπικές μας ανησυχίες, συζητούσαμε για το μέλλον των παιδιών 
μας, σχολιάζαμε με χιούμορ και με ανέμελη διάθεση τα αποτελέσματα μιας 
κοινής προσπάθειας που δεν μας ικανοποιούσαν πάντοτε, κάναμε προβλέψεις 
για το αύριο για τις οποίες αυτός δικαιωνόταν τις περισσότερες φορές, γελά-
σαμε μαζί, ονειρευτήκαμε μαζί, και κάποιες φορές στεναχωρηθήκαμε παρέα. 
Του μάθαινα πράγματα για την πρωτογενή παραγωγή, για την καλλιέργεια 
των κηπευτικών, στο κτήμα κι εκείνος μου μάθαινε με τη σειρά του πως να τα 
αξιοποιώ στη μαγειρική. 
Κάθε συνεργασία μου με τον Γιάννη είχε τα χαρακτηριστικά της αμοιβαίας 
θετικής αναγνώρισης, κάθε συζήτησή μου με τον Γιάννη ήταν εγκάρδια και 
χωρίς υστεροβουλία, κάθε διαφωνία μου με τον Γιάννη ήταν δημιουργική. Η 
παρουσία του στη κοινωνική ζωή του Δήμου μας ήταν ανεκτίμητη και δύσκολα 
θα αντικατασταθεί. Η προσωπική φιλία μου μαζί του είχε τα χαρακτηριστικά 
της ανεπιτήδευτης και έντιμης συνάντησης δύο ανθρώπων που εκτιμούν και 
αγαπούν τους άλλους και την ίδια τη ζωή.  Γιατί η  ζωή, η πραγματική ζωή, είναι 
οι προσωπικές μας συναντήσεις.
Γιάννη, μας λείπεις πολύ! 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
Δήμαρχος Θέρμης
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Γλέντι για τον Άγιο Παντελεήμονα 
στο ΚΑΠΗ Τριλόφου

Tην Τέταρτη 27 Ιουλίου το ΚΑΠΗ Τριλόφου διοργάνωσε βραδινή 
εκδήλωση με την ευκαιρία του εορτασμού του Άγιου Παντελεήμονα 
στον αύλειο χώρο του ΚΑΠΗ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 

120 μέλη. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος των μελών του ΚΑΠΗ 
Ευάγγελος Παπαναγιώτου εξέφρασε τη χαρά του για την επανέναρξη των 
δραστηριοτήτων. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου 
Πασχάλης Αναγνώστου μετέφερε τους χαιρετισμούς του δήμαρχου και τόνισε 
τις αυξημένες παροχές του δήμου προς τα μέλη των ΚΑΠΗ.

Κ.Α.Π.Η Κάτω Σχολαρίου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 
στις 29 Ιουλίου το πρόγραμμα των 

θαλασσινών μπάνιων για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. 
Την τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκε και 
γεύμα σε ταβέρνα του Κ. Σχολαρίου, όπου 
συμμετείχαν τα μέλη του Κ.Α.Π.Η , παρου-
σία του προέδρου της κοινότητας Ν. Ζήση 
Με ανακοίνωσή της η διοίκηση των μελών 
εξέφρασε «θερμές ευχαριστίες στο δήμο 
για τις παροχές προς τους ανθρώπους της 
τρίτης ηλικίας».

Ολοκληρωθήκαν τα θαλασσινά μπάνια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των θαλασσινών μπάνιων για τα 
μέλη των Κ.Α.Π.Η. του δήμου Θέρμης, μετά από δύο χρόνια απραξίας λόγω 

της πανδημίας του Covid 19. Από το ΚΑΠΗ Θέρμης, όπως μας εξηγεί ο πρόεδρος 
των μελών Ανδρέας Βιολιτζής, καθημερινά αναχωρούσαν τρία λεωφορεία για την 
παραλία των Νέων Πλαγιών Χαλκιδικής. Τα μέλη κατέβαλλαν το συμβολικό ποσό 
του ενός ευρώ το οποίο στο τέλος επιστράφηκε με την διοργάνωση μεσημεριανής 
εκδήλωσης στο ξενοδοχείο Avallon, με πλούσιο μπουφέ και ζωντανή μουσική.  Τα 
μέλη του ΚΑΠΗ καλωσόρισαν στην εκδήλωση ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου 
Πασχάλης Αναγνώστου και η αντιπρόεδρος Φανή Χατζηδημητρίου 

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος των μελών Ανδρέας Βιολιτζής ευχαρί-
στησε το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο και όλο το δημοτικό συμβού-
λιο για τις παροχές που διαθέτει ο δήμος Θέρμης για τα μέλη  των Κ.Α.Π.Η. γιατί 
είναι «καλύτερες από κάθε άλλο δήμο». «Αυτό το πακέτο παροχών προς τα μέλη 
δεν προσφέρεται από κανένα άλαλο δήμο στην Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Βιολιτζής.  
Όπως εξήγησε, φέτος «παρά την οικονομική στενότητα οι παροχές των μελών 
αυξήθηκαν καθώς Α)τα λεωφορεία που μεταφέρουν δωρεάν τα μέλη από 12 έγιναν 
15, Β) οι μονοήμερες εκδρομές από 50 αυξήθηκαν στις 70 (για αποστάσεις έως 300 
χιλιόμετρα), Γ) θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά για 180 άτομα προς την λουτρόπολη 
της Αιδηψού για την πραγματοποίηση των ιαματικών λουτρών των μελών των 
Κ.Α.Π.Η. και Δ) θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά μπάνιων για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. της 
Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών για δύο εβδομάδες στα λουτήρα Λαγκαδά για την 
πραγματοποίηση των ιαματικών λουτρών των μελών των Κ.Α.Π.Η. της περιοχής.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του ΚΑΠΗ Θέρμης πραγματοποίησαν ήδη με μεγάλη συμ-
μετοχή πέντε μονοήμερες ημερήσιες εκδρομές, στους Αμμολόφους στην Καβαλά, 
στη Βουρβουρού της Χαλκιδικής, στη Λαγόμανδρα της Χαλκιδικής, στα Νέα Ρόδα 
και την Ουρανούπολη, και στο μαγευτικό νησί της Αμμουλιανής.

Παρέμβαση του 
δημάρχου Θέρμης 
για το κλείσιμο της 
τράπεζας Πειραιώς 
στα Βασιλικά

Τη διαφωνία του με το κλείσιμο του υπο-

καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς 

στη Δημοτική Κοινότητα των Βασιλικών 

εκφράζει με επιστολή του προς τον περιφερει-

ακό διευθυντή της Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, 

ο δήμαρχος Θέρμης. Παράλληλα, ο Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος ζητά «ως ελάχιστο μέτρο για την 

στοιχειώδη εξυπηρέτηση των χιλιάδων κατοίκων 

της περιοχής», όπως αναφέρει, να λειτουργή-

σει η Τράπεζα ένα σύγχρονο, αναβαθμισμένο 

μηχάνημα αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή τους προς την Τράπε-

ζα Πειραιώς ο δήμαρχος Θέρμης αναφέρει: «Έχω 

ενημερωθεί για την απόφαση της διοίκησης της 

Τράπεζας Πειραιώς να διακόψει τη λειτουργία του 

υποκαταστήματος στην Κοινότητα των Βασιλικών. 

Όπως μάλιστα πληροφορήθηκα, το υποκατάστημα 

έπαψε οριστικά τη λειτουργία του εδώ και μερικές 

ημέρες. Εμείς, ως διοίκηση του Δήμου Θέρμης δεν 

συμφωνούμε με αυτήν την απόφαση. Τα Βασιλι-

κά είναι η έδρα του πρώην Δήμου Βασιλικών, με 

χιλιάδες κατοίκους οι οποίοι συναλλάσσονται με 

την τράπεζά σας. Μάλιστα, πρόκειται για μια κατ’ 

εξοχήν αγροτική περιοχή, με εκατοντάδες αγρό-

τες οι οποίοι συναλλάσσονταν στο παρελθόν με 

την Αγροτική Τράπεζα και στη συνέχεια με την 

Τράπεζα Πειραιώς. Κατά συνέπεια, το κλείσιμο 

του υποκαταστήματος επιφέρει σοβαρό πλήγμα 

σε όλους τους συναλλασσόμενους και ειδικότερα 

στους αγρότες.

Σας καλώ, ως ελάχιστο μέτρο για την στοιχειώδη 

εξυπηρέτηση των χιλιάδων κατοίκων της περιοχής, 

να εξασφαλίσετε τη λειτουργία ενός σύγχρονου, 

αναβαθμισμένου ΑΤΜ, στο οποίο να μπορούν οι 

πολίτες της περιοχής να κάνουν όσο γίνεται περισ-

σότερες τραπεζικές συναλλαγές, πέρα από μια απλή 

ανάληψη ή κατάθεση μετρητών. Είναι το ελάχιστο 

που θα πρέπει να κάνετε για τη διευκόλυνση των 

κατοίκων και σας ζητώ να το υλοποιήσετε».
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«Ξεκλείδωσε τις επιλογές 
σ ο υ,  ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  α π ό 
εξαρτήσεις», ήταν ο τίτλο 

εκδήλωσης με της εκδήλωσης που 
διοργάνωσαν στο ανοιχτό θέατρο της 
πλατείας Παραμάνα ο δήμος Θέρμης, 
η Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής, το ΚΕ.Π. Υγείας, 
οι Κοινωνικές Δομές και το Συμβούλιο 
Νέων Θέρμης, σε συνεργασία με το 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
«ΕΛΠΙΔΑ» με την ευγενική υποστήριξη 

της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. στο πλαίσιο της παγκό-
σμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών 
τη Δευτέρα 4 Ιουλίου.  Αυτή τη χρονιά, 
το μήνυμα της πρόληψης συνοψίζεται 
στην αξία που έχει να είναι ο καθένας 
ενήμερος για τις επιλογές του και για 
τις δυνατότητες που υπάρχουν, τόσο 
μέσα του όσο και στο περιβάλλον του. 
Η αξιοποίηση όλων των παραπάνω 
συνίσταται στη διαμόρφωση μιας 
ελεύθερης βούλησης για το άτομο, τις 
ομάδες, τις κοινωνίες, μιας βούλησης 
που δεν παγιδεύεται στη μονομέρεια 
και τα στενά όρια οποιασδήποτε μορ-

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

«Ξεκλείδωσε τις επιλογές σου» 

φής εξάρτησης. Η εκδήλωση έγινε με 
τη φυσική παρουσία των συμμετε-
χόντων, στην κεντρική πλατεία της 
Θέρμης. Ξεκίνησε καλώντας τα παιδιά 
και τους νέους να συμμετάσχουν σε 
βιωματικά εργαστήρια με θέμα την 
πρόληψη κατά των εξαρτήσεων. Στη 
συνέχεια οι παρευρισκόμενοι είχαν 

τη δυνατότητα να απολαύσουν τα 
μουσικά σχήματα των Νέων Θέρμης 
και «Χειμώνας 21».   Για πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕ.Π. 
Υγείας του δήμου Θέρμης στο τηλ. 
2310466339 και το Κέντρο Πρόληψης 
στα 2310442044-43 και στο kpelpida@
gmail.com.

Οι Σπίλοι (ελιές) του σώματος μας .. 
ανεξαρτήτως αριθμού .. φύλου 

ή ηλικίας ..καλό είναι να εξετάζονται .. 
και να καταγράφονται από ειδικό ιατρό.
Εάν έχετε:
• Πολυάριθμους σπίλους ή έναν 

γιγαντιαίο σπίλο..
• Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό 

δυσπλαστικών σπίλων ..καρκίνου 
του δέρματος ή μελανώματος.

• Ανοιχτού χρώματος επιδερμίδα 
και φωτοευαισθησία

• Ιστορικό ηλιακών εγκαυμάτων 
κατά την παιδική ή την εφηβική 
ηλικία ή πολύχρονης έκθεσης 
στον ήλιο ως ενήλικες

• Κάποιο σπίλο που άλλαξε 
χαρακτηριστικά….. 

και θέλετε να εξεταστείτε (δωρεάν), 
κλείστε ραντεβού με τους δερματο-
λόγους: κ. Καρτερίδου Ανατολή (Τρί-
λοφος), κ. Τραϊανού Αθηνά (Θέρμη), 
κ. Ουζούνη Χριστίνα (Θέρμη) και τον 
πλαστικό χειρουργό, κ. Χάμπα Γεώργιο 
που συνεργάζονται με το Κέντρο Πρό-
ληψης (ΚΕ.Π. Υγείας ) του Δήμου Θέρμης 
και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμ-
μετοχή στη δράση κρίνεται η εγγραφή 
στο λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας δήμου 
Θέρμης: https://kepygeias.org/ ή στο 
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 466339

Εξετάστε τους Σπίλους σας  - Προστατέψτε το σώμα σας

Στη μάχη και το ολοκαύτωμα των Βασιλικών 
είναι αφιερωμένο το πρώτο τεύχος του 
περιοδικού «Εν Βασιλικοίς» που κυκλο-

φορεί από την Εθελοντική Ομάδα Ιστορικής 
Ανάδειξης της Κοινότητας Βασιλικών.

Η παρουσίαση του πραγματοποιήθηκε στις 6 
Ιουλίου στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που 
διοργανώθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα Βασι-
λικών από επιτροπή εθελοντών πολιτών των 
Βασιλικών σε συνεργασία με την Κοινότητα 
Βασιλικών για την ιστορική ανάδειξη και προ-
βολή γεγονότων και μνημείων των Βασιλικών.

Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους, 
ο πάτερ Αμφιλόχιος, ο αντιδήμαρχος οικονο-
μικών δήμου Θέρμης Απόστολος Τσολάκης, ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών Αστέριος 
Καρακώττας και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλί-
ου, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, 
η δημοτική σύμβουλος Άννα Τσιφτελίδου, 
εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, μαθητές και 
πολίτες των Βασιλικών.

Στο τέλος της εκδήλωσης οι κυρίες του ΚΑΠΗ 
Βασιλικών προσέφεραν κεράσματα σε όλους 
τους παραβρισκόμενους. 

«Εν Βασιλικοίς»
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Τα «Ξετελέματα» 
γιόρτασε η Ξαστεριά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
Περιστερά η εκδήλωση που 

διοργανώθηκε για την οικονομική 
ενίσχυση του ιερού ναού του Αγίου 
Ανδρέα. Τους παραβρισκόμενους 
καλωσόρισαν ο σεβασμιότατος 
Μητροπολίτη Ιερισσού, Αρδαμερίου 
και Αγίου Όρους κ.κ Θεόκλητος, τον 
οποίο συνοδεύαν ο πανοσιολογιότατος 
αρχιμανδρίτης π. Δωρόθεο Ζέρβας 
, γενικός αρχιερατικός επίτροπος, ο 
πατηρ Θεόκλητος Παρδάλης και ο 
διάκονός του πατήρ Νικόλαος Τσε-
πίσης, και ο προεδρος της Κοινοτη-
τας Περιστεράς Δημήτρης Ντισλής. 
Σημειώνεται, ότι πριν την εκδήλωση 
ο μητροπολίτης και οι άλλοι επίσημοι 
επιθεώρησαν τις τελευταίες εργασίες 
στον αναπαλαιωθέντα Ιερό Ναό. Στο 
χαιρετισμό του ο κ. Ντισλής «ευχαρί-
στησε θερμά τον δήμαρχο Θέρμης 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο για όλη τη 
στήριξη του, σε ότι και να χρειάστηκε 
για την εκκλησία του χωριού», τον 
πρόεδρο της ΔΕΠΠΑΘ κ. Αγγέλου και 
τον αντιπρόεδρο κ. Κοντοπίδη, τον 

αντιδήμαρχο κ. Μουστάκα και την 
Τεχνική υπηρεσία για τη βοήθεια που 
παρείχαν στην διοργάνωση της εκδή-
λωσης, καθώς και για όλες τις εργασίες 
που υλοποίησαν μέσα στην εβδομάδα, 
προκειμένου να είναι όλα τέλεια για την 
εκδήλωση  Ευχαρίστησε, επίσης, την 
εκκλησιαστική επιτροπή και τον πάτερ 
Ευθύμιο για την άψογη συνεργασία. 
Ευχαρίστησε, τέλος τους εθελοντές 
που εργάστηκαν σκληρά προκειμένου 
να φέρουν σε πέρας τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση, και τους χορηγούς για τα 
δώρα που προσέφεραν για τη λαχει-
οφόρο αγορά: Βαρλάμης Δημήτρης 
του Αθ. χωματουργικές εργασίες, 
Farcom, Tupperware, Καπιταλης ΑΕ, 
Αφοί Λαμπερη και τον συντοπίτη επι-
χειρηματία Γεώργιο Καραβασιλη, για 
την δωρεά 500 € στην εκκλησία.

Τρεις καινοτόμες 
δράσεις από τους 
μαθητές του ΕΠΑΛ 
Βασιλικών

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
το ΕΠΑ.Λ. Βασιλικών, υλοποίησε 
ένα καινοτόμο σχέδιο δράσης, 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Μία 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.». Στη διάρκεια 
του έργου, μαθητές της Α’ τάξης μαζί 
με μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων των 
Τομέων Γεωπονίας και Πληροφορι-
κής ανέπτυξαν τις εξής δράσεις:
• «Επεξεργασία γάλακτος για παρα-
γωγή βουτύρου– Διαδικασία άλεσης 
δημητριακών και χρήση τους στην 
παραγωγή διαφόρων ειδών άρτου»,
• «Έξυπνα και αυτόνομα οχήματα 
στην υπηρεσία των πολιτών» και
• «Σχεδιασμός και εκτύπωση τρισδιά-
στατων μοντέλων».

