
Όλα έτοιμα στο “πρώτο κουδούνι”
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Απολύτως ομαλά ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 
Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά για 
όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, 
γυμνάσια και λύκεια του δήμου Θέρμης. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
παραβρέθηκε στην τελετή αγιασμού στο δημοτικό 
σχολείο της ορεινής κοινότητας Αγίου Αντωνίου, 
στο οποίο φοιτούν και προσφυγόπουλα από την 
Ουκρανία τα οποία φιλοξενούνται στο γειτονικό 
Μονοπήγαδο. 

Ο κ. Παπαδόπουλος ευχήθηκε σε όλους, μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς να έχουν μια καλή και 
δημιουργική σχολική χρονιά και τους διαβεβαίωσε ότι 
ο δήμος θα είναι διαρκώς στο πλευρό τους, διασφα-
λίζοντας την ομαλή λειτουργία όλων των σχολείων. 
Τόνισε επίσης ότι παρά τα τεράστια προβλήματα τα 
οποία δημιουργεί η ενεργειακή κρίση, όλα τα σχολεία 
θα λειτουργήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα όσον 

αφορά τη θέρμανσή τους. Μια βδομάδα νωρίτερα 
η διοίκηση του δήμου πραγματοποίησε συνάντηση 
με όλους/ες τους διευθυντές/τριες των σχολικών 
μονάδων στην οποία συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα 
τα οποία αφορούν τη λειτουργία των σχολείων. Από 
την καθαριότητα, τη θέρμανση, την προμήθεια των 
απαραίτητων υλικών (καθαριστικά, χαρτική ύλη), 
καθώς και κάποια ειδικότερα θέματα (συγχωνεύσεις 
σχολικών μονάδων, διεύρυνση ωραρίου ολοήμερων 
σχολείων) κ.ο.κ. 

Πριν από το άνοιγμα των σχολείων, κατά την περίοδο 
των καλοκαιρινών διακοπών, ο δήμος πραγματοποίησε 
εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σε όλα τα σχολικά 
κτίρια, με βάση τις παρατηρήσεις και τα αιτήματα των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων και την αξιολό-
γηση των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.
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των Επαγγελματιών 
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“Εκεί που 
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Λαμπρά εγκαίνια του 
Ι. Ν. Αγίου Ανδρέα
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

Αναπτυξιακός 
με κοινωνική 
ευαισθησία 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού 

του δήμου Θέρμης για το έτος 

2023 συζήτησε η Δημοτική 

Επιτροπή Διαβούλευσης η 

οποία συνήλθε την Πέμπτη 1η 

Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζοντας 

τους βασικούς άξονες του 

σχεδίου προϋπολογισμού ο 

αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Απόστολος Τσολάκης 

σημείωσε ότι το ύψος του για 

το επόμενο έτος ανέρχεται 

σε περίπου 65 εκατομμύρια 

ευρώ. Τόνισε ότι σε αυτό 

αποτυπώνονται ο γενικός και ο 

ειδικός σχεδιασμός, αλλά και 

οι προτεραιότητες που θέτει 

η δημοτική αρχή, για το έργο 

που θέλει να υλοποιήσει στη 

διάρκεια του επόμενου έτους. 

Ο κ. Τσολάκης υπογράμμισε 

πως «δεν πρόκειται για ένα 

προϋπολογισμό προεκλογικού 

χαρακτήρα, αλλά για ένα 

σύνολο πολιτικών που δίνουν 

προτεραιότητα στη βελτίωση 

της καθημερινότητας των 

πολιτών, ενισχύοντας ακόμη 

περισσότερο τις δράσεις 

κοινωνικής πολιτικής του 

δήμου».  
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Το διάστημα 10 έως 18 Σεπτεμβρίου η καρδιά 
της επιχειρηματικότητας και της οικονο-

μίας χτυπούσε στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης, στην οποία οι Επαγγελματίες – ‘Έμποροι 
του δήμου Θέρμης έδωσαν δυναμικό «παρών». Οι 
Επαγγελματικές Ενώσεις Θέρμης, Βασιλικών και 
Μίκρας, πιστοποιώντας την εξαιρετική μεταξύ τους 
συνεργασία, εκπροσωπήθηκαν από κοινού στο 
Περίπτερο 8, στο Σταντ 10 του εκθεσιακού κέντρου, 
έχοντας και την αμέριστη υποστήριξη του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Στελέχη 
των τριών Ενώσεων υποδέχονταν καθημερινά 
δεκάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες στους 
οποίους παρουσίαζαν τις επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο δήμο Θέρμης καθώς και 
τα εξαιρετικά προϊόντα τους. Οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα όπως 
λουκάνικο και ψωμί από την περιοχή των Βασιλικών, 
κρασί από την περιοχή της Μίκρας κ.ο.κ. 

Στα εγκαίνια του Περιπτέρου των Επαγγελματιών 
του δήμου Θέρμης παραβρέθηκε την Κυριακή 11 
Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Θέρμης. Ο Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος ευχήθηκε στους εκπροσώπους των 
Ενώσεων καλή δύναμη και τους συνεχάρη «για την 
εξαιρετική τους πρωτοβουλία, με τη στήριξη και την 
καθοδήγηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, 
να παρουσιάζουν ένα χώρο προώθησης και προ-
βολής των Επιχειρήσεων αλλά κυρίως των τοπικών 
προϊόντων των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του 
δήμου Θέρμης». 

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου των Επαγγελματιών 
του δήμου Θέρμης τίμησε με την παρουσία του 
ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ενώ 
παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Γαντάς και 
Στέλιος Αποστόλου, η Γενική Γραμματέας του δήμου 
Θέρμης Εύη Λάππα και η Εντεταλμένη Σύμβουλος 
Κοινωνικών Θεμάτων Φανή Χατζηδημητρίου. Το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο 
γενικός γραμματέας Κλεόβουλος Θεοτόκης και η 
αντιπρόεδρος της ΕΕΕΘ, πρόεδρος του Τμήματος 
Επαγγελματιών του ΕΕΘ και μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της ΕΣΕΕ, Φανή Μπλιούμη.

Στην τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλι-
δώματος στη συμβολή των οδών Στ. Καζα-
ντζίδη (Θέρμης - Χαριλάου) με Ματσούκα 
όπου υπάρχει ρέμα, προχώρησε ο δήμος 
Θέρμης. Τη σχετική επισήμανση για την ανά-
γκη τοποθέτησης του κιγκλιδώματος είχε 
κάνει ο Σύλλογος των κατοίκων της περιοχής 
επέκτασης «Επί», σε συνάντηση που είχαν 
εκπρόσωποι του Συλλόγου με τον δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο. Ακολούθησε 
επιστολή του Συλλόγου προς τον δήμαρχο  
στην οποία αναφερόταν ότι είναι αναγκαία η 
τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος 
επειδή «το σημείο ήταν άκρως επικίνδυνο λόγω 
κακής ορατότητας και έχουν συμβεί τροχαία 
ατυχήματα με πτώση οχημάτων στο ρέμα».

Δυναμικό «παρών» των 
Επαγγελματιών του δήμου 
Θέρμης στην 86η ΔΕΘ  

Προστατευτικό 
κιγκλίδωμα στην 
επέκταση Θέρμης
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Με αναπτυξιακή κατεύθυνση 
και κοινωνική ευαισθησία 

Το σχέδιο του προϋπολογι-
σμού του δήμου Θέρμης 
για το έτος 2023 συζήτησε 

η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευ-
σης η οποία συνήλθε την Πέμπτη 
1η Σεπτεμβρίου, στο χώρο του 
ανοιχτού Θεάτρου του Πολιτιστι-
κού Κέντρου Θέρμης. Παρουσι-
άζοντας τους βασικούς άξονες 
του σχεδίου προϋπολογισμού 
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Απόστολος Τσολάκης σημείωσε 
ότι το ύψος του για το επόμενο 
έτος ανέρχεται σε περίπου 65 
εκατομμύρια ευρώ. Τόνισε ότι σε 
αυτό αποτυπώνονται ο γενικός 
και ο ειδικός σχεδιασμός, αλλά 
και οι προτεραιότητες που θέτει 
η δημοτική αρχή, για το έργο 
που θέλει να υλοποιήσει στη 
διάρκεια του επόμενου έτους. 
Αυτό, εξάλλου, γίνεται αντι-
ληπτό και από το γεγονός ότι 
βασικό προαπαιτούμενο για τη 
σύνταξη του προϋπολογισμού 
είναι η σύνταξη και ψήφιση του 
ετήσιου τεχνικού προγράμμα-
τος, το οποίο περιλαμβάνει το 
σύνολο των έργων της επόμενης 
χρονιάς.  

Ο κ. Τσολάκης υπογράμμισε πως 
«δεν πρόκειται για ένα προϋπολο-
γισμό προεκλογικού χαρακτήρα, 
αλλά για ένα σύνολο πολιτικών 
που δίνουν προτεραιότητα στη 
βελτίωση της καθημερινότητας 
των πολιτών, ενισχύοντας ακόμη 
περισσότερο τις δράσεις κοι-
νωνικής πολιτικής του δήμου. Η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών στον δήμο Θέρμης σε 
όλη του, την πολύ μεγάλη έκτα-
ση, είναι για εμάς μια διαρκής 
προσπάθεια αξιοποιώντας όλα 
τα μέσα που διαθέτουμε».  

Όπως τόνισε ο κ. Τσολάκης «το 
μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του 
δήμου και της διοίκησής του είναι 
ότι είμαστε από τους πρώτους 
δήμους σε πανελλαδικό επίπεδο 
και πρώτος στο νομό Θεσσαλονί-
κης σε απορρόφηση κονδυλίων, 
αλλά και στην ετοιμότητα κατάρ-
τισης μελετών που είναι βεβαίως 
προϋπόθεση για την απορρόφηση 
των κονδυλίων και στην κατεύ-
θυνση αυτή ζητώ να συνταχθείτε 
όλοι πίσω από το σχέδιό μας, για 
το 2023 και για μία ακόμη χρονιά 
να λειτουργήσουμε με πνεύμα 
συνεργασίας για την πρόοδο 
και την εξέλιξη του δήμου μας». 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 

ανέφερε πως «ο προϋπολογισμός που έχετε στα χέρια σας είναι 
πλήρως συμμορφωμένος με τις επιταγές της νομοθεσίας, με την 
οποία ρυθμίζονται θέματα κατάρτισης προϋπολογισμού. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου Θέρμης και ειδικότερα η οικονομική υπηρεσία 
ανταποκρίθηκε πλήρως στα καθήκοντά της και όλα ολοκληρώθηκαν 
εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και γι’ αυτό θα ήθελα 
να ευχαριστήσω όλους όσους συνέδραμαν στην ολοκλήρωσή του». 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος μιλώντας για το 
σχέδιο προϋπολογισμού του 2023 τόνισε την αρτιότητά του και τον 
άριστο τρόπο με τον οποίον εργάστηκαν οι αρμόδιοι για τη σύνταξή 
του. Αναφέρθηκε στην αδυναμία πλέον των δήμων να προχωρούν σε 
δράσεις και έργα από ιδίους πόρους ωστόσο, όπως υπογράμμισε, στο 
δήμο Θέρμης γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζονται 
μεγάλα έργα και παρεμβάσεις με την αξιοποίηση όλων των χρημα-
τοδοτικών εργαλείων που παρέχονται από την Πολιτεία. 

«Η ενεργειακή κρίση επιβάλλει νέους κανόνες λειτουργίας σε όλους 
τους δήμους και αναμφισβήτητα θα δημιουργήσει μεγάλες ανάγκες 
στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά κυρίως θα δημι-
ουργήσει μία βαθύτατη οικονομική κρίση στα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτόν ξεκαθαρίζουμε ως διοίκηση του 
δήμου πως και την επόμενη χρονιά με τα δεδομένα που θα διαμορ-
φώσει η ενεργειακή κρίση και οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των 
καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, αποτελεί πολιτική απόφαση 
της σημερινής διοίκησης να μην υπάρξει καμία αύξηση στα ανταπο-
δοτικά τέλη, τα δημοτικά τέλη δηλαδή που εισπράττονται, για την 
καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό». 

Όπως τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος «από το σχέδιο προϋπολογισμού 
προκύπτει σαφώς η ξεκάθαρη προτεραιότητά μας για τη συνέχιση 
και ενίσχυση της κοινωνικής μας πολιτικής, η βελτίωση αλλά και 
αύξηση των βρεφονηπιακών σταθμών, η συντήρηση των σχολικών 
μονάδων, η αναβάθμιση των παιδικών χαρών μέσα από τη σύνθετη 
και χρονοβόρα διαδικασία των πιστοποιήσεων». Ο δήμαρχος Θέρμης 
υπογράμμισε πως «προτεραιότητά μας αποτελεί επίσης η βελτίωση 
των αθλητικών εγκαταστάσεων και οι συνεχείς παρεμβάσεις – συντη-
ρήσεις με τα συνεργεία του δήμου σε γειτονιές και πλατείες για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για όλα αυτά τα έργα 
χρειάζεται εκτός από τον ακριβή σχεδιασμό και η σύνταξη ολοκλη-
ρωμένων μελετών και οι εργασίες με αυτεπιστασία. Και θέλω στο 
σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στις τεχνικές 
υπηρεσίες, στην οικονομική υπηρεσία και στο εργοτάξιο που έχουν 
υπερβάλλει εαυτόν, σε πολύ δύσκολες εποχές. Προτεραιότητά μας 
είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών και στην κατεύ-
θυνση αυτή με την ολοκλήρωση του παρόντος οικονομικού έτους 
θα εξασφαλιστούν περισσότερα χρήματα που θα προκύψουν, από 
την χρηστή διαχείριση και την οικονομία που ως δημοτική αρχή μας 
διακατέχει, ώστε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο συγκεκριμένοι 
κωδικοί που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που ως 
δήμος παρέχουμε, πρωτίστως στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». 

Από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (από δεξιά) 
οι Θ. Παπαδόπουλος, Ε. Αγοραστούδη και Απ. Τσολάκης.

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσω-

τερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη είχε ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Στη διάρκεια της συνάντησης η 

οποία έγινε στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος Θέρ-

μης έθεσε προς τον γενικό γραμματέα μια σειρά ζητήματα τα 

οποία απασχολούν τον δήμο και είναι της αρμοδιότητας του 

υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα, ο κ. Παπαδόπουλος 

ζήτησε από τον κ. Σταυριανουδάκη να λειτουργήσει δημοτική 

αστυνομία στο δήμο Θέρμης καθώς πρόκειται για έναν δήμο 

με περισσότερους από πενήντα χιλιάδες κατοίκους, με ένα 

διοικητικό κέντρο, τη Θέρμη, με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους 

και με δεκάδες επιχειρήσεις.

Ο δήμαρχος Θέρμης συζήτησε επίσης με τον κ. Σταυριανουδάκη 

ζητήματα τα οποία αφορούν τη χρηματοδότηση των έργων τα 

οποία έχουν προταθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης». Ως γνωστόν, ο δήμος Θέρμης με τα έργα 

τα οποία εντάσσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καλύψει 

το πλαφόν των 18 εκατ. ευρώ στο οποίο έχει υπαχθεί ο δήμος 

βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε 

από τον γενικό γραμματέα να αφαιρεθούν από το πλαφόν των 

18 εκατ. τα ποσά των εκπτώσεων τα οποία προσφέρουν οι 

ανάδοχοι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε δήμους που έχουν 

καλύψει ήδη το πλαφόν, όπως ο δήμος Θέρμης, να εντάξουν 

και άλλα έργα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τα οποία 

έχουν έτοιμες μελέτες.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος με τον 
Μ. Σταυριανουδάκη.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Να λειτουργήσει δημοτική 
αστυνομία στο δήμο Θέρμης 
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αυτά τα παιδιά με περισσή αγάπη και 
στοργή» και συνεχάρη για άλλη μια 
φορά τους κατοίκους του γειτονικού 
Μονοπήγαδου οι οποίοι με δική τους 
πρωτοβουλία φιλοξενούν δεκάδες 
πρόσφυγες από την Ουκρανία, από τις 
πρώτες κιόλας μέρες μετά την έναρξη 

του πολέμου. Στην τελετή αγιασμού 
στο 6ο νηπιαγωγείο Θέρμης παρέστη 
ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος 
Κόπτσης το οποίο υποδέχθηκε ο αντι-
δήμαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου. 

Στην τελετή αγιασμού στο δημοτικό σχολείο Αγίου Αντωνίου παρέστη ο δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος. 

Στην τελετή αγιασμού στο 6ο νηπιαγωγείο Θέρμης παρέστη 
ο γ.γ. του υπουργείου Παιδείας Αλ. Κόπτσης και ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στ. Αποστόλου

Ο δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος με τους Ευ. Κελεσίδη και Στ. Αποστόλου.

Στο μήνυμά του ο δήμαρχος Θέρμης 
τόνισε πως «σήμερα είναι μια ημέρα 
χαράς. Είναι μια μέρα ξεχωριστή για 
τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους 
εκπαιδευτικούς και φυσικά του γονείς. 
Είναι μια καινούργια αφετηρία σε ένα 
νέο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης αλλά 
και κοινωνικοποίησης για τα παιδιά. Τα 
σχολεία μας απέκτησαν πάλι ζωή και 
έπειτα από δύο χρόνια, βλέπουμε ξανά 
τα χαρούμενα προσωπάκια των παι-
διών μας, χωρίς μάσκα αυτή τη φορά κι 
αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία ότι η φετινή 
χρονιά θα κυλήσει περισσότερο ομαλά 
και με πολύ λιγότερα προβλήματα σε 
σχέση με τις δύο προηγούμενες». 
Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι «όλο 
το προηγούμενο διάστημα ο δήμος 
Θέρμης με τις υπηρεσίες του και πάντα 
σε συνεννόηση με τους διευθυντές 
των σχολείων και με τους συλλόγους 
γονέων, προχώρησε σε όλες τις ανα-
γκαίες εργασίες συντήρησης, σε όλες 
τις σχολικές μονάδες, ώστε τα σχολεία 
να είναι πανέτοιμα να υποδεχθούν 
παιδιά και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, 
το προσωπικό που είναι αρμόδιο για 
την καθαριότητα των σχολείων είναι 
στη θέση του από την πρώτη κιόλας 
μέρα λειτουργίας των σχολείων, ενώ 
φροντίσαμε και προμηθεύσαμε τα 
σχολεία με όλα τα απαραίτητα υλικά 
όπως αντισηπτικά και καθαριστικά για 
την προστασία της ατομικής υγιεινής και 
για τον αποτελεσματικό, καθημερινό 
καθαρισμό των σχολείων, καθώς και 

με χαρτική ύλη. Εάν και όπου τυχόν 
διαπιστωθούν μικροελλείψεις, θα 
λυθούν από αύριο κιόλας που ξεκινά 
η εκπαιδευτική διαδικασία». 
Ο δήμαρχος Θέρμης διαβεβαίωσε την 
εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς 
ότι «ο δήμος θα είναι στο πλευρό σας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς. Ως δημοτική αρχή θα συνεχίσουμε 
να είμαστε δίπλα στις μαθήτριες και 
στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς 
και στους γονείς, καθώς και στο προ-
σωπικό το οποίο μεριμνά για την καλή 
και ασφαλή λειτουργία των σχολείων». 
Τόνισε επίσης ότι παρά τα τεράστια 
προβλήματα τα οποία δημιουργεί η 
ενεργειακή κρίση, όλα τα σχολεία θα 
λειτουργήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα 
όσον αφορά τη θέρμανσή τους. 
Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε ειδική μνεία 
στους εκπαιδευτικούς λέγοντας πως 
«αποτελούν την κινητήρια δύναμη 
κάθε σχολείου. Χωρίς τους δασκάλους 
κανένα σχολείο δεν μπορεί να προο-
δεύσει». Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το 
δημοτικό σχολείο του Αγίου Αντωνίου, 
συνεχάρη τη διευθύντρια και το σύλ-
λογο των εκπαιδευτικών για το πολύ 
καλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το 
σχολείο και εξέφρασε τη χαρά του γιατί 
φέτος, διάβηκαν για πρώτη φορά την 
πόρτα του 19 «πρωτάκια». Ο δήμαρχος 
Θέρμης έκανε ειδική αναφορά και στα 
προσφυγόπουλα τα οποία εντάχθη-
καν φέτος στο μαθητικό δυναμικό 
του σχολείου, «θα περιβάλλουμε και 

ΟΜΑΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Χωρίς προβλήματα το πρώτο κουδούνι 

Απολύτως ομαλά ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου η νέα 
σχολική χρονιά για όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, 
γυμνάσια και λύκεια του δήμου Θέρμης. Ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος παραβρέθηκε στην τελετή αγιασμού στο 
δημοτικό σχολείο της ορεινής κοινότητας Αγίου Αντωνίου, στο οποίο 
φοιτούν και προσφυγόπουλα από την Ουκρανία τα οποία φιλοξενούνται 
στο γειτονικό Μονοπήγαδο. 

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των 52 
δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγεί-

ων του δήμου Θέρμης πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 25 Αυγούστου  συνάντηση εργασίας του 
δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου 
με τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ευάγγελου Κελεσί-
δη στην οποία συμμετείχε και ο αντιδήμαρχος 
Παιδείας Στυλιανός Αποστόλου. Στο πλαίσιο της 
συνάντησης παρουσιάστηκαν οι ενέργειες και οι 
εργασίες τις οποίες πραγματοποιεί στις σχολικές 
μονάδες η διοίκηση του δήμου ενόψει της έναρ-
ξης της σχολικής χρονιάς, ενώ συζητήθηκαν και 
ζητήματα αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία 
των σχολείων όσον αφορά τα μέτρα προστασίας 
λόγω πανδημίας.

Όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ήδη 
στις 52 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης του δήμου Θέρμης βρίσκονται σε εξέλιξη 
εργασίες καλωπισμού των εσωτερικών χώρων 
με βάψιμο των αιθουσών και κάθε είδους μικρο-
εργασίες όπου απαιτούνται.   Ο δήμαρχος Θέρμης 
κατά τη συνάντηση επεσήμανε ότι η πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση αποτελεί για τη δημοτική αρχή  μείζονος 
σημασίας προτεραιότητα και στόχος της διοίκησης 
του δήμου είναι να παράσχει κάθε δυνατή υποστή-
ριξη για τη δημιουργία καλύτερου εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος για τους μαθητές. «Οι δημότες 
επιλέγουν τη δημόσια εκπαίδευση και αποτελεί 
χρέος όλων μας να φροντίζουμε για την κτιριακή 
αναβάθμιση των σχολικών μονάδων όλων των 
βαθμίδων και ειδικότερα των δημοτικών και των 
νηπιαγωγείων» υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος. 

Συνάντηση του δημάρχου με τον διευθυντή Α’θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

καλή σχολική χρονιά!
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Στο πάνελ (από αριστερά) οι Θ. Παπαϊωάννου, Βαγγ. Κελεσίδης, Στ. 
Αποστόλου, Λ. Κούτρη και Ευ. Λάππα. 

Πανέτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς ήταν τα σχολεία όλων των εκπαι-
δευτικών βαθμίδων του δήμου Θέρμης στην έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς 2022-2023, τη Δευτέρα 
12 Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες συντήρησης των 
σχολικών κτιρίων ξεκίνησαν εγκαίρως, αρκετές 
εβδομάδες πριν από το άνοιγμα των σχολείων και 
ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου. 
Οι παρεμβάσεις στα σχολεία έγιναν με βάση τις 
παρατηρήσεις και τα αιτήματα των διευθυντών 
των σχολικών μονάδων και την αξιολόγηση των 
σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου. 

Οι παρεμβάσεις που έγιναν αφορούσαν: 

• Εργασίες ελαιοχρωματισμού στους εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους των σχολικών 
μονάδων

• Διαγραμμίσεις των διαβάσεων πλησίον των 
σχολικών μονάδων.

• Αποκατάσταση προβλημάτων υγρασίας που 
εντοπίστηκαν στις στέγες και σε άλλες επιφά-
νειες, πραγματοποιώντας εργασίες στέγνωσης 
και μόνωσης. Σε εξαιρετικές μάλιστα περιπτώ-
σεις πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη μόνωση σε 
ταράτσες έως και 300 τετραγωνικών μέτρων 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οριστικά τα 
προβλήματα που ανέκυπταν από τις υγρασίες.

• Συντήρηση των παιδικών χαρών που βρίσκο-
νται στα νηπιαγωγεία.

Επίσης:

• Αποκαταστάθηκαν τα σπασμένα κεραμίδια 
και οι φθορές στις ταράτσες των σχολείων.

• Συντηρήθηκαν οι ράμπες πρόσβασης για άτομα 
με κινητικά προβλήματα.

• Υπογειοποιήθηκαν ηλεκτρολογικά δίκτυα για 
την διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας των 
μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού 
και των άλλων εργαζομένων των σχολικων 
μονάδων.

• Αποκαταστάθηκαν οι φθορές στα κουφώματα 
(πόρτες και παράθυρα) των κτιρίων, καθώς 
και τα χερούλια και τα πόμολα. 

• Πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση όλων 
των φθαρμένων λαμπτήρων τόσο στους 
εσωτερικούς χώρους, όσο και στις αυλές των 
σχολικών μονάδων.

• Συντηρήθηκαν τα δίκτυα παροχής διαδικτύου 
των σχολικών μονάδων και επεκταθήκαν και 
σε άλλα σχολεία έπειτα από αιτήματα των 
διευθυντών τους.

• Αποκαταστάθηκαν οι φθορές στις τουαλέτες 
και τους άλλους χώρους υγιεινής των σχολείων. 

• Κουρευτήκαν και καλλωπίστηκαν οι χώροι 
πρασίνου, ενώ συντηρήθηκαν και τα αρδευ-
τικά συστήματα. 

• - Αποκαταστάθηκαν οι βανδαλισμοί που έγι-
ναν από αγνώστους σε ορισμένα σχολεία 
στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο «σβήσιμο» 
βωμολοχιών και άλλων συνθημάτων από τις 
εξωτερικές επιφάνειες των σχολείων.

Παράλληλα, ο δήμος Θέρμης ολοκλήρωσε έγκαιρα 
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την πρόσληψη 
του αναγκαίου προσωπικού για την καθαριότητα 

των σχολείων και τη Δευτέρα όλες οι σχολικές 
καθαρίστριες βρίσκονταν κανονικά στις θέσεις 
τους. Συγχρόνως, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με 
προμηθευτές για την προμήθεια όλων των υλικών 
αλλά και των συντηρήσεων που είναι αναγκαία για 
τη λειτουργία των σχολείων (γραφική ύλη, υλικά 
καθαρισμού, αντισηπτικά, συντήρηση ανελκυστή-
ρων, πυροσβεστήρων κ.λπ.). 

Σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοι-
νωνικής Προστασίας Στέλιος Αποστόλου τονίζει 
ότι: “Στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η νέα σχολική 
χρονιά, η οποία θα έχει κι αυτή τις δυσκολίες της, 
όσον αφορά την πανδημία που εξακολουθεί να 
μας ταλαιπωρεί. Η περσινή εμπειρία έδειξε ότι 
η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να λειτουργεί 
με υπευθυνότητα και με ασφάλεια σε συνθήκες 
πανδημίας και ελπίζω και εύχομαι η φετινή σχολική 
χρονιά να είναι ακόμη καλύτερη ως προς αυτόν τον 
τομέα. Ο δήμος Θέρμης έκανε και φέτος ό,τι ήταν 
απαραίτητο ώστε να εξασφαλίσει την ασφαλή 
επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, των 
δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. Θέλω να ευχαριστή-
σω τη Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, 
τη Διεύθυνση Πρασίνου καθώς και την Τεχνική 
Υπηρεσία του δήμου για την πολύτιμη συμβολή 
τους ώστε να σχολεία μας να είναι πανέτοιμα να 
υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Εύχο-
μαι σε όλους και όλες, μαθητές, γονείς, διδακτικό 
και βοηθητικό προσωπικό, να είναι η σχολική 
χρονιά 2022-2023, δημιουργική και επιτυχημένη”.

Συνάντηση με τους διευθυντές/τριες των σχολικών 
μονάδων του δήμου Θέρμης πραγματοποίησε την 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου η διοίκηση του δήμου, ενόψει της 
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Στη συνάντηση η 

οποία έγινε στο χώρο του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου 
Θέρμης, εκτός των διευθυντών/τριων των σχολείων, συμ-
μετείχαν, εκ μέρους της Διεύθυνσης Α’θμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης ο διευθυντής Βαγγέλης Κελεσίδης 
και η προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων Θάνια Παπαϊω-
άννου και εκ μέρους του δήμου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Παιδείας Στέλιος Αποστόλου, η γενική γραμματέας Εύη 
Λάππα, η πρόεδρος της Α’θμιας Σχολικής Επιτροπής Λίτσα 
Κούτρη και η επικεφαλής της Διεύθυνσης Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής Χρύσα Κληματσούδα. Συμμετεί-
χαν επίσης ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Δήμου Θέρμης 
Γιώργος Γκριτζάς και το μέλος της Επιτροπής Παιδείας του 
δήμου Θέρμης Μαρία Αμανατίδου. Στη σύσκεψη παρέστη 
για λίγο και ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
ο οποίος ευχήθηκε στους διευθυντές/τριες να έχουν μια 
καλή σχολική χρονιά και τους διαβεβαίωσε ότι ο δήμος 
θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό τους, στηρίζοντας το 
δύσκολο έργο τους. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα τα οποία αφο-
ρούν τη λειτουργία των σχολείων. Από την καθαριότητα, τη 
θέρμανση, την προμήθεια των απαραίτητων υλικών (καθα-
ριστικά, χαρτική ύλη), καθώς και κάποια ειδικότερα θέματα 
(συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, διεύρυνση ωραρίου 
ολοήμερων σχολείων) κ.ο.κ. 

Ο αντιδήμαρχος κ. Αποστόλου διαβεβαίωσε τους διευθυ-
ντές/τριες των σχολικών μονάδων ότι ο δήμος Θέρμης έχει 
κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε τα σχολεία 
να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές την Δευτέρα 12 
Σεπτεμβρίου. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που δημιουργού-
νται, κυρίως στον τομέα της θέρμανσης εξ αιτίας της αύξησης 
της τιμής του φυσικού αερίου καθώς και της επέκτασης κατά 
μιάμιση ώρα του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων σχο-
λείων. Ωστόσο, διαβεβαίωσε τους διευθυντές/τριες ότι θα 
ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου τα σχολεία να 
θερμαίνονται κανονικά. Ζήτησε, επίσης, να υπάρχει στενή 
συνεργασία με τους συλλόγους γονέων προκειμένου να 
επιλύονται με ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τα 
όποια προβλήματα προκύπτουν σε κάθε σχολείο. 

Η γενική γραμματέας του δήμου κ. Λάππα και η πρόεδρος της 
Α’θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Κούτρη εξήγησαν τις δυσκολίες 
που προέκυψαν, αλλά και τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να 
ακολουθηθούν για τις προμήθειες που έχουν ανάγκη τα σχο-
λεία καθώς πολλοί προμηθευτές αρνούνται να παραδώσουν 
τα υλικά, ζητώντας να αυξηθούν οι προσυμφωνημένες τιμές. 

Τέλος, η επικεφαλής της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής κ. Κληματσούδα ενημέρωσε τους διευθυ-
ντές/τριες των σχολείων για τις προσλήψεις που έχουν γίνει 
σε σχολικές καθαρίστριες, διαβεβαιώνοντας ότι επαρκούν 
για την αποτελεσματική καθαριότητα των σχολικών κτιρίων. 

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Εργασίες συντήρησης σε όλα τα 
σχολεία του δήμου Θέρμης

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Σύσκεψη με τους διευθυντές/
τριες των σχολείων 

καλή σχολική χρονιά!
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ OPEN MALL ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΡΜΗΣ

Σημαντικά έργα και δράσεις για την ενίσχυση 
της τοπικής αγοράς

Στην ομιλία του ο δήμαρχος Θέρμης έκανε μια 
σύντομη παρουσίαση όλων των στοιχείων σχε-
τικά με τη συνεργασία του δήμου με τον Εμπο-
ρικό Σύλλογο Θέρμης για την υλοποίηση του 
έργου “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου” στον δήμο 
Θέρμης. Στόχος αυτού του εγχειρήματος, όπως 
εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος είναι να τονωθεί η 
τοπική αγορά που αναπτύσσεται στο εμπορικό 
κέντρο της Θέρμης και ειδικότερα στην κεντρική 
πλατεία Παραμάνα, στον πεζόδρομο Καραολή 
& Δημητρίου, καθώς και στις περισσότερες από 
τις υπόλοιπες οδούς που οδηγούν στην πλατεία. 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι ειδικότεροι στόχοι του Δήμου, σύμφωνα με τον 
δήμαρχο, με βάση τους οποίους σχεδιάστηκε και 
το “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου”, είναι: Η λειτουρ-
γική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση 
του εμπορικού κέντρου, αλλά και του οικισμού 
γενικότερα, η προσέλκυση νέων «πελατών-αγο-
ραστών» και η ενίσχυση της βιωσιμότητας της 
τοπικής αγοράς, η αύξηση των επισκεπτών της 
πόλης και του δήμου, γενικότερα και η δημιουρ-
γία ευνοϊκών συνθηκών για την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, και, εξ αυτού, η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος υλοποίησε: Σταθμό 
αυτοκινήτων στην πλατεία Παραμάνα, με δύο 
υπόγειους ορόφους και 172 θέσεις στάθμευσης, 
σύστημα διαχείρισης της στάθμευσης παρά την 
οδό με δωρεάν μισή και μία ώρα για την αύξηση 
της εναλλαγής στάθμευσης. Το σύστημα πρόσφα-
τα εκσυγχρονίστηκε με καινοτόμες εφαρμογές, 
καθορισμό θέσεων στάθμευσης για οχήματα 
τροφοδοσίας των καταστημάτων, τοποθέτηση 
ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων με 
την ένδειξη κενών θέσεων στάθμευσης στον 
υπόγειο σταθμό.
Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και 
θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία το νέο σύστημα 
διαχείρισης της στάθμευσης παρά την οδό στο 
κέντρο της Θέρμης. Ταυτόχρονα, ο δήμος Θέρμης 
προωθεί την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα, των έργων: Ψηφιακός μετασχηματισμός, 
ολοκληρωμένο σύστημα μίσθωσης ηλεκτρικών 
ποδηλάτων (35 ποδήλατα συνολικά & 1 ποδήλατο 
ΑμΕΑ). Το σύστημα θα διαθέτει χώρο στάθμευσης 
στην πλατεία Παραμάνα και σύστημα διαχείρισης 
σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, 
με χωροθέτηση 15 συνολικά σταθμών στη Θέρμη, 
από τους οποίους οι 7 στο κέντρο του οικισμού.

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  
Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος ο δήμος 
ενέταξε στην πρόταση την οποία καταθέτει στο 
πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, συνολικού προϋ-
πολογισμού €1.480.000, μια σειρά δράσεις και 
έργα που θα λειτουργήσουν συνδυαστικά και 
σε συνεργασία και με το έργο του OPEN MALL. 
Αυτά είναι:
1. Η ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου πόλης, μία 

πλατφόρμα στην οποία θα καταγραφούν 
και θα απεικονιστούν σε υπολογιστή όλες 
οι υποδομές και τα δίκτυα του δήμου, με 
στόχο την παρακολούθηση της λειτουργίας 
τους και την αξιοποίηση εφαρμογών για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

2. Η διαχείριση ανοικτών και κλειστών χώρων 
άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας

3. «Έξυπνες» διαβάσεις πεζών, και
4. «Έξυπνος» Οδηγός πόλης.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συμμετοχή του 
δήμου στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», 
στην πρόσκληση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». Η 
πρόταση του δήμου περιλαμβάνει στοχευμένες 
παρεμβάσεις, με υιοθέτηση «έξυπνων» εφαρμο-
γών, για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας 
και της αισθητικής της περιοχής των επεμβάσεων, 
και την οργάνωση της εμπορικής και οικονομικής 
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα:
1. Ένα πλέγμα των κατασκευαστικών επεμβάσεων 
αφορά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και 
ειδικότερα περιλαμβάνει: Συντήρηση και αποκα-
τάσταση οδικών τμημάτων, αποκατάσταση των 
όψεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, που 
βρίσκεται στο άκρο του πεζόδρομου, αναβάθμιση 
του οδοφωτισμού, με αντικατάσταση 117 ιστών 
φωτισμού & τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ 
στο σκίαστρο του πεζοδρόμου για την παροχή 
ενέργειας.
2. Η βελτίωση της κινητικότητας στην περιοχή 
αποτελεί τη δεύτερη ομάδα κατασκευαστικών 
επεμβάσεων, που περιλαμβάνουν: Υπαίθριο χώρο 
στάθμευσης εκτός οδού, για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών του κέντρου, με χωρητικότητα 40 
θέσεων, θέσεις για ΑμΕΑ και ευάλωτους χρήστες, 
δύο χώρους στάθμευσης 20 ποδηλάτων, με τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, στην πλατεία Παραμάνα 
και ανακατασκευή των ραμπών για τη σύνδεση 

Τ ις πρωτοβουλίες και τα έργα τα οποία υλοποίησε και θα υλοποιήσει ο δήμος με στόχο 
την ενίσχυση της αγοράς της Θέρμης, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ο δήμαρχος 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος σε εκδήλωση την οποία διοργάνωσε στις 11 Σεπτεμβρίου, 

στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως, το Τμήμα Επαγγελματιών του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Το μέλλον του Ελληνικού Εμπορίου και οι καλές 
πρακτικές που εφαρμόζουν το ΕΕΘ και οι εμπορικοί σύλλογοι». Στην εκδήλωση συμμε-
τείχαν οι υπουργοί Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο 
πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Γιώργος Καρα-
νίκας, ο πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ Γιώργος Παπαδημητρίου, ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης 
Δαρδαμανέλης, ο γενικός γραμματέας του ΕΕΘ Κλεόβουλος Θεοτόκης, η πρόεδρος του 
Τμήματος Επαγγελματιών του ΕΕΘ Φανή Μπλιούμη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Θέρμης Στάθης Πιστέλας κ.ά. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος στο βήμα της εκδήλωσης.

Το πάνελ της εκδήλωσης. 

του δρόμου με τα πεζοδρόμια, κατά μήκος του πεζοδρόμου.
3. Η βελτίωση του μικροκλίματος στην περιοχή των επεμ-
βάσεων αποτελεί την τρίτη ομάδα κατασκευών, που περι-
λαμβάνουν: Τη συντήρηση και αποκατάσταση της φύτευσης 
στα παρτέρια του πεζοδρόμου Καραολή & Δημητρίου και 
την ανακατασκευή με νέα υλικά και την αποκατάσταση 
της λειτουργίας με αντικατάσταση του εξοπλισμού, των 
διακοσμητικών σιντριβανιών του πεζοδρόμου.
4. Η τελευταία ομάδα αφορά σε αισθητική αναβάθμιση 
του δημόσιου χώρου με τις ακόλουθες επεμβάσεις: αντι-
κατάσταση του αστικού εξοπλισμού, Τοποθέτηση διαφη-
μιστικών στύλων για προώθηση των καταστημάτων και 
σήμανση μνημείων και πολιτιστικών χώρων.
Στις καινοτόμες επεμβάσεις περιλαμβάνονται: Διαχείριση 
απορριμμάτων με τοποθέτηση «έξυπνων κάδων», δια-
χείριση του οδοφωτισμού μέσω τηλεμετρίας, επέκταση 
του συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
σύστημα ελέγχου πρόσβασης στον πεζόδρομο, πλατφόρμα 
«έξυπνης πόλης» και σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών 
πληρωμών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για τον 
Δήμο Θέρμης ανέρχεται σε €1.500.000, από τα οποία οι 
€360.000 αφορούν στις καινοτόμες εφαρμογές. Η προμήθεια 
των καινοτόμων συστημάτων, λογισμικού και εφαρμογών 
είναι σε εξέλιξη, υπάρχει ανάδοχος και υπογεγραμμένη 
σύμβαση. Για τις κατασκευαστικές επεμβάσεις, ο δήμος 
χρηματοδότησε και ανέθεσε σε ιδιώτες μελετητές την 
εκπόνηση των μελετών (τοπογραφική, ειδική αρχιτεκτονική, 
Η/Μ, υδραυλική, κυκλοφοριακή, αρχιτεκτονική, στατική 
και ενεργειακή), συνολικού προϋπολογισμού €30.000. 
Ήδη τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, υποβλήθηκαν 
προς έγκριση στη Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η 
έγκριση δημοπράτησης.
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Στην ομιλία του προς το ποίμνιο ο κ. 
Ιερώνυμος ευχαρίστησε τη Βουλή για 
την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 
4957/2022 με τον οποίο λύθηκε, όπως 
είπε, ένα χρονίζον ζήτημα που αφορούσε 
τις οργανικές θέσεις των κληρικών της 
Εκκλησίας της Ελλάδας. Διατύπωσε την 
παραίνεση για ενότητα, και κάλεσε όσους 
διαφωνούν, χωρίς πάντως να διευκρινί-
σει σε ποιους αναφέρεται, να τραβήξουν 
το δικό τους δρόμο. Ο κ. Ιερώνυμος 
ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, για τη 
συμβολή του υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού στο έργο της αποκατά-
στασης του ιερού ναού Αγίου Ανδρέα 
Περιστεράς και μάλιστα, η υπουργός 
τιμήθηκε από τον αρχιεπίσκοπο με την 
ύψιστη διάκριση της Ιεράς Μητρόπολης 
Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. 
Παρόμοια τιμή απονεμήθηκε σε όσους 
συνετέλεσαν στο τεράστιο έργο της 
αναστήλωσης του ναού, μεταξύ των 
οποίων και ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος. Μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας ο αρχιεπίσκοπος, οι 
μητροπολίτες, βουλευτές και αιρετοί της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακάθισαν 
σε γεύμα το οποίο παρέθεσε η ιερά 
μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και 
Αρδαμερίου. Στο περιθώριο του γεύμα-
τος, τόσο ο μητροπολίτης κ. Θεόκλητος, 
όσο και ο δήμαρχος Θέρμης κ. Παπαδό-
πουλος ευχαρίστησαν την επικεφαλής 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης Μαρίζα Τσιάπαλη καθώς 
και όλους τους συνεργάτες της οι οποίοι 
έφεραν σε πέρας το πολύ απαιτητικό 
έργο της αποκατάστασης του ιερού 
ναού Αγίου Ανδρέα. Ο κ. Παπαδόπουλος 
ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο της 
Κοινότητας Περιστεράς Δημήτρη Ντισλή, 
τα μέλη του τοπικού συμβουλίου καθώς 
και τους εθελοντές που βοήθησαν στην 
υλοποίηση αυτού του έργου. 

Το διήμερο πρόγραμμα των εγκαινίων 
περιελάμβανε: 

• Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου:18.30 Υπο-
δοχή της τιμίας χειρός του Αγίου 
Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Κατάθε-
σις των Ιερών Λειψάνων και Αρχιε-
ρατικός Εσπερινός, χοροστατούντος 
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη 
Πατρών κ.Χρυσοστόμου. 

• Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου: 07.00 Ακο-
λουθία του Όρθρου, 08.15 Ακολου-
θία των Εγκαινίων,

• 09.30 Πολυαρχιερατική Θεία Λει-
τουργία, Προεξάρχοντος του Μακα-
ριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου. 

 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρέα στην Περι-
στερά αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο 
της πρώιμης βυζαντινής αρχιτεκτονικής. 
Πρόκειται για τετράκογχο, σταυροειδή 
ναό με τους πέντε τρούλους «φυτεμέ-
νους» στις κεραίες του σταυρού. Κτίστηκε 
το 871 μ.Χ. από τον Όσιο Ευθύμιο, έπειτα 
από όραμα και αποτελούσε το Καθολικό 
της Ιεράς Μονής των Περιστερών. Τα 
θεμέλια του κτίσματος μαζί με τις τέσ-
σερις κολώνες, χρονολογούνται στον 
4ο μ.Χ. αιώνα. Στην πορεία των αιώνων, 
ο ναός υπέστη σημαντικές φθορές, ενώ 
τον Αύγουστο του 2015 σημειώθηκαν 
σοβαρές καταστροφές από πυρκαγιά που 
έπληξε το νάρθηκα του ναού. Έπειτα από 
εντατικές εργασίες αποκατάστασης από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης, οι οποίες διήρκεσαν περί-
που τρία χρόνια, ο ιερός ναός παραδόθη-
κε ξανά στους πιστούς και τον Νοέμβριο 
του 2021 έγιναν τα θυρανοίξια.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Με λαμπρότητα έγιναν τα εγκαίνια 
του ιερού ναού Αγίου Ανδρέα 
Περιστεράς
Με τη δέουσα λαμπρότητα και παρουσία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος,  Ιερώνυμου, καθώς και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη 
τελέστηκαν την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του ιστορικού Ιερού Ναού 
Αγίου Ανδρέου Περιστεράς, στο δήμο Θέρμης. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
συμμετείχαν ο μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Θεόκλη-
τος, ο μητροπολίτης Πατρών, Χρυσόστομος καθώς και μητροπολίτες από άλλες 
μητροπόλεις. Παρέστησαν η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατου-
λίδου, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, οι βουλευτές Σάββας 
Αναστασιάδης, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Σωκράτης 
Φάμελλος, Γιώργος Αρβανιτίδης και Κωνσταντίνα Αδάμου, αντιδήμαρχοι και 
δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Θέρμης. 

Στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία παρέστησαν πλήθος πιστών και επισήμων. 

Από το γεύμα το οποίο παρέθεσε η Ιερά 
Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους 

και Αρδαμερίου

Η υπουργός Πολιτισμού Λ. Μενδώνη και ο δήμαρχος Θέρμης βραβεύτηκαν με την ύψιστη διάκριση 
της Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.

Αρχιεπίσκοπος και υπουργός Πολιτισμού εγκαινιάζουν τον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα Περιστεράς



Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ8

ΣΧΕΔΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Νέες κλοπές εξοπλισμού της 
ΔΕΥΑ Θέρμης και του ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑΜΙΣΗ ΜΗΝΑ

Δημοπρατείται η Μονάδα 
Επεξεργασίας Αποβλήτων
Αγ. Αντωνίου

Τ έσσερις νέες κλοπές καλωδίων και εξοπλισμού της ΔΕΥΑ Θέρμης και του 
ΔΕΔΔΗΕ έγιναν σε διάστημα λίγων ημερών μέσα στον Σεπτέμβριο, με 
αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές στην υδροδότηση σε διάφορες 

περιοχές του δήμου Θέρμης. Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο 

για το οποίο ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος έχει ενημερώσει 

την Ελληνική Αστυνομία, ζητώντας να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για 

την προστασία του εξοπλισμού της ΔΕΥΑΘ καθώς οι κλοπές αυτές επηρεάζουν 

την καθημερινότητα εκατοντάδων πολιτών εξ αιτίας των συνεπακόλουθων 

διακοπών στην υδροδότηση. 

Συγκεκριμένα, την περασμένη Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου άγνωστοι αφαίρεσαν 

καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ, ελάχιστα μέτρα πριν από το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΘ 

στο Πλαγιάρι με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και κατά συνέπεια 

και η υδροδότηση. Οι καλωδιώσεις αντικαταστάθηκαν τη Δευτέρα 5 Σεπτεμ-

βρίου, αλλά ελάχιστες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 8 του μήνα οι δράστες 

αφαίρεσαν εκ νέου τα καλώδια από το ίδιο αντλιοστάσιο. 

Ανάλογη κλοπή έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες σε υδρευτική γεώτρηση 

η οποία βρίσκεται στην περιοχή επέκτασης Θέρμης με αποτέλεσμα να υπάρξει 

διακοπή υδροδότησης. Τέλος, πριν από μερικές ημέρες παρόμοιο περιστατικό 

συνέβη στη Νέα Ραιδεστό, αυτή τη φορά σε αρδευτική γεώτρηση. 

Η ΔΕΥΑΘ δια του προέδρου της Δαμιανού Ζελελίδη έχει ενημερώσει γι’ αυτά τα 

νέα συμβάντα την Ελληνική Αστυνομία και παράλληλα προχώρησε σε κατάθεση 

μήνυσης κατά αγνώστων στο Τμήμα Ασφαλείας των Βασιλικών. Υπενθυμίζεται 

ότι στις 6 Ιουλίου ο δήμαρχος Θέρμης είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον 

κ. Παναγιώτη Τσίχλη, προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων 

και Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο γραφείο του, στο 

δημαρχείο, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Νωρίτερα, ο κ. Παπαδόπουλος είχε 

ενημερώσει για το θέμα αυτό και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλο-

νίκης, ταξίαρχο κ. Χρήστο Μπουλούμπαση. Ο κ. Παπαδόπουλος είχε εξηγήσει 

στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ότι ο δήμος Θέρμης αντιμετωπίζει προβλήματα στην 

υδροδότηση εξ αιτίας αλλεπάλληλων κλοπών εξοπλισμού, τόσο της ΔΕΥΑ Θέρ-

μης, όσο και του ΔΕΔΔΗΕ και ζήτησε για άλλη μια φορά την παρέμβαση τους. 

Ο δήμαρχος Θέρμης είχε ενημερώσει τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ότι μόνον μέσα 

στον Ιούνιο είχαν σημειωθεί 13 κλοπές εξοπλισμού της ΔΕΥΑΘ με αποτέλεσμα 

να σημειώνονται αλλεπάλληλες διακοπές στην υδροδότηση. 

Στην τελική ευθεία εισέρχεται, 
ένα χρόνο μετά την έγκριση 
της από το υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, η κατα-
σκευή της Μονάδας Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΕΑ) Ανατολικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης, καθώς προς 
το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμ-
βρίου δημοπρατείται το έργο, ανοί-
γοντας το δρόμο για τη λειτουργία 
ενός ακόμη εμβληματικού έργου 
διαχείρισης αποβλήτων, μετά τη 
ΜΕΑ Δυτικού Τομέα η οποία θα 
ακολουθήσει και το Σταθμό Μετα-
φόρτωσης Απορριμμάτων Ευκαρ-
πίας (ΣΜΑ) ο οποίος λειτουργεί 
ήδη. Τη δημοπράτηση του έργου, 
προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ 
και μέγιστη δυναμικότητα περίπου 
150.000 τόνων κατ’ έτος, γνωστο-
ποίησε ο πρόεδρος του Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ) Μιχάλης Γεράνης στη 
διάρκεια εκδήλωσης με θέμα την 
«Κυκλική Οικονομία» τις «Ευκαιρί-
ες και τις Προκλήσεις για τη Βόρεια 
Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της 86η ΔΕΘ.
Σύμφωνα με τον κ. Γεράνη με τη ΜΕΑ 
Ανατολικού Τομέα, έργο που προω-
θεί ο ΦΟΔΣΑ, κλείνει ένας κύκλος 
μεγάλων έργων για τη ορθολογική 
διαχείριση των απορριμμάτων στη 
Θεσσαλονίκη, όπου ήδη, όπως είπε 
δημοπρατήθηκε η αντίστοιχη μονά-
δα Δυτικού Τομέα που θα κατασκευ-
αστεί στη Μαυροράχη, κοντά στον 
υφιστάμενο Χώρο Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).
«Η δημοπράτηση της μονάδας Αγίου 
Αντωνίου στο δήμο Θέρμης προ-
γραμματίζεται μέσα στον επόμενο 
ενάμιση μήνα, οπότε βγαίνει ο διε-
θνής διαγωνισμός, που υπολογίζου-
με να διαρκέσει περίπου ένα χρόνο, 
για την επιλογή αναδόχου» τόνισε ο 
κ. Γεράνης. Εξήγησε ότι η διαγωνι-
στική διαδικασία είναι χρονοβόρα, 
καθώς ο ανάδοχος αναλαμβάνει ένα 

σύνθετο έργο, ενώ μετά την επιλο-
γή θα ακολουθήσουν ενστάσεις, 
γεγονός που αφαιρεί χρόνο από την 
έναρξη της κατασκευής του έργου. 
«Πάντως αν όλα κυλήσουν ομαλά η 
ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα θα αρχίσει 
να κατασκευάζεται στις αρχές του 
2024» σχολίασε ο πρόεδρος του 
ΦΟΔΣΑ. 

ΠΟΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

Συγκεκριμένα, η ΜΕΑ Ανατολικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης θα υποδέχεται 
και θα επεξεργάζεται δύο ρεύματα 
στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα 
θα επεξεργάζεται 128.200 τόνους 
ανά έτος υπολειμματικά σύμμει-
κτα αστικά στερεά απόβλητα που 
θα προέρχονται από τους δήμους, 
Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, 
Θερμαϊκού και Θέρμης καθώς και 
από το Ε’ Δημοτικό Διαμέρισμα 
(Αναλήψεως) του δήμου Θεσσα-
λονίκης, αλλά και από τους δήμους 
της Π.Ε. Χαλκιδικής και ειδικότερα 
τους Δήμους Νέας Προποντίδας, 
Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Σιθωνίας 
και Πολυγύρου.Επίσης, 22.000 τόνοι 
ανά έτος προδιαλεγμένα οργανικά 
(βιοαπόβλητα) που θα προέρχονται 
από τον δήμο Θέρμης και τμήμα του 
δήμου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα 
τα Δημοτικά Διαμερίσματα Δ́  (Τού-
μπας) και Ε΄ (Ανάληψης). Αναφορικά 
με τα οργανικά απόβλητα (απόβλητα 
τροφίμων) και τα πράσινα απόβλητα 
(ιδίως των κήπων και πάρκων) θα 
συλλέγονται χωριστά και θα υφίστα-
νται επεξεργασία σε Μονάδες Επε-
ξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) 
από όπου, ύστερα από αερόβια ή 
αναερόβια επεξεργασία, θα παρά-
γεται κομπόστ υψηλής ποιότητας 
κι ενδεχομένως και βιοαέριο προς 
ανάκτηση ενέργειας. Στην περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας πάντως 
προβλέπεται η κατασκευή κεντρι-
κών και αποκεντρωμένων ΜΕBA.

Μόνο μέσα στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου σημειώθηκαν τέσσερις κλοπές σε καλωδιώσεις. 
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Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος και η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Β. Πατουλίδου κατά 
την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 

Προγραμματική σύμβαση με την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας (Μητροπολιτική Ενότητα 

Θεσσαλονίκης), χρονικής διάρκειας 
τριών ετών, υπέγραψε την Πέμπτη 8 
Σεπτεμβρίου ο δήμος Θέρμης. Σκοπός 
και αντικείμενα της προγραμματικής 
σύμβασης την οποία υπέγραψαν εκ 
μέρους της ΠΚΜ η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και 
εκ μέρους του δήμου Θέρμης ο δήμαρ-
χος Θεόδωρος Παπαδόπουλος είναι η 
συνεργασία των δύο φορέων για την 
υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση 
οδικών δικτύων περιοχής δήμου Θέρ-
μης» το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Την ασφαλτόστρωση δρόμων, περι-
οχών του δήμου Θέρμης, συνολικού 
μήκους περίπου είκοσι χιλιομέτρων. 
Το έργο έχει προϋπολογισμό 2,3 
εκατ. ευρώ και θα συγχρηματοδοτη-
θεί από την ΠΚΜ με 1 εκατ. και από 
το δήμο Θέρμης με το υπόλοιπο του 
ποσού που θα απαιτηθεί μετά την 
προσφορά του αναδόχου. Ο δήμος 
Θέρμης αναλαμβάνει την ωρίμανση 
των μελετών, τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και την επίβλεψη της 
υλοποίησης του έργου.

2. Τη βελτίωση της οδικής ασφάλει-

ας στον κόμβο της εθνικής οδού 
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, με 
αγροτική οδό στο 18ο χιλιόμετρο, 
πριν από την είσοδο της Νέα Ραιδε-
στού όπου παρατηρείται μεγάλος 
αριθμός αριστερών στρεφουσών 
κινήσεων και ιδιαίτερα βαρέων 
οχημάτων τα οποία εξυπηρετούν 
επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν 
στη συγκεκριμένη αγροτική οδό. 
Το έργο περιλαμβάνει την εκπό-
νηση μελέτης για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας είτε με εγκατάσταση 
φωτεινής σηματοδότησης είτε με 
διαμόρφωση κυκλικού κόμβου ή 
κόμβου με άλλου τύπου νησίδες. 
Έχει προϋπολογισμό περίπου 30.000 
ευρώ τα οποία θα διαθέσει ο δήμος 
Θέρμης ο οποίος θα έχει και την 
ευθύνη της υλοποίησης του έργου. 

3. Τον καθαρισμό από τα χόρτα, του 
θάμνους, τα κλαδιά και διάφορα 
απορρίμματα του ανισόπεδου κόμ-
βου στην αερογέφυρα της Θέρμης 
καθώς και του κυκλικού ισόπεδου 
κόμβου του δρόμου Θέρμης – Γαλά-
τιστας, μπροστά στην είσοδο της 
αεροπορικής βάσης Σέδες (350ΠΚΒ). 
Τον καθαρισμό αυτών των δύο κόμ-
βων αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ δήμου Θέρμης και Περιφέρειας 

Καθαριότητας του δήμου Θέρμης. 

« Η  ΜΕΘ σε συνεργασία με όλους τους 
δήμους, έχει σχέδιο με αρχή, μέση και 
τέλος, με δεσμευτικό χρονικό ορίζοντα, 
με προβολή του τελικού αποτελέσματος 
σε εύλογο βάθος χρόνου. Με σεβασμό 
στην μητροπολιτική λειτουργία της, συν-
θήκη που δεν πρέπει να την ξεπεράσει 
κανείς, γιατί αυτή δίνει νόημα και υπερα-
ξία σε καθεμιά από τις παρεμβάσεις που 
υλοποιεί», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης 
κ. Πατουλίδου.

Ο δήμαρχος Θέρμης κ. Παπαδόπουλος 
δήλωσε ότι «έπειτα από προσπάθεια 
αρκετών χρόνων καταλήξαμε σε μια 
προγραμματική σύμβαση  ανάμεσα 
στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσα-
λονίκης της ΠΚΜ και στο δήμο Θέρμης 
και ξεκινάμε ως δήμος την υλοποίηση 
έργων κοινού ενδιαφέροντος τα οποία 
περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις σε 
αρκετές κοινότητες του δήμου καθώς 
και παρεμβάσει με στόχο την ενίσχυση 
της οδικής ασφάλειας». 

Εξι μήνες νωρίτερα από το χρονοδιά-
γραμμα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
αναβάθμισης και βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας στο τμήμα του δρόμου 
Θέρμη – Γαλάτιστα του οδικού άξονα 
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, που 
δόθηκε στην κυκλοφορία στις αρχές 
Σεπτεμβρίου, παρουσία του υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα 
Καραμανλή. Το έργο, προϋπολογισμού 
29 εκατομμυρίων ευρώ, περιελάμβανε 
παρεμβάσεις από τον κόμβο Θέρμης 
με την νέα Εθνική οδό Θεσσαλονίκης 
– Νέων Μουδανιών έως τον ισόπεδο 
κόμβο της παράκαμψης του οικισμού 
της Γαλάτιστας. Το συνολικό μήκος της 
οδού, στο οποίο έγιναν επεμβάσεις στο 
πλαίσιο του έργου, ήταν της τάξης των 
12,5 χλμ. Στο τμήμα από τα όρια του 
νομού Θεσσαλονίκης έως τη Γαλάτιστα 
κατασκευάστηκε νέα χάραξη οδού. 
Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα 5 χλμ του 
έργου είχαν δοθεί σε χρήση ήδη από 
τον Δεκέμβριο του 2021.

Το έργο αποτελούσε εκκρεμότητα 
από το 2010. Τον Σεπτέμβριο του 2020 
υπογράφηκε η σύμβαση και λίγο πριν 
από την 86η ΔΕΘ αποδόθηκε στην 
κυκλοφορία το τμήμα της διαπλά-
τυνσης από 6,5 μ. στα 11 μ. σε όλο το 
μήκος της οδού από τη Θέρμη έως τα 
όρια του νομού Θεσσαλονίκης με το 
νομό Χαλκιδικής. 

Σε δηλώσεις του κατά την τελετή 
παράδοσης του δρόμου ο υπουργός 
κ. Καραμανλής δήλωσε μεταξύ άλλων 
ότι «είναι μία σημαντική ήμερα για τη 
Χαλκιδική, για τη Θεσσαλονίκη, για τη 
Μακεδονία, γιατί παραδίδουμε ένα 
έργο, το Θέρμη- Γαλάτιστα, στην κυκλο-
φορία το οποίο είχε ταλαιπωρήσει 
πάνω από 10 χρόνια την περιοχή. Είναι 
ένας δρόμος 12,5 χλμ, ένας δρόμος ο 
οποίος ήταν στις προτεραιότητες εδώ 
και πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς 
ποτέ δεν ολοκληρωνόταν. Εμείς όχι 
απλά δημοπρατήσαμε το έργο, το 
συμβασιοποιήσαμε και το ολοκληρώ-

σαμε, αλλά κάναμε και κάτι που σπανίζει: 
Παραδίδουμε το έργο έξι μήνες πριν τη 
συμβατική υποχρέωση του εργολάβου”.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
έδωσε συγχαρητήρια στη διοίκηση της 
Εγνατίας Οδού και στον ανάδοχο, καθώς 
το έργο «έτρεξε» πολύ γρήγορα. Επίσης, 
σημείωσε ότι το έργο αυτό μελετήθηκε 
από το υπουργείο, αλλά έχει χρημα-
τοδοτηθεί από την Περιφέρεια. Στην 
τελετή παρέστησαν επίσης ο υφυπουρ-
γός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, 
ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας 

Οδού Κώστας Κουτσούκος, ο αντιπε-
ριφερειάχης Υποδομών Πάρις Μπίλλι-
ας και ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος.  

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος 
Θέρμη - Γαλάτιστα
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Το εργοστάσιο, αναμένεται να λειτουρ-
γήσει τη γραμμή παραγωγής του στο 
πρώτο εξάμηνο του 2025. Θα είναι δυνα-
μικότητας ως και 1,5 εκατ. τετραγωνι-
κών μέτρων εκτυπωμένων οργανικών 
φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς ετησίως 
και για διάστημα ενάμιση χρόνου θα 
γίνονται πιλοτικές εφαρμογές, τόνισε 
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
Organic Electronic Technologies (OET), 
Χρυσόστομος Βαρλάμης.

«Με τη μαζική παραγωγή των εκτυπωμέ-
νων οργανικών φωτοβολταϊκών τρίτης 
γενιάς στο εργοστάσιο των Ταγαράδων, 
θα πετύχουμε μείωση του κόστους πώλη-
σης και αγοράς τους, από 650 ευρώ το 
τετραγωνικό μέτρο ως και τρεις φορές 
χαμηλότερο τουλάχιστον, ενώ την ίδια 
στιγμή η απόδοσή τους από τα 40 watt/
τ.μ. σήμερα, θα κυμαίνεται από 60 έως 
και 100 watt/τ.μ.».

Το προαναφερόμενο Project, αποτελεί 
ερευνητική πρόταση που κατατέθη-
κε τον Απρίλιο από 15 φορείς, έξι από 
τη Θεσσαλονίκη και εννέα από την ΕΕ 
(μεταξύ άλλων από Γερμανία, Ουγγαρία, 
Γαλλία και Αγγλία) και με συντονιστή την 
εταιρεία ΟΕΤ.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα εύκαμπτα οργανικά φωτοβολταϊκά, 
είναι ουσιαστικά επιφάνειες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορούν να 
ενσωματωθούν οπουδήποτε και σε οτι-
δήποτε χωράει ο νους, από κτίρια, τέντες, 
παράθυρα και ρούχα, μέχρι θερμοκήπια 
και αυτοκίνητα, προσφέροντας ενεργει-
ακή αυτονομία, σε μεγάλο βαθμό, κάτι 
που είναι και ζητούμενο στην εποχή μας», 
σημείωσε από την πλευρά του ο επίκου-
ρος καθηγητής του τμήματος Φυσικής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (ΑΠΘ), Αργύρης Λασκαράκης, 
υπεύθυνος της ομάδας των οργανικών 
υλικών Ηλεκτρονικών του Εργαστηρίου 

Νανοτεχνολογίας LTFN. Βασίζονται στο 
φαινόμενο της μετατροπής του ηλιακού 
φωτός σε ενέργεια, λειτουργούν καλύ-
τερα σε υψηλές θερμοκρασίες καθόλη 
τη διάρκεια της ημέρας παρέχοντας έτσι 
πιο σταθερό ρεύμα, μπορούν να ενσω-
ματωθούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, 
είτε κυρτή, είτε φορητή και να καλύψουν 
κάθε αισθητική που κάποιος θέλει να 
πετύχει, αφού εκτυπώνονται σε διάφορα 
χρώματα, σχήματα και σχέδια.

Επιπλέον, τα εύκαμπτα οργανικά φωτο-
βολταϊκά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 
ανακυκλώσιμα, αναλώσιμα και φιλικά 
προς το περιβάλλον, αφού δεν χρησιμο-
ποιούνται για την ανάπτυξή τους τοξικά ή 
επιβλαβή υλικά. Στα πλεονεκτήματα που 
έχουν, συμπεριλαμβάνεται το μικρό τους 
βάρος, δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης 
σε κάθε σχήμα, και εύκολη προσαρμογή 
σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής 
Ένωσης Οργανικών και Έντυπων Ηλε-
κτρονικών (HOPE-A), Αστέριος Χατζη-
παραδείσης υπογράμμισε την επιτακτική 
ανάγκη να γίνουν στοχευμένες ενέργειες 
και δράσεις για τα πλεονεκτήματα των 
εύκαμπτων οργανικών εκτυπωμένων 
φωτοβολταϊκών λέγοντας ότι στα αμέ-
σως επόμενα χρόνια η ζήτησή τους θα 
αυξηθεί κατακόρυφα. Σημείωσε ότι 
πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενα 
τομέα που πρέπει η πολιτεία να κοιτάξει 
με μεγαλύτερη προσοχή.

Τη θέση του ότι εκτός από τις επενδύσεις 
στο Internet Of Things πρέπει να αναδει-
χθούν και οι άλλοι τομείς στην Ελλάδα 
που πρωτοπορούν και καινοτομούν 
«πετυχαίνοντας την αριστεία» σε όλο τον 
κόσμο ήδη, διατύπωσε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος του δ.σ. της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας, Κυριάκος Λουφάκης, 
αναφερόμενος σε αυτόν των εύκαμπτων 
οργανικών φωτοβολταϊκών.

ΕΠΕΥΝΔΥΣΗ 21 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ 300 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στους Ταγαράδες το πρώτο στον 
κόσμο εργοστάσιο παραγωγής 
φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς

ΤΑ ΑΓΡΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Παρουσιάζοντας την επαναστατική 
εφαρμογή των Αγροβολταϊκών στα 
θερμοκήπια με τη χρήση ελληνικών 
φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς που εξοι-
κονομούν και παράγουν πράσινη ενέρ-
γεια, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την 
απόδοση της καλλιέργειας, ο πρόεδρος 
του HOPE-A καθηγητής Στέργιος Λογο-
θετίδης, τόνισε ότι «η Ελλάδα μπορεί να 
πρωταγωνιστήσει στο πεδίο και στην 
αγορά αυτή, καθώς διαθέτει μοναδικά 
πλεονεκτήματα: βρίσκεται στην ευνοϊκό-
τερη, από άποψη Κλιματικών Συνθηκών 
(ηλιοφάνειας, θερμοκρασίας κ.λπ.) Ζώνη 
της Γης και διαθέτει πολύ προηγμένη 
τεχνογνωσία και τεχνολογία, οι οποίες 
αναγνωρίζονται παγκοσμίως».

Τα Αγροβολταϊκά (Agrivoltaics), μαζί με 
τα τρίτης γενιάς ημιδιάφανα φωτοβολ-
ταϊκά που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα, από την εταιρεία 
OEΤ, μπορούν να δώσουν βιώσιμη λύση 
σε παγκόσμιο επίπεδο, στο θέμα της 
ενέργειας, και στην παραγωγή τροφής. 
Η εγκατεστημένη ισχύς με ΑγροΒολται-
κά το 2022 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει 
τα 20GW, με ετήσια αύξηση 40%, ενώ 
από το 2025 και μετά η ανάγκη για τη 
χρήση αγροβολταϊκών αναμένεται να 
πενταπλασιαστεί.

Ο όρος Αγροβολταϊκά (Agrivoltaics) 
ταυτόχρονη δηλαδή παραγωγή αγρο-

τικών προϊόντων και ενέργειας φιλικής 
στο περιβάλλον που ενσωματώνονται 
σε θερμοκήπια, άρχισε να εμφανίζεται 
όλο και περισσότερο με το ξέσπασμα 
της πανδημίας του Covid 19. Στη χώρα 
μας υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 
60.000 στρέμματα θερμοκηπίων και η 
Ελλάδα είναι η 7η χώρα σε καλλιέργει-
ες θερμοκηπίων σε όλη την Ευρώπη. 
Ωστόσο, το 50% του κόστους αυτών των 
καλλιεργειών ήδη δαπανάται σε ενέρ-
γεια, η οποία γίνεται όλο και πιο ακριβή.

Τα πλεονεκτήματα της επαναστατικής 
αυτής καινοτομίας των Αγροβολταϊκών 
με τη χρήση φωτοβολταϊκών τρίτης 
γενιάς, είναι: τριπλή χρήση γης, δηλαδή, 
παραγωγή τροφής, ενέργειας και ταυτό-
χρονα μείωση στην κατανάλωση νερού 
με υδροπονική καλλιέργεια, αύξηση της 
παραγωγής έως και 30%, εξοικονόμη-
ση ενέργειας έως και 30%, παραγωγή 
ενέργειας με τη χρήση τρίτης γενιάς 
ημιδιάφανων φωτοβολταϊκών, σκίαση 
φυτών και δέσμευση της βλαπτικής 
UV ακτινοβολίας, ελαφρά κατασκευή 
εύκολη τοποθέτηση, βραχεία απόσβεση, 
εξ αποστάσεως παρακολούθηση της 
καλλιέργειας, δημιουργία νέων θέσεων 
υψηλά αμειβόμενης εργασίας για νέους 
αγρότες/επιχειρηματίες, προστασία του 
περιβάλλοντος, εξοικονόμηση φυσικών 
πόρων, κυκλική οικονομία. 

Σ τους Ταγαράδες του δήμου Θέρμης, αναμένεται να ξεκινήσει τον 
Ιανουάριο του 2023 η κατασκευή εργοστασίου παραγωγής εύκα-
μπτων οργανικών εκτυπωμένων φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς, «του 

πρώτου στον κόσμο», όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονι-
κών (HOPE-A), Στέργιος Λογοθετίδης, σε δηλώσεις που έκανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
στο περιθώριο ενημέρωσης που έγινε στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ, για τις 
εφαρμογές των Αγροβολταϊκών (Agrivoltaics). Σύμφωνα με τον κ. Λογοθε-
τίδη πρόκειται για μια επένδυση ύψους άνω των 21 εκατ. ευρώ, την οποία 
ενέκρινε και θα χρηματοδοτήσει η ΕΕ (βρίσκεται προς υπογραφή η σχετική 
σύμβαση), και μέσω αυτής, όχι μόνο θα δημιουργηθούν περισσότερες από 
300 θέσεις εργασίας, αλλά «θα δοθεί το σύνθημα, για την δημιουργία άλλων 
50-100 αντίστοιχων εργοστασίων σε όλο τον κόσμο την επόμενη 10ετία με 
15ετία», τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Από την παρουσίαση της επένδυσης στην 86η ΔΕΘ. 



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 11Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Βραβείο για το Ψηφιακό μουσείο 
με τίτλο «Ραιδεστός: Το ταξίδι 
συνεχίζεται»

Με την πολύτιμη βοήθεια του 
αρχείου της Κοινότητας Νέας 

Ραιδεστού που εξασφάλισε αυθε-
ντικές πηγές στους συντελεστές της 
μεγάλης αυτής μαθητικής παραγωγής, 
ολοκληρώθηκε το Ψηφιακό Μουσείο 
«Ραιδεστός: το ταξίδι συνεχίζεται» 
που κατασκεύασαν μαθητές από το 2ο 
Λύκειο Θέρμης «Γιώργος Ιωάννου». 
Το ψηφιακό μουσείο έγινε στο πλαίσιο 
των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή και βραβεύτηκε στον 4ο 
Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικο-
ακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας 
«Η ιστορία σου είναι ιστορία της πόλης 
σου» στην κατηγορία «Λύκεια: Ψηφι-
ακή Δημιουργία» (με τους παρακάτω 
διοργανωτές: Εκπαιδευτική Ραδιοτη-
λεόραση, Βουλή Τηλεόραση, Εθνικό 
Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γενικά Αρχεία Κράτους).   Στο μουσείο, το οποίο ακο-
λουθεί τη βασική κάτοψη του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Νέας Ραιδεστού, 
μπορεί ο επισκέπτης να δει την ιστορία της «παλιάς» Ραιδεστού (σημερινό 
Tekirdag στην Τουρκία) σε χρονογραμμή (εφαρμογή timetoast.com), στιγμιό-
τυπα από την ιστορία αυτή μέχρι την μικρασιατική καταστροφή, να γνωρίσει 
την Παναγία Ρευματοκρατούσα, εικόνες και κειμήλια που μετέφεραν από τις 
εκκλησίες της Ραιδεστού οι κάτοικοι και βρίσκονται σήμερα στον Ι.Ν. Αγίου 
Αθανασίου, μαρτυρίες για τον ξεριζωμό τον Οκτώβριο του 1922, την εγκατά-
σταση των προσφύγων στη νέα πατρίδα, παραδόσεις που διατηρήθηκαν και 
σημερινές εικόνες της «παλιάς» και της Νέας Ραιδεστού. Στο ξεπροβόδισμα 
υπάρχει κι ένα μικρό παιχνίδι ερωτήσεων (εφαρμογή kahoot.it). 
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί με την 
έτοιμη ξενάγηση (guided tour) στον παρακάτω  σύνδεσμο, όπου μπορεί να 
περπατήσει το μουσείο (με βοηθητικές οδηγίες που δίνονται στις ταμπέλες 
στην είσοδο και μπαίνοντας δεξιά). Πατώντας πάνω στα εκθέματα δίνονται 
για αυτά περισσότερες πληροφορίες. Σύνδεσμος μουσείου:  
https://www.artsteps.com/embed/622b40eec5ae572d08d51bdd/1280/720

Με τα τμήματα μουσικής προπαι-
δείας τα οποία θα λειτουργή-
σουν στα Πολιτιστικά Κέντρα 

Θέρμης και Τριλόφου, δίνεται η ευκαιρία 
σε παιδιά από 15 μηνών έως 2,5 χρονών 
να βρεθούν σε ένα χαρούμενο και παιγνι-
ώδες περιβάλλον όπου θα ξεκινήσουν 
τα πρώτα τους βήματα στη μουσική με 
την ενεργή συμμετοχή και των γονιών 
τους. Επίσης, παιδιά ηλικίας 3 έως 4 χρο-
νών ξεκινούν να μαθαίνουν τον εαυτό 
τους μέσα από τη μουσική, ενώ μαθητές 
από 5 έως 7 χρονών μαθαίνουν τα πρώτα 
στοιχεία της μουσικής με τη βοήθεια του 
μεταλλόφωνου, υπό την καθοδήγηση 
της δασκάλας Μαρίας Γκόγκα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθυν-
θούν για περισσότερες πληροφορίες στα 

τηλέφωνα: Για τη Θέρμη από Δευτέρα 
έως Παρασκευή και από τις 08.00 έως τις 
20.00 στα 2310-461655 και 2310-463423. 

Για τον Τρίλοφο τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη 
και Πέμπτη από τις 17.00 έως τις 21.00, στο 
τηλέφωνο 23920-64360. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

 Με τον όρο μουσική προπαιδεία εννοού-
με τη διδασκαλία της μουσικής σε παιδιά 
από 0-7 ετών. Στη μουσική προπαιδεία 
όλη η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται 
μέσω βιωματικής προσέγγισης όπου τα 
παιδιά με το σώμα, τις αισθήσεις και το 
παίξιμο στα μουσικά όργανα βιώνουν τα 
μουσικά ερεθίσματα που τους δίνονται. 
Το μάθημα της μουσικής προπαίδειας 
έχει τρεις στόχους: 

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Νέα τμήματα μουσικής προπαιδείας 

Ο δήμος Θέρμης και οι κοινωνι-
κές δομές υποδέχτηκαν στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη εκπρο-

σώπους της “Ομάδας Δράσης για την 
Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης 
και Ενδυνάμωσης των Ρομά”, με στόχο 
τη διερεύνηση πιθανών συνεργειών 
μεταξύ της Περιφερειακής Ομάδας 
Δράσης Κεντρικής Μακεδονίας και 
του Κέντρου Κοινότητας του δήμου 
αναφορικά με ζητήματα που άπτονται 
των κοινοτήτων Ρομά. Στο πλαίσιο 
της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για την 
Ισότητα και την Κοινωνική Ένταξη 
των Ρομά (2021-2030), υλοποιείται η 
Πράξη «Ομάδα Δράσης για την Υπο-
στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και 
Ενδυνάμωσης των Ρομά»  η οποία 
συγχρηματοδοτείται από τον Χρημα-
τοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-
2021, θέτοντας ως στόχο την άρση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για την 
κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Η “Ομάδα Δράσης” αποτελείται από 
την Κεντρική Ομάδα που εδρεύει 
στην Αθήνα, καθώς και από τέσσερις 
Περιφερειακές Ομάδες Δράσης, μία 
εξ’ αυτών, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, την οποία είχαμε την 
τιμή να υποδεχτούμε στο δήμο μας. Οι 
ομάδες τελούν υπό τον συντονισμό της 
Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης 
Φτώχειας.

Η ομάδα της Κεντρικής Μακεδονίας 
αποτελείται από κοινωνιολόγους, 
εκπαιδευτικό, διοικητική υπάλληλο, 
καθώς και διαμεσολαβήτρια Ρομά 
και θα λειτουργήσει ως εργαλείο 
για την επίβλεψη, την ενίσχυση, την 
παρακολούθηση και εφαρμογή της 

Νέας Εθνικής Στρατηγικής και των 
σχετικών πολιτικών και μέτρων που 
αφορούν στους Ρομά σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
εργασίας αναπτύχθηκε γόνιμος διά-
λογος, εκτέθηκαν ζητήματα που αφο-
ρούν στις συνθήκες διαβίωσης, την 
εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή, 
καθώς και άλλες πλευρές της καθημε-
ρινότητας του πληθυσμού των Ρομά 
που διαβιούν στην ευρύτερη διαδη-
μοτική περιοχή, αλλά και τέθηκαν 
σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με 
την υγιεινή και την ασφάλεια καθώς 
και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
δημιουργούνται στις περιοχές αυτές. 
Ο δήμος Θέρμης κάνοντας σαφείς 
αναφορές και δίνοντας συγκεκριμένα 
παραδείγματα ενεργειών και καλών 
πρακτικών, έδωσε το στίγμα του για 
τη διαμόρφωση και εκτέλεση της 
κοινωνικής πολιτικής που εφαρμό-
ζει ο δήμος για τις ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμών.