Μέσα από αυτές τις δράσεις οι μαθη-
τές ανέδειξαν τις δεξιότητες και τα 
ταλέντα τους, πειραματίστηκαν και 
ανακάλυψαν καινούριες γνώσεις, 
απέκτησαν αυτοπεποίθηση, αλλά και 
εμπειρία πάνω σε καινούργιες διαδι-
κασίες, κυρίως όμως συνεργάστηκαν 
με κέφι και απόλαυσαν τα αποτελέ-
σματα της δημιουργικότητάς τους!

«Η εφηβική παραβατικότητα στο 
σχολικό πλαίσιο» ήταν ο τίτλος 

της πολύ ενδιαφέρουσας διαδικτυακής 
εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης και το 3ο 
Γυμνάσιο Θέρμης για την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας σε 
μαθητές του σχολείου για το ζήτημα της 
σχολικής παραβατικότητας. Ειδικότερα 
κατά τη διάρκεια του Β΄ τετράμηνου 
2021-2022 έλαβε χώρα έρευνα για την 
εφηβική παραβατικότητα στο σχολικό 
πλαίσιο, στην οποία συμμετείχε όλος ο 
μαθητικός πληθυσμός του σχολείου μας 
με στόχο την ευαισθητοποίηση όλης της 
σχολικής κοινότητας στο συγκεκριμένο 
θέμα και στην πρόληψη αρνητικών 
συμπεριφορών στο μέλλον. Το ερωτη-
ματολόγιο της έρευνας συντάχθηκε από 
τη διευθύντρια Ελισάβετ Σιμουλίδου, 
(Φιλόλογο –ψυχολόγο) και τον Ιωάννη 
Χασιώτη (Κοινωνικό ανθρωπολόγο), με 
τη συνεργασία εκπροσώπων του δεκα-
πενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.
Τα αποτελέσματα της ερευνάς συζητή-
θηκαν και σχολιάστηκαν στο πλαίσιο του 
μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής 
αγωγής από τους /τις μαθητές / τριες της 
Γ γυμνασίου. Με αφόρμηση το σχολια-
σμό των αποτελεσμάτων, ακολούθησε 
η παρουσίαση τους σε κάθε τμήμα του 
σχολείου από ομάδα εκπροσώπων της 
μαθητικής κοινότητας της Γ τάξης και 
έγινε συζήτηση για την παραβατικότητα 
στην Α και Β τάξη με συντονιστές/στριες 
τους μαθητές αυτούς, σε συνεργασία 
με τους καθηγητές τους. Η δράση ολο-
κληρώθηκε με διοργάνωση εσπερίδας 
την οποία πλαισίωσαν εκπρόσωποι της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
του Παρατηρητηρίου για τον Σχολικό 
εκφοβισμό, της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
και του δήμου Θέρμης, με εισηγητές /
τριες ειδικούς στο θέμα της εφηβικής 
παραβατικότητας. Στόχος της εσπερίδας 
ήταν η διάχυση των αποτελεσμάτων 
στους γονείς και εκπαιδευτικούς. Την 
εκδήλωση χαιρέτησαν o αν. περιφε-

ρειακός διευθυντής της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θωμάς 
Μπαχαράκης, η διευθύντρια διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. 
Θεσσαλονίκης, Ζωή Βαζούρα και o 
αντιδήμαρχος Παιδείας δήμου Θέρμης 
Στυλιανός Αποστόλου.
ΕΣΠΕΡΙΔΑ
Μετά τους χαιρετισμούς η. κ. Σιμου-
λίδου, Φιλόλογος, προχώρησε στην 
«Περιγραφή δράσης για την ενεργο-
ποίηση της σχολικής κοινότητας στην 
πρόληψη και την αντιμετώπιση παρα-
βατικών συμπεριφορών». Ακολούθησε 
η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 
ερωτηματολογίου από μαθητές της Γ’ 
τάξης (με προβολή βίντεο). Ο Ιωάννης 
Χασιώτης, κοινωνικός ανθρωπολόγος, 
καθηγητής του 3ου Γυμνασίου Θέρμης 
αναφέρθηκε στα «Αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου και συμπεράσματα 
στο πλαίσιο του μαθήματος της κοι-
νωνικής και πολιτικής αγωγής», ενώ η 
Ελένη Μαλλίγκου, ψυχολόγος στο 3ο 
Γυμνάσιο Θέρμης ανέλυσε τους «Παρά-
γοντες που επιδρούν στην εφηβική 
παραβατικότητα».  Στις «Συμπεριφορές 
εφήβων σε σύγκρουση με το νόμο», 
αναφέρθηκε η επιμελήτρια ανηλίκων, 
συστημική ψυχοθεραπεύτρια Γεωργία 
Ευσταθιάδου. Στη συνέχεια η Ελευθε-
ρία Πήτα, ψυχολόγος, υπεύθυνη του 
Συμβουλευτικού Σταθμού Μαθητών και 
Γονέων των Σχολείων δήμου Θέρμης 
ανέλυσε την «Εμπειρία του Συμβου-
λευτικού Σταθμού του δήμου Θέρμης 
σε περιστατικά παραβατικότητας», και 
τέλος ο Ιωάννης Τρικκαλιώτης, Συντο-
νιστής Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου 
ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας μίλησε για τη 
«Συμβολή του Παρατηρητήριου Πρό-
ληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων 
στο σχολείο».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 

«Η εφηβική παραβατικότητα στο 
σχολικό πλαίσιο» 

Αύξηση κρουσμάτων 
covid-19 τον Ιούλιο στο δήμο Θέρμης

Συνεχίστηκαν και το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου οι έλεγχοι για τον εντοπισμό κρου-
σμάτων covid-19 από κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 

στο δήμο Θέρμης, έπειτα από σχετικό αίτημα του δήμου. Στη διάρκεια αυτού του 

διμήνου έγιναν 39 έλεγχοι, σε Θέρμη, Βασιλικά, Νέα Ραιδεστό, Τρίλοφο, Πλαγιάρι, 

Καρδία, Κάτω Σχολάρι, Ταγαράδες και Σουρωτή. Εξετάστηκαν συνολικά 1.294 άτομα 

και βρέθηκαν θετικά τα 192. Ειδικότερα, τον Ιούνιο σε 20 ελέγχους στις διάφορες 

κοινότητες εξετάστηκαν 341 άτομα και βρέθηκαν θετικά τα 39, ποσοστό 11,44% 

έναντι 11,73% που ήταν το πανελλαδικό κατά τον ίδιο μήνα. Τον Ιούλιο, όταν η παν-

δημία έδειξε να επανακάμπτει η προσέλευση στα κλιμάκια του ΕΟΔΥ ήταν πολύ 

μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, σε 19 ελέγχους που έγιναν στις διάφορες κοινότητες 

προσήλθαν για έλεγχο 953 άτομα και βρέθηκαν θετικά τα 153, ποσοστό 16,05% 

έναντι ποσοστού 18,30% στους πεναλλαδικούς ελέγχους. Αναλυτικά τα αποτε-

λέσματα ανά μήνα και ανά κοινότητα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΛΙΣΤΑ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΟΔΥ Θετικά

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΗΛΙΚΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 01/07/22 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 21 5 35 έτη 23,81% 14,72%
2 04/07/22 ΘΕΡΜΗ 129 14 39 έτη 10,85% 19,87%
3 05/07/22 ΘΕΡΜΗ 54 11 36 έτη 20,37% 16,72%
4 06/07/22 Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 45 7 54 ετη 15,56% 17,10%
5 07/07/22 ΚΑΡΔΙΑ 38 3 42 έτη 7,89% 16,88%
6 08/07/22 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 30 2 6 έτη 6,67% 17,52%
7 11/07/22 ΘΕΡΜΗ 147 26 33 έτη 17,69% 20,50%
8 12/07/22 ΘΕΡΜΗ 76 20 45 έτη 26,32% 17,43%
9 13/07/22 Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 55 13 47 έτη 23,64% 17.84%
10 14/07/22 ΣΟΥΡΩΤΗ 17 1 10 ετών 5,88% 17.11%
11 15/07/22 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 23 0 0,00% 16,49%
12 18/0722 ΤΡΙΛΟΦΟΣ 39 1 54 ετών 2,56% 21,25%
13 19/07/22 ΠΛΑΓΙΑΡΙ 11 0 0,00% 18,97%
14 20/07/22 ΘΕΡΜΗ 66 8 24 έτη 12,12% 18,00%
15 21/07/22 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 18 2 35 έτη 11,11% 18,17%
16 25/07/22 ΘΕΡΜΗ 81 16 41 έτη 19,75% 21,46%
17 26/07/22 ΘΕΡΜΗ 49 10 39 έτη 20,41% 19,69%
18 27/07/22 Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 32 10 60 έτη 31,25% 18,90%
19 28/07/22 ΚΑΡΔΙΑ 22 4 16 έτη 18,18% 17,51%

953 153 16,05% 18,30%

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ 
-ΦΟΙΝΙΚΗΣ!

Δωρεά 1600 βιβλίων από τη 
δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης 
στην Αλβανία

Η υπόσχεση έγινε πράξη και στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, παρου-
σία του δημάρχου  Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, του προέδρου 
της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργου Αγγέλου του αντιπροέδρου της ΔΕΠΠΑΘ Νάκης 

-Πολυχρόνης Κοντοπίδη, του προϊσταμένου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χρήστου 
Βαγιωνά και με την παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης Φοινίκης-Δερόπολης, Ζήσου Λούτση, παραδόθηκαν πάνω 
από 1.600 βιβλία, που θα αποσταλούν στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο 
Αργυρόκαστρο. 

Πρόκειται για βιβλία επιστημονικά, γενικών γνώσεων και λογοτεχνίας στα 
ελληνικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση και  την διάδοση της  
ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας Αργυροκάστρου 
και ιδιαίτερα των δήμων Φοινίκης και Δερόπολης.

Ο Δήμος Θέρμης, η ΔΕΠΠΑΘ και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης θα είναι πάντα 
αρωγοί στην προσπάθεια για εξωστρέφεια και συνεργασία  με σκοπό την διάδοση 
και διάχυση του ελληνικού πολιτισμού στην κοινωνία και θα υποστηρίζει πάντα  
έμπρακτα την δημόσια ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία.

8ος Παγκόσμιος 
Διαγωνισμός 
Ποίησης «K.Π. 
Καβάφης» 2022

Μετά την μεγάλη επιτυχία 

των προηγούμενων διαγω-

νισμών όπου η οργανωτική 

επιτροπή δέχθηκε πολύ σημαντικά έργα 

από εξαιρετικούς σύγχρονους ποιητές,

οι οποίοι εκπροσωπούν επάξια 

σήμερα την ποίηση ανά τον κόσμο, η 

International Art Academy προχωράει  

με αισιοδοξία στον 8ο Διαγωνισμό, 

με στόχο να υπηρετήσει με συνέπεια 

το θεσμό. 

Η International Art Academy διοργα-

νώνει τον 8ο παγκόσμιο διαγωνισμό 

ποίησης «K.Π. Καβάφης» 2022 με την 

ευγενική υποστήριξη της Διεύθυνσης 

Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανά-

πτυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Στο διαγωνισμό 

μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφε-

ρόμενος (ανεξαρτήτως ηλικίας και 

εθνικότητας), με μια ποιητική συλλογή 

γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν περισ-

σότερα από 30 βραβεία. Το 1ο βρα-

βείο αφορά την έκδοση μίας ποιητικής 

συλλογής. Θα δοθούν επίσης τιμητικά 

βραβεία, τιμητικές διακρίσεις και έπαι-

νοι από την International Art Academy  

σε όλους τους συμμετέχοντες στην 

τελική φάση, ανάλογα με το βαθμό 

αξιολόγησης των έργων τους.

Θα προκριθούν για βράβευση στην 

τελική φάση όλες οι ποιητικές συλλογές 

που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση γίνεται με σειρά προτε-

ραιότητας - παραλαβής των φακέλων 

και γίνεται με βαθμολόγηση, με το 

μοναδικό σύστημα της International 

Art Academy.

Το σύστημα αξιολόγησης ΙΑΑ επικε-

ντρώνεται και προσδίδει πόντους στα 

θετικά στοιχεία των συμμετεχόντων, 

επιβραβεύοντας κάθε καλή προσπά-

θεια, ενώ παράλληλα επισημαίνει και  

αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά της προσωπικότητας κάθε 

δημιουργού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές βρα-

βευμένες ποιητικές συλλογές από τους 

προηγούμενους διαγωνισμούς, εκδό-

θηκαν ήδη από γνωστούς εκδοτικούς 

οίκους.

Όλες οι πληροφορίες για τον Διαγω-

νισμό υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

http://artsociety.gr/IAA_Poetry_

Competition_K.PKavafis.pdf 

Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής 

Κ. Καρτάλη 1 –Αργοναυτών, Βόλος.

Από την πρώτη μας κόλας συνάντηση με τους μαθητές μέλη της 
Λέσχης «Logomathemania» δόθηκε η  υπόσχεση στα παιδιά, ότι 
ο χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης θα είναι πάντα δια-

θέσιμος να στεγάσει τις συγγραφικές τους ανησυχίες και αναζητήσεις. 
Παράλληλα ο δήμος Θέρμης δεσμεύτηκε ότι θα είναι  πάντα δίπλα τους 
και αρωγός στην προσπάθεια τους να εκδώσουν το πρωτότυπο  μυθιστό-
ρημα «Εκεί που άρχισαν όλα», το οποίο σχεδίασαν και εικονογράφησαν 
ομαδοσυνεργατικά και σήμερα έπειτα από τρείς περίπου μήνες είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να κρατάμε στα χέρια μας τα πρώτα αντίτυπα της 
νέας έκδοσης του βιβλίου. Καλοτάξιδο !!!

«LOGOMATHEMANIA»

Διαδρομές 
ανάγνωσης…

Η ομάδα της ReAcTiON  συμμετέχοντας 
δυναμικά στην #ΚΕ2022 ταξίδεψε την  
Τρίτη 19 Ιουλίου τους συμμετέχοντες 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ν. Ραιδεστού 
μέσα από μια σειρά διαδραστικών 
πειραματικών παρουσιάσεων. Με 
πειράματα όπως το «μπλε μπουκάλι» 
εξερευνήσαμε το μπλε του ουρανού, και 
στη συνέχεια με τις «φούσκες που δεν 
σκάνε» και το «χαρτονόμισμα που δεν 
καίγεται» καταλάβαμε τις μοναδικές 
ιδιότητες του νερού. Αναγνωρίσαμε 

την φύση ως το σπίτι μας μέσα από «τα 
ποτήρια που εξαφανίζονται» που στην 
πραγματικότητα…δεν εξαφανίζονται 
και τόσο, και παίζουμε με το «μη νευ-
τώνειο ρευστό» βλέποντας το νερό 
με μια άλλη παράξενη μορφή. Τέλος 
εκτοξεύσαμε τον μικρό μας πύραυλο 
στο διάστημα, ζώντας μοναδικές πει-
ραματικές εκπλήξεις!
Εμψυχωτές της ομάδας ReAcTiON 
είναι οι: Λιανού Αγγελική, Παπαδο-
πούλου Δέσποινα, Μίντση Ευριάνθη, 
Σακελλαρίου Θανάσης, Βαβάτσης 
Παναγιώτης και
Τηλικιδου Ιωάννα.
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Από την Τετάρτη 29 Ιουνίου έως και 
την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης ως 

ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών, θα συμμετέχει ενεργά 
ανοίγοντας και πάλι τις πόρτες της για να 
υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους φίλους 
της, να διαβάσουν παλιές και καινούρ-
γιες ιστορίες, να παίξουν με τη φύση, να 
εξερευνήσουν και να εμπνευστούν, να 
απολαύσουν τον τόπο τους και μέσα από 
πρωτότυπες δράσεις να ανακαλύψουν 
νέες διαδρομές ανάγνωσης.  
Με κεντρικό σύνθημα «Διαδρομές ανά-
γνωσης …άκουσε, δες, μάθε, γέλα!» και 
βιβλίο αφόρμησης «Τα Ψηλά Βουνά» του 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, η ΚE επανέρχεται 
με ιδέες και θεματικές που θα μας φέρουν 
κοντά σε αγαπημένα μας μέρη, πρόσω-
πα, βιβλία αλλά και στα προσωπικά μας 

σημεία αναφοράς.
Η ΚΕ, ως θεσμός για τις βιβλιοθήκες του 
ΔΕΒ, επανέρχεται με «φρέσκες» ιδέες 
και ένα θέμα που θα μας φέρει κοντά σε 
αγαπημένα μας μέρη, πρόσωπα, βιβλία 
αλλά και στα προσωπικά μας σημεία 
αναφοράς.  
Ο τίτλος της φετινής ΚΕ είναι: «Διαδρομές 
ανάγνωσης ...άκουσε, δες, μάθε, γέλα!» 
Σκοπός της φετινής ΚΕ είναι να μετατρα-
πούν οι τοπικές βιβλιοθήκες σε κυψέλες 
δημιουργικότητας και να αξιοποιήσουν 
τους αναγνώστες κάθε ηλικίας αλλά και 
το φυσικό περιβάλλον γύρω από αυτές. 
Το κεντρικό βιβλίο αφόρμησης για όλα 
τα εργαστήρια είναι «Τα Ψηλά Βουνά», 
ένα βιβλίο ορόσημο στην ελληνική λογο-
τεχνία και παιδαγωγική, πάντα επίκαιρο 
και «ζωντανό». 
Οι δράσεις συνδέονται με ένα κεφάλαιο 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ  

Καλοκαιρινή Εκστρατεία 
Ανάγνωσης 
και Δημιουργικότητας

Ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις της
θεατρικής ομάδας «ΑΛΜΑ» του Π.Σ. 
Τριλόφου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος παραστάσεων της θεα-
τρικής ομάδας «ΑΛΜΑ» του πολιτιστικού συλλόγου Τριλόφου. Η ομάδα παρου-
σίασε το το θεατρικό έργο «Οι ηλίθιοι» του Νηλ Σαιμόν. Η μεγάλη ανταπόκριση 
του κοινού και το κατάμεστο αμφιθέατρο του 1ου ΓΕΛ Τριλόφου, στις 17, 19, 25 
και 26 Ιουνίου καταδεικνύει την δίψα και την αγάπη του κόσμου για θεατρικές 
παραστάσεις υψηλού επιπέδου και παράλληλα αποτελεί ηθική δικαίωση, αντα-
μοιβή των κόπων και προσπαθειών της εθελοντικής μας ομάδας καθώς επίσης 
κίνητρο για να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση στην κατεύθυνση της παραγωγής 
πολιτιστικού έργου. Με την ευκαιρία η διοίκηση του Π.Σ. Τριλόφου ευχαριστεί 
θερμά την διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Τριλόφου, κ. Μαίρη Τζιομάλου και τον αντι-
δήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού κ. Στυλιανό Αποστόλου, για την υποστήριξη 
των προσπαθειών μας καθώς και για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου και την 
εμπιστοσύνη που επέδειξαν προς τον πολιτιστικό σύλλογο και την θεατρική του 

ομάδα ΑΛΜΑ για την διαχείριση και απροβλημάτιστη λειτουργία του χώρου, που 
αποτελεί για μας το θεατρικό μας σπίτι αλλά και σημαντικότατο τόπο ανάπτυξης 
συνεργασιών και συμπαραγωγής πολιτισμού.
Τέλος, ευχαριστεί θερμά τις γυναίκες και τους άνδρες της ομάδας των Εθελοντών 
Πολιτικής Προστασίας Μίκρας για την ανταπόκριση και την συνεχή παρουσία τους 
στο χώρο του θεάτρου, πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητας για τυχόν ανάγκη 
παροχής πρώτων βοηθειών.