Ο δήμος Θέρμης εκπροσωπήθηκε από 
τη γενική γραμματέα Εύη Λάππα και 
την εντεταλμένη σύμβουλο των κοινω-
νικών δομών Φανή Χατζηδημητρίου, 
ενώ  οι κοινωνικές δομές εκπροσω-
πήθηκαν από την Φανή Δομουχτσή 
από το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας & 
Φροντίδας και την Μαρία Μορφίδου 
από το Κέντρο Κοινότητας

Συνάντηση με την Ομάδα Δράσης 
για την υποστήριξη των Ρομά

• Να αποκτήσει το παιδί ρυθμική ισορ-
ροπία, άρα και ρυθμική ετοιμότητα. 
Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να εκτε-
λέσει μια ποικιλία ρυθμών απλών 
αλλά και πιο σύνθετων ρυθμικών 
μοτίβων. 

• Να αποκτήσει το παιδί μελωδική 
ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα 
μπορεί να ξεχωρίζει μελωδίες και 
διάφορα τονικά ύψη, αλλά ταυτό-
χρονα θα μάθει να τραγουδά σωστά 
και τα μελωδικά ερεθίσματα που 
του δίνονται. 

• Ελεύθερο μουσικοκινητικό παιχνίδι. 
Μέσα από μουσικοκινητικές δρα-
στηριότητες το παιδί θα μάθει να 

κινεί το σώμα του και να το ελευθε-
ρώνει μέσα από τη μουσική καθώς 
και να κοινωνικοποιείται, ώστε να 
λειτουργεί ελεύθερα ως μέρος ενός 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 

• Μέσω της μουσικής προπαιδείας το 
παιδί αρχίζει να λύνει σε σημαντικό 
βαθμό, τα πρώτα προβλήματα που 
πιθανόν να αντιμετωπίσει αργότερα 
στην εκμάθηση κάποιου μουσικού 
οργάνου όπου η μουσική σπουδή 
γίνεται πιο σύνθετη. Το σημαντι-
κότερο όλων ωστόσο, είναι η χαρά 
και η διασκέδασή του μέσα από τη 
μουσική.
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Ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή ή 

επανεγγραφή στο πρόγραμμα παροχών του νέου έτους από τις κοινωνικές 

δομές του Δήμου Θέρμης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο). 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 (εκτός 

Σαββατοκύριακων), στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Στενημάχου 16, 

Θέρμη) από τις 9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310-466691. Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Σοφία Μαρία Κοτζαμπα-

σάκου – Δημήτριος Λέββας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1. Μια μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου απαιτείται 

αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέ-

λειας (π.χ. ΔΕΗ, νερό κ.ά.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης.

5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2020.

6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 έτους 2020.

7. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 του τρέχοντος έτους. Αν ο αιτούντας 

είναι παντρεμένος, τότε απαιτείται και το Ε9 του/της συζύγου.

Άλλα δικαιολογητικά κατά περίπτωση είναι:

1. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ) του αιτούντα ή των μελών που 

διαμένουν μαζί του (π.χ. σύζυγος, παιδιά κ.ά.) εφόσον είναι άνεργοι. Αντίγραφο 

επιδότησης εφόσον είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.

2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ.

3. Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

4. Διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση διάστασης. Αντίγραφο δικαστικής απόφα-

σης που να αναγράφει την επιμέλεια των παιδιών και την λήψη διατροφής.

5. Αντίγραφο δανείου πρώτης κατοικίας εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος.

6. Αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, 

το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, εφόσον δεν φαί-

νονται τα εισοδήματα.

7. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας για εγγραφή και στο Κοινωνικό Φαρμακείο.

8. Ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.  

9. Σε περίπτωση φιλοξενίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εκκα-

θαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 των μελών που φιλοξενεί ή φιλοξε-

νείται. Αν τα μέλη αυτά δεν εργάζονται τότε θα προσκομίσουν και βεβαιώσεις 

ανεργίας. Αν ξεκίνησαν πρόσφατα να εργάζονται και δεν αναγράφονται τα 

εισοδήματα τους, τότε πρέπει να προσκομίσουν και αναγγελία πρόσληψης ή 

βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και 

η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί κατά 

περίπτωση.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Αιτήσεις για Κοινωνικό Παντοπωλείο 
και Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου 
Θέρμης Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου οι 

εγγραφές στα Κέντρα Πολιτισμού του Δήμου 

Θέρμης για την περίοδο 2022 - 2023. Όσοι επι-

θυμούν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν και 

ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους στο Κέντρο 

Πολιτισμού που επιθυμούν, μέσω της ιστοσελίδας της 

Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού (www.

deppath.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 

με τις γραμματείες των Κέντρων Πολιτισμού στα παρακάτω τηλέφωνα:

Άρχισαν οι εγγραφές 
στα τμήματα των Κέντρων 
Πολιτισμού του Δήμου 
Θέρμης

∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

ΘΕΡΜΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08.00-20.00 > 2310-461655 - 2310-463423

Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14.00-21.00 > 2310-465607

Ν. ΡΥΣΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16.00-20.30 > 23920-71373

ΤΡΙΑΔΙ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17.00-21.00 > 2310-467609

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17.00-21.00 > 23920-72165 - 23920-70065

Εγγραφές στην Ομάδα Εθελοντών 
Πολιτικής Προστασίας Θέρμης

Η Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρμης ξεκινά νέο κύκλο 
εγγραφών με στόχο την ένταξη νέων εθελοντών. Οι νέοι εθελοντές θα 
ενταχθούν στην ομάδα και θα παρακολουθήσουν σεμινάρια εκπαίδευσης 
σχετικά με πρώτες βοήθειες, δασοπυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, πρόληψη 
και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 
Σταδιακά θα ενταχθούν στις δράσεις της Ομάδας προσφέροντας υπηρεσίες: 
• Πρώτων βοηθειών σε αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, αλλά και 

οποτεδήποτε χρειαστεί.
• Έρευνας και διάσωσης, αλλά και γενικότερης υποστήριξης των 

αρμοδίων αρχών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
• Δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης κατά τη διάρκεια της 

αντιπυρικής περιόδου. 
Στην ομάδα μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε ενήλικας πολίτης το επιθυμεί. 
Μάλιστα η ομάδα απευθύνει φέτος και ιδιαίτερο κάλεσμα σε κατόχους 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλά και σε επαγγελματίες ή φοιτητές του 
κλάδου υγείας. 
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αρκεί να συμπληρώσουν 
μία φόρμα η οποία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:  forms.gle/
LpTRoFT8JiPyXTJY6 ή μπορούν να σκανάρουν το επισυναπτόμενο QR code. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
1. Στο email: ppthermis@gmail.com
2. Στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα της Ομάδας στο Facebook: Πολιτική 

Προστασία Θέρμης
3. Στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα στο Instagram: civilprotectionthermi 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Ομάδας οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στα social media της ομάδας και στην 
ιστοσελίδα της www.ppthermis.eu
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Το 1ο «Φεστιβάλ Παράδοσης» στο μοναδικό 
χώρο του φράγματος της Θέρμης
Με των αντάμωμα όλων των λαογραφικών 

-εθνικοτοπικών πολιτιστικών συλλόγων της 
Θέρμης. Η πολύ όμορφη και γεμάτη από ήχους 
και χρώματα της παράδοσης βραδιά διοργανώ-
θηκε από την δημοτική επιχείρηση Πολιτισμού 
και Αθλητισμού του δήμου της Θέρμης. Με το 
σύνθημα «Πάντα να ανταμώνουμε» το σωματείο 
Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης, ο σύλλογος 
Μανδριτσιωτών -Θρακιωτών Θέρμης, ο σύλ-
λογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας 

Αλέξανδρος», ο σύλλογος Βλάχων Θέρμης 
-Τριαδίου «Ο Άγιος Νικόλαος», ο Χορευτικός 
Όμιλος Θέρμης, ο σύλλογος Φίλων Κρητικής 
Παράδοσης «Ξαστεριά» και ο σύλλογος Σερραί-
ων Κατοίκων δήμου Θέρμης υπό την αιγίδα του 
δήμου Θέρμης παρουσίασαν ένα πολύ πλούσιο 
και πολύχρωμο παραδοσιακό μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα. Μακάρι η εκδήλωση να συνεχιστεί 
και να αποτελέσει ένα νέο θεσμό πολιτισμού και 
παράδοσης για τον τόπο.

1ο «Φεστιβάλ Παράδοσης» 
στο φράγμα Θέρμης

Μια μοναδική συναυλία, με φόντο το μαγευτικό τοπίο του φράγματος της 
Θέρμης, της οποίας τα έσοδα διατέθηκαν εξολοκλήρου  για τη στήριξη 
του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, διοργάνωσε η Δημοτική Επιχεί-

ρηση Πολιτισμού -Αθλητισμού υπό την αιγίδα του δήμου Θέρμης την Κυριακή 4 
Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του πολιτιστικού φεστιβάλ «Θέρμης Δρώμενα».  Το κοινό 
είχε την ευκαιρία να απολαύσει μία ξεχωριστή βραδιά, με ένα μοναδικό μουσικό 
σχήμα καλλιτεχνών. Τα ιστορικά «Δέκα Μπουζούκια της Δόμνας», συνάντησαν 
τις μελωδίες των παιδιών της λαϊκής ορχήστρας του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης 
μαζί με τον Ανδρέα Καρακότα και την αγαπημένη ερμηνεύτρια Πέννυ Μπαλτατζή, 
χαρίζοντας στο κοινό μια αξέχαστη εμπειρία. Όλα τα έσοδα της συναυλίας διατέθη-
καν για τη στήριξη του «Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου». Παρόλες τις καιρικές 
δυσκολίες η βραδιά ήταν μοναδική, οι καλλιτέχνες έδωσαν το καλύτερο εαυτό 
τους όπως επίσης και τα παιδιά του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης. Το Παιδικό Χωριό 
SOS Πλαγιαρίου είναι το δεύτερο Παιδικό Χωριό SOS που δημιουργήθηκε στη 
χώρα μας, στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί από το 1997, εξασφαλίζοντας 
καθημερινά το περιβάλλον προστασίας και ασφάλειας σε παιδιά και οικογένειες 
που βρίσκονται σε ανάγκη.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ 2022

Μια υπέροχη συναυλία για έναν μοναδικό σκοπό

Πρόγραμμα Say Youth

Στη Seinäjoki (Σέιναγιοκι), στην Φινλανδία βρέθηκε την περίοδο 31 

Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του δήμου και του Συμ-

βούλιο Νέων Δήμου Θέρμης συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Say Youth. 

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο δήμος Θέρμης με εκπρόσωπο την 

Χρύσα Κληματσούδα, διευθύντρια Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του δήμου Θερμής και το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης 

με εκπρόσωπο την Ιωάννα Παπαφωτίου.

Η παρουσίαση των εκπροσώπων ήταν με θέμα «Συμμετοχή νέων σε 

αγροτικές περιοχές». Τα μέλη της ελληνικής αποστολής αντάλλαξαν 

εμπειρίες, απόψεις και γνώσεις πάνω σε θέματα της νεανικής συμμε-

τοχής. Η επαφή με νέους της Ευρώπης και η ανάπτυξη συνεργασιών 

μαζί τους υλοποιείται έμπρακτα μέσω του προγράμματος Sayouth στο 

οποίο συμμετέχουν οι χώρες Σουηδία, Φιλανδία, Γερμανία, Πολωνία, 

Ιταλία, Βουλγαρία και η  Ελλάδα εκπροσωπούμενη από τον δήμο Θέρμης.
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Τριήμερο υπερθέαμα στο Φράγμα Θέρμης

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία πρόκειται να εκτυλιχτούν το τριήμερο 7, 
8 και 9 Οκτωβρίου στην περιοχή του Φράγματος Θέρμης. Μόνο που δεν θα 
πρόκειται για κάποια καινούργια κινηματογραφική παραγωγή, αλλά για την 

11η άσκηση Εθελοντικών Οργανώσεων την οποία διοργανώνει ο Δήμος Θέρμης 
και οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σε συνεργασία 
με την «Ελληνική Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασί-
ας» και την υποστήριξη του «Δικτύου για την υποστήριξη της λειτουργίας και την 
εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών 
καταστροφών».

Το σενάριο της άσκησης η οποία 
διαρκεί τρεις ημέρες περιλαμ-
βάνει έρευνα και διάσωση σε 
ερείπια καθώς και απεγκλωβισμό 
μαθητών από σχολείο, έπειτα από 
σεισμό, έρευνα και διάσωση σε 
ορεινή περιοχή με χρήση σχοι-
νιών, έρευνα και διάσωση στο 
νερό, απεγκλωβισμό ατόμων 
από τροχαίο ατύχημα, δασο-
πυρόσβεση, εγκατάσταση και 
διαχείριση καταυλισμού θυμά-
των από φυσικές καταστροφές.

Στην άσκηση συμμετέχουν περισ-
σότερα από 250 μέλη Εθελο-
ντικών Οργανώσεων απ’ όλη 
την Ελλάδα. Θα υπάρχει ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος για το 
κοινό ώστε να μπορεί να παρακο-
λουθεί όσα θα διαδραματίζονται, 
είτε ζωντανά, εάν πρόκειται για 
δράσεις οι οποίες θα εκτυλίσσονται σε κοντινή απόσταση είτε μέσα από μεγάλες 
γιγαντοοθόνες όταν αφορούν επιχειρήσεις σε δασική ή άλλη περιοχή.  

Πολίτες και φορείς από τη Βόρεια 
Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή 
δημιουργούν δίκτυο, κοινότητα, 

πολιτισμό. Το Tale of X Cities είναι ένα 
πρωτοποριακό μοντέλο δημιουργίας 
κοινότητας, δικτύου πολιτών - φορέων - 
πόλεων και τοπικής ανάπτυξης με άξονα 
την δημιουργικότητα και την Τέχνη για την 
Κοινωνική Αλλαγή. Ξεκίνησε το 2021 στο 
πλαίσιο του προγράμματος Common Lab 
του Goethe-Institut Thessaloniki και της 
ArtBOX, και στις δύο χρονιές υλοποίησής 
του έχει ήδη ενεργοποιήσει πάνω 25 
φορείς και 280 πολίτες από 15 πόλεις της 
Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο.  Οι δρά-
σεις του Tale of X Cities περιλαμβάνουν 

μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων και 
εργαστηρίων μη-τυπικής εκπαίδευσης, 
που προσφέρουν στους συμμετέχοντες 
τις δεξιότητες και την καθοδήγηση για να 
δημιουργήσουν τα δικά τους έργα — αφη-
γήσεις ιστοριών από τον τόπο τους με τη 
χρήση διαφορετικών μέσων, όπως είναι 
το βίντεο, η εικαστική εγκατάσταση, το 
podcast, η φωτογραφία, η performance 
και η συμμετοχή. Με την ολοκλήρωσή 
τους τα έργα παρουσιάζονται μαζί με 
άλλες ειδικά σχεδιασμένες δράσεις των 
συνεργαζόμενων φορέων σε ένα υβριδικό 
Φεστιβάλ που υλοποιείται σε φυσικούς 
χώρους στις συμμετέχουσες πόλεις και 
στο διαδίκτυο. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην  86η 
ΔΕΘ, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος είχε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει την παρουσίαση από 
το Tale of X Cities έργων και διαδρα-
στικών  project των συμμετεχόντων, 
καθώς και δράσεις των συνεργαζόμενων 
φορέων, και μας μεταφέρουν σε ένα 
πολυσυλλεκτικό, πολυφωνικό ταξίδι σε 
όλη τη Βόρεια Ελλάδα μέσα από διαφο-
ρετικές οπτικές, αφηγήσεις, αντικείμενα 
και εμπειρίες.  

Παράλληλα  η παρουσίαση περιελάμ-
βανε στιγμιότυπα από το επεκτεινόμενο 
δίκτυο του Tale of X Cities εκτός Ελλάδας, 
με υλικό από την πανευρωπαϊκή πλατ-

φόρμα πολιτισμού Freiraum, το Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ RIFE (Βουλγαρία) 
και τον ανεξάρτητο καλλιτεχνικό οργα-
νισμό Kontrapunkt (Βόρεια Μακεδονία).  

Να σημειωθεί πως η παρουσίαση υλο-
ποιείται με την ένθερμη συμμετοχή όλων 
όσων παίρνουν μέρος στα εργαστήρια, 
χάρη στη συγχρηματοδότηση της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, 
του ΔΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής και του Πνευ-
ματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, 
με τη συμβολή του Εθνολογικού Μουσείου 
Θράκης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Καλα-
μαριάς, του Δήμου Κοζάνης, και με την 
υποστήριξη της ΔΕΘ-Helexpo. 

Το τριήμερο 21-23 Σεπτεμβρίου 2022 το 
Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης συμμε-
τείχε στην 4η συνάντηση των συμμετε-
χόντων του ευρωπαϊκού προγράμματος 
SaYouth που πραγματοποιήθηκε στην 
Γερμανία. Το Συμβούλιο εκπροσωπή-
θηκε από τον Χρήστο Στιβαρό και τον 
Ιωακείμ Δελημήτρου. Βασική θεματική 
της συνάντησης αποτέλεσε ο ρόλος που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση 
των νεανικών δράσεων, αλλά και στην 
προσέγγιση των νέων. 

Η συνάντηση αυτή, όπως και οι προηγού-
μενες, αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία 

για συλλογή τεχνογνωσίας, εμπειριών, 
απόψεων, αλλά κυρίως έμπνευσης για 
τα μέλη μας! 

Επόμενη στάση της νέας ευρωπαϊκής 
παρέας που έχει δημιουργηθεί είναι ο 
Δήμος Θέρμης όπου το Συμβούλιο Νέων 
Δήμου Θέρμης θα φιλοξενήσει για τρεις 
ημέρες τους αγαπητούς μας επισκέπτες 
από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Στο πρό-
γραμμα SaYouth συμμετέχουν νεανικές 
οργανώσεις και συμβούλια Νέων από την 
Πολωνία, την Ιταλία, την Γερμανία, την 
Σουηδία, την Φιλανδία, την Βουλγαρία 
και την Ελλάδα μέσω του Συμβουλίου 
Νέων Δήμου Θέρμης!

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Το TALE OF X CITIES στην 86Η ΔΕΘ! 

Το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης 
στη Γερμανία 
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Θεατρικές παραστάσεις σε Βασιλικά και Σουρωτή

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Παραστάσεις Καραγκιόζη
Επειδή για τους μικρούς μας φίλους καλοκαίρι χωρίς 
Καραγκιόζη και θέατρο σκιών δεν γίνεται, στο φετινό 
πρόγραμμα των Θέρμης Δρώμενα 2022 παρουσιάστηκαν 
παραστάσεις Καραγκιόζη από τα θέατρα σκιών «Skias.
onar.thessaloniki» του Δημήτρη Καρόγλου και «Σκιοθέ-
ατρο» του Αγάπιου Αγαπίου.

Παραμυθομαχίες στη Λακκιά 
Με παιδικές φωνές και ζωντάνια χάρη στις «Παραμυθο-
μαχίες» γέμισε η πλατεία στη Λακκιά στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων του φεστιβάλ Θέρμης Δρώμενα 2022. Αξίζει 
ένα μπράβο σε όλους για τη συμμετοχή τους και ιδιαίτερα 
στον Δημήτρη  Θεοδοσίου και την Αρετή Μακρολειβαδίτη 
για την όρεξη τους και την παρουσίασή τους.

Mια επική θεατρική παράσταση, την «Ομήρου Ιλιάδα» σε σκηνοθεσία 
του Τάσου Ράτζου, από την εταιρεία θεάτρου «Μικρός βορράς» είχαν 
τη χαρά να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στη Σουρωτή και τα Βασιλικά 

το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Μια παράσταση για εφήβους και για όλη την 
οικογένεια που έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η πρώτη 
παρουσίαση της παράστασης έγινε στα «Θέρμης Δρώμενα 2022», στο πλαίσιο 
του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός -πρόγραμμα 2021», του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η παράσταση αναφέρεται στην Ομηρική μάχη με μια σύγχρονη αφηγηματική 
οπτική. Μια οπτική που, μέσα από τη αναπαραστατική γλώσσα των εφήβων, 
φιλοδοξεί να ξαναβρεί την αμεσότητα της τέρψης χρησιμοποιώντας πολλαπλούς 
κώδικες αφήγησης. Η παράσταση ντύνεται μουσικά από τους «Τhe Prefabricated 
Quartet» που δημιουργούν μια ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και στη 
σύγχρονη μουσική έκφραση. Τρώες και Αχαιοί σφάζονται μεταξύ τους σαν 
καλοκουρδισμένες μαριονέτες των Θεών, σε μία αφήγηση που ξεκινά με έναν 
θυμό και λήγει με μια συμφιλίωση.
Η θεατρική διασκευή έγινε από τον «Μικρό Βορρά», οι στίχοι από τον Μιχάλη 
Γκανά, η φιλολογική επιμέλεια είναι α της Αναστασίας Κεφαλά, η σκηνοθεσία 
– φωτισμός του Τάσου Ράτζου και τα σκηνικά -κοστούμια και κατασκευές της  
Χριστίνας Θαλασσά.

Η ΟΜΑΔΑ
Η oμάδα θεάτρου «Μικρός Βορράς», είναι μια αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία. 
Ιδρύθηκε το 2012 από τον σκηνοθέτη και δάσκαλο του θεάτρου Τάσο Ράτζο και έχει ως έδρα 
της την πόλη της Θεσσαλονίκης. Με σταθερά βήματα αναπτύσσει συνεχώς τις δράσεις της και 
χαράσσει τη δική της ξεχωριστή πορεία στο εκπαιδευτικό δημιουργικό θέατρο.
Πρωταρχικός στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία παραστάσεων παιδικού και εφηβικού θεά-
τρου που να προσφέρουν στους θεατές τους μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία. Τα παιδιά 
και οι έφηβοι αφήνουν τον ρόλο του παθητικού θεατή και παίρνουν μέρος στην παράσταση: 
σε επιλεγμένες στιγμές η δράση σταματάει κι εκεί το παιδί προβληματίζεται, εκφράζει τις ιδέες 
του και επικοινωνεί ουσιαστικά με τους ηθοποιούς και τους συμμαθητές του.
Τα θέματα των παραστάσεών μας αντλούνται τόσο από την ελληνική λαϊκή παράδοση (ελληνικά 
λαϊκά παραμύθια, μύθοι του Αισώπου) όσο κι από την αρχαία ελληνική γραμματεία («Ελένη» 
του Ευριπίδη, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή).
Με τους κατάλληλους συνεργάτες και βαθιά γνώση του αντικειμένου, δημιουργούμε παραστά-
σεις που μπορούν να μεταφερθούν και να παρουσιαστούν οπουδήποτε, με το μικρότερο δυνατό 
κόστος, προκειμένου να κάνουμε το ποιοτικό θέατρο προσιτό σε όλα τα παιδιά.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από το ξεριζωμό του 1922 
στην Καρδία, λειτουργούσε στο Κέντρο Πολιτισμού έκθεση με φωτογραφίες, 
έγγραφα της εποχής και παραδοσιακά γεωργικά μηχανήματα, που επιμελήθηκε 
η γραμματέας του Κέντρου Σταυρούλα Κυριαζή. Παράλληλα η έκθεση περείχε 

και τρεις δημιουργίες ζωγραφικής που έφτιαξαν μαθητές του Τμήματος Εικαστικών 
του Κέντρου υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Δήμητρας Κερεφιάδου.

Έκθεση στην Καρδία
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Τριήμερες θρησκευτικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις συνδι-
οργανωθήκαν στον Άγιο Αντώ-
νιο στο πλαίσιο του εορτασμού 
της γεννήσεων της Θεοτόκου.

Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνω-
σαν ο Ιερός Ναός Αγίου Αντωνί-
ου «Γεννήσεως της Θεοτόκου», 
η Νεολαία Αγίου Αντωνίου και 
ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίου 
Αντωνίου «Παναγία Σουμελά» 
με την υποστήριξη του δήμου 
Θέρμης, της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ και 
της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου. 

Το πρόγραμμα άνοιξε την Τρίτη 
6 Σεπτεμβρίου με το 4ο Κυνήγι 
Θησαυρού που διοργάνωσε 
η Νεολαία Αγίου Αντωνίου. 
Έναν από τους ομορφότερους 
θεσμούς του χωριού που πραγ-
ματοποιείται με αφορμή το 
πανηγύρι και το «Αντάμωμα 
Παράδοσης». Δικαίωμα συμ-
μετοχής έχουν όλα τα παιδιά 
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και 
Γυμνασίου από όλα τα σχολεία 
του δήμου και της ευρύτερης 
περιοχής. Η εκδήλωση περιλάμ-
βανε πολλές εκπλήξεις, χορευ-
τικά, κέρασμα των παιδιών και 
των γονέων, έπαθλο για την νική-

τρια ομάδα και πολλά ακόμα.

Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, 
παραμονή της εορτής της Γεν-
νήσεως της Θεοτόκου τελεστικέ 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντω-
νίου «Γεννήσεως της Θεοτόκου» 
ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός. 
Ακολούθησε η περιφορά της 
ιεράς εικόνας της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, με την συνοδεία 
Φιλαρμονικής

Το πρόγραμμά της ημέρας ολο-
κληρώθηκε με το μουσικό και 
χορευτικό αφιέρωμα «Κρήτη 
και Πόντος», με την συμμετοχή 
του Συλλόγου Φίλων Κρητικής 
Παράδοσης Θέρμης «Ξαστεριά» 
και του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αγίου Αντωνίου «Παναγία Σου-
μελά». Η εκδήλωση πλαισιώθηκε 
από μία γαστρονομική έκθεση με 
κρητικά και ποντιακά εδέσματα 
και μεζέδες για όλο τον κόσμο. 
Γεύσεις από την Κρήτη και τον 
Πόντο πλαισίωσαν το αφιέρωμά 
στις δύο αυτές παραδόσεις της 
Ελλάδας.

Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη 
8 Σεπτεμβρίου τελεστικέ όρθρος 
και πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
στον Ιερό Ναός «Γεννήσεως της 

Θεοτόκου» του Αγίου Αντωνίου 
και ακολούθησε κέρασμα των 
παραβρισκόμενων και το από-
γευμα της ίδιας μέρας τελεστικέ 
παράκληση στην Υπεραγία Θεο-
τόκο. Ακολούθησε η έναρξη της 
χορευτικής πατινάδας του 4ου 
ανταμώματος παράδοσης στους 
δρόμους του χωριού και το πρό-
γραμμα ολοκληρώθηκε με την 
μουσικοχορευτική παράσταση 
«Σαρακατσάνοι, Θρακιώτες και 
Πόντιοι χορεύουνε αντάμα» 
στην αυλή του Δημοτικού Σχο-
λείου Αγίου Αντωνίου.

Πανήγυρι και 4ο αντάμωμα παράδοσης 
Αγίου Αντωνίου

Τ ριήμερες εκδηλώσεις την Τετάρτη 7, την Πέμπτη 
8 και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου διοργάνωσε 
ο σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης 

με την υποστήριξη του δήμου Θέρμης και της ΔΕΠΠΑΘ 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων « 25α Κοσμοσωτήρια»  για 
τον εορτασμό της γέννησης της Θεοτόκου. Οι εκδηλώσεις 
άνοιξαν με τον μέγα εσπερινό και την λιτανεία της εικόνας 
της Παναγίας Κοσμοσώτηρας στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου της Θέρμης με την συμμετοχή αντιπροσωπειών 
από τους  πολιτιστικούς συλλόγους της Θέρμης. Ακολού-
θησε η πραγματοποίηση στην πλατεία «Παραμάνα» της 
μουσικοχορευτικής εκδήλωσης «100 Χρόνια μνήμης». 
Ένα ταξίδι που ξεκίνησε από την Ανατολική Θράκη ως 
την Κωνσταντινούπολη, διέσχισε τη Δυτική Θράκη και 
τα χωριά Μεταξάδες και Ασβεστάδες και κατέληξε στη 
Βόρεια Θράκη - Ανατολική Ρωμυλία με χορούς από τα 
χωριά Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι. Στο ταξίδι αυτό 
συνοδοιπόρο είχαμε το βιβλίο της συγγραφέως Στέλλα 
Καλλέ «Ο δρόμος του σπαραγμού». Η εκδήλωση ήταν 
αφιερωμένη στην επίσημη αναγνώριση από την Βουλή 
των Ελλήνων, και την καθιέρωση της 6ης Απρίλιου, ως 
ημέρα μνήμης των θυμάτων του Θρακικού Ελληνισμού. 
Η παράσταση έγινε με την καθοδήγηση και επίβλεψη του 
χοροδιδασκάλου Νίκου Φωτόπουλου. Την δεύτερη ημέρα 
τελεστικέ πανηγυρική θεία λειτουργία για τη γέννηση της 
Θεοτόκου. Ακολούθησε το καθιερωμένο κέρασμα στην 
ενοριακή κυψέλη του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου της 
Θέρμης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε 
με το Θρακιώτικο γλέντι στο φράγμα της Θέρμης με τους 
υπέροχους: Νίκο Ζαπάρτα, Λίτσα Ουλιανούδη, Βαγγέ-
λη Παπαναστασίου, Γιώργο Μπεζιργιαννιδη και Στάθη 
Παρασκευόπουλο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ 
ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 

«Κοσμοσωτήρια» 2022

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στον Ι.Ν. 
Αγίου Ανδρέα Περιστεράς, έγινε η 
υποδοχή της τίμιας χειρός του Αγίου 

Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, κατατέθηκαν τα ιερά 
λείψανα και πραγματοποιήθηκε αρχιερατικός 
εσπερινός. Την επομένη πραγματοποιήθηκε η 
λειτουργία του όρθρου και των εγκαινίων του 
Ιερού Ναού. 
Η Πολιτική Προστασία Εθελοντών Βασιλικών, 
εφοδιασμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
για την παροχή πρώτων βοηθειών και την δια-
χείριση της οδικής κυκλοφορίας, παραβρέθηκε 

στο γεγονός και τις δύο ημέρες κάνοντας τις 
απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε τα μέλη της 
να προσφέρουν, για ακόμα μία φορά, το χρόνο 
και τις γνώσεις τους με επιτυχία και όπως πάντα 
με ευχαρίστηση και ανιδιοτέλεια. 
Η ομάδα διαχειρίστηκε άριστα την οδική κυκλο-
φορία, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να 
φτάσουν όλοι οι παραβρισκόμενοι με ασφάλεια 
στο ναό, ενώ υπήρχε πλήρης εξοπλισμός πρώτων 
βοηθειών, τον οποίο μετέφερε εθελοντής στο 
χώρο, επιβλέποντας για τυχόν συμβάντα στα 
οποία θα ήταν απαραίτητος.

Πολιτική Προστασία Εθελοντών Βασιλικών
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Διήμερο Θρησκευτικών και Πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στους Ταγαράδες

Τη μνήμη του Τιμίου Προδρόμου τίμησαν οι Ταγαράδες το διήμερο 28 και 
29 Αυγούστου. Τις διήμερες λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις, 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πανήγυρης του Ιερού Ναού 

Τιμίου Προδρόμου Ταγαράδων, συνδιοργάνωσαν ο δήμος Θέρμης, η  Κοινότη-
τα Ταγαράδων και το εκκλησιαστικό συμβούλιο μπροστά από το πολιτιστικό 
κέντρο του χωριού. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων άνοιξε την Κυριακή 28 
Αυγούστου με την τέλεση του μέγα πανηγυρικού εσπερινού και την λιτάνευση 
της ιεράς εικόνας του Τιμίου Προδρόμου. Ακολούθησε μουσικοχορευτική εκδή-
λωση με αναφορά στον Πόντο, από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ταγαράδων και παραδοσιακό –λαϊκό γλέντι με το 
μουσικό συγκρότημα «ΣΕΡΓΙΑΝΙ». Την επόμενη, Δευτερά 29 Αυγούστου, ανή-
μερα της εορτής τελεστικέ το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία και 
το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Τιμίο Προδρόμο. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με λαϊκό γλέντι με το μουσικό σχήμα του Αιμίλιου Καρακώστα. 
Κατά το εορταστικό διήμερο  και την επόμενη εβδομάδα λειτούργησε και η 
λαογραφική έκθεση των Ταγαράδων που στεγάζεται στο κοινοτικό κατάστημα 
στην οδό Κύπρου πίσω από το Κ.Α.Π.Η. Η λαογραφική έκθεση λειτουργεί από 
το 2011 και ενσαρκώνει ουσιαστικά το όραμα των κατοίκων του χωριού να 
συγκεντρώσουν, να περισώσουν και να προβάλουν, αξιοποιώντας τον λαογρα-
φικό πλούτο της περιοχής, οτιδήποτε αποτελεί κομμάτι της λαϊκής παράδοσης. 
Ο χώρος επιφυλάσσει στον επισκέπτη ένα συγκινητικό ταξίδι στον χρόνο, που 
ανακαλεί μνήμες και συναισθήματα, αλλά και μια επιμορφωτική περιήγηση 
στα χνάρια μιας εποχής που πέρασε, αλλά άφησε έντονο το αποτύπωμά της, 
καθώς φιλοξενεί αντικείμενα από όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, 
που καθρεφτίζουν ουσιαστικά τον πολιτισμό μέσα στον οποίο γεννήθηκαν και 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Τα «Ευμένεια» γιόρτασε η Καρδία 

Με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την ίδρυση της Κοινότητας Καρδίας 
συνέπεσαν τα φετινά «Ευμένεια 2022» τα οποία εορτάστηκαν το διήμερο 

7 και 8 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλάμβανε θρησκευτικές 
εκδηλώσεις, (προς τιμήν της Γέννησης της Υπεραγίας Θεοτόκου), βραδιές παρά-
δοσης και λαϊκού γλεντιού και μουσική  βραδιά με τους Μάκη Δημάκη και Δημή-
τρη Χρυσοχοΐδη. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο δήμος Θέρμης, η ΔΕΠΠΑΘ, 
η Κοινότητα Καρδίας και η ο αθλητικός σύλλογος A.O Kardias F.C. Το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων άνοιξε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου με την τέλεση πανηγυρικού 
εσπερινού, και την περιφορά της ιεράς εικόνας. Ακολούθησε στην πλατεία του 
χωριού παραδοσιακό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών  στο οποίο συμμετείχαν: το παιδικό χορευτικό τμήμα και το τμήμα χορών 
ενηλίκων  του Κέντρου Πολιτισμού Καρδίας «ο Ευμένης» καθώς και ο σύλλογος 
προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδος. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με λαϊκό 
γλέντι με λαϊκές και παραδοσιακές επιτυχίες Παράλληλα στο χώρο του πνευματι-
κού κέντρου του Ιερού Ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου λειτουργούσε έκθεση 
σχολικών ειδών και Street Food, ενώ δίπλα στην Κοινότητα ο Σύλλογος Γυναικών 
Καρδίας πρόσφερε σπιτικά γλυκά. Την επομένη Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου τελεστικέ 
όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία και ακολούθησε το μοίρασμα παραδοσι-
ακών εδεσμάτων, Το απόγευμα τελεστικέ εόρτιος εσπερινός και ο παρακλητικός 
κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με 
λαϊκή βραδιά με τους γνωστούς ερμηνευτές Μάκη Δημάκη και Δημήτρη Χρυσοχοΐδη.

ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 

«1922-2022 - Απ’ την Πατρίδα... 
στην Πατρίδα» 

Το χαρακτηριστικό τίτλο «1922-2022 -Απ’ την Πατρίδα... στην Πατρίδα» 
είχαν οι τριήμερες επετειακές εκδηλώσεις μνήμης που διοργανωθήκαν 
στην Κοινότητα Πλαγιαρίου με αφορμή τα εκατό χρόνια από την Μικρα-

σιατική καταστροφή και την αναγκαστική μετανάστευση των προγόνων μας 
στη νέα πατρίδα. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν ο δήμος Θέρμης, η ΔΕΠΠΑΘ, η 
Κοινότητα Πλαγιαρίου και το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού του 
Αγίου Δημητρίου Πλαγιαρίου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων άνοιξε το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου με την 
πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ του συντοπίτη μας δημοσιογράφου Νίκου 
Ασλανίδη «Από το Πλαγιάρι της Ανατολικής Θράκης, στο Πλαγιάρι και την 
Καρδία του δήμου Θέρμης». Η προβολή πραγματοποιήθηκε στον αύλιο χώρο 
του δημοτικού σχολείου Πλαγιαρίου και προκάλεσε την συγκίνηση και την 
θύμηση των παραβρισκόμενων.

Την επομένη Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου τελεστικέ πανηγυρική θεία λειτουργία και 
επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου Πλαγιαρίου. Ακολούθησε συμβολική πομπή από το 
χώρο του Ιερού Ναού στο σημείο της ανέγερσης του μνημείου μνήμης. Μετά 
την κατάληξη της πορείας πραγματοποιήθηκε η τελετή των αποκαλυπτήριων 
του μνημείου και η έπαρση της ελληνικής σημαίας.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το ίδιο βράδυ με την πραγματοποίηση μουσικής 
βραδιάς με τραγούδια της αλησμόνητης πατρίδας με το συγκρότημα «ΕνΤράτα» 
στο πάρκο Πλαγιαρίου.  

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Πλαγια-
ρίου, με την αφήγηση για τους μικρούς μας φίλους λαϊκών παραμυθιών με το 
αγαπημένο καλλιτεχνικό σχήμα «το Μελωμύθι».
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Tο αχτύπητο δίδυμο που έχει σαρώσει πολλούς συναυλιακούς 
χώρους κάνοντας επανειλημμένες sold out εμφανίσεις, το 
σχήμα ο Εισβολέας και οι Χατζηφραγκέτα συμμετείχαν σε μία 

μαγική βραδιά, στην πρώτη ημέρα, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, του 
Lake Mode festival. Ενώ την επομένη Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 
τη σκυτάλη πήραν ο «Λόγος Τιμής» και ο «Εθισμός» παρέα με τον 
«Golden Child» . Το διήμερο νεανικό μουσικό φεστιβάλ πραγματοποι-
ήθηκε στο συναυλικό χώρο στο φράγμα της Θέρμης, σε ένα «καυτό», 
συναυλιακό φθινόπωρο, το νέο, open-air φεστιβάλ των «Θέρμης 
Δρώμενα» ήρθε για δεύτερη, συνεχόμενη χρονιά να μας δροσίσει 
με κορυφαία ονόματα της εγχώριας, hip-hop (και όχι μόνο) σκηνής, 
σε ένα ξεχωριστό διήμερο.

Με δύο ξεχωριστά πάρτι τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 7 
Σεπτεμβρίου στην πλατεία Παραμάνα και τη Νέα Ραιδεστό αντίστοιχα, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θέρμης Δρώμενα», αποχαιρέτησαν το 

καλοκαίρι οι νέοι του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 
στην πλατεία Παραμάνα της Θέρμης οργανώθηκε πάρτι νεολαίας με το σχήμα 
«Ανεμοσκορπίσματα» με πολύ χορό, διασκέδαση και παιχνίδια. Στη συνέχεια 
τη σκυτάλη πήρε ο dj Steve με το οποίο οι νεολαίοι διασκέδασαν με όμορφα 
μουσικά ακούσματα.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Κοινότητα Θέρμης -Τριαδίου, το Συμβούλιο 
Νέων δήμου Θέρμης, η αντιδημαρχία Παιδείας, με την υποστήριξη της Ένωσης 
Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης, υπό την αιγίδα του δήμου Θέρμης.
Ακολούθησε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου πάρτυ νεολαίας στην Κοινότητα 
Νέας Ραιδεστού δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στο Κοινοτικό πάρκο. Στο 
ξεκίνημα της εκδήλωσης το σχήμα «Ανεμοσκορπίσματα», με την καταπληκτική 
τους ομάδα διασκέδασαν τους μικρούς μας φίλους. Ακολουθήσε ένα μοναδικό 
πάρτι για τους νέους και τις νέες που επιμελήθηκε ο dj Νίκος Χατζής.
Την εκδήλωση υποστήριξαν η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης την 
ευγενική χορηγία των υποστηρικτών της Dn Food S.A, Mπλιουμη Φανή, φρο-
ντιστήρια μέσης εκπαίδευσης «Επιτυχία» και φυσικά το Κέντρο Πολιτισμού 
Νέας Ραιδεστού, υπό την αιγίδα του δήμου Θέρμης.

Μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική δράση, το 
«2° Art Festival», ένας ισχυρός θεσμός 
που φέτος διοργανώθηκε για δεύτερη 

συνεχή χρονιά από τον Τοπικό Κύκλο του Συμ-
βούλιου Νέων του δήμου Θέρμης φιλοξενήθηκε 
στην Καρδία στον αύλιο χώρο στο 2 δημοτικό 
σχολείο Καρδίας. Περιλάμβανε συναυλίες με 
έντεχνο λαϊκό, ξένο και ελληνικό ροκ και μια 
υπέροχη θεατρική παράσταση.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων άνοιξε την 1 
Σεπτεμβρίου με μία μουσική έντεχνη - λαϊκή 
βραδιά με τους: Κώστα Μαντίδη, Δημήτρη Βλάχο, 
Άγγελο Βαλαβάνη, guest συμμετοχή … της Ελένης 

Μπάθας και οpening από τους: Νίκη Προδρόμου 
και Θοδωρής Κυρλίδης
Την επομένη 2 Σεπτεμβρίου ήταν προγραμματι-
σμένη να πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά με 
ξένη μουσική με τους: «Black November», Opening 
και Λιζέτα Οικονόμου, η οποία αναβλήθηκε λόγω 
των κακών καιρικών συνθηκών.
Τέλος στις 3 Σεπτεμβρίου την τιμητική του είχε 
το θέατρο, με την παρουσίαση της παράστασης 
«Οι Ηλίθιοι», του Νήλ Σάιμον σε διασκευή και 
σκηνοθεσία της θεατρικής ομάδας της Νεολαίας 
Αγίου Αντωνίου.

Ο δήμος Θέρμης και η ΔΕΠΠΑΘ συνεχίζοντας τη σπουδαία δουλειά 
που γίνεται στους τομείς της βυζαντινής μουσικής και του παρα-
δοσιακού τραγουδιού προχωρά στη δημιουργία νέων τμημάτων 

σε πολλές Κοινότητες του δήμου όπως η Θέρμη, η Περιστερά, τα Βασιλικά, 
οι Ταγαράδες, η Καρδία και το Τριάδι. Τα νέα τμήματα θα λειτουργήσουν 
σε όλα τα Κέντρα Πολιτισμού όπου θα υπάρχουν συμμετοχές, υπό την 
καθοδήγηση του και επιμέλεια του δασκάλου – πρωτοψάλτη του Καθε-
δρικού Ναού της του Θεού Σοφίας, Στέλιου Ζαχαρίου. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν  
συμμετοχή στο τηλέφωνο 6934799450 και τον υπεύθυνο κ. Ζαχαρίου.
Με στόχο την προώθηση της βυζαντινής μουσικής και του παραδοσιακού 
τραγουδιού, πριν από μερικές ημέρες γυρίστηκε ένα βίντεο στη γραφική 
Περιστερά του δήμου Θέρμης, στις νότιες παρυφές του Χορτιάτη. Τα 
γυρίσματα έγιναν στο κέντρο του χωριού καθώς και στον ιστορικό Ιερό 
Ναό Αγίου Ανδρέα Περιστεράς, με τη βοήθεια και επιμέλεια του εκλεκτού 
δάσκαλου – πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας 
Στέλιου Ζαχαρίου.
Συμμετείχαν επίσης οι: Ζήσης Ζαχαρίου, Κυριάκος Ζαχαρίου, Άρτεμις 
Νάστου, Ειρήνη Μούτσα, Μελίνα Κισλάρη, Συμεών Σταματιάδης, Σωτήρης 
Καράμπελας, Λάζαρος Μπερβερίδης, Αντώνης Μπουκουβάλας, Ευγένιος 
Μετβέντ. Μουσικοί: Μιχάλης Αναστασίου – Λαούτο, Πελαγία Γιαχούδη – 
Ούτι. Βιντεοσκόπηση – Μοντάζ: Πέτρα Καρυώτη.
Η ΔΕΠΠΑΘ ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο της Κοινότητας Περιστεράς, 
Δημήτρη Ντισλή και τη σύζυγο του για τη φιλοξενία τους, όπως επίσης τον 
Πάτερ Ευθύμιο που άνοιξε τον Ναό για τα γυρίσματα, αλλά συμμετείχε και 
ο ίδιος στις ψαλμωδίες.

2o Lake Mode Festival 
στο Φράγμα Θέρμης

Πάρτυ νεολαίας σε Θέρμη 
και Νέα Ραιδεστό

Τριήμερο Art Festival στην Καρδία

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Ο δήμος Θέρμης στηρίζει τη 
βυζαντινή μουσική και το 
παραδοσιακό τραγούδι
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Μετά από προσπάθειες και αναβολές 
τριών χρόνων, το βιβλίο που έγρα-

ψε  ομαδοσυνεργατικά η λέσχη ανάγνωσης 
«Logomathemania» του 3ου Γυμνασίου Θέρμης 
και το εξέδωσε ο δήμος Θέρμης παρουσιάστηκε 
στο δημοτικό θέατρο της Θέρμης. Την παρου-
σίαση του βιβλίου συνδιοργάνωσαν ο δήμος 
Θέρμης, η αντιδημαρχία Παιδείας, η ΔΕΠΠΑΘ 
και η λέσχη ανάγνωσης του 3ου Γυμνασίου 
Θέρμης.  

Το βιβλίο «Εκεί που Άρχισαν όλα» είναι ένα 
πρωτότυπο μυθιστόρημα το οποίο σχεδιάστηκε 
και γράφτηκε ομαδοσυνεργατικά από μαθητές/
τριες της λέσχης ανάγνωσης του 3ου Γυμνασίου 
Θέρμης, το σχολικό έτος 2018-2019. Τριάντα 
(30) παιδιά… πέντε (5) βιβλία… επί πέντε (5) 
ομάδες… γέννησαν το βιβλίο «Εκεί που αρχίσαν 
όλα». Πέντε τελείως διαφορετικοί άνθρωποι 
γνωρίζονται και ενώνονται με σκοπό να λύσουν 
τη μυστηριώδη υπόθεση ενός χαμένου χειρό-
γραφου. Μια περιπετειώδης διαδρομή, από την 
Κέρκυρα στη Σέριφο… κι από τη Θεσσαλονίκη 
στη Σαντορίνη και τη Ρόδο, αρχίζει…

Ο δήμος Θέρμης, η αντιδημαρχία Παιδείας και 
η ΔΕΠΠΑΘ αναγνωρίζοντας από την πρώτη 
στιγμή το έργο της λέσχης ανάγνωσης και τη 
σημασία του βιβλίου, αγκάλιασε και υποστηρίζει 
ηθικά και οικονομικά όλη την προσπάθεια του 
3ου Γυμνασίου Θέρμης για την προώθηση της 
φιλαναγνωσίας και ταξιδεύει το βιβλίο κι έξω 
από το πλαίσιο του σχολείου! Το μυθιστόρημα 
αυτό πήρε μορφή βιβλίου το 2020 κι άρχισε το 
ταξίδι του με πρώτη στάση τις Βιβλιοθήκες όλων 
των Γυμνασίων της Κεντρικής Μακεδονίας. Κομ-
βικός σταθμός όμως στάθηκε ο δήμος Θέρμης, 
το 2022, που στήριξε το όνειρό του να ταξιδέψει 
ακόμα πιο μακριά. Χάρη στην υποστήριξη τώρα 
έχει ταυτότητα εκδοτική και υπόσταση βιβλιο-
γραφική, όπως επεσήμανε ο προϊστάμενος της 
δημοτικής βιβλιοθήκης Χρηστός Βαγιωνάς, και 
πλέον βρίσκεται στα ράφια όλων των Δημοτικών 

Βιβλιοθηκών της Ελλάδας. Το «Εκεί που άρχισαν 
όλα» με τη σειρά του, αποτελεί άλλον έναν κρίκο 
που συνδέει την πόλη με το «Διεθνές Δίκτυο των 
Πόλεων που Μαθαίνουν» (Global Network of 
Learning Cities) της UNESCO.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ήταν μια όμορφη παρουσίαση που ξεκίνησε με 
τους χαιρετισμούς του αντιδημάρχου παιδείας 
Στέλιου Αποστόλου, του προέδρους της ΔΕΠ-
ΠΑΘ Γιώργου Αγγέλου, της διευθύντριας του 
σχολείου Ελισάβετ Σιμουηλίδου και στελεχών 
της εκπαίδευσης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην 
αξία της προσπάθειας και συνεχάρηκαν τους 
μαθητές για το έργο τους. Ενώ η παρουσίαση 
συντονίστηκε από τις υπεύθυνες καθηγήτριες 
της λέσχης: Χρυσούλα Βαρδαλή, Ευαγγελία 
Ιγγλέση, Αργυρώ Κορλού, Όλγα Μουρουζίδου 
και Άννα Παπασπανού.

Στη συνέχεια η σκυτάλη δόθηκε στους μαθη-
τές και πραγματοποιήθηκε ζωντανή συζήτηση 
μεταξύ των παιδιών που έγραψαν το βιβλίο 
το 2019 με τα νέα μέλη της λέσχης. Μέσα από 
ερωτήματα και τις απαντήσεις που δόθηκαν τα 
παιδιά εξήγησαν τη διαδικασία που ακολούθη-
σαν, την εμπειρία, τα συναισθήματα τους και 
πολλά άλλα. 

Ακολούθησε συζήτηση με τον πολυγραφότατο 
και πολυβραβευμένο συγγραφέα και δημοσιο-
γράφο της Θεσσαλονίκης, Γιώργο Σκαμπαρδώνη 
για ζητήματα συγγραφής και μία ανάλυση του 
συγγραφέα για την αξία του έργου των παιδιών. 
Οι συγγραφείς Τεύκρος Μιχαηλίδης, Λεύκη 
Σαραντινού, Ρένα Κύρκα (η οποία υπήρξε και 
ιδρύτρια της λέσχης ανάγνωσης το 2006) μέσω 
βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων έστειλαν τις 
ευχές τους και μίλησαν για την προσπάθεια 
των παιδιών. 

Η μουσική και οι στίχοι που έγραψαν οι μαθήτριες 
Μαρία Μπογιαννιδου, Στεφανία Τριανταφύλλου 

και Ουρανία Χαραλαμπίδου, ενορχηστρωμένα από την 
μουσικό του σχολείου κ. Ράλλη, παρουσιάστηκαν από την 
μαθήτρια Ελπίδα Παυλάκη, η οποία με τη γλυκεία φωνή 
της τραγούδησε τους στίχους, ενώ χορευτικό σύνολό 
μαθητών παρουσίαζε δρώμενο επί σκηνής.

Προβλήθηκε, τέλος το φιλμ που έφτιαξαν στο μουσείο 
κινηματογράφου για να εξιστορήσουν την υπόθεση του 
βιβλίου, άλλο φιλμάκι προώθησης, το ebook, κ.α 

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Η Λ έσ χ η Ανά γ νω σ ης -Συ γ γρ α φ ι κό Ε ργα σ τ ή ρ ι 
«LogoMatheMania» λειτουργεί στο 3ο Γυμνάσιο Θέρ-
μης από το 2006. Μαθητές και καθηγητές συζητούν και 
ανταλλάσσουν ιδέες εμπνευσμένοι από τα βιβλία που 
διαβάζουν, προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία διαθεματικά, 
διαδραστικά, εμπειρικά και με στόχο να γεννήσουν καλούς 
αναγνώστες και να προωθήσουν τη φιλαναγνωσία.

Από την ίδρυσή της (2006) η λέσχη λειτουργεί με εβδομα-
διαίες διά ζώσης συναντήσεις μετά το πέρας των μαθημά-
των. Όλα αυτά τα χρόνια, μαθητές και καθηγητές, εκτός 
από ταξίδια στον κόσμο των βιβλίων πραγματοποιούν 
πολλά ταξίδια δημιουργικά (ταινίες, θεατρικά, χάρτες, 
πειράματα, κόμικς, επιτραπέζια κ.ά), αλλά και ταξίδια 
πραγματικά (εκπαιδευτικές εκδρομές κι επισκέψεις) σε 
τόπους που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδέονταν 
με τα βιβλία που διαβάζουν!