-απόσπασμα από το κεντρικό βιβλίο και με νεότερη- σύγχρονη βιβλιογραφία, ενώ 
οι δραστηριότητες αφορούν σε παιχνίδια που θα υλοποιηθούν στη βιβλιοθήκη ή 
τον περιβάλλοντα χώρο της, βασισμένα σε τέσσερις άξονες, τη φύση, το νερό, τον 
ουρανό και το διάστημα.
Κάθε εργαστήριο θα αποτελεί και μια νέα διαδρομή για τα παιδιά που θα συμμετέ-
χουν. Έτσι διαμορφώνονται λογοτεχνικές διαδρομές, ποιητικές διαδρομές, μουσικές 
διαδρομές, τοπικές διαδρομές, κ. ά.    
Φέτος συμμετέχουν μαζί με τους βιβλιοθηκονόμους, εθελοντικά με δημιουργικά 
εργαστήρια για τα παιδιά, ως πολύτιμα μέλη  στην  δυναμική ομάδα της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Θέρμης οι: Ομάδα Γραφιστικής Δημιουργίας Γραμματοχυμός / Νικολέτα 
Αντωνιάδου και Ιωάννα Αδαμογιάννη, Ομάδα Peiramatistas του Νoesis, 1o Σύστημα 
Προσκόπων Θέρμης, The Chemistry Students’ Association ReAcTiON,  Stray Planet 
-Αδέσποτος Πλανήτης Μαrgarita Kosior, κ.α
Η ΚΕ 2022 προκύπτει μέσα από την άριστη συνεργασία μεταξύ της ΕΒΕ και του ΕΚΠΑ 
και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγωγής 
Εκπαιδευτικού Υλικού, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Φίλες και φίλοι μας,

το αμφιθέατρο του 1ου ΓΕΛ Μίκρας απο-
τελεί, όπως άλλωστε έχουμε δηλώσει 
επανειλημμένα, το «θεατρικό σπίτι» της 
θεατρικής ομάδας ΑΛΜΑ του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Τριλόφου.

Όχι μόνον φιλοξενεί τις καλλιτεχνικές ανα-
ζητήσεις και εκδηλώσεις της ομάδας μας 
αλλά, παράλληλα, συνιστά πόλο έλξης για 
τους νέους της περιοχής που μέσα από την 
εκπαιδευτική διαδικασία, την συνεργασία με 
τον πολιτιστικό σύλλογο και την υποστήριξη 
της αντιδημαρχίας παιδείας και πολιτισμού 
«ανοίγει» μονοπάτια καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας με εξαιρετικές προοπτικές για την 
νεολαία του τόπου μας.

Ως ένδειξη «ανταπόδοσης» της ζεστής 
φιλοξενίας που μας παρέχει ο εν λόγω πολι-
τιστικός χώρος αλλά και σε διαπίστωση των 
τεχνικών φθορών που έχουν προκληθεί στο 

αμφιθέατρο από την χρήση και την πολυ-
καιρία, τα μέλη και εθελοντές της ΑΛΜΑ 
προχωρήσαμε αφιλοκερδώς σε εργασίες 
συντήρησης της σκηνής του αμφιθεάτρου, 
επισκευάζοντας την αυλαία, τις θεατρικές 
κουρτίνες και κουίντες, ρυθμίζοντας τον 
υπάρχοντα φωτισμό και «αναζωογονώ-
ντας» το ξύλινο δάπεδο. 

Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι θέτουμε 
από την πλευρά μας ένα μικρό λιθαράκι 
στην συλλογική προσπάθεια να αποδοθεί 
ένας σημαντικότατος χώρος πολιτισμού 
στη διάθεση των πολιτών του Τριλόφου 
και, κυρίως, στην νεολαία του, που τόσο τον 
έχει ανάγκη για να εκφραστεί καλλιτεχνικά.

Με την ευχή και την ελπίδα να παραμείνει 
αλώβητος και να αποτελέσει εφαλτήριο 
για τους νέους μας να «ανοίξουν» τα καλ-
λιτεχνικά τους φτερά!!

Παρέμβαση στο «θεατρικό σπίτι»
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΕΙΝΑΙ 
ΗΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

Community Music Project 
Thermi CMPT

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2021, όταν 
ο Ευάγγελος Αγγελόπουλος, καθηγητής 

ηλεκτρικής κιθάρας και τζαζ θεωρητικών του 
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, θέλησε να δημιουρ-
γήσει ένα μουσικό σύνολο ανοιχτό σε όλους, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και μουσικής μόρφωσης, 
όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν, 
να δημιουργήσουν και να αλληλεπιδράσουν 
μεταξύ τους, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία 
γενικότερα. Η αφορμή αυτού του εγχειρήματος, 
υπήρξε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Μουσική και 
Κοινωνία» και η εφαρμογή βασικών αρχών 
της κοινοτικής μουσικής στην εκπαίδευση, 
ως εργαλείο δημιουργίας θετικής στάσης των 
μαθητών απέναντι στην τέχνη της μουσικής. 

Στόχος αυτού του κοινοτικού προγράμματος, το 
οποίο στηρίζεται θερμά από τη διεύθυνση του 
Ωδείου και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και την καθηγήτρια κυρία Λελούδα 
Στάμου, είναι ο μαθητής να βιώσει την εμπειρία 
της μουσικής τέχνης σε όλα τα επίπεδα, από τη 
σύνθεση, την εκτέλεση και τον αυτοσχεδιασμό, 
μέχρι την παραγωγή και προώθηση πρωτότυπης 
μουσικής, από τα πρώτα μουσικά του βήματα.

Το σύνολο απαρτίζεται από πληθώρα ηλε-
κτρικών κιθαριστών, τέσσερις ντράμερ και 
κρουστοί, βιολί, ούτι, δύο μπασίστες και πλέον 
δύο συντονιστών με την έλευση της Κυριακής 
Πετρίδου από τα τέλη Μαρτίου, που μαζί με τον 
Ευάγγελο Αγγελόπουλο συνεργάζονται για να 
φέρουν εις πέρας αυτό το δύσκολο εγχείρημα. 
Παράλληλα με την εκτέλεση των οργάνων, το 
κάθε μέλος ξεχωριστά και κάποιες φορές όλοι 
μαζί αναλαμβάνουν το κομμάτι των φωνητικών, 
της σύνθεσης (πρωτότυπης μουσικής και στί-
χων), της διασκευής γνωστού ρεπερτορίου και 

τη δημιουργία -διαχείριση ψηφιακών σελίδων 
με σκοπό την ενημέρωση, ψυχαγωγία και επι-
κοινωνία με το ευρύτερο κοινό. Πρόκειται για 
μία πραγματική ομάδα από όλες τις απόψεις, η 
οποία αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. 

Έννοιες όπως, γνωριμία, αποδοχή, έκφραση, 
απόλαυση, κοινωνία, ευζωία, γίνονται πραγ-
ματικότητα μέσα σε αυτό το σύνολο, το οποίο 
συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές δράσεις με 
έμφαση τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δεν 
έχει σημασία λοιπόν το πόσο καλός μουσικός 
είσαι, ή σε ποια κοινωνική ομάδα ανήκεις, 
ευπαθή ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι να θες 
να εκφραστείς, να δημιουργήσεις αλλά και να 
μοιραστείς με τους γύρω σου ιδέες, λύσεις και 
προτάσεις πάνω σε ζητήματα που απασχολούν 
την κοινωνία μας, μέσα από τα μάτια της τέχνης.

Τα αποτελέσματα της σύντομης αυτής πορείας 
των λίγων μηνών είναι εντυπωσιακά. Η πρώτη 
δισκογραφική δουλειά πρωτότυπης μουσικής 
του συνόλου κυκλοφορεί ήδη από την VA Music, 
με τίτλο «Community Music Project Thermi 
Vol.1» 2022. Πολλές συναυλίες και μουσικές 
δραστηριότητες του συνόλου, υπόσχονται ένα 
πιο αισιόδοξο μουσικό μέλλον για την τοπική 
κοινότητα και τις δομές που φιλοξενεί. Πρόκει-
ται για το πρώτο σύνολο κοινοτικής μουσικής 
στον δήμο Θέρμης και από τα λιγοστά σε όλη 
την Ελλάδα. 

COMMUNITY MUSIC PROJECT THERMI

Βαγγέλης Αγγελόπουλος: Συντονιστής, κιθά-
ρα. Κυριακή Πετρίδου: Συντονίστρια, ούτι. 
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης: Κιθάρα. Στέφανος 
Γοντικάκης: Κιθάρα. Χριστόφορος Μωυσιάδης: 
Κιθάρα. Αριάδνη Μπάρμπα: Μπάσο. Λευτέρης 
Ναούμ: Τύμπανα - κρουστά. Άρτεμις Μπάρμπα: 
Τύμπανα -κρουστά. Θοδωρής Κασούρας: Βιολί. 
Νικόλαος Βασιλειάδης: Τύμπανα - κρουστά. Αλέ-
ξανδρος Νικολαΐδης: Κιθάρα. Ιάσονας Δημητρίου: 
Κιθάρα. Γιώργος Πισινάρας: Κιθάρα. Δημήτρης 
Δρούζας: Τύμπανα -κρουστά, και Οδυσσέας 
Κατσάρας: Μπάσο.

ΠΗΓΗ: Πολιτιστικός οδηγός ΕνΤέχνως 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
LAYOUTH στη Λιθουανία
Στο πρόγραμμα LAYOUTH (local action for youth), που 
διεξήχθη στη Λιθουανία και συνδιοργανώνεται από 
το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας, το 
κέντρο Citizen Y Resource, και την ΜΚΟ Amicus Certus, 
ως μέλος της αποστολής του UNESCO Youth Club of 
Thessaloniki, συμμετείχε το μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέων δήμου Θέρμης Ιωακείμ Δελημήτρου. 

Στα πλαίσια του προγράμματος, η ελληνική αποστολή 
εργάστηκε για την ανάπτυξη πλάνου δράσης το οποίο 
θα στοχεύει στην επαφή των νέων και ειδικότερα 
των μη προνομιούχων, στην επαφή με το ευρωπαϊκό 
ιδεώδες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ευκαιρίες 
που υπάρχουν και τους επιτρέπουν να αναπτύξουν 
την δική τους φωνή. Όπως επισημαίνει στα Θέρμης 
Δρώμενα ο Ιωακείμ «Επιστρέφω γεμάτος με ιδέες 
και κυρίως γνώσεις για την ανάπτυξη της νεανικής 
συμμετοχής, την εμβάθυνση και την θεμελίωση της! 
Επιστρέφω γεμάτος με αναμνήσεις και εμπειρίες, 
έχοντας γνωρίσει σπουδαία άτομα τα οποία πραγ-
ματικά τα ευχαριστώ».

lake party στο φράγμα 
του Κ. Σχολαρίου
Την Τετάρτη 13 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία το lake party στο φράγμα του Κ. Σχολαρίου. 
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο τοπικός κύκλος Καρδίας 
- Κάτω Σχολαρίου. Για την πραγματοποίηση αυτής της 
εκδήλωσης ο τοπικός κύκλος  ευχαριστεί όλους όσους 
στήριξαν την προσπάθειά και κυρίως τον κοινοτάρχη 
του Κ. Σχολαρίου Νίκο Ζήση αλλά και την υπόλοιπη κοι-
νότητα για την θετική ανταπόκριση και την βοήθεια της, 
τους χορηγούς, και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 
κύριο Κώστα Περήφανο για την αφιλοκερδή βοήθεια 
στο στήσιμο του ήχου και των φώτων, του  dj μας Steve 
και την εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας Μίκρας 
που ήταν εκεί και φρόντισαν για την ασφάλεια όλων μας.
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Αγώνες για την ομάδα των 
μαχητικών αθλημάτων του 
Θερμαϊκού

Η ομάδα των μαχητικών αθλημάτων του Θερμαϊκού 
Θέρμης συμμετείχε στις 18 Ιουνίου σε αγώνες σε 
δύο διοργανώσεις ταυτόχρονα στις. Οι προπο-

νητές Κωστής και Μάρκος Κονδυλάκης αποφάσισαν να 
παρουσιάσουν τους μαχητές τους σε δύο διαφορετικές 
διοργανώσεις για να μπορέσει να λάβει μέρος όλη η μαχη-
τική ομάδα. Ο Ρ. Χάγκαν κέρδισε σε έναν δύσκολο αγώνα 
όπου ο τρίτος γύρος ήταν καθοριστικός και έδωσε την 
νίκη στον αθλητή του δήμου μας. Η Β. Βλαχοπούλου έφερε 
ισοπαλία ενώ οι υπόλοιποι (Σ. Ρούτση. Μ. και Ν. Κάλινικ) 
αγωνίστηκαν άνευ νικητή,.
Τα ευχάριστα όμως νέα είναι ότι ο παλιός μαθητής και 

πρωταθλητής Ε. Παλτατζής ήρθε από την Ελβετία όπου 

διαμένει μόνιμα και πλέον είναι προπονητής σε ένα από τα 

καλύτερα γυμναστήρια εκεί για να κάνει προπονήσεις με 

τους δασκάλους μας Κωστή και Μάρκο Κονδυλάκη. Κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του θα ανταλλάξουν γνώσεις και 

νέες τεχνικές και τρόπους βελτίωσης της κατάστασης των 

αθλητών της ομάδας. 

Παράλληλα στις 2-3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην 

Αθήνα πανελλήνιοι  αγώνες Μουαι Ται.  Στους αγώνες ο 

αθλητής του Θερμαϊκού Θέρμης Μ. Καλινικ κέρδισε με εγκα-

τάλειψη τον αντίπαλό του. 

Η ομάδα kickboxing του Θερμαϊκού έλαβε μέρος και στους 

αγώνες βραδιάς που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα 19 

Ιουλίου με τους Μ. Μπάγια και Μ. Σάμπιν. Οι μαχητές της 

ομάδας έδωσαν σκληρούς αγώνες. Ο Μ. Μπάγια αγωνίστη-

κε με τον Μ. Γκούσο κάτοχο ζώνης χάνοντας στα σημεία με 

2-1, και πλέον περιμένουμε τη ρεβάνς το φθινόπωρο. Ενώ, ο 

Μ. Καλινικ που αγωνίστηκε με τον πολύ έμπειρο Π. Σάχο και 

στον τελευταίο γύρο σκίστηκε στο φρύδι και οι προπονητές 

του αναγκάστηκαν να διακόψουν τον αγώνα για την ασφά-

λεια του αθλητή. 

Το καλύτερο όλων είναι ότι ο Μακεδόνας Α .Χρυσοχοΐδης 

με γωνία τον Β. Τζιτζιό και Κ. Κονδυλάκη κατέκτησε την 

πανευρωπαϊκή ζώνη της WKU μέσα στην Αθήνα στα 90 κιλά. 

Η αποστολή μας γύρισε με τη ζώνη και πολλές εμπειρίες. 

Η συνέχεια των αγώνων θα δοθεί στο Αμβούργο και στη 

Ρώμη.

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α

Νέα διοίκηση στον 
A.O Kardias F.C.

Νέα διοίκηση απέκτησε ο A.O Kardias 
F.C. μετά τις αρχαιρεσίες που πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου. Οι 
αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοικητι-
κού Συμβουλίου, πραγματοποιήθη-
καν, στα γραφεία του σωματείου 
στο γήπεδο της Καρδίας με μεγάλη 
συμμετοχή. Η εκλογική διαδικασία 
διεξήχθη σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία που διέπει τα ερασιτεχνι-
κά σωματεία, με παράσταση δικαστι-
κού αντιπροσώπου, διορισμένου από 
το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονί-
κης. Για πρώτη φορά μάλιστα στην 
64χρονη ιστορία του συλλόγου, θα 
υπάρχει και γυναικεία συμμετοχή στη 
διοίκηση.

ΤΑ 16 ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ 

Στη διάθεση των ομάδων και των δημοτών

Στη διάθεση των ομάδων και των δημο-
τών βρίσκονται τα  16 πράσινα γήπεδα 
του Αθλητικού Κέντρου της ΔΕΠΠΑΘ 

του δήμου Θέρμης. Η δημοτική επιχείρηση 
μέσω της συνεργασίας της με την εταιρεία 
Garden Works και τον Στράτο Βαρυτιμιά-
δη, έχουν προχωρήσει στην ενίσχυση του 
χλοοτάπητα των πράσινων γηπέδων με 
επανασπορές, λιπάνσεις και άλλες εργασίες 
προκειμένου τα γήπεδα να αποκτήσουν την 
καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ταυτόχρονα 
οι συνεργάτες του Αθλητικού Κέντρου της 
ΔΕΠΠΑΘ φρόντισαν τα ποτιστικά συστήμα-
τα των γηπέδων προκειμένου να διασφα-
λιστεί το πότισμα τους σε σταθερή βάση.
«Για ακόμα μια χρόνια το Αθλητικό Κέντρο 
της ΔΕΠΠΑΘ, σε συνεργασία με την εταιρεία 
Garden Works και τον κ. Στράτο Βαρυτιμιαδη, 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, προκει-
μένου να υποδεχθούμε τους αθλητές των 
ομάδων του δήμου, αλλά και τους δημότες, 
στα καταπράσινα γήπεδα μας. Σε μια χρονι-
κή περίοδο που σημαδεύτηκε από αρκετές 
κλοπές εξοπλισμού, οι άμεσες παρεμβάσεις 
μας, κατάφεραν να διατηρήσουν τους αγω-
νιστικούς χώρους μας στο βέλτιστο επίπεδο! 
Ευχή όλων μας μια χρονιά με ανοιχτούς 
χώρους άθλησης για όλους!» επεσήμανε σε 
δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ 
Πολυχρόνης Κοντοπίδης.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι εκτός από τη φύση 
το προσωπικό της ΔΕΠΠΑΘ έχει να αντιμε-
τωπίσει τις κλοπές υλικών και τις φθορές 
και τις καταστροφές των υποδομών που 
πραγματοποιούν ασυνείδητοι.

Τα πράσινα γήπεδα της Θέρμης, των Βασιλικών και της Αγίας Παρασκευής.

O Σ. Βαρυτημιάδης επί το έργον.

Γήπεδα Θέρμης

Γήπεδα Αγίας ΠαρασκευήςΓήπεδα Βασιλικών



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ24 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Μακεδονικό γλέντι 
από το σύλλογο Γηγενών 
Μακεδόνων 

Παραδοσιακό Μακεδονικό 
γλέντι διοργάνωσε στο ανοι-
χτό χώρο εκδηλώσεων στο 

φράγμα της Θέρμης ο σύλλογος 
Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο 
Μέγας Αλέξανδρος» με την ευκαι-
ρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων 
λειτουργίας και προσφοράς στα 
πολιτιστικά πράγματα του τόπου.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβου-
λίου του συλλόγου Γηγενών Μακεδό-
νων Θέρμης Ανέστης Κεφαλάς, αφού 
ευχαρίστησε θερμά όσους παρευρε-
θήκαν στο Μακεδονικό γλέντι και 
μοιραστήκαν αυτή τη ξεχωριστή  
βραδιά, τόνισε στο χαιρετισμό του 
«πως καθένας από εσάς έβαλε το 
λιθαράκι για την επιτυχία της εκδή-
λωσής μας. Ιδιαίτερα δε θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε την πολιτική ηγεσία 
του τόπου μας, που είναι πάντα δίπλα 
μας αλλά και τους συλλόγους, που 
μας τίμησαν με την παρουσία τους».

«30 χρόνια ζωής, 30 χρόνια δράσης, 
30 χρόνια πιστοί στις αξίες της παρά-
δοσης» συμπλήρωσε και σημείωσε 
ότι ο σύλλογος εδώ και τριάντα (30) 
χρόνια εκφράζει την αγάπη του για 
την διατήρηση της παράδοσης, των 
ηθών και των εθίμων των ντόπιων 
κατοίκων της Θέρμης. Σήμερα αριθ-
μεί 500 ενεργά μέλη, 6 χορευτικά 

τμήματα καθώς και τμήμα χορωδίας.

Στη συνέχεια κάλεσε στο βήμα τον 
πρώτο πρόεδρο του συλλόγου Χρή-
στο Τσακπίνη, και τους μετέπειτα 
Τασούλα Αθανασιάδου, Κώστα Τάτση, 
καθώς και την κόρη του αειμνήστου 
Σάκη Δασκαλούδη, να απευθύνουν 
ένα σύντομο χαιρετισμό. Για την 
ιστορία και την προσπάθεια όλων 
αυτών των χρόνων αναφέρθηκε εκ 
μέρους όλων η κ. Αθανασιάδου, η 
οποία σημείωσε την «αγάπη όλων 
για την ιστορία και την παράδοση 
του τόπου».

Τέλος ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, αφού συνεχάρη την 
διοίκηση του συλλόγου για την στή-
ριξη και την ανάδειξη της παράδοσης 
τους ευχήθηκε «να συνεχίζουν να 
προσφέρουν και να αναδεικνύουν 
τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας 
στις επόμενες γενιές».

Νέα διοίκηση στο 
σωματείο Παναγία 
Σουμελά

Νέα διοίκηση απέκτησε το σωμα-
τείο Παναγία Σουμελά δήμου 
Θέρμης μετά τις αρχαιρεσίες 

και τη συγκρότηση σε σώμα του νεο-
εκλεγέντος διοικητικού συμβούλιου 
του σωματείου. 
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει διαμορ-
φωθεί ως εξής:
• Προέδρος: 

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος. 
• Αντιπρόεδρος: Σόνια 

Μιχαηλίδου. 
• Γ. Γραμματέας: Σωτήρης 

Τσαχουρίδης.
• Ταμίας: Ανδρέας Βογιατζής. 
• Έφορος Χορευτικών Τμημάτων 

και Αναπληρώτρια Γραμματέας: 
Ελισσάβετ Βελονά. 

• Έφορος Εκδηλώσεων και 
Αναπληρώτρια Ταμίας: Αθηνά 
Δαβιτίδου.

• Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: 
Αγγελική Ψαρρά.

• Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Θεο-
γνωσία Μιχαηλίδου. 

• Υπεύθυνη Βεστιαρίου: Μαρία 
Μαυρίδου, και 

• Υπεύθυνη Χορωδίας: Ρούλα 
Βέττα.

Καλοκαιρινή γιορτή για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
«Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε στον αύλιο χώρο του 2ου Γυμνασίου 
Μίκρας στον Τρίλοφο, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης» 

την καλοκαιρινή του γιορτή, παρουσία γονέων των παιδιών και φίλων του 
συλλόγου. Τα παιδιά της δομής παρουσίασαν στη γιορτή δρώμενα με μουσική, 
θέατρο και χορό, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους. Ακολούθησε η 
παρουσίαση ενός αφιερώματος στα 100 χρόνια της θλιβερής επετείου από τη 
Μικρασιατική καταστροφή. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση 
παραδοσιακών χορών από τους πολιτιστικούς  συλλόγους που τίμησαν με την 
παρουσία τους και γέμισαν ρυθμό και ευθυμία την εκδήλωση, τον Ποντιακό 
χορευτικό σύλλογο Λακκώματος, τον πολιτιστικό σύλλογο Τριλόφου και το 
χορευτικό σύλλογο Τριλόφου το «Ζουμπάτ».

Σε εκδήλωση της Παγκόσμιας 
Αμφικτιονίας Βλάχων, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Κορυτσά, 

συμμετείχαν χορευτές και μέλη του 
Συλλόγου Βλάχων Θέρμης Τριαδίου ο 
Άγιος Νικόλαος. Η συμμετοχή πραγμα-
τοποιήθηκε μετά από την πρόσκληση 
του πρόεδρου της Παγκόσμιας Αμφι-
κτιονίας Βλάχων και της Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων 
Βλάχων (Π.Ο.Π.Σ.Β.) Μιχάλη Μαγειρία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 
Κορυτσά, υπό την αιγίδα της Παγκόσμι-
ας Αμφικτιονίας Βλάχων, της Ένωσης 
Βλάχων Αλβανίας και του Συλλόγου  
Ελληνοβλάχων Κορυτσάς, σε κεντρικό 

ξενοδοχείο της πόλης, με θέμα τη ζωή 
των Βλάχων. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν  προσω-
πικότητες από την περιοχή αλλά και 
από την Ελλάδα, όπως ο δήμαρχος 
Κορυτσάς Σ. Φίλος, ο πρόεδρος του 
ΚΕΑΔ Β. Ντούλες, η Γενική Πρόξενος 
Μ. Νικολάου, εκπρόσωποι της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, ο πρό-
εδρος της Ένωσης Βλάχων Αλβανίας 
κ. Πότσης, ο πρόεδρος του  Συλλόγου  
Ελληνοβλάχων Κορυτσάς Αναστάσιος 
Τζέγκας και η Αντιπρόεδρος Στέλλα 
Πατσίλη η οποία συντόνιζε και παρου-
σίασε την εκδήλωση.

Την έναρξη της Εκδήλωσης κήρυξε ο 

Αρτοκλασία
Αρτοκλασία προς τιμήν των εορ-
ταζόντων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου στο ομώνυμο εξωκλήσι που 
ανεγέρθηκε προς τιμήν τους πραγμα-
τοποίησε την παραμονή της εορτής 
τους ο σύλλογος Βλάχων Θέρμης 
Τριαδίου ο Άγιος Νικόλαος. Την αρτο-
κλασία τέλεσε ο εφημέριος του ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Θέρμης πατήρ 
Κωνσταντίνος Σαμανίδης. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ «‘Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

Εκδήλωση στην Κορυτσά με θέμα  
την «Ζωή των Βλάχων»

Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.Β. και Παγκόσμι-
ας Αμφικτιονίας Μιχάλης Μαγειρίας 
και ακολούθησαν χαιρετισμοί. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν και αρκετοί 
εκπρόσωποι σημαντικών κρατικών  
φορέων από Ελλάδα και Αλβανία, 
εκπρόσωπος των Ελληνοαλβανικών 
Εκπαιδευτηρίων «Όμηρος» Κορυ-
τσάς, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού 
κόσμου και πλήθος κόσμου.

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτι-
στικών Συλλόγων Βλάχων   Ιωάννης  
Μπατζοτάσιος αναφέρθηκε σε όψεις 
της ιστορίας και ιδιαίτερα την μετα-
κίνηση των Βλάχων γενικότερα στο 
ευρύτερο ελληνικό χώρο και την έντονη 

παρουσία τους σε πολλά κέντρα. 

Τέλος, την εκδήλωση έκλεισε το χορευ-
τικό της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφι-
κτιονίας το οποίο παρουσίασε ένα 
χορευτικό πρόγραμμα βασισμένο  σε 
ιστορικά τραγούδια,  την επιμέλεια 
του οποίου  είχε ο χοροδιδάσκαλος 
Στέλιος Σταμπουλής.

Επίσης, στον χώρο της εκδήλωσης 
λειτούργησε  Έκθεση «Από τη ζωή των 
Βλάχων στα 1900», βασισμένη στο έργο 
του αείμνηστου Αστέριου Κουκούδη, 
όπου υπήρχαν και πολλά αντικείμενα 
από την παραδοσιακή καθημερινή ζωή 
των Βλάχων, αποτυπώνοντας πολύ 
όμορφα στιγμιότυπα από τον βλαχικό 
τρόπο ζωής.
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ματος των ομοσπονδιών ΠΟΘΣ, ΠΑΟΝΕ, 
ΠΟΣΑΡ, ΕΠΟΦΕ. Βέβαια, της παραπάνω 
απόφασης, προηγήθηκαν σημαντικές 
ενέργειες μία δεκαετία τουλάχιστον πριν. 
Στη συνέχεια του 2006, πολλοί φορείς 
(Θρακικές ομοσπονδίες και σωματεία) 
και φυσικά πρόσωπα με αιτήματα και 
ενέργειες τους διεκδικούσαν όλα αυτά τα 
χρόνια την αποκατάσταση της ιστορικής 
αλήθειας των γεγονότων που σημάδεψαν 
τον Θρακικό Ελληνισμό.

Στο πλαίσιο των επαφών τους η αντιπρο-
σωπία πραγματοποίησε συζητήσεις με 
τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο 
για θέματα Μακεδονίας -Θράκης Σταύρο 
Καλαφάτη και τον Υφυπουργό Παιδείας 
Άγγελο Συρίγο, και τον αντιπρόεδρο της 
Βουλής Βουλευτή Δ. Αττικής Αθανάσιο 
Μπούρα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Σημειώνεται ότι στην το νέο διοικητικό 
συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Θρακικών Σωματείων εκλέχτηκαν 
δύο μέλη του συλλόγου Μανδριτσιωτών 
Θρακιωτών Θέρμης, οι κ.κ. Θεοχάρης 
Λαμπάκης και Ιωάννα Πακάλη, ενώ στο 
προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο της 
Π.Ο.Θ.Σ. συμμετείχε η πρόεδρος του 
συλλόγου Θρακιωτών -Μανδριτσιωτων 
Θέρμης Μαρία Καμπουρίδου.

Την καθιέρωση της 6ης Απριλίου ως 
επίσημης «Ημέρα Μνήμης του Θρακικού 
Ελληνισμού» διεκδικήσαν οι απανταχού 
Θρακιώτες σε ανάμνηση του «Μαύρου 
Πάσχα» των Ελλήνων της Ανατολικής 

Θράκης και της  γενοκτονίας των προ-
γόνων τους το 1914. 

Ήταν η Δευτέρα μέρα μετά το Πάσχα, 
στις 6 Απριλίου του 1914 όταν οι Οθω-
μανοί  Τούρκοι άρχισαν τη συστηματική 
εξόντωση των χριστιανών Ελλήνων και 
την εκδίωξή τους από την περιοχή της 
Ανατολικής Θράκης.

Σύμφωνα με στοιχεία της εποχής ο πλη-
θυσμός των Ελλήνων της Ανατολικής 
Θράκης υπερέβαινε στις αρχές του 20ού 
αιώνα τον αριθμό των 370.000 χριστια-
νών κατοίκων. Η γενοκτονική συμπερι-
φορά των Νεότουρκων, η οποία κορυ-
φώθηκε, την περίοδο 1913-1922 ήταν 
αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδίου. 
Σύμφωνα με τα τουρκικά αρχεία με βίαια 
μέσα, με εμπορικό αποκλεισμό, με βαριά 
φορολογία, λεηλασίες περιουσιών, τρο-
μοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις, 
υποχρεωτικές στρατεύσεις, ατιμώσεις, 
ομαδικές σφαγές και εκτοπισμούς εξα-
νάγκασαν τους Έλληνες Θρακιώτες να 
εγκαταλείψουν την ανατολική Θράκη. 

Κατά τη Γενοκτονία, πολλοί Έλληνες της 
Ανατολικής Θράκης εξορίστηκαν στην 
Ελλάδα, ενώ 100.000 μεταφέρθηκαν στο 
εσωτερικό της Μικράς Ασίας και μόλις 
ελάχιστοι από αυτούς επέστρεψαν». 

Η Teskilat-i Mahsusa «Ειδική Οργάνωση» 
ήταν μια τουρκική παραστρατιωτική 
μονάδα που συχνά χρησιμοποιήθηκε 
κατά τη Γενοκτονία για να συντονίζει τις 
επιθέσεις κατά των μειονοτήτων. Έκθεση 
με ημερομηνία 8 Απριλίου 1914, που 
συντάχθηκε από ξένη πρεσβεία στην 
Κωνσταντινούπολη, αναφερόταν σε 
«Ειδικές Επιτροπές» που επιχειρούσαν 
στην περιοχή της Θράκης κατατρομοκρα-
τώντας Έλληνες και αναγκάζοντάς τους 
να φύγουν. Με τη βοήθεια της αστυνομίας 
ιδιοποιούνταν ακίνητα και υποχρέωναν 
τους ενοίκους τους να υπογράφουν δήλω-
ση ότι έφευγαν με δική τους βούληση.

Η τελευταία πράξη του δράματος γρά-
φτηκε στις 11 Οκτωβρίου 1922 όταν οι 
Έλληνες της Ανατολικής Θράκης έλα-
βαν τελεσίγραφο να εγκαταλείψουν τις 
πατρογονικές εστίες τους σε διάστημα 
15 ημερών...