Η λέσ χ η ανάγ νωσ ης – σ υ γ γραφικό ε ργασ τήρι 
«LogoMatheMania» με το έργο της στο 4ο συνέδριο 
δημιουργικής γραφής στη Φλώρινα (2019), και στο 5ο 
διεθνές συνέδριο δημιουργικής γραφής στο Università 
degli Studi di Palermo (2022).

ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Παρουσίαση του βιβλίου «Εκεί που άρχισαν όλα»
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Εορτασμός 
της Παναγίας
στο Λιβάδι

Με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη τελέστηκαν η Θεία Λει-
τουργία και η αρτοκλασία στο ειδυλλιακό εξωκλήσι της Παναγίας 
στο Λιβάδι, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Ακολούθησαν η 

κοινή συνεστίαση (κουρμπάνι) και παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια. 

Εκδηλώσεις για την Παναγία 
στον Τρίλοφο

Διήμερες θρησκευτικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις διοργα-
νωθήκαν στον Τρίλοφο με την ευκαιρία του εορτασμού της Κοίμησις 
της Θεοτόκου. Όπως είναι γνωστό η Κοίμησις της Θεοτόκου είναι 

Θεομητορική εορτή της Χριστιανοσύνης που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 
15 Αυγούστου. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο εορτασμός της 
Κοίμησης της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και 
την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την ανάσταση και τη μετάστασή 
της στους ουρανούς.

Την παραμονή της εορτής τελεστικέ πανηγυρικός μέγας εσπερινός χορο-
στατούντος του μητροπολίτη Κασσανδρείας και Πολυγύρου κ. Νικόδημου. 
Ακολουθήσε η περιφορά της σεπτής εικόνας της Παναγίας παρουσία 
πλήθους πιστών. 

Μετά την ολοκλήρωση των θρησκευτικών εκδηλώσεων τη σκυτάλη πήραν 
οι μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που διοργανωθήκαν στην πλατεία 
δημαρχείου. Περιλάμβαναν την παρουσίαση παραδοσιακών χορευτικών 
και γλεντιού με τη συμμετοχή των παραβρισκόμενων.

Την επομένη τελεστικέ πανηγυρική θεία λειτουργία και το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε το βράδυ ανήμερα τής εορτής με λαϊκό γλέντι στην πλατεία 
δημαρχείου του Τριλόφου.

Ροζακί, βικτώρια, μοσχάτο, ρεμπιέ, σουλτανίνα, και μαύρο σταφύλι 
χωρίς κουκούτσι, αλλά και το γευστικό κρασί από τα σταφύλια της 

περιοχής, είχαν την ευκαιρία να γευτούν οι εκατοντάδες επισκέπτες 

της γιορτής σταφυλιού και κρασιού, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 

Αυγούστου, στο Κάτω Σχολάρι. Το διήμερο των εκδηλώσεων προσέλκυσε 

το ενδιαφέρον των πολιτών καθώς η σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της 

Κοινότητας ξεπέρασε τις τέσσερις χιλιάδες προβολές.

Στο πλαίσιο της γιορτής η οποία που πραγματοποιήθηκε στον αύλιο  χώρο του 

δημοτικού σχολείου, προσφέρθηκαν δωρεάν σε όλους τους παρευρισκόμε-

νους σταφύλια και κρασί προκειμένου να γευτούν τις εξαιρετικές ποικιλίες 

του Κάτω Σχολαρίου. Στη γιορτή του σταφυλιού Κάτω Σχολαρίου 2022 έλα-

βαν μέρος παραδοσιακά μουσικά συγκροτήματα με τη συνοδεία πολλαπλών 

χορευτικών σχημάτων.

Σημειώνεται ότι η Γιορτή Σταφυλιού συμπλήρωσε φέτος 44 χρόνια ζωής, 

καθώς ξεκίνησε το 1978, όταν άρχισε να ανθεί η αμπελουργία στην περιοχή 

με καλλιέργειες που έφταναν μέχρι και τα 7.500 στρέμματα αμπέλια, δια-

φόρων ποικιλιών. Ο θεσμός καθιερώθηκε, οι παραγωγοί επεκτάθηκαν και 

τα φημισμένα σταφύλια της περιοχής άρχισαν να εξάγονται στο εξωτερικό. 

Σήμερα, παρά την μείωση της αγροτικής δραστηριότητας και τον περιορισμό 

της αμπελουργίας σε καλλιέργειες 2.500 στρεμμάτων, η γιορτή εξακολουθεί 

να προσελκύει το ενδιαφέρον πολιτών του δήμου Θέρμης και πολλών επι-

σκεπτών από τις γύρω περιοχές.

Οι καλλιεργητές της περιοχής πήραν μέρος και στην έκθεση της ποιότητας 

σταφυλιών, που φιλοξενείται κάθε χρόνο στο χώρο της εκδήλωσης, όπου 

εκτίθενται σταφύλια από κάθε ποικιλία που καλλιεργείται στο Κάτω Σχολάρι.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου Νίκος Ζήσης κάλ0σωριζοντας 

τους πολίτες του δήμου Θέρμης, αλλά και από τις γύρω περιοχές που συμμε-

τείχαν στη Γιορτή Σταφυλιού., ευχήθηκε, παράλληλα καλή συγκομιδή στους 

παραγωγούς της περιοχής ώστε να ανταμειφθούν οι κόποι και οι προσπάθειες  

μιας ολόκληρης χρονιάς. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Γιορτή Σταφυλιού 
στο Κάτω Σχολάρι
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Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για τα εκατό χρόνια από τη Μικρα-
σιατική καταστροφή πραγματοποιήθηκαν στο Νέο Ρύσιο, το διά-

στημα Σάββατο 17 έως τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου αφιερωμένη στην 

επέτειο των 100 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης (1922 -2022), στο 

πλαίσιο των Θέρμης Δρωμένων 2022. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο 

Λαογραφικός Σύλλογος Ν. Ρυσίου «Η Αρετσού», η ομάδα εθελοντών Νέου 

Ρυσίου και η Κοινότητα Νέου Ρυσίου, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του 

δήμου Θέρμης και της ΔΕΠΠΑΘ. Το 2022 αποτελεί χρονιά ορόσημο για όλους 

τους πρόσφυγες Μικρασιάτες και όχι μόνο, καθώς οι μνήμες του ξεριζωμού 

ζωντανεύουν και κανείς δεν μπορεί να λησμονήσει τις ψυχές που χάθηκαν.  Το 

πρόγραμμα του εορταστικού τριημέρου άνοιξε το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 

στην πλατεία εκκλησίας του Νέου Ρυσίου με την μουσικοθεατρική εκδήλωση 

«100 χρόνια μνήμης». Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Λαογραφικός Σύλλογος 

Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού» και η χορωδία βυζαντινής και παραδοσιακής 

μουσικής του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, «Υμνωδία». Την επομένη 

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

Νέου Ρυσίου τελεστικέ μνημόσυνο για τα αθώα θύματα της γενοκτονίας των 

Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο 

της Κοινότητας. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε προβολή 

ταινίας στην πλατεία της  εκκλησίας του Νέου Ρυσίου Το πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου με την  παρουσίαση 

της μουσικοθεατρικής παράσταση «Το βαλς της επιστροφής», ταυτόχρονα με 

την προβολή του soundtrack της βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους, από 

το μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκης, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Νέο Ρύσιο.  Η ταινία μικρού μήκους  

απέσπασε κατά το σχολικό έτος 2021-22 τα ακόλουθα βραβεία: 2ο Βραβείο 

στο 12ο διεθνή μαθητικό διαγωνισμό ταινιών «Cinema... διάβασες;», και το 

2ο βραβείο στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό της Ιεράς Μητροπόλε-

ως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  Προσφάτως ανέβηκε στο soundcloud η 

πρωτότυπη μουσική των παιδιών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. 

Μια μοναδική δουλειά που αξίζει να ακούσετε! Συνθέτες και ερμηνευτές 

είναι μαθητές της Β. Γ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Υπεύθυνες καθηγήτριες : 

Ευαγγελία Μητσοπούλου και Έλενα Μπριτζολάκη.

Σύνδεσμος του CD: 
https://soundcloud.com/mousthess.../sets/mousthess-smirni

Τριήμερο εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 29 
Αυγούστου, στο Νέο Ρύσιο, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Γιορτής 

Σταφυλιού και Τρύγου. Οι εκδηλώσεις 

ξεκίνησαν το Σάββατο 27 Αυγούστου, στο 

κλειστό γυμναστήριο Νέου Ρυσίου «Χρήστος 

Θωμάρεϊς» με έκθεση προϊόντων σταφυλιού, 

παραδοσιακά χορευτικά σχήματα και λαϊκό 

γλέντι. Συμμετείχε ο πολιτιστικός σύλλογος 

Πτολεμαΐδας, ο Λαογραφικός Σύλλογος Νέου 

Ρυσίου «Η Αρετσού», καθώς και ορχήστρα 

παραδοσιακών οργάνων.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Νέου Ρυσίου 

Γιώργος Δημητριάδης αναφερόμενος στη 

μεγάλη γιορτή της περιοχής επισημαίνει ότι 

«η Γιορτή Σταφυλιού και Τρύγου του Νέου 

Ρυσίου συμπληρώνει φέτος 39 χρόνια ζωής. 

Ξεκίνησε το 1983 από την Κοινότητα του Νέου 

Ρυσίου, ως μια προσπάθεια προβολής της 

καλλιέργειας του αμπελιού, του σταφυλιού 

και των παραγώγων του, δεδομένου ότι το 

Νέο Ρύσιο και οι αμπελώνες του, ήταν από τους 

κυριότερους προμηθευτές της Θεσσαλονίκης σε σταφύλια. Μοσχάτα, ροζακί, 

βικτώρια ήταν οι κυριότερες ποικιλίες από τα σταφύλια που καλλιεργούνταν 

στην περιοχή και η παραγωγή έφτανε σε εκατοντάδες τόνους.

Την σημερινή εποχή και μετά την πολύ μεγάλη μείωση στην παραγωγή των 

σταφυλιών, η γιορτή σταφυλιού με νέα μορφή και σχήμα, με διοργανωτές τον 

δήμο Θέρμης, την ΔΕΠΠΑΘ και την Κοινότητα Νέου Ρυσίου, αλλά και με την 

βοήθεια των τοπικών συλλόγων και φορέων, προσπαθεί να θυμίσει στους 

παλιούς, να μάθει στους νεότερους και να ζωντανέψει μνήμες και γεύσεις».

Την Κυριακή 18 Αυγούστου, στο χώρο της πλατείας της εκκλησίας του Νέου 

Ρυσίου, διοργανώθηκε η δράση «Πιο ψηλά και από τα βουνά» για παιδιά 

ηλικίας 6 έως 10 ετών. Ένα ανοιχτό εργαστήριο του Νόησις που ξεκινά από 

πειράματα με το νερό και συνεχίζεται με μικρές «εκτοξεύσεις» προς τα ψηλά. 

Οι εμψυχωτές του εργαστηρίου Peiramatistas ετοίμασαν κατασκευές και 

πειράματα με απλά καθημερινά υλικά, όπως ένα πλαστικό μπουκάλι νερό 

που θα το επαναχρησιμοποιήσουμε με πολλούς τρόπους. 

Τέλος, τη Δευτέρα 29 Αυγούστου, και πάλι στο χώρο της πλατείας της εκκλησίας, 

στις 7 το απόγευμα έγινε η εκδήλωση Μελομύθι «Ποντικοιστορίες»: Μικρές 

ιστορίες με μικρά ποντικάκια…για μικρά μικρά παιδάκια. Ένας ποντικός με 

φωνή σαγηνευτική, ένας ποντικός που ψάχνει τον καλύτερο γαμπρό για την 

κόρη του… και πολλά μικρά ποντικάκια που χορεύουν και τραγουδούν. Αφή-

γηση λαϊκών ιστοριών με πρωταγωνιστή τον πόντικα με συνοδεία τραγουδιών 

της παράδοσης μας και τον ήχο του λαούτου και του ακορντεόν.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ  

Εκδηλώσεις μνήμης για τη 
Μικρασιατική καταστροφή

Γιορτή Σταφυλιού 
στο Νέο Ρύσιο
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Το θεατρικό έργο «Το ψέμα έχει μακριά ποδάρια» παρουσί-
ασε η θεατρική ομάδα Βασιλικών στο ανοιχτό θέατρο του 
πολιτιστικού χώρου «Άλσος -Φώφης Πατίκα» στα Βασιλικά. 

Μια απολαυστική κοινωνικά σατιρική κωμωδία που σκιαγραφεί την 
ναπολιτάνικη κοινωνία που κρύβεται πίσω από το ψέμα μη μπορώντας 
να σηκώσει το βάρος της αλήθειας, με χαρακτήρες γνώριμους, που 
ακροβατούν ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, και ανάλογα με τις 
ανάγκες τους, άλλοτε του κονταίνουν και άλλοτε του μακραίνουν τα 
ποδάρια, έτσι ώστε το ψέμα να φαντάζει αλήθεια και η αλήθεια ψέμα…
Η Μετάφραση -προσαρμογή -σκηνοθεσία -εμψύχωση ομάδας και 
μουσική επιμέλεια ήταν του Βαγγέλη Οικονόμου, η επιμέλεια σκηνι-
κών και κοστουμιών της Αλέκας Μποχώρη, οι φωτισμοί του Στράτου 
Κουτράκη.
Έπαιξαν (Με τη σειρά που εμφανίζονται) οι :Κοστάντζα: Χρυσάνθη 
Κιδρολή -Φανή Στυλιανού, Καρμέλα (θυρωρός): Ευαγγελία Κερπινιώτη 
-Εύη Πετσή, Γκρατσιέλα (γειτόνισσα): Βάσω Καραβασίλη, Λίμπερο 
Ινκορονάτο: Σάκης Τασιάδης, Ρομπέρτο Περέττι: Κωνσταντίνος Ιωάν-
νογλου, Όλγα Τσιγκολέλλα: Πωλίνα Μπιζέρα, Μπενεντέτο Τσιγκολέλλα: 
Άρης Τσάτσης, Κριστίνα (μητέρα Όλγας): Ευθυμία Παπαδοπούλου, 
Γουλιέλμο Καπούτο: Νίκος Γλιάς, Αντζελίνα Τρομπέτα: Γιώτα Αρχό-
ντου, Σοφία: Χρυσάνθη Κιδρολή -Φανή Στυλιανού, Σύλβιο: Γιώργος 
Κολοβός και Τζουλιάνα: Στέλλα Αγγελακέρη.

Το έργο «Φώτα ....Παρακαλώ» παρουσίασε Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου η 
θεατρική ομάδα Εφήβων της νεολαίας του Αγίου, στο πλαίσιο των πολι-
τιστικών δράσεων της ομάδας, αποσπώντας το δυνατό χειροκρότημα του 

κοινού. Παρά το τσουχτερό κρύο που έκανε εκείνη την ημέρα το κοινό παρακολού-
θησε με μεγάλο ενδιαφέρον την πολύ αξιόλογη προσπάθεια αυτής της ομάδας. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου.
Ακολούθησε το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου η παράσταση της παιδικής θεατρικής 
ομάδας Αγίου Αντωνίου με το έργο «Ο Μικρός Πρίγκηπας» του Αντουάν ντε 
Σαιντ-Εξυπερύ. Ο φανταστικός αυτός Πρίγκιπας ήταν, είναι και θα είναι, το μικρό 
παιδί που κρύβουμε όλοι μέσα μας, αυτό που κάνει τις πιο σωστές ερωτήσεις, 
βλέπει τον κόσμο με τελείως διαφορετικό τρόπο και δεν φοβάται να πει στους 
ενήλικες σκληρές αλήθειες. Μία παράσταση για όλες τις ηλικίες, μια παράσταση 
που δε θα είναι μία απλή παράσταση αλλά μία οικογενειακή γιορτή.

Το 3ο φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου Αγίου Αντωνίου πραγματοποιήθηκε το διήμερο 
Κυριακή 28 και Δευτέρα 29 Αυγούστου ως μία θερινή κινηματογραφική γιορτή. Περιλάμβανε 
δύο προβολές:  Την πρώτη μέρα προβλήθηκε η ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» διάρκειας 
120 λεπτών. Στη Μυτιλήνη του 2015, η νεαρή Έλεν Γουίλιαμς διαβάζει τα απομνημονεύματα 
της προ-προγιαγιάς της Φιλιώς Μπαλτατζή και μεταφέρεται νοερά στην κοσμοπολίτικη 
Σμύρνη έναν αιώνα πριν. Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης, Με τους: Μιμή Ντενίση, 
Λεωνίδα Κακούρη, Μπουράκ Χακί, Κρατερό Κατσούλη, Κατερίνα Γερονικολού. Τη Δευτέρα 
29 Αυγούστου προβλήθηκε η «Κρουέλα», μία πιο παιδική και εφηβική προβολή, διάρκειας 
134 λεπτών. Μια σειρά από ατυχείς και ευχάριστες συμπτώσεις μετατρέπουν την καλόκαρ-
δη ορφανή Εστέλα στη σατανική σχεδιάστρια μόδας Κρουέλα ντε Βιλ. Σκηνοθεσία: Κρεγκ 
Γκιλέσπι, Με τους: Μαρκ Στρονγκ, Έμα Στόουν, Τζόελ Φράι, Έμα Τόμσον.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

«Το ψέμα έχει μακριά 
ποδάρια»

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΑIΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεατρικές παραστάσεις

3ο φεστιβάλ θερινού 
κινηματογράφου
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SENIOR CHEER JAZZ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ)

Στην κορυφή του Cheerleading 
και της Ευρώπης

Την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα Senior cheer jazz 
(Ελληνικό αστέρι) του συλλόγου hellenic star της Θεσσαλονίκης στο 
πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 

στο Ο.Α.Κ.Α. στην Αθήνα. 
Η εθνική μας ομάδα αποτελείται από 22 κορίτσια και 1 αγόρι. Είναι 3 χρόνια πρω-
ταθλητές Ελλάδας έχουν πάρει την 5η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε 
διαδίκτυα  στις Η.Π.Α. το 2021  και την 6η θέση στον κόσμο στους παγκοσμίους 
αγώνες του Ορλάντο. 
Προπονήτριες της ομάδας είναι η Μανταλένα Τσιβιτανίδου και η Δώρα Σιαξαμπάνη
Οι επόμενοι μεγάλοι στόχοι της εθνικής ομάδας Senior Cheer Jazz (Ελληνικό Αστέρι) 
είναι η κατάκτησης ενός μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ICU στο Ορλά-
ντο των Η.Π.Α.. Αλλά και να διατηρήσει τον τίτλο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
στη Βερόνα της Ιταλίας το 2023. Από το δήμο Θέρμης στην ομάδα Senior cheer jazz 
συμμετέχουν 4 κορίτσια οι: Ασημένια Πετροπούλου, Μελίνα Γιοφτσίδου, Νεφέλη 
Αθανασιάδου και Δόμνα Τραχανά και οι ηλικίες τους είναι από 15 έως 18 χρονών. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΣΙΡΛΙΝΤΕΡ
Το cheerleading, όπως είναι ο διεθνής όρος, προέρχεται από τις λέξεις «cheer» που 
σημαίνει χαίρομαι, χειροκροτώ, εμψυχώνω και «leaders» που σημαίνει αρχηγοί, 
ηγέτες. Αυτές που πρωτοστατούν στη χαρά. Εμείς στην Ελλάδα τις αποκαλούμε 
αθλητές cheerleaders. Το cheerleading είναι ένα άθλημα που συνδυάζει χορό (από 
hip hop μέχρι modern jazz), ασκήσεις ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής, αλλά 
και δυνατές κραυγές υποστήριξης για την εκάστοτε ομάδα που υποστηρίζουν οι 
αθλητές cheerleaders.  Η ιστορία του αθλήματος ξεκίνησε στις ΗΠΑ στα τέλη του 
18ου αιώνα. Η πρώτη εμφάνιση τσιρλίντερ ήταν το 1869. Αρχικά ο χώρος του τσιρ-
λίντινγκ ήταν ανδροκρατούμενος.  Ο δρόμος για την συμμετοχή των γυναικών στο 
άθλημα άνοιξε ουσιαστικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Έκτοτε το cheerleading 
εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και σήμερα η παγκόσμια ομοσπονδία ICU έχει περίπου 
100 ομοσπονδίες -μέλη σε όλο τον κόσμο και 4,5 εκατ. αθλητές σε όλη την υφήλιο. 
Στην Ελλάδα το άθλημα καλλιεργείται από την Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ.

Εκδήλωση για την 
άνοδο από τον ΓΑΣ 
Βασιλικών

Τ ιμητική εκδήλωση για τους αθλη-
τές της ομάδας που συμμετείχαν 

στην μεγάλη προσπάθεια για την 
άνοδο της ομάδας μπάσκετ του συλ-
λόγου στη Γ Εθνική κατηγορία διορ-
γάνωσε το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη ο 
ΓΑΣ Βασιλικών στον προαύλιο χώρο 
του ΔΑΚ Βασιλικών. Η εκδήλωση απο-
τέλεσε ταυτόχρονα και το ξεκίνημα 
για την αγωνιστική περίοδο τιμώντας 
τους συντελεστές της ομάδας για την 
άνοδο στην Γ’ Εθνική κατηγορία.
Η ομάδα μπάσκετ ανδρών του Γ.Α.Σ. 
Βασιλικών πέτυχε την ιστορική άνοδο 
στην Γ’ Εθνική με παίκτες της περι-

οχής και την προσθήκη νεαρών και 
ταλαντούχων αθλητών τερματίζοντας 
στην τρίτη θέση της Α κατηγορίας της 
ΕΚΑΣΘ. Το ρόστερ της ομάδας του 
δήμου μας αποτελούσαν οι: Σίνος 
(κώουτς), Ντισλής, Σύρος, Τσιάμης, 
Κούσας, Θάνος, Σκαρλής, Οικονόμου, 
Δ.  Πασιούδης, Π. Πασιούδης, Αργυρίου, 
Τσαλίκης, Καραγιαννόπουλος, Τσιου-
πλής, Αλεξάκης, Ζέκας, Παπαϊωάννου 
και Χατζηελευθερίου.
Στα αξιοσημείωτα της της πορείας 
του ΓΑΣ Βασιλίκων καταγράφονται 
για τη φετινή χρονιά, η ανάδειξη ως 
καλύτερου κώουτσ του κ. Σίνου, ενώ 
στην τελική φάση της Α κατηγορί-
ας της ΕΚΑΣΘ ξεχώρισαν, επίσης οι: 
Οικονόμου ως τέταρτος σκόρερς (με 
363 πόντους) και ο Ντισλής ως έκτος 
σκόρερς (με 347 πόντους). Μάλιστα ο 

Αγώνες προετοιμασίας για το Θερμαϊκό

Οι προπονητές Κωστής και Μάρκος Κονδυλάκης του Τμήματος 
δυναμικών αθλημάτων του Θερμαϊκού Θέρμης, συνεχίζοντας 

την προετοιμασία θα ανεβάσουν την ομάδα στην Ελευθερούπολη 
και Κομοτηνή για να κάνουν sparring με την σχολή του Καρανικολή 
και Τζιτζιού αντίστοιχα με την συμμετοχή και των Ι.   Στοφορίδη και 
Αλ. Χρυσοχοΐδη. Η προετοιμασία ξεκινήσαμε στο αθλητικό κέντρο 
Θέρμης -Τριαδίου, για τα τμήματα πυγμαχίας, thai box, kick box, ενω 
η αγωνιστική ομάδα ετοιμάζεται για αγώνες στη Βέροια σε πρώτη 
φάση και έπειτα στο εξωτερικό. 

Ντισλής αναδείχτηκε και ως δεύτερος 
μπόμπερς πετυχαίνοντας 56 τρίποντα. 
Μάλιστα ο Δημήτρης Ντισλής ανακοί-
νωσε την απόφασή μετά την άνοδο 
του ΓΑΣ Βασιλικών, στη Γ’ Εθνική, 

την κατηγορία στην οποία έπαιξε 13 
χρόνια και πέτυχε 5877 πόντους, ότι 
στα 45 του χρόνια αποχωρεί από την 
ενεργό δράση. 
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Οι εκδηλώσεις άνοιξαν με την τέλεση 
του μέγα εσπερινού στο παρεκκλήσι 
του Τίμιου Σταυρού στο Άλσος Τράπεζας 
(Τούμπας) Θέρμης και την περιφορά 
της εικόνας. Την επομένη Τετάρτη 14 
Σεπτεμβρίου τελεστικέ πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία στο Παρεκκλήσι της Τούμπας. 

Η παράδοση, ο Πόντος και η Μικρά Ασία 
συναντήθηκαν στις εκδηλώσεις και τα 
φετινά «Σταυρέτκα 2022» την Παρασκευή 
16 Σεπτεμβρίου, στην μουσικοχορευτική 
εκδήλωση με τίτλο «Η παράδοση μας 
ενώνει – Πόντος – Μικρά Ασία», στην 
πλατεία Παραμάνα στη Θέρμη. Συμ-
μετείχε το χορευτικό τμήμα ενηλίκων 
του Σωματείου και ο Μικρασιατικός 
Σύλλογος Ν. Ευκαρπίας ΟΥΣΑΚ. Στο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν 
οι Δημήτρης Κοσμίδης (λύρα), Ανέστης 
Χατζηαβραμίδης (νταούλι), Χρήστος 
Γιάμαλης (βιολί), Βασίλης Νένες (ούτι) 
και Ρούλα Βέττα (τραγούδι).

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το Σάβ-
βατο 17 Σεπτεμβρίου με ποντιακό γλέντι 

στο άλσος της Τράπεζας (Τούμπα) Θέρ-
μης. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με το 
τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας με 
δάσκαλο τον Ανδρέα Κουγιουμτζίδη και 
το παιδικό χορευτικό τμήμα με δάσκαλο 
τον Σάββα Γεωργιάδη.

Στη συνέχεια χορευτές και χορεύτριες 
του Σωματείου, της δεκαετίας του 1980, 
«έσμιξαν» χορευτικά και ξεσήκωσαν τους 
θεατές υπό τις οδηγίες του χοροδιδάσκα-
λου τους Ιωάννη Βελονά και του λυράρη 
Χαράλαμπου Κυρκενίδη .

Ακολούθησε η βράβευση του κ. Ιωάννη 
Βελονά και του κ. Χαράλαμπου Κυρκε-
νιδη για την πολυετή προσφορά τους 
στο Σωματείο και της κ .Μαρίας Μαυρί-
δου που επιμελήθηκε τις φορεσιές των 
χορευτών.