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

«100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του 
δράματος από τα θηριώδη πάθη και 
τον ξεριζωμό που βίωσε ο Ελληνισμός 
της Θράκης και εκτυλίχθηκε στο πρώτο 
τέταρτο του 20ου αιώνα, η μνήμη όλων 
αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων προ-
γόνων μας, που υπήρξαν θύματα των 
τραγικών εκείνων στιγμών της ιστορί-
ας μας και η ιδία η Ιστορική Αλήθεια, 
αποκαθίστανται με την ιστορική αυτή 
απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Η 
ιστορική αυτή πράξη κινείται προς την 
αποκατάσταση του τεράστιου ιστορικού, 
διπλωματικού και κυρίως ηθικού κενού 
που παρουσίαζε η Ελληνική Δημοκρατία 
σε ότι, αφορά το αποσιωπημένο ζήτημα 
του Θρακικού Ελληνισμού και συμβαδί-
ζει απόλυτα με το Δίκαιο, την Ιστορία, 
τη Μνήμη και τον Άνθρωπο» η Ένωση 
Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) 
χαιρετίζοντας την ιστορική απόφαση. 

Στο άρθρο 51 του σχετικού νομοσχεδίου, 
αναφέρεται ρητώς η «Καθιέρωση Ημέρας 
Θρακικού Ελληνισμού». Ειδικότερα: 

«1. Ορίζεται η 6η Απριλίου ως Ημέρα 
Θρακικού Ελληνισμού.

2. Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, ο 
φορέας και ο τρόπος οργάνωσης των 
εκδηλώσεων μνήμης καθορίζεται με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, 
κατόπιν διαβούλευσης με τις αντιπρο-
σωπευτικότερες οργανώσεις Θρακικών 
σωματείων». 

Η αρχική απόφαση για την καθιέρωση 
σε πανελλήνια κλίμακα της 6ης Απριλί-
ου ως «Ημέρα Μνήμης του Θρακικού 
Ελληνισμού», εγκρίθηκε με σχετικό 
ομόφωνο ψήφισμα στο «7ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Θρακών» στο Διδυμότειχο τον 
Ιούνιο του 2006, κατόπιν σχετικού αιτή-

ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ 
ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

Θεσμοθετήθηκε η «Ημέρας Μνήμης 
του Θρακικού Ελληνισμού»

Η αντιπροσωπεία των Θρακικών Ομοσπονδιών στη βουλή 

Σύλλογος Σερραίων Κατοίκων Δ. Θέρμης

Ο Σύλλογος Σερραίων Κατοίκων Θέρμης ανέπτυξε τον μήνα Ιούλιο έντο-
νη πολιτιστική δράση, με εκδρομές, παραστάσεις του παραδοσιακού 

χορευτικού τμήματός του και με συμμετοχή σε παραδοσιακά γλέντια. Ξεκίνησε 
με τη συμμετοχή στο διεθνές φεστιβάλ στον Κατσικά Ιωαννίνων (9/7), την 
εκδήλωση της ενορίας Κοινότητας Βέργης Σερρών για την εορτή του Προφήτη 
Ηλία και αφιερώματος για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή 
(19/7) και τη Γιορτή Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους Καβάλας (23/7). Με 
την ευκαιρία των δράσεων τα μέλη του συλλόγου επισκεφτήκαν τόπους και 
ένιωσαν τη φιλοξενία των τοπικών παραδοσιακών συλλογών, όπως του 
Κατσικά Ιωαννίνων,  των Αντιφιλίππων καθώς και της Βέργης Σερρών, μας 
υποδέχθηκαν πολύ ζεστά και εγκάρδια, μετά από την υποχρεωτική καραντίνα 
των 3 τελευταίων ετών. Το Δ.Σ. του συλλόγου, ευχαριστεί τους διοργανωτές 
για τις προσκλήσεις, το σύλλογο των Κουριωτών Καλαμαριάς, για την ευγενική 
διάθεση των Μικρασιάτικων φορεσιών τους, τα μέλη του χορευτικού τμήματος 

Την καθιέρωση της 6ης Απριλίου ως επίσημης «Ημέρα Μνήμης του 
Θρακικού Ελληνισμού» αποφάσισε η Βουλής των Ελλήνων, μετά από 
εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Με τον τρόπο αυτό, ένα πάγιο 

αίτημα δεκαετιών των απανταχού Θρακών, έλαβε επιτέλους σάρκα και οστά 
την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022.

(από αριστερά) Ο πρόεδρος της ΠΟΘΣ 
στη Θέρμη με την κ. Καμπουρίδού και τον κ. 

Λαμπάκη και την αντιπρόεδρο του συλλόγου 
κ. Χατζοπούλου

που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, τα μέλη και φίλους του Συλλόγου που το 
συνόδευαν, και τον χοροδιδάσκαλό Γιάννη Ζέττα, για την προετοιμασία του 
χορευτικού τμήματος.
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Εορτασμός της 
Αγίας Παρασκευής

Με λαμπρότητα, θρησκευτική 
κατάνυξη και πολιτιστικές 
δράσεις τιμήθηκε η μνήμη 

της μεγαλομάρτυρος Αγίας Παρα-
σκευής στον ομώνυμο οικισμό και 
στο Λειβάδι.

Στην Αγία Παρασκευή τις εκδηλώσεις 
διοργανώσαν ο δήμος Θέρμης, η ΔΕΠ-
ΠΑΘ, η Κοινότητα Αγίας Παρασκευής, 
και ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλο-
γος «Ατρόμητος» Αγίας Παρασκευής.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις άνοιξαν 
την Κυριακή 24 Ιουλίου, με την παρά-
σταση του καραγκιόζη, που διοργά-
νωσε η ΔΕΠΠΑΘ, προσέφερε χαρά 
και διασκέδαση στους μικρούς μας 
μπόμπιρες.

Την Δευτέρα 25 Ιουλίου τελεστικέ 
πανηγυρικός εσπερινός και η περιφο-
ρά της εικόνας της Αγίας. Ακολούθησε 

λαϊκή βραδιά με το μουσικό σχήμα 
του Κώστα Καραγιαννίδη. Την επόμε-
νη τελεστικέ όρθρος και θεία λειτουρ-
γία, και το βράδυ πραγματοποιήθηκε 
παρουσίαση παραδοσιακών χορών, 
με τη συμμετοχή του Λαογραφικού 
Χορευτικού Συλλόγου Βασιλικών και 
του Λαογραφικού Συλλόγου Νέου 
Ρυσίου «Η Αρετσού». Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με τη λαϊκή βραδιά 
με το μουσικό σχήμα του Τσάκαλου.

Στο Λειβάδι τελεστικέ πανηγυρικός 
εσπερινός στο ομώνυμο εξωκλήσι 
της Αγίας.

Εορτασμός του 
Αγίου Παντελεήμονας

Με λαμπρότητα, θρησκευτική 
κατάνυξη και πολιτιστικές 
δράσεις τιμήθηκε η μνήμη 

του Αγίου Παντελεήμονα του ιαματι-
κού στο Τριάδι και στο Λειβάδι. 

Στο Τριάδι τις εκδηλώσεις διοργανώ-
σαν ο δήμος Θέρμης, η ΔΕΠΠΑΘ, και ο 
σύλλογος πολιτιστικών δραστηριοτή-
των «Άγιος Γεώργιος».

Την Τρίτη 26 Ιουλίου τελεστικέ πανη-
γυρικός εσπερινός. Ακολούθησε η 
διοργάνωση του παραδοσιακού πανη-
γυριού στον προαύλιο χώρο του 3ου 
δημοτικού σχολείου Θέρμης -Τριαδίου. 
Το πρόγραμμα του πανηγυριού ξεκίνη-
σε με την παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών, με τη συμμετοχή πολιτιστι-

κών συλλόγων και το πρόγραμμα ολο-
κληρώθηκε με γλέντι για όλους τους 
παραβρισκόμενους.

Στο Λειβάδι τελεστικέ πανηγυρικός 
εσπερινός στο ομώνυμο εξωκλήσι.

Με λαμπρότητα, θρησκευτική 
κατάνυξη αλλά και άρωμα 
παράδοσης οι κάτοικοι του 

Κάτω Σχολαρίου, του Αγίου Αντωνίου 
και της Περιστεράς τιμούν φέτος  τον 
Προφήτη Ηλία. Στο Κάτω Σχολάρι την 
Τρίτη 19 Ιουλίου εκατοντάδες κάτοι-
κοι έδωσαν δυναμικό «παρών» στις 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
με τη συνδρομή του δήμου Θέρμης, 
της Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου, της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του 
Συλλόγου Πολιτισμού και Εθελοντισμού 
Κάτω Σχολαρίου, τα μέλη του οποίου 
για μία ακόμη χρονιά εργάστηκαν εθε-
λοντικά την τελευταία εβδομάδα, με 

στόχο την επιτυχημένη ολοκλήρωση 
των εκδηλώσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 
Κατά το σύντομο χαιρετισμό του ο 
δήμαρχος Θέρμης  Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος τόνισε πως «όλοι μαζί, με κοινή 
προσπάθεια, θα λύσουμε τα τοπικά 
προβλήματα σε κάθε γωνιά του δήμου» 
και ενημέρωσε τους κατοίκους ότι ένα 
από τα σημαντικότερα έργα για το Κάτω 
Σχολάρι, αυτό της αποχέτευσης, έχει 
εξασφαλίσει πλέον χρηματοδότηση 
και δρομολογείται η υλοποίησή του. 
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου, κεντρικού αγω-
γού και βιολογικό σταθμό και αποτε-
λούσε πάγιο αίτημα της Κοινότητας 
και των κατοίκων. Όπως ανακοίνωσε 
ο δήμαρχος το έργο δημοπρατείται 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με στόχο 
μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο να 
έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του 
και «μία βασική υποδομή αυτού του 
τόπου που έλειπε να συμπληρωθεί» 
όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στον Άγιο Αντώνιο την Τρίτη 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός 
και περιφορά της εικόνας στο παρεκκλήσι Προφήτου Ηλία, ενώ ανήμερα 
την Τετάρτη 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός και ακολουθήσε 
το καθιερωμένο παραδοσιακό γλέντι.

Εορτασμός του Προφήτη Ηλία σε Κάτω 
Σχολάρι, Άγιο Αντώνιο και Περιστερά 

Στην Περιστερά μετά τη θεία λειτουργία 
στον προαύλιο χώρο στο εκκλησάκι 
άναψε η καθιερωμένη φωτιά και ξεκί-
νησε το γλέντι με τη συμμετοχή των 
κατοίκων.

Τέλος και στα Βασιλικά λειτούργησε 
το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 29 
Ιουνίου και 6 και 20 Ιουλίου συζήτησε και έλαβε τις εξής 
αποφάσεις: 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα 
(Τακτποιητικό) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δήμου 
Θέρμης» (Αρ. μελέτης: 34/2018,  Αρ. έργου: 6/2019).

• Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση ποσού ύψους 
281.734,55 € στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), για τον 7ο 
λογαριασμό κατασκευής του έργου «Αποχέτευση 
ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του ορίου ημερήσιων 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και μόνο για τον τραπεζικό 
λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με δικαιούχο τον δήμο Θέρμης.

• Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση τακτικού και 
αναπληρωματικού μέλους στη δημοτική επιτροπή 
ισότητας.

• Όρισε ομόφωνα στην Επιτροπή παραλαβής έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου. 

• Όρισε ομόφωνα την Επιτροπή ελέγχου και τήρησης 
των όρων του κανονισμού χρήσης και λειτουργίας 
κοινοχρήστων χώρων του δήμου Θέρμης, αποτελού-
μενη από τους:

• 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο Σπυρίδωνα Γαντά ως πρό-
εδρο με αναπληρωτή του, τον  Δημοτικό Σύμβουλο 
Ιωάννη Ιωσηφίδη. 

• 2. Την υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών Ελένη Παπά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων με 
αναπληρώτρια της την υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης    
Ουρανία Πραβινού ΔΕ Δ/κου. 

• 3. Την υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Κυριακή 
Λεκίδου ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων με αναπληρώτριά της 
την υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης Ελένη Μεντεσίδου 
Πε Πολιτικών Μηχανικών.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή μελών Δημοτικού 
Συμβουλίου από τη μειοψηφία για τη συμμετοχή 
τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν 
επιλαμβάνεται θεμάτων του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) Ν. 
3584/2007. Εκλέχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Άννα 
Τσιφτελιδου με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Χίνη και 
Σάββας Φωτιάδης με αναπληρωτή τον Κων/νο Γραικό. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

• Ενημερώθηκε για τις ενέργειες του δήμου Θέρμης 
στο πλαίσιο ανάρτησης των δασικών χαρτών και τα 
αποτελέσματα.

• Τροποποίησε κατά πλειοψηφία τον Οργανισμό Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του δήμου Θέρμης. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χρήστος Φάσ-
σας, Σάββας Φωτιάδης και Κων/νος Γραικός απείχαν 
από τη συζήτηση του θέματος, οι Δ.Σ. κ.κ. Θεοφάνης 
Καρκατζούνης και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου τοποθε-
τήθηκαν με λευκό και ο Δ.Σ. Δημήτριος Βλαχομήτρος 
καταψήφισε.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον επανακαθορισμό των δικαι-
ούχων αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις 
του Δ.Σ. Δημοτικών Συμβούλων.

• Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρόνο για 
την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ, 
φορητών, μονίμων και λοιπών συστημάτων 
ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια του 
δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσω-
ρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και 
δημοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήματος 
Κάτω και Άνω Σχολαρίου», αρ. μελ. 33/2016 
και αρ. έρ. 05/2018.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

• Στην έναρξη της συνεδρίασης πραγματο-
ποιήθηκε ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο σχετικά με την 
πρόσληψη στο δήμο προσωπικού ΙΔΟΧ  για 
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών 
μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023. 

• Διατύπωσε κατά πλειοψηφία γνώμη επί του 
Τεχνικού Προγράμματος του ΦοΔΣΑ Κ.Μ. 
για το έτος 2023. Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτε-
λίδου, Ε. Αγοραστούδη, Α. Χατζηαντωνίου, 
Χ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, Θ. Καρκατζούνης 
και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν

• Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή όλων των 
κατηγοριών μελετών στο πλαίσιο εκπόνησης 
της μελέτης «Μελέτη κατασκευής γέφυρας 
στην οδό Περικλέους της Δημοτικής Ενότητας 
Μίκρας δήμου Θέρμης».

• Παρέλαβε ομόφωνα το στάδιο εφαρμογής 
των μελετών αρχιτεκτονικής ειδικής αρχι-
τεκτονικής στατικής και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο εκπόνησης της 
μελέτης «Μελέτη Κατασκευής Πολιτιστικού 
κτιρίου Ταγαράδων» (Προεκτίμηση αμοι-
βής ΑΜ 10/18). Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ.

• Χ. Φάσσας, απείχε από τη συζήτηση του 
θέματος.

• Παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα 4ης και 
5ης φάσης της μελέτης «Σύνταξη γενικού σχε-
δίου ύδρευσης (Masterplan) ΔΕΥΑ Θέρμης».

• Παρέλαβε ομόφωνα την παροχή τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπη-
ρεσιών «Υπηρεσίες υποστήριξης για τον 
έλεγχο και εντοπισμό προβλημάτων κατά τη 

διαδικασία ανάρτησης του δασικού χάρτη 
των Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου Θέρμης» 
(αρ. μελ.: 3/2021).

• Ενέκρινε ομόφωνα την επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβα-
σης του έργου «Μελέτη –Κατασκευή Ε.Ε.Λ. 
Θέρμης» με κωδ. ΟΠΣ 5003853/01 (αρ. μελ: 
10/2014, αρ. έργου: 02/ 2022)

• Ενέκρινε ομόφωνα την μελέτη με τίτλο 
«Μελέτη Τροποποιήσεων του Ρυμοτομικού 
Σχεδίου στους οικισμούς Θέρμης και Τρια-
δίου της ΔΕ Θέρμης» (επικαιροποίηση της 
απόφασης 149/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 
δήμου Θέρμης)

• Ενέκρινε ομόφωνα την λήψη περιοριστικών 
μέτρων κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Στέ-
λιου Καζαντζίδη (Θέρμης -Χαριλάου) για τις 
ανάγκες κατασκευής του έργου: «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου 
Θέρμης (Εξωτερικό δίκτυο) «αρ. μελέτης: 
11/2018, αρ. έργου : 4/2020. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία οδού 
στον οικισμό Τριαδίου της Δημοτικής Κοι-
νότητας Θέρμης σε «Εμμανουήλ Ξάνθου». 

• Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία οδού 
στην Κοινότητα Τριλόφου σε «Ιθάκης»

• Αποφάσισε ομόφωνα την νέα παραχώρηση 
μηχανημάτων από την Μονομετοχική εταιρία 
προς το Δήμο Θέρμης για πέντε (5) έτη

• Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των 
Σχολικών Επιτροπών και την κατανομή των 
σχετικών πιστώσεων σε αυτές.

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της Επιτρο-
πής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
διαφορών του δήμου Θέρμης.

• Ενέκρινε ομόφωνα την οριστική εξάλειψης 
των υπολοίπων υποθηκών ακινήτων υπέρ 
δήμου Θέρμης, για ασφάλεια πληρωμής 
εισφοράς σε χρήμα, Ν1337/1983 ποσού 
79.155,72€ του κου Τζ. Δημ. του Α.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παραπομπή του 
θέματος σχετικά με την τροποποίηση της παρ. 
7,  άρθρου 67 του  ν. 3852/2010 που αφορά 
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου επί 
θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης στην 
Επιτροπή ψηφισμάτων ώστε να συζητηθεί 
εκ νέου έπειτα από εισήγησή της.
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Άλλη μια άδικη απόφαση 
σε βάρος των σχολικών 
καθαριστών!

Ο Τρίλοφος και το Πλαγιάρι
για άλλη μια φορά στο έλεος των 
καιρικών φαινομένων

Σχολικές καθαρίστριες: 
Επιλέξαμε τη δικαιότερη και 
βέλτιστη λύση για τα σχολεία μας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Οι σχολικές/οι καθαρίστριες/ες είναι 
εργαζόμενοι ύψιστης αξίας. Δίπλα 
στους εκπαιδευτικούς εξασφαλίζουν 

το πλαίσιο για την ασφαλή και αποτελεσματική 
εκπαίδευση των παιδιών μας.
Τη σχολική χρονιά 2021–2022, με την απόφαση 
της τρίωρης απασχόλησης των καθαριστριών 
σε συνθήκες πανδημίας, βιώσαμε από τη μια 
τις συνέπειες των πλημμελώς καθαρισμένων 
σχολείων κι από την άλλη την αιφνίδια επι-
δείνωση της οικονομικής κατάστασης των 
καθαριστών/στριών που βρέθηκαν με αμοιβή 
340 ευρώ! Εκεί που οι εργαζόμενοι επί 10 και 
πλέον έτη περίμεναν ρύθμιση για τη μονιμότητά 
τους έγιναν εργαζόμενοι των 340 ευρώ και 
εξομοιώθηκαν, εντελώς άδικα, με τους νέους 
εργαζόμενους. Η υπόσχεση του δημάρχου για 
αύξηση κατά μία ώρα υλοποιήθηκε μόλις το 
Φεβρουάριο του 2022. 
Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας η διοίκηση 
του δήμου διαφάνηκε ανάλγητη! Μολονότι 
η νομοθετική ρύθμιση, αδικώντας ιδιαίτερα 
τους παλιούς εργαζόμενους, επέφερε βίαιη 
αλλαγή στις βιοτικές συνθήκες όλων, την 
αξιοποίησε με μοναδικό στόχο να αυξήσει τη 
δεξαμενή των ψήφων της. 
Για το 2022-23, το υπουργείο ενέκρινε μέγι-
στο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης 
275 και μέγιστο αριθμό προσλαμβανόμενων 
ατόμων 92! Οι αριθμοί αυτοί δεν καλύπτουν 
ούτε στο μισό τις ανάγκες των σχολείων του 
Δήμου που ζήτησε 70 άτομα πλήρους και 
34 μερικής απασχόλησης, με σύνολο ωρών 
ημερησίως 591! Η απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών για μια ακόμη φορά δεν σέβεται 
τα παιδιά, τους γονείς, την αυτοδιοίκηση και 
τους εργαζόμενους.
Οι δήμαρχοι δε φαίνονται διατεθειμένοι να 
διεκδικήσουν συνολικά και σθεναρά τις επι-
πλέον εργατοώρες, ώστε να καθαρίζονται 
επαρκώς τα σχολεία.

Ο δήμαρχος Θέρμης, όπως δήλωσε ρητά στο 
Δημοτικό Συμβούλιο (αυτός αποφασίζει) 
δεν είναι διατεθειμένος να χρηματοδοτήσει 
τη δαπάνη μισθοδοσίας για τους επιπλέον 
απαιτούμενους σχολικούς καθαριστές! Θα 
προσλάβει τα 92 άτομα που του ενέκρινε 
το ΥπΕσ με τρίωρη απασχόληση και κινεί-
ται ήδη να προσλάβει καθαριστές πλήρους 
απασχόλησης μέσω χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Σε δεύτερο χρόνο 
και χωρίς κάποιο προβάδισμα μεταξύ  παλιών 
ή νέων εργαζομένων θα προσλάβει με πλήρη 
απασχόληση μόνο τους πλησίον της σύνταξης. 
Η λύση αυτή φέρνει σε δεινότερη θέση τους 
παλιούς εργαζόμενους!
Καλούμαστε, λοιπόν, να λάβουμε και να 
προτείνουμε μια απόφαση δύσκολη καθώς  
ουσιαστικά διαχειριζόμαστε τη δυστυχία των 
ανθρώπων αυτών που όλοι έχουν ανάγκη για 
εργασία επιδιώκοντας την επιβίωσή τους. 
Όμως η συνταγματική αρχή της ισότητας 
δίνει τη λύση καθώς επιτάσσει να κρίνεις με 
τον ίδιο τρόπο τις ίδιες καταστάσεις και με 
διαφορετικό τις διαφορετικές!  
Η περσινή εμπειρία απέδειξε ότι οι παλιοί 
καθαριστές/στριες έχουν γνώση και ευθύνη 
του αντικειμένου της δουλειάς τους και των 
ιδιαίτερων απαιτήσεων των σχολείων. Η 
εμπειρία-υπευθυνότητα των παλιών είναι 
πολύτιμη, δυσαναπλήρωτη και γίνεται σημα-
ντικότερη καθώς επίκειται επέκταση του 
ωραρίου. Διεκδικούμε να ακολουθήσει ο 
δήμος μας το παράδειγμα άλλων δήμων:  Να 
χρηματοδοτήσει εξ ιδίων πόρων το επιπλέον 
ποσό ώστε, για την καθαριότητα των σχολείων 
και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, να 
εξασφαλίσει ικανοποιητικό αριθμό θέσεων 
πλήρους απασχόλησης (30 περίπου), ιδίως 
για τους εργαζόμενους για πάνω από 15 έτη. 
Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει και ποιοτικότερες 
υπηρεσίες καθαριότητας. 

Παρά το μέγεθος του πληθυσμού, τη διοικητική 
θέση και το υψηλού κάλλους περιβάλλον, η 
ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Τριλόφου 
και του Πλαγιαρίου είναι υποβαθμισμένη με 
έλλειψη βασικών υποδομών.
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (δεν έχουν 
δημοσιευτεί ακόμη τα στοιχεία της τελευταίας 
απογραφής) ο Τρίλοφος μετρά πληθυσμό 
στους 7.227 κατοίκους και το Πλαγιάρι στους 
5392! Αποτελούν από το 2010 οικισμούς που 
υπάγονται διοικητικά στο Δήμο Θέρμης, ο 
δε Τρίλοφος αποτελεί την έδρα της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μίκρας και πρώην έδρα του 
Δήμου Μίκρας.
Με τα χρόνια και τη συνεχή ανοικοδόμηση 
οι δυο οικισμοί ήρθαν αρκετά κοντά. Πολλοί 
κάτοικοι οργάνωσαν την καθημερινότητά τους 
(κοινωνική και επαγγελματική) μοιράζοντάς 
την μεταξύ των δύο οικισμών δίνοντας ο ένας 
οικισμός στον άλλο ζωή και πνοή, ενώ και 
οι μαθητές του Πλαγιαρίου εξυπηρετούνται 
από το Γυμνάσιο στον Τρίλοφο. Μια  μεγάλη 
νεροποντή, όμως, χώρισε τους δυο οικισμούς 
και έκανε την ολίγων λεπτών διαδρομή ένα 
επικίνδυνο ταξίδι καθώς έγινε κατολίσθηση 
στη γέφυρα που συνέδεε τους δυο οικισμούς. 
Ουδέποτε προέβλεψε κανείς ότι σε μια έντονη 
βροχόπτωση τα νερά που θα συσσωρεύονταν 
προφανώς δεν θα μπορούσαν να διοχετευθούν 
από τις υφιστάμενες σχάρες! Κηρύχθηκε κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης και εξασφαλίστηκε 
χρηματοδότηση για τη μελέτη και κατασκευή 
νέας γέφυρας (κρίθηκε από τους μελετητές ως 
η βέλτιστη λύση) πλην σήμερα ήδη μετά από 2 
χρόνια, ακόμη το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Και 
ενώ έγινε ανάθεση η σύμβαση εκκρεμεί στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσφατα δε ζήτησε ο 
δήμαρχος (με την ευκαιρία της επίσκεψης του 
πρωθυπουργού) επιπλέον ποσό 1.600.000 

ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου ! 
Ταυτόχρονα παραμένουν τα μεγάλα προβλή-
ματα του εγκλωβισμού των περιουσιών τους 
λόγω λανθασμένου πολεοδομικού σχεδια-
σμού, της έλλειψης ασφάλειας λόγω συνεχών 
κλοπών (πρόσφατα ξεκίνησαν οι κάτοικοι 
να συλλέγουν υπογραφές διεκδικώντας λει-
τουργία αστυνομικού τμήματος), των μερικώς 
εξυπηρετούντων δικτύων αποχέτευσης, της 
κακής ποιότητας νερού στο Πλαγιάρι και των 
επί πολλά έτη επαναλαμβανόμενων διακοπών 
ρεύματος με την παραμικρή βροχόπτωση!
Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, 
πρόσφατα έμειναν οι δύο οικισμοί (μαζί και 
αυτός της Καρδίας) 16 ώρες χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα. Υπήρξε σοβαρός κίνδυνος για ανθρώ-
πινες ζωές και ζημίες σε περιουσίες από ένα 
δίκτυο γερασμένο που προφανώς δεν αντέχει! 
Η διακοπή της σύνδεσης των οικισμών μέσω 
της γέφυρας ώθησε τους κατοίκους των δυο 
οικισμών πρώτη φορά να σηκώσουν ανάστημα 
απέναντι στη διοίκηση που επί πολλά έτη φέρ-
νουν με διαφορά στην πρώτη θέση. Η διοίκηση 
του δήμου προσπαθεί να απαλύνει το θυμό 
και την οργή τους με ενημερωτικά φυλλάδια 
και μόλις πρόσφατα, για ένα πρόβλημα που 
χρονίζει, υπέβαλε μήνυση για την πολύωρη 
διακοπή - πλησιάζουν εκλογές άλλωστε!  
Δικαίως, λοιπόν, είναι αγανακτισμένοι οι 
κάτοικοι, καθώς είναι ξεχασμένοι τόσο από 
το δήμαρχο και τη διοίκηση του δήμου όσο 
και από το κράτος. Φαίνονται δε έτοιμοι όσο 
ποτέ να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στις 
επόμενες εκλογές πρώτα μεταδημοτεύοντας 
στον τόπο όπου ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους και έπειτα στέλνοντας ηχηρό μήνυμα 
απόρριψης σε όλους αυτούς που τόσα χρόνια 
τους έχουν εγκαταλείψει.
02.8.2022

Η κυβέρνηση για άλλη μια χρονιά 
συνεχίζει την απαράδεκτη και 
ανεπαρκέστατη για την ασφαλή 

λειτουργία των σχολείων τακτική της όσον 
αφορά τον προσδιορισμό των ωρών που 
απαιτούνται για τον αποτελεσματικό καθα-
ρισμό των σχολικών κτιρίων κατά τη νέα 
σχολική χρονιά 2022 – 2023. Για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά διατηρεί τον αριθμό 
των ωρών απασχόλησης των σχολικών 
καθαριστριών σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 
σε σύγκριση με τις πραγματικές ανάγκες. 
Και όλα αυτά ενώ η πανδημία συνεχίζει 
να δείχνει τα δόντια της, προκαλώντας 
εύλογη ανησυχία και ανασφάλεια στην 
εκπαιδευτική κοινότητα, στους μαθητές 
και τις οικογένειές τους, καθώς και στους 
εκπαιδευτικούς. 

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το υπουρ-
γείο Εσωτερικών ενέκρινε για το δήμο 
Θέρμης μόλις 275 ώρες ημερήσιας απα-
σχόλησης, διαμοιρασμένες μάλιστα σε 
92 άτομα, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι 
οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότη-
τας των σχολείων θα έχουν έως το πολύ 
τρίωρη απασχόληση. Είναι ακριβώς στα 
ίδια επίπεδα με πέρυσι, παρότι στο μετα-
ξύ, από τον Σεπτέμβριο, 25 σχολεία του 
δήμου μας, πρόκειται να λειτουργήσουν 
με διευρυμένο ωράριο, αυξημένο κατά 
μιάμιση ώρα, από τις 4 το απόγευμα, στις 
5:30. Αυτό από μόνο του συνεπάγεται 
άλλες τουλάχιστον 38 ώρες καθημερινής 
απασχόλησης για τις σχολικές καθαρί-
στριες, σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που 
το υπουργείο αγνόησε παντελώς. Ενώ, 
λοιπόν, αυξάνει τις ώρες λειτουργίας των 
σχολείων, ενώ στο μεταξύ, προχώρησε σε 
χιλιάδες νέους διορισμούς εκπαιδευτικών, 
διατηρεί στα ίδια, ανεπαρκή επίπεδα, 
τις ώρες απασχόλησης των σχολικών 
καθαριστριών. 

Οι πραγματικές ανάγκες του δήμου Θέρ-
μης όσον αφορά την καθαριότητα των 66 
σχολείων είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με 
αυτές τις οποίες αναγνωρίζει το υπουργείο. 
Είναι ενδεικτικό ότι πρόπερσι, τη σχολική 
χρονικά 2020-2021 για την κάλυψη των 
αναγκών καθαριότητας των σχολείων 
στο δήμο Θέρμης απαιτήθηκαν 536 ώρες 
καθημερινής απασχόλησης. Εξ αυτών οι 
341 είχαν καλυφθεί από 67 άτομα (40 
πλήρους απασχόλησης και 27 τρίωρης) 
που είχε εγκρίνει το υπουργείο και οι 
υπόλοιπες 195 από άλλα 30 άτομα πλή-
ρους απασχόλησης τα οποία προσέλαβε 
ο δήμος Θέρμης, με δικές του δαπάνες, 
προκειμένου να καλύψει το σύνολο των 
αναγκών. 

Κάτι ανάλογο συνέβη και πέρυσι, τη σχο-
λική χρονιά 2021-2022. Ο δήμος Θέρμης 
είχε ζητήσει από το υπουργείο να προ-
σληφθούν συνολικά 105 άτομα, εκ των 
οποίων 75 με πλήρη απασχόληση (6,5 
ώρες ημερησίως) και 30 άτομα με τρίωρη 
απασχόληση. Δηλαδή σύνολο ημερήσιων 
ωρών απασχόλησης 587,5. Αντ’ αυτού 
το υπουργείο ενέκρινε μόλις 275. Έτσι ο 
δήμος αναγκάστηκε να διαθέσει από το 
δικό του ταμείο περίπου 160.000 ευρώ 
προκειμένου να αυξήσει κατά μία ώρα, από 

τρεις σε τέσσερις, το ωράριο απασχόλησης 
των 92 καθαριστριών. Παράλληλα προ-
χώρησε σε πρόσληψη άλλων περίπου 50 
ατόμων πλήρους απασχόλησης, μέσα από 
διάφορα προγράμματα, ώστε να καλύψει 
τις πραγματικές ανάγκες καθαριότητας 
των σχολείων. 

Είναι προφανές ότι η κεντρική διοίκηση 
μεταφέρει στις πλάτες των δήμων, δικά 
της βάρη, παρότι εδώ και τουλάχιστον 
μια δεκαετία, αφενός έχει περικόψει έως 
και κατά 65% τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους προς τους δήμους, αφετέρου 
τους φορτώνει διαρκώς με δαπάνες τις 
οποίες θα έπρεπε να καλύπτει η Πολιτεία. 
Επιπλέον, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, εξ 
αιτίας της πανδημίας, οι δήμοι απώλεσαν 
σημαντικό μέρος των εσόδων τους λόγω 
του “παγώματος” της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας που είχε άμεσο αντίκτυπο 
στα ταμεία των δήμων. 