Η βραδιά συνεχίστηκε με το πλούσιο 
πρόγραμμα που ετοίμασαν οι καλλι-
τέχνες  Μπάμπης Ιορδανίδης, Γιώργος 
Ιωαννίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης και 
Μπάμπης Κεμανατζίδης.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

« ΣΤΑΥΡΕΤΚΑ 2022»

Θρησκευτικές και μουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις με τον χαρακτηριστικό τίτλο 
«Σταυρέτκα» 2022 διοργάνωσε το Σωμα-

τείο Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης, προς τιμήν 
της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, με την υπο-
στήριξη του δήμου Θέρμης, της ΔΕΠΠΑΘ και της 
Κοινότητας Θέρμης. 

7ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορευτικών 
Συγκροτημάτων Τριλόφου 

Γι α ακόμη μια φορά ο πολιτιστικού συλλόγου Τριλόφου Θεσσαλονίκης τίμησε δεόντως 
την παραδοσιακή μουσική και τους παραδοσιακούς χορούς, τους οποίους υπηρετεί με 

συνέπεια επί έξη (6) σχεδόν δεκαετίες, με τη διοργάνωση του 7ου ανταμώματος παραδοσια-
κών χορευτικών συγκροτημάτων την Παρασκευή 26 Αυγούστου στον Τρίλοφο. Αρωγός στην 
προσπάθειά αυτή, ο δήμος Θέρμης και η ΔΕΠΠΑΘ. Οι χορευτές και χορεύτριες των πολιτιστικών 
συλλόγων Τριλόφου, Επανωμής, Μετεώρων «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» και Πυλαίας, σύλλο-
γος γυναικών «Η  Καπουτζίδα» άφησαν άριστες εντυπώσεις στο κοινό, με τις χορευτικές τους 
ικανότητες και τις υπέροχες φορεσιές τους, με την συνοδεία της ορχήστρας «Σαλονικιώτικο 
Τακίμι». Ο πρόεδρός του πολιτιστικού συλλόγου Αριστοτέλης Κατσουγιαννόπουλος απηύθυνε 
εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους για την συμμετοχή τους.

Μουσική βραδιά 
στο Μονοπήγαδο

Μουσική βραδιά στην πλατεία του 
χωριού διοργάνωσε ο πολιτιστι-

κός σύλλογος Μονοπήγαδου. Όπως μας 
ενημερώνει ο πρόεδρος του Παναγιώτης 
Μπατατόλης ο σύλλογος προκάλεσε την 
όμορφη μουσική παρέα (Ροπτρον) να παί-
ξει αγαπημένα τραγούδια στον προαύλιο 
χώρο του Λαογραφικού Μουσείου και 
απολαύσουν όλοι οι παραβρισκόμενοι 
μια ωραία μουσική βραδιά.



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 25Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε στο 
γήπεδο της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 
το αντάμωμα των Σαρακατσαναίων που διοργάνωσε 

ο σύλλογος Σαρακατσαναίων νομού Θεσσαλονίκης «Η ΕΝΩΣΗ». Η 
επιτυχία της εκδήλωσης αποτέλεσμα τής δουλειάς από μέρους του 
συλλόγου και φυσικά της μεγάλης προσέλευσης όλων όσων παρα-
βρέθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση.
Η παρουσιάστρια της βραδιάς Ηρώ Μάττα, αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους, έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του συλλόγου  Ανδρέα 
Μουλαρά να μας υπενθυμίσει το σπουδαίο έργο που επιτελείτε μέσα 
από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του συλλόγου. 
Ο πρόεδρός του συλλόγου εξέφρασε «πολλά ευχαριστώ σε όλους που 
τιμήσαν και  στηρίζουν καθώς γνωρίζουν πως ο σύλλογος Σαρακατσα-
ναίων «Η ΕΝΩΣΗ» επιτελεί έργο για την Σαρακατσάνικη παράδοση που 
είναι τα ήθη και τα έθιμα, τα λόγια, η μουσική, οι ενδυμασίες, τα τραγού-
δια, οι διδαχές, οι δοξασίες, οι αντιλήψεις, οι χοροί. Καθώς και στους 
εθελοντές –μέλη του συλλόγου οι οποίοι δούλεψαν ακούραστα για το 
υπέροχο αποτέλεσμα της βραδιάς, τα παιδιά του χορευτικού που  έβα-
λαν τα δυνατά τους και μας εντυπωσίασαν αλλά και τους γονείς αυτών .
Κατόπιν ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, που για 5η 
χρονιά φιλοξενεί το αντάμωμά, καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους. Το 
λόγο πήρε η πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Παρασκευής Μαρία -Τζιόλα 
Τσιουβάκα ενώ χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο δήμαρχος Χαλκηδόνας 
Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

Το 8
ο αντάμωμα της παράδοσης, ένα Φεστιβάλ λαογραφίας και 

παράδοσης διοργάνωσε το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου ο Χορευτικός 
Όμιλος Θέρμης στον αύλιο χώρο του Διεθνούς Πανεπιστήμιου 

της Ελλάδας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Εδεσσαϊκή λαογραφική εστία, 
ο πολιτιστικός σύλλογος Σκεπαστού «Η Ανατολική Ρωμυλία», ο πολιτιστικός 
σύλλογος Χορίαμβος Λάρισας και ο Χορευτικός Όμιλος Θέρμης. Τα παραδοσι-
ακά χορευτικά πλαισίωσε μουσικά το παραδοσιακό σχήμα «Γκαϊντέ» και την 
Ελένη Λεοντάκη στο τραγούδι. Όπως εξήγησε ο χοροδιδάσκαλος και καθη-
γητής φυσικής αγωγής Θωμάς Ράδης, «στο μωσαϊκό της λαογραφίας, ο χορός 
αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την μελέτη ενός λαϊκού πολιτισμού, γιατί σαν 
ζωντανός οργανισμός εναρμονίζεται με τα ήθη, τις δοξασίες, τα έθιμα, τους 
θρύλους και τις παραδόσεις, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με εκδηλώσεις που 
τις διακρίνει η ομαδικότητα, καθιστώντας τον σημαντικό για να διαφυλάξουμε 
τα χαρακτηριστικά της φυλής μας». 

ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΕΝΩΣΗ»

Αντάμωμα στην Αγία Παρασκευή

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8ο Αντάμωμα της Παράδοσης

Ο σύλλογος φίλων κρητικής παράδοσης Ξαστεριά Θέρμης διοργάνωσε 
το καθιερωμένο κρητικό γλέντι, στο πλαίσιο των Θέρμης Δρώμενα, 
στο χώρο του Αγίου Τρύφωνα Θέρμης. Το γλέντι όπως ήταν φυσικό 

πλαισιώθηκε από κρητική παραδοσιακή μουσική αλλά και πολλά κρητικά 
παραδοσιακά εδέσματα. 
Το γλέντι της Ξαστεριάς πλαισίωσαν μουσικά ο Δημήτρης Μακρής στο λαούτο, 
ο Μάριος Μπορμπουδάκης στη λύρα και ο Βασίλης Διαμαντάκης στο λαούτο 
και τη λύρα. Πλήθος συμπολιτών μας γιόρτασε  την έναρξη της μουσικοχο-
ρευτικής χρονιάς του συλλόγου με τσικουδιές και Κρητικούς χορούς.

ΞΑΣΤΕΡΙΑ ΘΕΡΜΗΣ

«Όλη η Κρήτη μια γιορτή»

Κατόπιν στο χορευτικό μέρος της εκδή-
λωσης τμήμα του μικρού χορευτικού του 
συλλόγου χόρεψε θαυμάσια σαρακατσά-
νικους σκοπούς με τραγούδια από τους 
Νίκο Γιαννακό και Κώστα Γαρέφη υπό την 
μουσική κλαρίνου από τους Κώστα Ζαραλή 
και Γιώργο Μαλιαχόβα. Την εκδήλωσή μας 

τίμησαν με την παρουσία τους οι σύλλογοι 
Σαρακατσαναίων Φοιτητών Θεσσαλονί-
κης  «ο Λεπενιώτης», Νομού  Σερρών «ο 
Κατσαντώνης», η νεολαία του συλλόγου 
Νομού Πιερίας «ο Κατσαντώνης» αλλά 
και μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της 
Αγίας Παρασκευής.
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος «Ιαματικά Λουτρά» του δήμου Θέρμης 
με την μετάβαση και παραμονή στα Λουτρά Αιδηψού του πρώτου γκρουπ των ΚΑΠΗ 
του πρώην Δήμου Μίκρας και κύριο κορμό το ΚΑΠΗ Τριλόφου. Όπως μας ενημερώνει 

ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Τριλόφου Ευάγγελος Παπαναγιωτου περίπου 50 μέλη των ΚΑΠΗ με λεω-
φορείο ναυλωμένο από το δήμο Θέρμης μετέβησαν στα λουτρά και παρέμειναν για 9 μέρες (5-13 
Σεπτεμβρίου) σε μεγάλο ξενοδοχείο της περιοχής, με ημιδιατροφή και ιαματικό λουτρό εντός του 
ξενοδοχείου. Τα μέλη του ΚΑΠΗ πέραν των ιαματικών λουτρών είχαν την ευκαιρία για διασκέδαση, 
περιήγηση σ την περιοχή, και τέλεση θρησκευτικών καθηκόντων. Πιο συγκεκριμένα, πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη και προσκύνημα   στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, το μοναστήρι του Όσιου Δαβίδ 
και την Παναγία τη Λιμνιά, Περιήγηση στη  Βόρεια Εύβοια και τα Λιχαδονήσια.  Εντυπωσιακές οι 
ομορφιές της Εύβοιας παρά τη μεγάλη ζημιά από τις πυρκαγιές. Η ξενάγηση από τοπικό ταξιδιωτικό 
γραφείο ήταν πολύ εντυπωσιακή.
Όπως μας ενημερώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος των μελών του ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέας 
Βιολιτζής οι 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 άλλο 
δήμο στην Ελλάδα» αναφέρει ο κ. Βιολιτζής. 

Ο δήμος Θέρμης, η Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το ΚΕ.Π. Υγείας, 
συνεργάζονται με τον σύλλογο οικογενειών για την Ψυχική Υγεία «Σ.Ο.Ψ.Υ» στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας (που εορτάζεται στις 10 Οκτωβρίου) και διορ-

γανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Ας κάνουμε την Ψυχική Υγεία και την Ευεξία για όλους Παγκόσμια 
Προτεραιότητα » με την ευγενική υποστήριξη της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Η εκδήλωση θα γίνει με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων την Πέμπτη  29 Σεπτεμβρίου 2022 και 
ώρα : 18.00 στο Cine Θερμαΐς . Η είσοδος θα είναι  ελεύθερη και οι ομιλητές της εκδήλωσης είναι: Ελένη 
Καπασακάλη Πρόεδρος Σ.Ο.Ψ.Υ., Μαγδαληνή-Λίνα Φιλιππιάδου  Ψυχίατρος Περιφερειακή Σύμβουλος 
Π.Κ.Μ., Παναγιώτα Αλτιντή Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Κωνσταντινιά Δημητρίου  Σύμβουλος 
ψυχικής υγείας και Αναστάσιος Κατραμάδος Αστυνόμος Α(ΥΓ) - Ψυχολόγος. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί 
μουσικά από την Νίκη Προδρόμου και τον Θοδωρή Κυρλίδη. 

Ο Δήμος Θέρμης μέσω του ΚΕ.Π. Υγείας  και σε συνεργασία με το  
ΕΔΔΥΠΠΥ (Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων – Προαγω-
γής Υγείας) διενεργεί ΔΩΡΕΑΝ Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας με 

υπέρηχο πτέρνας για την Πρόληψη της Οστεοπόρωσης και ώρες : 8.30-
14.30. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για την 
Κοινότητα που τους εξυπηρετεί στο τηλέφωνο του ΚΕ.Π. Υγείας Θέρμης 
: 2310 466339  στις  ώρες 9.00 -13.00. Η εξέταση αφορά κυρίως γυναίκες 
άνω των 55 ετών και άνδρες άνω των 70 ετών .
Το πρόγραμμα εξετάσεων έχει ως εξής:
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022  ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022       ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022   ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
Πέμπτη 6  Οκτωβρίου 2022   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022   Κ.Α.Π.Η. ΘΕΡΜΗΣ
Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022. ΙΑΤΡΕΙΟ  Ν. ΡΥΣΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ιαματικά λουτρά

Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα 
ψυχικής υγείας 2022

Μέτρηση οστεοπόρωσης 

Όπως εξηγεί, φέτος «παρά την οικονομική στενότητα οι παροχές 
των μελών αυξήθηκαν καθώς μεταξύ των άλλων θα υπάρχει 
δωρεάν μεταφορά για 180 άτομα προς την λουτρόπολη της Αιδη-
ψού για την πραγματοποίηση των ιαματικών λουτρών των μελών 
των Κ.Α.Π.Η. και παράλληλα θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά για 
τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών για δύο 
εβδομάδες στα λουτρά Λαγκαδά για την πραγματοποίηση των 
ιαματικών λουτρών των μελών των Κ.Α.Π.Η. της περιοχής..

Ευχαριστίες

Κέντρο Υγείας Θέρμης 

Η διεύθυνση και οι εργαζόμενοι του Κέντρου 
Υγείας Θέρμης, ευχαριστούν την εταιρεία Μπα-
κλατσίδης Α. και Σια Ε.Ε. για την δωρεά μιας 

γυναικολογικής καρέκλας boom προς το μαιευτικό 
τμήμα του Κ.Υ. Θέρμης. 

Η αναπληρώτρια διευθύντρια 
του Κ.Υ. Θέρμης 

Ιωάννα Μούστου
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Το «Μελωμύθι» στο πάρκο Πλαγιαρίου

Το έργο «η γλάστρα με τον βασιλικό» παρουσίασε το μουσικό σχήμα 
το «Μελωμύθι» στο πάρκο Πλαγιαρίου. Μια μοναδική συνεύρεση 
του Δημήτρη και της Πέννυς, της μουσικής και του παραμυθιού την 

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στο πάρκο Πλαγιαρίου!

Ένα λαούτο κι ένα ακορντεόν και δυο φωνές στο τραγούδι και την αφήγηση έφε-
ρεαν  ανάμεσα μας βασιλοπούλες και πρίγκιπες, ξωτικά και δράκους, πλάσματα 
μυθικά της φαντασίας…

Αυτή τη φορά μιλησαν για τον Βασιλικό, το αρωματικό αυτό φυτό, το πολυτρα-
γουδισμένο, το οποίο κρύβει ένα μυστικό με στοιχεία μαγικά που γοητεύουν τα 
παιδιά. Ένα βασιλόπουλο θα ανακαλύψει την αλήθεια και θα αγωνιστεί για την 
αγάπη που τα νικά όλα.

Λαϊκή Βραδιά στα Βασιλικά

Μια υπέροχη βραδιά απολαύσαν οι κάτοικοι των Βασιλικών και όχι 
μόνο την Τρίτη 30 Αυγούστου στην πλατεία δημαρχείου των Βασιλι-
κών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Θέρμης Δρώμενα 2022. Η λαϊκή 

παραδοσιακή ορχήστρα του Γιώργου Καραβασίλη με τους ήχους του κλαρίνου 
έδωσε άρωμα καλοκαιριού και ζωντάνιας.

Στη ΔΕΘ η σχολή χορού

Μαθήτριες της Σχολής Χορού με την καθοδήγηση της διευθύντριας 
της Σοφίας Τσαμασλίδου συμμετείχαν στις δράσεις της 86ης ΔΕΘ. 

Οι τέσσερις θρύλοι της ροκ Γιάννης 
Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας, 

Γιάννης Μηλιώκας και Λάκης Παπαδό-
πουλος ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα 
επισκέφτηκαν τη Θέρμη  στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων «Θέρμης Δρώμενα 
2022». Μαζί με τα πιο ξέφρενα τραγούδια 
τους, το μοναδικό χιούμορ τους, την τρελή 
εφηβεία τους, τζαμάρουν, σαμποτάρουν 
και γκρουβάρουν με μία ροκ ιστορία που 
εξελίσσεται με μία ιδιαίτερη σκυταλο-
δρομία τραγουδιών των νεανικών μας 
πάρτι μέχρι σήμερα, κάνοντας μικρούς 
και μεγάλους να χορεύουν να τραγουδούν 
και να ροκάρουν.

«Η Γυριστρούλα Ευλαμπία που έγινε σταρ 
του σινεμά, έβαλε ρούχα που πλύθηκαν 
μαζί και έχουνε γίνει ροζ και βάφει τις 
κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες, το 
σκάει με τον νοσταλγό του ροκ εν ρολ, 
αλλάζει το όνομα της σε Βασιλική και 
είναι στον θάλαμο εννιά για το καλό 
της…θέλετε και τη συνέχεια;

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν επί σκη-
νής στο συναυλιακό χώρο στο φράγμα 
της Θέρμης. Μαζί τους και οι απίστευτοι 
μικροί μας από το Ωδείο Θέρμης, οι 
Community Music Project Thermi με 
μαέστρο τον Βαγγέλη Αγγελόπουλο.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΡΩΜΕΝΑ 2022

Ροκ συναυλία στο Φράγμα
της Θέρμης
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Τεχνικό Πρόγραμμα 2023Διαγωνισμός για τη γέφυρα 
της Περικλέους μετά την απόφαση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η τρέχουσα δημοτική θητεία ξεκίνησε 
το Σεπτέμβριο του 2019 κουβα-
λώντας στο τεχνικό πρόγραμμα 

τίτλους/ονομασίες έργων από το μακρύ 
παρελθόν. Σήμερα βρισκόμαστε στο 
τρίτο τεχνικό πρόγραμμα της θητείας 
και έχει απομείνει μόνο ένα μέχρι την 
ολοκλήρωσή της, όμως τα ίδια «έργα» 
δεν έχουν, καν, ξεκινήσει! Όλα αυτά ενώ 
η καθημερινότητα μοιάζει να έχει ξεφύγει 
τελείως από τον έλεγχο της διοίκησης. 
Και φυσικά όταν αναφερόμαστε στην 
καθημερινότητα εννοούμε την ποιότητα 
της ζωής μας και δεν αναφερόμαστε σε 
έργα βιτρίνας. 
Η δημοτική παράταξή μας θα μπορούσε 
να είναι ικανοποιημένη, έστω μερικώς. 
Με τον έλεγχο, την κριτική και την πίεση 
που ασκούμε έχουν μπει επιτέλους στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα έργα που δεν ήταν 
μέσα στις προτεραιότητες της διοίκησης. 
Πείστηκε τελικά η διοίκηση ότι πρέπει 
να προτεραιοποιήσει τις παιδικές χαρές 
όπως επίσης και τον οδοφωτισμό και τα 
πεζοδρόμια στην επέκταση της Θέρμης. 
Τα υπάρχοντα ανοικτά ζητήματα, που δεν 
τα λες λίγα κι ασήμαντα δεν επιτρέπουν 
ούτε την ίδια τη διοίκηση να νιώσει ικα-
νοποιημένη με την πρόοδο του έργου της.  
Από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  
για το Τεχνικό Πρόγραμμα διαφάνηκε 
ότι η διοίκηση έχει επίγνωση ότι δεν 
κατάφερε να βελτιώσει τις συνθήκες 
και την ποιότητα ζωής των δημοτών του 
δήμου. Διαφάνηκε ότι έργα που έπρεπε να 
έχουν ολοκληρωθεί κάποιες τετραετίες 
πριν, δεν θα προλάβει να τα παραδώσει 
αποπερατωμένα. Γι’ αυτό το λόγο ήταν 
ολωσδιόλου απολογητική η τοποθέτηση 
του δημάρχου που, αντί για αυτοκριτική 
έριξε την ευθύνη σε εξωγενείς παράγο-
ντες: …. ο πόλεμος,  η ενεργειακή κρίση, 
η αύξηση στους λογαριασμούς, η ….. 
καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων 
λόγω αύξησης αξίας υλικών…
Όμως πριν τον πόλεμο; Τι φταίει και, έργα 
που πηγαίνουν αρκετά χρόνια πίσω κι 
επαναλαμβάνονται στα τεχνικά προγράμ-
ματα, δεν έχουν ολοκληρωθεί; Έργα όπως 
: η κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου 
Ταγαράδων, η κατασκευή βοηθητικών 
χώρων υποστήριξης Αγ. Αντωνίου, η 
διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 
έναντι ΔΑΚ Θέρμης, η ανακατασκευή 
γηπέδων 5χ5 ΔΑΚ Θέρμης, η μελέτη 
ανακατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου 
Περιστεράς, το κλειστό κολυμβητήριο 
στους Ταγαράδες, το κτίριο για στέγαση 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ δήμου Θέρμης, το δημοτικό 
κτίριο Λακκιάς, οι βελτιώσεις υφιστά-
μενων κτιριακών υποδομών και διαμόρ-
φωση αύλειου χώρου στο συγκρότημα 
Χριστοδουλίδη, οι συνδέσεις δημοτικών 
κτιρίων με φυσικό αέριο, το κλειστό 
γυμναστήριο Νέας Ραιδεστού, η διαμόρ-
φωση χώρου αναψυχής στα ακίνητα με 
αριθμό 124 και 125 Αγ. Παρασκευής, η 
κατασκευή παιδικής χαράς στη Σουρωτή, 
η κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Αγ. 
Πατέρων και κόμβου με Ηρ. Πολυτεχνείου 
στο Τριάδι, ο κόμβος στα σχολεία Τριλό-
φου, η κατασκευή κόμβου στα Βασιλικά, 
η κατασκευή κόμβου στη Ν. Ραιδεστό, 
η διαμόρφωση κυκλικών κόμβων στην 
οδό Κουγιάμη, η διαμόρφωση χώρου επί 
της ΕΟ 16 Νέας Ραιδεστού, η κατασκευή 
7ου Νηπιαγωγείου Θέρμης, η προμελέτη 
4ου Γυμνασίου Θέρμης, η μελέτη 6ου 
Δημοτικού Θέρμης, η επικαιροποίηση 
μελέτης 2ουΛυκείου Θέρμης, η κατασκευή 

δημοτικού σχολείου Πλαγιαρίου στο 547 
αγρ. Πλαγιαρίου, η μελέτη κατασκευής 
δημοτικού κτιρίου στα Βασιλικά, η γέφυ-
ρα στον Ανθεμούντα στη θέση Σφαγεία 
Βασιλικών, η μελέτη ανάπλασης της οδού 
Μιαούλη και πεζοδρόμησης οδού Αγ. 
Δημητρίου Πλαγιαρίου, η κτηματογράφη-
ση - πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής 
επέκτασης ΔΔ Ν. Ρυσίου, η μελέτη ΓΠΣ και 
μελέτες πολεοδόμησης -πράξης εφαρμο-
γής σε Βασιλικά και Λακκιά, η ανέγερση 
Λυκείου στη θέση Βλάχος.
Οι ευθύνες της διοίκησης είναι διαχρο-
νικές, τόσο για την καθυστέρηση υλο-
ποίησης όλων αυτών των έργων όσο 
και για το ότι ο δήμος μας βρέθηκε τελι-
κά ανοχύρωτος σε αυτή τη συγκυρία. 
Τόσα έτη δεν προετοίμασε ούτε ένα έργο 
αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. 
Δεν ολοκλήρωσε καν την ενεργειακή 
αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων του 
δήμου, δεν εκπόνησε ούτε ένα έργο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Έχει ευθύνες η διοίκηση και για την 
έλλειψη ιδίων χρημάτων, αφού τόσα 
έτη επαναπαύτηκε στην υφιστάμενη 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
δήμου (ενδεικτικά έσοδα από λατομεία 
στους Ταγαράδες, από το καζίνο) χωρίς 
οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω 
αξιοποίησης, παρά το γεγονός ότι έχει 
συστήσει και εταιρία με αυτό το αντικεί-
μενο (δημοτική ανώνυμη εταιρία δασικής 
εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της ακί-
νητης περιουσίας). Ακίνητη περιουσία 
522.000.000€ παραμένει αναξιοποίητη, 
χωρίς στρατηγικό σχέδιο. Αντίθετα η 
διοίκηση απεμπολεί όπως-όπως από 
την υφιστάμενη περιουσία δικαιώματα 
του δήμου με πρόσφατο παράδειγμα 
το υπόγειο parking στην πλατεία Παρα-
μάνα που εκμισθώθηκε έναντι ετήσιου 
μισθώματος 2.000€ -το πάρκινγκ ενός 
από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους 
και πληθυσμιακά οικισμούς!  
Έχει ευθύνες η διοίκηση για την έλλει-
ψη προσωπικού καθώς αντί να αξιώσει 
μόνιμες προσλήψεις από τον υπουργό, 
πανηγύρισε την έμμεση λύση της παρο-
χής υπηρεσιών στους δήμους μέσα από 
αναπτυξιακούς οργανισμούς. Παρέλειψε 
δε και να το συζητήσει με τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό, όταν αυτός βρέθηκε στο 
δήμο μας.
Η διοίκηση έχει χαθεί μέσα σε ένα κυκε-
ώνα έργων. Δεν επιλέγει με συγκεκρι-
μένη στόχευση και στρατηγική τα έργα, 
απασχολεί και κουράζει το υφιστάμενο 
προσωπικό συνεχώς με την επιδίωξη νέων 
χρηματοδοτούμενων έργων με αποτέλε-
σμα να παραμελείται η καθημερινότητα.
Παραμένει δε άγνωστο μέχρι σήμερα ποιο 
είναι το όραμα και η στόχευσή της για το 
δήμο καθώς ακόμη δεν έχει εκπονήσει 
το  νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της 
τετραετίας που βαίνει προς το τέλος της. 
Μέχρι σήμερα δυστυχώς έχουν επαληθευ-
τεί πλήρως οι περσινές μας προβλέψεις 
περί ενός τεχνικού προγράμματος που 
απέχει από την πραγματικότητα.
Ο δήμαρχος αντί να προσπαθεί να προ-
σγειώσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες των 
δημοτών στη ζοφερή πραγματικότητα 
που μας περιέγραψε, μάλλον πρέπει να 
συνειδητοποιήσει ότι ήρθε η ώρα να 
αποχωρήσει. 
Θέρμη, 05-9-2022

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την 
κατασκευή της γέφυρας στην οδό 
Περικλέους η οποία συνδέει τις Κοινό-

τητες Τριλόφου και Πλαγιαρίου προχωρά 
η διοίκηση του δήμου Θέρμης. Η ενέργεια 
αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 
την οποία απορρίφθηκε το σχέδιο σύμβα-
σης ανάθεσης του έργου στον προσωρινό 
ανάδοχο ο οποίος είχε επιλεγεί μέσα από 
την κατ΄ επείγουσα διαδικασία της δια-
πραγμάτευσης. Επί δύο και πλέον χρόνια 
η διοίκηση του δήμου επιδόθηκε σε έναν 
μαραθώνιο ενεργειών και πρωτοβουλιών 
προκειμένου να γίνει το ταχύτερο δυνατό 
η αποκατάσταση του δρόμου ο οποίος 
παραμένει κλειστός εξ αιτίας της καθίζησης 
που σημειώθηκε στο κατώτερο σημείο 
του από την ισχυρή νεροποντή της 21ης 
Μαΐου 2020. Στο διάστημα αυτό ο δήμος 
Θέρμης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, κατέβαλαν τερά-
στιες προσπάθειες για να ολοκληρώσουν 
όλες τις διαδικασίες αποκατάστασης του 
δρόμου. Και μέσα σε μία διετία καταφέ-
ραμε, ξεπερνώντας κάθε γραφειοκρατικό 
εμπόδιο, αλλά και απρόβλεπτες καταστά-
σεις όπως η πανδημία η οποία οδήγησε 
σε υπολειτουργία τις κρατικές υπηρεσίες 
καθώς και η εκτίναξη του κόστους όλων 
των υλικών που αφορούν τα δημόσια έργα, 
να έχουμε ανάδοχο του έργου, έτοιμο να το 
ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι του 2022, με 
χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα μήνες. 