Υπό αυτά τα δεδομένα η διοίκηση του 
δήμου προσπαθεί με όσα μέσα διαθέτει 
να λύσει το πρόβλημα της καθαριότητας 
των σχολείων με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Για την κάλυψη των φετινών 
αναγκών απαιτούνται κοντά 600 ώρες 
καθημερινής απασχόλησης για τις σχολι-
κές καθαρίστριες. Η διοίκηση του δήμου 
αποφάσισε να απορροφήσει το σύνολο 
των 92 καθαριστριών, εξασφαλίζοντας με 
τον τρόπο αυτόν 275 ώρες. Παράλληλα, 
μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς 
εργασίας και του προσυνταξιοδοτικού, 
προσλαμβάνει άλλα 55 άτομα, στα οποία 
προστίθενται και 9 μόνιμες καθαρίστριες. 
Έτσι, εξασφαλίσαμε συνολικά 697,5 ώρες 
καθημερινής απασχόλησης, δηλαδή περί-
που 100 περισσότερες απ’ όσες απαιτού-
νται για τον αποτελεσματικό καθαρισμό 
των σχολείων. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η τρίωρη απασχό-
ληση, όπως την καθόρισε το υπουργείο, 
δεν αρκεί για την αξιοπρεπή διαβίωση των 
92 καθαριστριών. Όμως, εάν επιλέγαμε 
την απασχόληση με πλήρες ωράριο αυτό 
θα σήμαινε ότι 52 από τις καθαρίστριες θα 
έμεναν χωρίς δουλειά, χωρίς καμία ώρα 
απασχόλησης. Η δε λύση, να χρηματο-
δοτήσει ο δήμος, από το δικό του ταμείο, 
την κάλυψη όλων των υπολειπόμενων 
ωρών, από τις 275 ως τις περίπου 600, 
θα απαιτούσε ποσόν κοντά στις 600.000 
ευρώ το οποίο δεν δύναται να διαθέσει. 
Εμείς, ως διοίκηση, αποφασίσαμε να δια-
τηρήσουμε στην, έστω μειωμένη απασχό-
ληση, και τις 92 καθαρίστριες, καθώς όλες 
έχουν ανάγκη από δουλειά. Παράλληλα, 
για να υπερκαλύψουμε τις ανάγκες των 
σχολείων μας, αξιοποιούμε τα διαθέσιμα 
επιδοτούμενα προγράμματα, λύση που 
επιφέρει οικονομικό κόστος στο δήμο 
της τάξης των περίπου 150.000 ευρώ και 
συγχρόνως ενισχύει την ένταξη στην 
απασχόληση συμπολιτών μας οι οποίοι 
βρίσκονται σε ένα ηλικιακό φάσμα που 
δυσκολεύονται στην ανεύρεση εργασίας. 
Αυτό απαιτεί η χρηστή διοίκηση, αυτό 
πράξαμε. 
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«Ο ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ»
κυριαρχεί ως φαινόμενο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Πόσες φορές πρέπει κανείς να ανα-
ρωτηθεί τι είναι αυτό που κάνει 
τους πολίτες αυτής της χώρας να 

μην αντιδρούν ενώ αγανακτούν με ότι 
συμβαίνει γύρω τους; 

Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι 
το προσωπικό συμφέρον μιας μερίδας 
ατόμων επισκιάζει το συμφέρον των 
πολλών. Από την άλλη πλευρά όμως πόσοι 
είναι αυτοί οι λίγοι και πως μπορούν να 
αποφασίζουν για τους πολλούς; 

Στην δικιά μας λογική σκέψη κυριαρχεί 
μία δεύτερη άποψη. Μία άποψη που ουσι-
αστικά έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
μία κοινωνία με μηδενική αντίδραση. Μια 
κοινωνία πολιτών που πλέον πιστεύει ότι 
κάθε αίτημα για καλυτέρευση της ζωής του 
αντιμετωπίζεται από αδιαφορία έως και 
κάθε είδους πίεση από τους κρατούντες. 
Έτσι κυριαρχεί «Ο ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ» 
φαινόμενο καθημερινό στους συμπο-
λίτες μας που λένε και στηλιτεύουν ότι 
θεωρούν στραβό και επικίνδυνο, αλλά 
όταν ζητάς να τα αναφέρουν επώνυμα 
κρύβονται στο καβούκι τους. 

Το ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ όμως εκφράζοντας 
την αγωνία όλων, δημοτών και μη, υπο-
χρεούται να ασχοληθεί και θα ασχολείται 
πάντοτε, εφόσον πιστεύει ότι ο αγώνας 
του θα ξυπνήσει κάποιες συνειδήσεις 
που ενδεχομένως να βοηθήσουν για 
την καλυτέρευση αυτού του τόπου όπου 
κυριαρχεί πλήρης αδιαφορία από την 
Δημοτική Αρχή. 

Και πιο συγκεκριμένα: 

- ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ (ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ): Δεν 
ανεχόμαστε πλέον καμία ολιγωρία από 
κανένα ανεύθυνο -υπεύθυνο που αδια-
φορεί πλήρως για τον κεντρικό δρόμο 
του Πλαγιαρίου. Για την οδό Μιαούλη που 
τα πεζοδρόμια 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 κόρον 
στις γωνίες των διασταυρώσεων και εμπο-
δίζουν την διέλευση άλλων οχημάτων, με 
αποτέλεσμα να έχουμε θρηνήσει θύματα 
που οφείλονται κυρίως στα παραπάνω, 
σε συνδυασμό με τις μεγάλες ταχύτητες 
που αναπτύσσουν οχήματα κάθε είδους 
και κάθε τονάζ. Δεν είναι λίγοι άλλωστε 
και οι συντοπίτες μας, που έχασαν το 
δικαίωμα στη ζωή στο οδόστρωμα της 
οδού Μιαούλη. 

- ΑΓΕΛΑΔΟΣΤΡΑΤΑ: Ένας δρόμος που 
ξεκινάει από το Γενικό Λύκειο Περαί-
ας κάτω στην λεωφόρο Θεσσαλονίκης 
-Περαίας και καταλήγει στο γήπεδο του 
Ατρομήτου Πλαγιαρίου. Έχοντας καθη-
μερινά κίνηση αντίστοιχη σχεδόν με την 
οδό Μηδέν -Πλαγιαρίου. Εδώ και τρία 
χρόνια μετά από εργασίες εγκατάστασης 
φυσικού αερίου συνεχίζει να βρίσκεται 

σε κακή κατάσταση με λακκούβες και 
ανομοιομορφίες σε διάφορα σημεία 
του. Ιδιαίτερα μάλιστα υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος ατυχήματος πάνω στην στροφή 
μετά το κλειστό γήπεδο από την ανο-
μοιομορφία του οδοστρώματος που το 
μισό είναι υψηλότερο του άλλου μισού. 
Και όταν στο γήπεδο αυτό μεταβαίνουν 
συνήθως οικογένειες για να αθληθούν τα 
παιδιά τους είναι θαύμα που δεν έχουμε 
θρηνήσει αθώες ζωές. Δεν ενδιαφέρ-
θηκε κανένας εδώ και τρία χρόνια που 
τελείωσαν οι εργασίες φυσικού αερίου 
για να επανέλθει η οδός στην πρότερη 
της κατάσταση;

- ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ: Μία οδός που 
έχει τεράστια κίνηση τόσο τους χειμερι-
νούς αλλά ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. 
Το τμήμα του δρόμου που ανήκει στον 
Δήμο μας έχει αφεθεί στην τύχη του, εν 
αντιθέσει του τμήματος που ανήκει στον 
Δήμο Θερμαϊκού που έχει αποκαταστήσει 
πλήρως το οδόστρωμα και έχει προβεί 
σε διαγράμμιση.

- ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: Ελπίζουμε και 
θα χαρούμε να διαψευσθούμε αλλά 
μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μας, σας, 
κοροϊδεύουν.

Σας φαίνεται λοιπόν περίεργο ή θα το 
πάρετε απόφαση ότι αυτή η δημοτική αρχή 
ενδιαφέρεται μόνο για το ΔΔ ΘΕΡΜΗΣ και 
για τίποτα παραπάνω. Ζητούμε συγνώ-
μη αν ξεχνάμε κάποιες οδοστρώσεις ή 
κάποια άλλα ΘΑ. Βλέπουμε τους άλλους 
Δήμους γύρω μας και ζηλεύουμε το πως 
αντιμετωπίζουν όλη τους την περιοχή, 
χωρίς να εστιάζουν μόνο σε ένα Δημοτικό 
Διαμέρισμα. Ξυπνάτε λοιπόν και σηκω-
θείτε από τους καναπέδες σας, αξίζετε 
μια καλύτερη ζωή που όμως πρέπει να 
διεκδικήσετε. 

Καλοκαίρι 2022 
Τεχνικό Πρόγραμμα 
δήμου Θέρμη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Κάθε καλοκαίρι στα Δημοτικά Συμ-
βούλια όλων των δήμων της χώρας 
μας έρχεται προς συζήτηση το 

Τεχνικό Πρόγραμμα του επόμενου έτους. 
Ακολουθεί τη διαδικασία της δημόσιας 
διαβούλευσης. Έτσι το λένε. 

Κατ’ αρχήν τα Κοινοτικά Συμβούλια σε 
κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ψηφί-
ζουν τα αντίστοιχα Τεχνικά Προγράμματα 
και τα εισηγούνται προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Ακολουθεί η δημόσια δια-
βούλευση από τους φορείς του τόπου, 
που, συνήθως, λάμπουν διά της απουσίας 
τους. Κι εδώ που τα λέμε, πως μπορούν 
να κληθούν να εκφέρουν άποψη για ένα 
τεχνικό πρόγραμμα ενός δήμου άνθρω-
ποι που δεν έχουν καμία γνώση επί του 
θέματος, καμία τριβή με το αντικείμενο 
και απλά τυχαίνει να είναι μέλη στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο ενός πολιτιστικού (π.χ.) 
φορέα του δήμου Θέρμης; πως μπορούμε 
να έχουμε την απαίτηση από τους ανθρώ-
πους αυτούς να αποφανθούν επί ενός 
τεχνικού προγράμματος που ούτε καν 
οι δημοτικοί σύμβουλοι της διοικούσας 
παράταξης δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν 
να εκφέρουν συνολική άποψη; Μετά θα 
περάσει από την Εκτελεστική Επιτροπή 
του δήμου (το όργανο στο οποίο συμμε-
τέχουν οι αξιωματούχοι, ας τους πούμε 
έτσι, του δήμου, Αντιδήμαρχοι και λοιποί 
προύχοντες) και μετά θα έρθει το ζήτημα 
προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σήμερα, την ώρα που γράφεται αυτό το 
άρθρο 13 Ιουλίου 2022, δεν γνωρίζουμε, 
ακόμη, το περιεχόμενο του Τεχνικού 
Προγράμματος του δήμου για το επόμενο 
έτος. Στοιχηματίζουμε, όμως, ότι αυτό 
θα φαντάζει μεγαλόπνοο και μεγαλο-
πρεπές. Άλλωστε, τι στο καλό, εκλογική 
χρονιά είναι το 2023, δεν είναι σε θέση η 
διοίκηση του δήμου να εμφανίσει πέντε 
– δέκα έργα, παλιά και καινούργια, προ-
κειμένου να πείσει τους δημότες μας ότι 
κάτι γίνεται στον δήμο Θέρμης για να 
ξαναματαψηφίσουν για νιοστή φορά τη 
διοικούσα παράταξη; Αλλοίμονο τώρα, 
τόσα χρόνια αυτό δεν κάνει; 

Τα περισσότερα έργα που θα περιλαμβά-
νονται στο τεχνικό πρόγραμμα θα έχουν 
συμπεριληφθεί σε αυτό, στην καλύτερη 
των περιπτώσεων, την τελευταία πεντα-
ετία. Τώρα, αν αυτά τα έργα και πάλι 
δεν γίνουν, όπως και τα προηγούμενα 
που υποσχέθηκε η διοίκηση του δήμου 
κι ακόμη τα περιμένουν οι πολίτες, τι 
έγινε; Πάλι κάποια δικαιολογία θα βρεθεί. 
Ακρίβεια, νομοθετικό πλαίσιο, φόρτος 
εργασίας υπηρεσιών… Το θέμα είναι να 
φαίνεται στον κόσμο ότι αυτή η διοίκηση 
εργάζεται, προσπαθεί, προτείνει έργα, 
ότι έχει όραμα, στόχους, πρόγραμμα… 
ότι αυτή είναι η παράταξη που, αν χάσει 
την εξουσία, θα χαθεί ο τόπος και θα 
καταστραφούν τα πάντα, όσα έχτισε 
τόσα χρόνια. 

Γιατί, αν δεν εκλεγεί και πάλι η ίδια διοί-
κηση και ο ίδιος δήμαρχος για πολλοστή 

φορά, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει εκεί-
νη η έρμη παιδική χαρά που περιμένει 
με τόση ανυπομονησία το παιδάκι στη 
Σουρωτή, στο Τριάδι, στην Αγία Παρα-
σκευή (επιτρέψτε μας ένα σχόλιο μόνο γι’ 
αυτή την τελευταία, που για πρώτη φορά 
την υποσχέθηκε η διοικούσα παράταξη 
το 2014 : το παιδάκι που είχε ακούσει 
τότε για πρώτη φορά γι’ αυτήν, αν ήταν, 
τότε, 5 χρονών, σήμερα είναι ήδη 13, 
έχει τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο και 
αντί για παιδική χαρά θέλει χώρο άθλη-
σης, περιπάτου, ποδηλατόδρομο… ουπς, 
ούτε από αυτά έχει…θα το δουν, θα του 
προτείνουν κάτι άλλο…). Δεν πρόκειται 
ποτέ να γίνει εκείνο το πάρκο – παιδική 
χαρά στην επέκταση της Θέρμης. Ούτε 
το κλειστό γυμναστήριο στον Τρίλοφο. 
Ούτε και το Πολιτιστικό Κέντρο στην 
Καρδία ή το κλειστό γυμναστήριο στη 
Ν. Ραιδεστό. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει 
το γήπεδο ποδοσφαίρου της Θέρμης, 
ούτε ο χλοοτάπητας θα αντικατασταθεί 
από συνθετικό –πλαστικό ή χόρτο, αλλά 
ούτε και οι κερκίδες και το στέγαστρο 
θα αναμορφωθούν. Ούτε και το γήπε-
δο ποδοσφαίρου στην Περιστερά δεν 
θα γίνει. Γι’ αυτούς, δε, τους κυκλικούς 
κόμβους στην οδό Απ. Κουγιάμη στη 
Θέρμη ή στα Βασιλικά ή στο Τριάδι, δεν το 
συζητώ, είναι παντελώς ανάξιοι να τους 
κατασκευάσουν όλοι αυτοί της αντιπολί-
τευσης. Να μη μιλήσουμε, δε, για εκείνη 
τη γέφυρα στην οδό Περικλέους που συν-
δέει Τρίλοφο και Πλαγιάρι… Γι’ αυτήν θα 
χρειαστούν καμιά διετία τουλάχιστον για 
μελέτες και στοχοθεσίες… Αυτοί δεν είναι 
ικανοί ούτε έναν δρόμο στους Ταγαράδες 
να τον κάνουν να μην πλημμυρίζει όταν 
βρέχει και ας είναι και ο πιο κεντρικός 
δρόμος του χωριού. Ή θα μπορούσαν 
αυτοί οι άχρηστοι της αντιπολίτευσης 
να έχουν κάνει ένα εσωτερικό δίκτυο 
αποχέτευσης και να μην έχουν έτοιμη τη 
μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων για να 
μπορεί να λειτουργήσει…

Θα μπορούσαμε να σας αναφέρουμε 
πολλά έργα που δεν είναι ικανοί να κάνουν 
όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης –μειοψηφί-
ας, αλλά δεν θα μας έφτανε ολόκληρο το 
φύλλο της εφημερίδας αυτής.. Αφού είναι 
σε κάθε περίπτωση γνωστό ότι μεγάλα 
έργα σαν τα παραπάνω σε αυτόν τον 
δήμο μόνο η διοικούσα παράταξη είναι 
σε θέση να συμπεριλαμβάνει κάθε χρόνο 
στον Τεχνικό της Πρόγραμμα. Άλλωστε, 
η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσε-
ως. Τώρα, το αν θα γίνουν και πότε, είναι 
ένα άλλο ζήτημα… Εδώ για το Τεχνικό 
Πρόγραμμα συζητάμε, όχι για το αν θα 
εκτελεστούν τα έργα ή όχι. Αυτή είναι 
άλλη συζήτηση… που θα ακολουθήσει.

Μέχρι τότε, μέχρι την εκτέλεση των 
έργων, θα επαναλαμβάνονται τα ίδια 
και τα ίδια. 

Έπεται συνέχεια…
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Για άλλη μια χρονιά η 
καθαριότητα των σχολείων του δήμου 
Θέρμης θυσιάζεται στο όνομα του «κόστους»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Μακριά από τις πραγματικές ανά-
γκες των σχολείων για την καθα-
ριότητα και μάλιστα ενώ έχει 

αναζωπυρωθεί η πανδημία και μακριά από 
τις ανάγκες των σχολικών καθαριστριών 
για αξιοπρεπή εργασία με δικαιώματα 
είναι η προκήρυξη για την πρόσληψη 
των σχολικών καθαριστριών στον δήμο 
Θέρμης.

Η δημοτική αρχή όχι μόνο εναρμονίζεται 
πλήρως με την αντιλαϊκή πολιτική της 
κυβέρνησης που θεωρεί «κόστος» τα ζητή-
ματα που αφορούν λαϊκές ανάγκες, αλλά 
το «τερματίζει» καθώς με την απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε 
περαιτέρω την εφαρμογή της μερικής 
απασχόλησης, τη μείωση των ωρών 
εργασίας, άρα και των αποδοχών και του 
ένσημου, για τις σχολικές καθαρίστριες.

Η δημοτική αρχή και οι συνοδοιπόροι της 
με τις αποφάσεις τους και μετατρέπουν 
τις σχολικές μονάδες από Σεπτέμβρη 
σε ωρολογιακές βόμβες και δείχνουν 
το αντεργατικό της πρόσωπο με τη νέα 
επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των 
συμβασιούχων σχολικών καθαριστριών, 
που χρόνια εργάζονται καλύπτοντας 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα σχολι-
κά συγκροτήματα του δήμου. Σαν να μη 
φτάνει το απαράδεκτο, εδώ και 20 χρόνια, 
με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων (ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), καθεστώς ομηρίας των 
σχολικών καθαριστριών που προσλαμβά-
νονται για 9 μήνες και απολύονται κάθε 
καλοκαίρι, που έχουν γίνει «λάστιχο» 
για να προλαβαίνουν να καθαρίζουν, με 
τα ψίχουλα των 300 ή στην καλύτερη 
περίπτωση 600 ευρώ, η δημοτική αρχή 
πρωτοστατεί στην αντεργατική πολιτική 
καταργώντας την πλήρη εργασία, με 
μόνιμη επωδό το κόστος! 

Συγκεκριμένα:

Οι 67 σχολικές μονάδες του δήμου μας θα 
υποδεχτούν το Σεπτέμβριο τους χιλιάδες 
μαθητές σε συνθήκες που η πανδημία 
ξαναφουντώνει. Με βάση τις ανάγκες 
για επιμελή καθαρισμό απαιτούνται 595 
ώρες καθαριότητας, με βάση τα στοιχεία 
που δίνει ο ίδιος δήμος. Αυτό σημαίνει 91 
καθαρίστριες πλήρους ωραρίου. ΑΥΤΗ 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ! 

Από τις ώρες αυτές η κυβέρνηση ενέκρινε 
τις 275 ώρες, δηλαδή λιγότερες από τις 
μισές. Όσες είχε εγκρίνει  και την περα-
σμένη χρονιά. 

Και εδώ τέθηκε το ερώτημα ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Η διοίκηση του δήμου, η παράταξη του 
ΣΥΡΙΖΑ και η παράταξη της ΝΔ, παρά τις 
επί μέρους διαφοροποιήσεις, κινήθηκαν 
στη λογική του κόστους. Τι να κάνουμε, 
αφού δεν μας εγκρίνουν τη χρηματοδό-
τηση θα αρκεστούμε σε αυτά, δηλαδή 
91 3ωρες καθαρίστριες και θα δούμε 
να πάρουμε προσωπικό με άλλα προ-
γράμματα να στηρίξει επικουρικά την 
καθαριότητα των σχολείων.

Η Λαϊκή Συσπείρωση τοποθετήθηκε ως 
εξής:

1. Η καθαριότητα των σχολείων είναι 
θέμα υγείας και ασφάλειας για όλη την 
τοπική κοινωνία και πρώτα από όλα για 
τους χιλιάδες μαθητές. Τη χρονιά που 
πέρασε που εργαζόταν 91 3ωρες και 
μετά το Φλεβάρη 4ωρες καθαρίστριες τα 
σχολεία δεν καθαρίζονταν, όπως πρέπει 
σε συνθήκες covid, γιατί δεν αρκούσε το 
προσωπικό.

2. Ο δήμος έχει υποχρέωση να διεκδικήσει 
μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα το 
σύνολο των ωρών που απαιτούνται. 595 
ώρες. Να προσλάβει 91 καθαρίστριες με 
πλήρες ωράριο, καλύπτοντας τη διαφορά 
στο κόστος της μισθοδοσίας και να απαι-
τήσει πίσω τα χρήματά του. Αυτό έκαναν 
και δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα.

3. Οι εργαζόμενοι που θα έρθουν, όταν 
έρθουν, από τα διάφορα προγράμματα 
δεν κάνουν την ίδια δουλειά, λόγω αρμο-
διότητας, με τις σχολικές καθαρίστριες. 
Άρα το πρόβλημα παραμένει.

4. Είναι απαράδεκτο το 2022 άνθρωποι 
50 και 60 χρόνων που δουλεύουν για 
χρόνια καθαρίζοντας τα σχολεία μας να 
απασχολούνται με 300 ευρώ το μήνα! 
Μάλιστα 40 από αυτούς πριν 2 χρόνια 
εργαζόταν με πλήρες ωράριο και 700 
ευρώ. Απαιτούμε την πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού με πλήρες ωράριο, αφού 
μόνιμες και πάγιες είναι και οι ανάγκες 
για την καθαριότητα των σχολείων μας.

5. Είναι προκλητικό την ώρα που μοιρά-
ζονται δις στους μεγάλους ομίλους, που 
δίνουν φοροαπαλλαγές στους εφοπλι-
στές, που ταΐζουν με το τσουβάλι τους 
μεγαλοκαναλάρχες, που δίνουν 3,8% του 
ΑΕΠ στο ΝΑΤΟ ξεπερνώντας και τις ΗΠΑ 
να αποδεχόμαστε ότι δεν έχουν 500.000 
ευρώ για να είναι καθαρά τα σχολεία μας!

ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΦ΄Ω ΕΤΑΧΘΗ!

Η επίθεση της αντεργατικής 
πολιτικής της κυβέρνησης Ν.Δ. 
και στους καθαριστές των σχολείων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια 
εφαρμόζεται και από τις μνημο-
νιακες κυβερνήσεις το βάθεμα 

της εκμετάλλευσης στους εργαζόμενους 
στη σχολική  καθαριότητα. Ελαστικά 
ωράρια, τετράωρα. Τρίωρα συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου. 

Έτσι ενώ τη σχολική χρονιά του 2020-21 
απασχολούσε 40 πλήρους απασχόλησης 
και 27 μερικής απασχόλησης, ο κος Βορί-
δης για την σχολική χρονιά 2021-2022 
δίνει  μόνο 275 ώρες. Η διοίκηση του 
δήμου Θέρμης και ο δήμαρχος προκει-
μένου να εκτονώσει αντιδράσεις των 
εργαζόμενων υπόσχεται να δώσει μια 
επί πλέον ώρα εργασίας με έξοδα του 
δήμου δηλαδή των δημοτών χωρίς καμία 
αντίδραση προς την κυβέρνηση (τελικά 
η ώρα δόθηκε το Φλεβάρη του 2022 αντί 
το Σεπτέμβρη του 2021).

Εφέτος πάλι για την νέα σχολική χρονιά 
2022-23 η κυβέρνηση επιμένει στην ίδια 
αντεργατική πολιτική δίνοντας και πάλι 
με την νέα εγκύκλιο τις ίδιες ώρες που 
έδωσε και πέρυσί, 275. Ο ξεσηκωμός 
ήταν άμεσος από το σωματείο των εργα-
ζόμενων, το δημοτικό μας σχήμα Μέτωπο 
Ρήξης Ανατροπής αλλά και από άλλες δύο 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όπου 
ζητήσαμε άμεσα εκτός ημερήσιας διάτα-
ξης συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο 
της 20/07/22.

Η διοίκηση και ο δήμαρχος του δήμου 
Θέρμης μην φέροντας καμία απολύτως 
αντίρρηση προς την κυβέρνηση, και γνω-
ρίζοντας πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι 
δεν θα δεχθούν και πάλι την νέα κοροϊδία 
φέρνει νέα πρόταση. 

Αυξάνει τις ώρες εργασίας από 275 σε 756. 
Κρατάει τους περσινούς εργαζόμενους

και με προσλήψεις Ο.Χ. που Θα κάνει 
αυξάνει τους εργαζόμενους σε 166 εκ 
των οποίων μόνιμοι είναι μόνο 8! και 
ορισμένοι πλησίον της σύνταξης .Εύκολα 
καταλαβαίνει κάνεις  ότι οι περισσότεροι 
εξ αυτών θα αμείβονται με χρήματα του 
δήμου. Δηλαδή των δημοτών! Να πως και 
ο δήμος θερμής εξυπηρετεί την αντερ-
γατική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και όλες οι 
προηγούμενες μνημονικές κυβερνήσεις 
στην διάρκεια της θητείας τους έχουν 
εξαπολύσει μεγάλη επίθεση ενάντια 
στα συμφέροντα των εργαζόμενων στα 
σχολεία αλλά και γενικότερα ενάντια στα 
συμφέροντα του δημόσιου σχολείου. 

Από το 2011 η Διαμαντοπούλου συγχώ-
νευσε 2000 σχολεία με αποτέλεσμα να 
κλείσουν 1056 σχολεία και 2000 οργανι-
κές θέσεις. Φέτος 2022/23 στη Κεντρική 
Μακεδονία η κυβέρνηση κλείνει 40 δημο-
τικά και 73 νηπιαγωγεία.!

Στα ΑΕΙ με το νέο νόμο πλαίσιο κάνει 
επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιό και 
στα μορφωτικά εργασιακά δικαιώματα 
των φοιτητών. Καταργεί και συγχωνεύει 
τμήματα, επιβάλει δίδακτρα στους  σπου-

δαστές, χτυπάει το συνδικαλισμό και την 
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών με άλλο 
νόμο ο οποίος φέρνει την αστυνομία μέσα 
στο πανεπιστήμιο. 

Φαίνεται καθαρά η όλη πολιτική της 
κυβέρνησης. Για τους εργαζόμενους στο 
σχολείο, ελαστικά ωράρια, συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, με μισθούς οι οποίοι 
δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα 
συντήρησης μιας ολιγομελούς οικογένειας 
και από την άλλη τα παιδιά της εργατικής 
τάξης δεν θα μπορούν να σπουδάσουν. 

Την στιγμή που κυβέρνηση χτυπάει εργα-
ζόμενους και δημόσιο σχολείο, στηρι-
ζόμενη και από το δήμο οι εργαζόμενοι 
στη καθαριότητα του σχολείου αλλά 
και ολόκληρο το εκπαιδευτικό κίνημα 
οι μαθητές και οι σύλλογοι γονέων και 
κηδεμόνων δεν έχουν τίποτα άλλο να 
διαλέξουν εκτός από τον ενωμένο αγώνα 
τους ενάντια σε αυτές τις πολίτικες οι 
οποίες υποβαθμίζουν εργαζομένους 
και σχολείο. 

Διεκδικούμε:

• Μόνιμη δουλειά σε όλους τους εργα-
ζομένους στη καθαριότητα των 
σχολείων. 

• Αξιοπρεπείς μισθούς.

• Δημόσιο σχολείο με δωρεάν παιδεία 
και πλήρες μόνιμο εκπαιδευτικό 
προσωπικό. 

Βλαχομήτρος Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος δήμου θέρμης
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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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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2021 ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 55.238

Αύξηση πληθυσμού κατά 3,82% στο δήμο Θέρμης

Σε επίπεδο επικράτειας ο πληθυσμός ανήλθε 
σε 10.432.481 άτομα από τα οποία οι άνδρες 
είναι 5.075.249 και οι γυναίκες είναι 5.357.232. 
Ο πληθυσμός της Ελλάδας καταγράφει μείωση 
3,5% σε σχέση με την απογραφή του 2011, όταν 
είχαν απογραφεί 10.816.286 άτομα. Δηλαδή 
μέσα σε μια δεκαετία ο πληθυσμός της χώρας 
μειώθηκε κατά 383.805 άτομα. 
Η πιο πολυπληθής περιφέρεια της χώρας είναι 
αυτή της Αττικής με 3.792.469 κατοίκους. Ο πλη-
θυσμός της μειώθηκε κατά 35.965 κατοίκους σε 
σχέση με το 2011. Ακολουθεί η Κεντρική Μακε-
δονία με 1.792.069 κατοίκους. Ο πληθυσμός της 
υπολογίζεται ότι μειώθηκε κατά 90.039 άτομα 
τα τελευταία 10 χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 
2021, οκτώ δήμοι της Θεσσαλονίκης κατέγρα-
ψαν μείωση στον μόνιμο πληθυσμό τους, ενώ 
έξι δήμοι παρουσίασαν αύξηση. Τη μεγαλύτε-
ρη ποσοστιαία μείωση μόνιμου πληθυσμού 
κατέγραψε ο δήμος Βόλβης με 15,6%, ενώ τη 

μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε ο δήμος Ωραι-
οκάστρου με 4,7%.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
Κατά 7.404 μειώθηκαν οι κάτοικοι του δήμου 
Θεσσαλονίκης, του δεύτερου μεγαλύτερου 
δήμου της χώρας, ο οποίος το 2021 καταγράφει 
μόνιμο πληθυσμό 317.778 κατοίκους έναντι 
325.182 το 2011 (μείωση 2,2%). 
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μόνιμου 
πληθυσμού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης σημείωσε ο δήμος Βόλβης κατά 
15,6%, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους δήμους 
της Θεσσαλονίκης. Ο δήμος κατέγραψε μόλις 
19.812 μόνιμους κατοίκους το 2021, όταν το 
2011 είχε 23.478.
Τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση 
μόνιμου πληθυσμού κατέγραψε ο δήμος Χαλ-
κηδόνος με 11%, καθώς οι κάτοικοι μειώθηκαν 
σε 29.951 το 2021 από 33.673 το 2011. 

Ακολουθεί ο δήμος Λαγκαδά με ποσοστιαία μείωση 
μόνιμου πληθυσμού κατά 9,8%, καθώς στην απογραφή 
του 2021 ο πληθυσμός έφτασε τις 37.072 κατοίκους, 
έναντι 41.103 το 2011.
Μείωση κατά 9,5% παρουσίασε ο πληθυσμός στον δήμο 
Θερμαϊκού καθώς στην απογραφή του 2021 καταγράφει 
45.450 κατοίκους έναντι 50.264 το 2011.
Ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχασε συνολικά 
2.453 μόνιμους κατοίκους (μείωση 4,7%) την τελευταία 
δεκαετία, με 49.674 μόνιμους κατοίκους το 2021 έναντι 
52.127 το 2011.
Στο 4,6% έφθασε η μείωση του μόνιμου πληθυσμού του 
δήμου Νεάπολης-Συκεών, καθώς στην απογραφή του 
2021 ο δήμος έχει συνολικά 80.851 κατοίκους, έναντι 
84.741 στην απογραφή του 2011.
Ελάχιστα μειώθηκε ο πληθυσμός του δήμου Δέλτα την 
τελευταία δεκαετία, καθώς στην απογραφή του 2021 
έφθασε τις 45.628 κατοίκους έναντι 45.839 το 2011.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ο δήμος Ωραιοκάστρου είναι ο δήμος με τη μεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση μόνιμου πληθυσμού στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός 
στον δήμο Ωραιοκάστρου αυξήθηκε κατά 4,7%, με 40.114 
κατοίκους το 2021 έναντι 38.317 κατοίκους το 2011.
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του πληθυσμού κατά 3,6% 
στον δήμο Κορδελιού Ευόσμου, τον δεύτερο μεγαλύτερο 
δήμο της ΠΕ Θεσσαλονίκης, ο οποίος έφθασε στις 105.426 
κατοίκους το 2021, έναντι 101.753 το 2011.
Αύξηση 3% σημείωσε ο πληθυσμός του δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, με 72.223 κατοίκους το 2021, έναντι 70.110 
το 2011.
Πολύ μικρή αύξηση, κατά 720 άτομα, κατέγραψε ο πλη-
θυσμός του δήμου Καλαμαριάς, φθάνοντας τις 92.238 
κατοίκους το 2021, έναντι 91.518 το 2011.
Σε σταθερά επίπεδα την τελευταία δεκαετία διατηρήθηκε 
ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου Παύλου Μελά, ο τρίτος 
μεγαλύτερος δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, 
ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου Παύλου Μελά αυξήθηκε 
κατά 724 άτομα, καθώς στην απογραφή του 2021 έφθασε 
τις 99.969 έναντι 99.245 το 2011.
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των πρώτων ανεπίσημων 
στοιχείων της απογραφής του 2021 ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος δήλωσε τα εξής: “Η μικρή 
αύξηση πληθυσμού στο δήμο Θέρμης κατά περίπου δύο 
χιλιάδες κατοίκους δεν διαφοροποιεί τα δεδομένα τα 
οποία έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες. Θυμίζω ότι στην απογραφή του 2011 
είχε καταγραφεί αύξηση πληθυσμού της τάξης του 40%. 
Όμως, ακόμη και η μικρή αυτή αύξηση επιβεβαιώνει ότι 
ο δήμος Θέρμης εξακολουθεί να αποτελεί μια ελκυστική 
περιοχή για μόνιμη κατοικία. Βεβαίως θα πρέπει να περι-
μένουμε τα τελικά αποτελέσματα της απογραφής, όπως 
και τα αναλυτικά στοιχεία ώστε να δούμε τον ακριβή 
πληθυσμό σε κάθε κοινότητα, διότι ακόμη και εντός του 
δήμου Θέρμης όπου υπάρχουν αγροτικοί και ορεινοί 
οικισμοί, είναι βέβαιο πως θα υπάρχουν διαφορετικές 
τάσεις. Σε κάθε περίπτωση εμείς ως δήμος είμαστε σε 
ετοιμότητα να καλωσορίσουμε τους νέους κατοίκους 
και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε να νιώσουν πως η 
απόφασή τους να επιλέξουν το δήμο μας ως τον τόπο 
που θα ζήσουν, ήταν η ορθή επιλογή”. 

Μεταξύ των δήμων οι οποίοι παρουσίασαν αύξηση πληθυσμού, κατά την απογρα-

φή του 2021, σε σύγκριση με αυτήν του 2011, περιλαμβάνεται ο δήμος Θέρμης. 

Ανήκει επίσης στους έξι δήμους της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης 

που καταγράφουν αύξηση πληθυσμού, έναντι οκτώ που παρουσίασαν μείωση. Συγκεκρι-

μένα, σύμφωνα με τα πρώτα ανεπίσημα στοιχεία της απογραφής του 2021 ο δήμος Θέρμης 

καταγράφει 55.238 μόνιμο πληθυσμό έναντι 53.201 το 2011, σημειώνοντας ποσοστιαία 

αύξηση της τάξης του 3,82%. Η κατανομή ανά φύλο είναι: άνδρες 26.957 (ήταν 26.137 το 

2011) και γυναίκες 28.281 (27.064 το 2011). Σε επίπεδο, πάντως της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης μείωση στον μόνιμο πληθυσμό κατά 1,7%. Ειδικότερα, ο αριθμός του μόνιμου 

πληθυσμού είναι 1.091.424 κάτοικοι, ενώ στην απογραφή του 2011 ήταν 1.110.551, αριθμός μει-

ωμένος κατά 19.127 κατοίκους. Από τον μόνιμο πληθυσμό της ΠΕ Θεσσαλονίκης, το 52,5% είναι 

γυναίκες (573.228) και το 47,5% είναι άνδρες (518.196).