Το σχέδιο σύμβασης με τον ανάδοχο 
υπογράφηκε στο τέλος Μαΐου του 2022 
και στις 17 Ιουνίου εστάλη προς έγκριση 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο σχεδόν 
τρεις μήνες μετά, με την πράξη 715/2022 
(21/9/2022) του Ε’ Κλιμακίου, απεφάνθη 
ότι “κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης 
μεταξύ του δήμου Θέρμης και της αναδόχου 
εταιρείας”. Ο λόγος τον οποίο επικαλείται 
το Ελεγκτικό Συνέδριο απορρίπτοντας το 
σχέδιο της σύμβασης, είναι ότι η ανάθεση 
του έργου θα έπρεπε να γίνει με ανοιχτό 
διαγωνισμό και όχι με την εξαιρετική 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους 
υποψήφιους αναδόχους. 

Ειδικότερα, το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην απόφασή του αναφέρει ότι 
“η επιλογή της βέλτιστης λύσης της κατα-
σκευής γέφυρας υπερβαίνει το απολύτως 
αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση μιας 
επικείμενης επείγουσας κατάστασης που 
δημιουργήθηκε από την κατολίσθηση, ήτοι 
στοχεύει όχι απλώς στην επείγουσα άρση 
της επικίνδυνης κατάστασης που δημιουρ-
γήθηκε από την κατολίσθηση, αλλά στην 
πλήρη αποκατάσταση της περιοχής από 
άποψη κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική 
και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων”. Με 
αυτό το σκεπτικό το Ελεγκτικό Συνέδριο 
αποφαίνεται ότι η κατασκευή της γέφυρας 
αποτελεί ουσιαστικά “έργο υποδομής για 
την τοπική κοινωνία που θα βελτιώσει 
τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού 
Περικλέους, με την αύξηση της οδικής 
ασφάλειας των οχημάτων και των πεζών”. 
Για τον λόγο αυτόν θεωρεί ότι η κατασκευή 
της γέφυρας, ως έργο υποδομής, εκφεύγει 
από το χαρακτήρα του κατεπείγοντος 
καθώς καλύπτει πάγια και όχι έκτακτη 
ανάγκη και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει 
με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγ-
μάτευσης, παρά μόνο με ανοιχτό δημόσιο 
διαγωνισμό. 

Κατά τη γνώμη μας η κρίση αυτή του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου είναι εσφαλμένη για 
τους εξής λόγους: 
1. Η περιοχή όπου πρόκειται να κατασκευ-
αστεί το έργο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας 
μετά την καθίζηση που σημειώθηκε στο 
κατώτερο σημείο της οδού Περικλέους και 
τον αποκλεισμό του δρόμου. Το καθεστώς 
αυτό της “κατάστασης έκτακτης ανάγκης” 
εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλα-

δή την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών 
(μελέτες, προμήθειες, επιλογή αναδόχου, 
εργασίες), στον ταχύτερο δυνατό χρόνο 
ώστε να αποκατασταθεί η άμεση επικοι-
νωνία μεταξύ των δύο Κοινοτήτων που 
αθροίζουν περισσότερους από 15.000 
κατοίκους. 
2. Σε όλο το χρονικό διάστημα που ακολού-
θησε μετά την καταστροφή του δρόμου τον 
Μάιο του 2020, ο δήμος συνέπτυξε όλες 
τις διαδικασίες, όπου είχε τη δυνατότητα, 
περιορίζοντας τους χρόνους μελετών στο 
ελάχιστο, αλλά και των λοιπών διαδικασι-
ών (λήψη αποφάσεων, εγκρίσεων κ.λπ.) 
επίσης στο ελάχιστο, παρά τη δυσμενή 
συγκυρία με τα προβλήματα της πανδημίας 
όπου το 70% του προσωπικού του δήμου 
ήταν σε ειδική άδεια ή τηλεργασία. 
3. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του 
δρόμου με την κατασκευή της γέφυρας θα 
επιτρέψει στους κατοίκους του Τριλόφου 
και του Πλαγιαρίου να μετακινηθούν από 
τον έναν οικισμό στον άλλον, χωρίς την 
περιπορεία μέσω των αγροτικών οδών που 
μερίμνησε και ασφαλτόστρωσε ο δήμος 
Θέρμης. Οι δύο οικισμοί οι οποίοι ανήκουν 
στην ίδια δημοτική ενότητα (Μίκρας) έχουν 
σημαντικούς δεσμούς μεταξύ τους (επαγ-
γελματικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς) 
και εκτελούν μεγάλο αριθμό ημερήσιων 
μετακινήσεων. Επιπλέον, στον Τρίλοφο 
λειτουργεί το δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. 
Μίκρας, ενώ στο Πλαγιάρι λειτουργεί το 
ΚΕΠ Μίκρας του δήμου Θέρμης, δύο δημο-
τικές υπηρεσίες στις οποίες προσέρχεται 
μεγάλος αριθμός δημοτών. Τέλος, στον 
Τρίλοφο λειτουργούν το γυμνάσιο και το 
λύκειο Μίκρας στα οποία φοιτούν όλοι οι 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
από το Πλαγιάρι. 
4. Για την ανάθεση και ολοκλήρωση του 
έργου της κατασκευής της γέφυρας συντρέ-
χει κατεπείγουσα περίπτωση και για τον 
επιπλέον λόγο επειδή τα μέτρα αποκλει-
σμού της επικίνδυνης οδού Περικλέους 
παραβιάζονται συνεχώς από οδηγούς 
δικύκλων αλλά και πεζούς με αποτέλεσμα 
να υφίσταται συνεχές πρόβλημα οδικής 
ασφάλειας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους ο δήμος 
έκρινε ότι η κατασκευή της γέφυρας αποτε-
λεί έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί 
κατεπειγόντως, με όσο το δυνατόν πιο 
σύντομες διαδικασίες, εντός φυσικά των 
προβλέψεων της νομοθεσίας την οποία 
και ακολούθησε. Την ίδια γνώμη είχε και 
σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο, όπως 
βεβαίως και οι κάτοικοι των δύο Κοινο-
τήτων οι οποίοι πιέζουν, με το δίκιο τους, 
τα έργα αποκατάστασης του δρόμου να 
ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν.  

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε δυστυχώς 
διαφορετική γνώμη. Η διοίκηση του δήμου, 
παρά τις διαφωνίες της, είναι υποχρεωμέ-
νη να σεβαστεί αυτήν την απόφαση μετά 
την οποία είχε δύο επιλογές: είτε να την 
εφεσιβάλλει, αναλαμβάνοντας έτσι το 
ρίσκο να χαθούν άλλοι δύο, τρεις μήνες 
σε περίπτωση που η έφεση δεν γινόταν 
αποδεκτή από το Ελεγκτικό Συνέδριο είτε 
να προχωρήσει στην άμεση δημοπράτηση 
του έργου. 
Επειδή, κρίναμε ότι δεν θα έπρεπε να 
χαθεί πιθανότατα και άλλος χρόνος, σε 
περίπτωση απόρριψης της έφεσης, και 
επειδή, στο μεταξύ, έχουν αλλάξει προς το 
καλύτερο οι συνθήκες, μετά την απόφαση 
της κυβέρνησης να δοθούν αναθεωρήσεις 
στις τιμές βασικών υλικών που αφορούν 
την κατασκευή δημοσίων έργων, γεγο-
νός που αναμένεται να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον περισσότερων εργολάβων, 
για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε να 
προχωρήσουμε αμέσως στη διενέργεια 
ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου. Ήδη τα τεύχη δημοπράτησης 
είναι έτοιμα και ο διαγωνισμός θα γίνει 
μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Οκτωβρίου. 
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Χαιρέτα μου τον Πλάτανο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση υπο-
δεχθήκαμε σήμερα 4/9/2022 το 
Ηρώο που στήθηκε κάτω από τον 

πλάτανο για να  θυμίζει στους νεότερους 
και στους νέους έποικους τις ρίζες των 
πρώτων κατοίκων του Πλαγιαρίου.

Το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 100 
χρόνια για να ωριμάσει και να υλοποιηθεί 
το έργο αυτό και μάλιστα από Δήμαρχο 
αδιάφορο για την κοινότητά, μας παραπέ-
μπει σε σκέψεις δυσοίωνες για το μέλλον 
που μας επιφυλάσσουν οι κρατούντες, 
οι παρατρεχάμενοι και οι χειροκροτητές 
αυτής της Δημοτικής αρχής.

Ο γεροπλάτανος που δεσπόζει πάνω 
από το Ηρώο και υποδέχθηκε στη σκιά 
του όλους τους επώνυμους του τόπου 
που στο τέλος αντάλλαξαν μεταξύ τους 
συγχαρητήρια δάκρυσε. Δάκρυσε για 
τα αδικοχαμένα παιδιά του που χάθηκαν 
στην οδό Μιαούλη. Γεώργιος Λασκαράκης, 
Κωνσταντίνος Τσακίρης, Κωνσταντίνος 
Φώτογλου, Παναγιώτα Βλαχάκη.

Ναι στην ίδια με το Ηρώο οδό που τα 
πεζοδρόμιά της, ελέω Δήμου, έχουν το 
φαινόμενο να αλλάζουν πλάτος από 0,30 
του μέτρου έως και 1,50. Πεζοδρόμια που 
αφαιρούν το στοιχειώδες δικαίωμα των 
πεζών για ελεύθερη πρόσβαση. Πεζοδρό-
μια δίχως ή με κράσπεδα που καταλαμ-
βάνονται από σταθμευμένα αυτοκίνητα 
και από κολώνες των ΔΕΚΟ. Αυτοκίνητα 
που παρκάρουν κατά κόρον στις γωνίες 
των διασταυρώσεων και εμποδίζουν την 
διέλευση άλλων οχημάτων. Ακόμα τις 
μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσουν 
οχήματα κάθε είδους και κάθε τονάζ.

Λύγισαν τα κλαδιά του από την κοροϊδία 
που δέχονται τα παιδιά του από αυτούς 
που από τη μία  τους γεμίζουν με ψέματα 
και από την άλλη με φανφάρες και θεά-
ματα, συνεπικουρούμενοι των τοπικών 
αρχών τους χρυσώνουν το χάπι.

Βλέπετε τον πλάτανο που έχει τα χρονάκια 
του και είναι αρκετά υψηλός δύσκολα 
μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Αντιλαμ-
βάνεται πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει 
με την πολύπαθο οδό Περικλέους. Δεν 
είναι δυνατόν να ξεχάσει τις επίσημες 
ανακοινώσεις του περσινού Μαρτίου, του 
2021, που ο Δήμαρχος δήλωνε: 

Αναφερόμενος στο από δω και πέρα 
χρονοδιάγραμμα ο δήμαρχος εξήγησε 
ότι έως τώρα έχουν παραδοθεί οι μελέτες 
ελέγχων του οχετού και του επιχώματος 
και είναι προς έγκριση. Επίσης ξεκινά 
η μελέτη της γέφυρας η οποία, εκτός 
απροόπτου θα παραδοθεί μέσα στον 
Ιούνιο. Στη συνέχεια θα χρειαστούν δύο 
με τρεις μήνες για να επιλεγεί ανάδοχος 
και να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης 
του έργου. “Εάν δεν υπάρξουν απρόοπτα 
με ενστάσεις κ.λπ. ελπίζουμε μέσα στον 
Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν οι εργασίες. 
Από κει και πέρα, έως την ολοκλήρωση 
της γέφυρας θα χρειαστούν έξι έως οκτώ 
μήνες. Δηλαδή σε περίπου έναν χρόνο 
από τώρα, ο δρόμος θα δοθεί ξανά σε 

κυκλοφορία. Θα δώσουμε το δρόμο προς 
χρήση και μετά θα γίνουν τα υπόλοιπα 
έργα που αφορούν την αποχωμάτωση και 
τις υπόλοιπες εργασίες”. Όπως εξήγησε 
ο κ. Παπαδόπουλος αυτό το χρονοδι-
άγραμμα μπορεί να τρέξει σε αυτές τις 
προθεσμίες επειδή η περιοχή βρίσκεται 
ακόμη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας. “Διαφορετικά, 
θα χρειαζόμασταν χρόνια ολόκληρα για 
να τελειώσουμε αυτό το τόσο αναγκαίο 
έργο”.

Και όμως αυτός ο Δήμαρχος και οι συν 
αυτόν δεν ντρέπονται που ταλαιπωρούν 
τον κόσμο, συνεχίζουν  και θα συνεχίζουν 
την Διοίκησή τους με ασυνέπεια και αδι-
αφορία προβάλλοντας άλλο πρόσωπο 
όπου υπάρχει συμφέρον και για τους 
υπόλοιπους. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο.

Πως θα κάνουμε μια αρνητική 
απόφαση να λειτουργήσει ως 
μοχλός ανάπτυξης του οικισμού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Μέσα στους μήνες της καλοκαιρινής 
ραστώνης, στο διάστημα των 
περιβόητων μπάνιων του λαού 

μιας άλλης (πολιτικής) εποχής, όταν δεν 
υπήρχαν νέα το καλοκαίρι, η διοίκηση της 
«ΤΡΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩ » έλαβε την απόφαση 
να απαξιώσει εντελώς τα Βασιλικά και να 
διακόψει εντελώς τις εργασίες του υπο-
καταστήματός της, το οποίο επί δεκαετίες 
λειτουργούσε σε ιδιόκτητο χώρο της στο 
χωριό (ζητώ συγγνώμη για την έκφρα-
ση), που το τελευταίο χρονικό διάστημα 
λειτουργούσε ως τραπεζικό κατάστημα 
Part – time… Με μια λιτή ανακοίνωση στην 
εξώθυρα του καταστήματος γνωστοποι-
ήθηκε στους πελάτες της τράπεζας ότι για 
τις όποιες εργασίες τους, είναι απαραίτητο 
να μεταβαίνουν σε τραπεζικό κατάστημα, 
θα πρέπει να απευθύνονται στο κατάστημα 
της Θέρμης.
Όλα αυτά, όμως, τα είχαμε πει εξ αρχής, 
είχαμε μαντέψει ότι πρόθεση της τράπε-
ζας ήταν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
να κλείσει οριστικά το κατάστημα των 
Βασιλικών (δεν χρειαζόταν, άλλωστε, 
ιδιαίτερη προσπάθεια να αντιληφθεί 
κανείς ότι αυτή η μείωση του αριθμού 
των ημερών λειτουργίας του καταστή-
ματος της τράπεζας θα οδηγούσε στη σε 
σύντομο χρόνο ολοκληρωτική παύση της 
λειτουργίας του), διαμαρτυρηθήκαμε, 
κάναμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
μιλήσαμε για τη συνεχή υποβάθμιση της 
Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, αλλά το 
αποτέλεσμα, δυστυχώς, ήταν αναπόφευ-
κτο. Σήμερα, το κατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ των Βασιλικών είναι κλειστό 
και δεν εξυπηρετεί κανέναν.
Η απαξίωση των Βασιλικών έφτασε στον 
μέγιστο, πλέον, βαθμό. Το κατάστημα 
του άλλοτε Ι.Κ.Α. (σήμερα θα το λέγαμε 
e- ΕΦΚΑ) έχει πάψει εδώ και καιρό να λει-
τουργεί στο χωριό. Το υποθηκοφυλακείο, 
που λειτουργούσε εδώ από την ημέρα 
της απελευθέρωσης από τους Τούρκους, 
έκλεισε στην ουσία, πέρυσι τέτοια εποχή 
και οι υπηρεσίες του μεταφέρθηκαν στο 
κατάστημα της Καλαμαριάς. Το παλιό 
γραφείο του υποθηκοφυλακείου έχει απο-
μείνει, πλέον, να λειτουργεί ως αποθήκη 
εγγράφων και μόνο. Ελάχιστοι άνθρωποι 
το επισκέπτονται για οποιονδήποτε λόγο. 
Το γραφείο των ΕΛ.ΤΑ. υπολειτουργεί 
και αυτό, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με 
τις δημοτικές υπηρεσίες που στεγάζο-
νται στο παλιό κτίριο του Δημαρχείου. 
Στην ουσία μόνο τα γραφεία του Κ.Ε.Π. 
παραμένουν ακόμη και λειτουργούν στα 
Βασιλικά, καθώς το Τμήμα Ασφαλείας και 
το Ειρηνοδικείο λειτουργούν εκτός του 
αστικού ιστού.
Η αρνητική, όμως, αυτή εξέλιξη με την 
απόφαση αυτή της διοίκησης της τρά-
πεζας για μεταφορά των εργασιών του 
καταστήματος των Βασιλικών, δίνει την 
ευκαιρία στον Δήμο μας για την αξιοποίηση 
του συγκεκριμένου χώρου. Μπορεί η εν 
λόγω εξέλιξη να δώσει τη δυνατότητα 
στον Δήμο μας να κινηθεί προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας και με μια κίνησή του να 
περιορίσει σε κάποιον βαθμό τον αρνητικό 
αντίκτυπο από την παραπάνω εξέλιξη στην 
οικονομική ζωή των Βασιλικών.

Όπως παραπάνω είπαμε, το Ειρηνοδικείο 
Βασιλικών λειτουργεί σε ένα κτίριο, το 
οποίο βρίσκεται εκτός του αστικού ιστού 
των Βασιλικών και, εξ αιτίας της θέσης 
στην οποία βρίσκεται, δεν συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της οικονομίας του χωριού, ούτε 
και στην αύξηση της κίνησης της τοπικής 
αγοράς. Πέρα από αυτό, λειτουργεί σε 
ένα ακατάλληλο και επικίνδυνο για την 
ασφάλεια των χρηστών του κτίριο. Κύρια 
προεκλογική δέσμευση του συνδυασμού 
μας ήταν η μεταφορά της έδρας του Ειρη-
νοδικείου Βασιλικών σε χώρο που θα βρί-
σκεται μέσα στον οικισμό των Βασιλικών, 
προκειμένου να αυξηθεί η εμπορική κίνηση 
των καταστημάτων του οικισμού από τους 
ανθρώπους που καθημερινά μεταβαί-
νουν στο Ειρηνοδικείο για να εκτελέσουν 
εργασία. Ταυτόχρονα, με τη μεταφορά 
της έδρας του Ειρηνοδικείου Βασιλικών 
εντός του οικισμού, θα είναι δυνατή και η 
ευχερέστερη εξυπηρέτηση δικηγόρων και 
διαδίκων από τα καταστήματα του οικι-
σμού, καθώς σήμερα είναι υποχρεωμένοι 
να κινούνται με τα αυτοκίνητά τους από 
το Ειρηνοδικείο στα Βασιλικά, ακόμη και 
για την πιο βασική τους ανάγκη, όπως π.χ. 
για να βγάλουν ένα απλό φωτοαντίγρα-
φο. Το οριστικό κλείσιμο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο 
μας να πάρει την απόφαση για τη μετα-
φορά της έδρας του Ειρηνοδικείου από 
τον χώρο όπου λειτουργεί σήμερα στον 
χώρο του καταστήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αρκεί να επιτευχθεί συμφωνία 
για τη μίσθωση του καταστήματος από την 
τελευταία. Επιχειρήματα για την υλοποίηση 
της μεταφοράς αυτής υπάρχουν πολλά. Η 
αναβάθμιση του χώρου λειτουργίας του 
Ειρηνοδικείου από τον άθλιο χώρο στον 
οποίο λειτουργεί σήμερα, όπου δεν υπάρ-
χουν χώροι για τη στέγαση ακροατηρίου, 
γραφείων υπαλλήλων και δικαστών και 
αποθηκευτικών χώρων για τη φύλαξη του 
αρχείου της υπηρεσίας, η μεταφορά από 
ένα χώρο επικίνδυνο για την ασφάλεια των 
χρηστών του σε έναν χώρο ασφαλή, που 
θα αναβαθμίσουν το κύρος λειτουργίας 
της υπηρεσίας, αλλά και του Δήμου μας 
από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά 
θα υπάρξει τόνωση της τοπικής αγοράς 
και της εμπορικής κίνησης του οικισμού 
από τους ανθρώπους που καθημερινά θα 
προσέρχονται στις υπηρεσίας του Ειρηνο-
δικείου και θα μπορούν να επισκέπτονται 
τα καταστήματα των Βασιλικών για την 
εξυπηρέτησή τους.
Είναι συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω 
επιτακτική η ανάγκη της μεταφοράς της 
έδρας του Ειρηνοδικείου Βασιλικών από 
τον χώρο που σήμερα λειτουργεί αυτό 
στον χώρο όπου μέχρι τώρα στεγαζόταν 
το κατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Να ευχηθούμε στους μαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς, σε όλο το προσω-
πικό που εργάζεται στα σχολεία 

μας και βέβαια στους γονείς καλή  και 
δημιουργική σχολική χρονιά!

Σαν να μην πέρασε μια μέρα έρχονται και 
ξαναέρχονται μπροστά μας τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
σχολεία μας και νέα προβλήματα γεν-
νιούνται, καθώς συνεχίζεται η χρόνια 
υποχρηματοδότηση της παιδείας από 
όλες τις κυβερνήσεις. Το ερώτημα είναι 
τι στάση κρατά η δημοτική αρχή απέναντι 
σε αυτά.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Στον δήμο Θέρμης σήμερα λείπουν 9 σχο-
λικά κτίρια (2ο Δ.Σ. Πλαγιαρίου, 2ο Δ.Σ. Ν. 
Ραιδεστού, 2ο Λύκειο Θέρμης, 2ο Λύκειο 
Μίκρας, 7ο Νηπιαγωγείο Θέρμης, ΕΕΕΕΚ 
Θέρμης, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο 
Θέρμης  και βέβαια το 4ο Γυμνάσιο Θέρμης 
και το 8ο Νηπιαγωγείο Θέρμης που ούτε 
καν έχουν ιδρυθεί, ενώ είναι απολύτως 
απαραίτητα), ενώ χώροι, υποδομές και 
γυμναστήρια λείπουν σε πολλά σχολεία.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εδώ και χρόνια ζητάμε τον αντισεισμικό 
έλεγχο όλων των σχολείων. Παρόλο που 
η δημοτική αρχή ενέταξε φέτος, μετά 
από πολλά χρόνια,  ένα σχετικό έργο στο 
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ακόμη δεν 
έχει προχωρήσει.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η πρόσληψη των 91 καθαριστριών με 
3ωρη απασχόληση σημαίνει κάλυψη των 
μισών ωρών καθαριότητας. Σημαίνει ότι 
για μια ακόμη χρονιά, με τον covid να 
φουντώνει τα σχολεία μας δεν θα είναι 
καθαρά!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Με δεδομένη την μεγάλη ακρίβεια και 
την αύξηση στην τιμή όλων σχεδόν των 
προϊόντων είναι αναγκαία η γενναία αύξη-
ση της χρηματοδότησης των σχολικών 
επιτροπών και των σχολείων. Ιδιαίτερα 
για το αυξημένο κόστος σε ενέργεια 
και καύσιμα πρέπει άμεσα να παρθούν 
μέτρα για να είναι ζεστά τα σχολεία μας. 
Δεν μπορούμε για άλλη μια χρονιά σε 
συνθήκες ακρίβειας να ζητάμε από τους 
γονείς να βάλουν το χέρι στην τσέπη, όπως 
χαρακτηριστικά γίνεται στα Νηπιαγωγεία.

Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Ε Ι Σ  –  Υ Π Ο Β Ι Β Α Σ Μ Ο Ι 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι μετα-
βολές στην οργανικότητα των σχολικών 
μονάδων. Με βάση την απόφαση του 
υπουργείου έχουμε υποβιβασμό των 
δημοτικών σχολείων Περιστεράς από 
4θέσιο σε 2θέσιο, των Βασιλικών από 
13θέσιο σε 12θέσιο, Καρδίας από 10 θέσιο 
σε 6θέσιο και συγχώνευση των Νηπιαγω-
γείων σε Καρδία, Τρίλοφο και Πλαγιάρι 
(σε κάθε χωριό υπήρχαν 2 διθέσια και 
γίνεται ένα 3θέσιο). Ιδιαίτερα για το 
Δημοτικό της Περιστεράς και τα Νηπια-

γωγεία οδηγούμαστε σε υποβάθμιση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης με λιγότερους 
δασκάλους και μεγαλύτερα τμήματα 
αντίστοιχα. Ακόμη και αν φέτος για το 
φόβο των ιουδαίων δεν μειώσουν τα 
τμήματα, ο δρόμος ανοίγει. Το πρόβλημα 
είναι ότι στις περισσότερες από αυτές τις 
περιπτώσεις υπήρχε η σύμφωνη γνώμη 
του δήμου Θέρμης.

Απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση 
τονίζουμε ότι είναι σήμερα απόλυτα 
αναγκαίο, για παιδαγωγικούς λόγους και 
για λόγους ασφάλειας, και για μας και 
ρεαλιστικό να καλύπτονται πλήρως όλες 
οι σύγχρονες ανάγκες (με όρους 2022 και 
όχι 1950) με πλήρη χρηματοδότηση από 
τον κρατικό κορβανά για:

Ανέγερση όλων των αναγκαίων σχολείων 
με σύγχρονες υποδομές

Πλήρη αντισεισμικό έλεγχο όλων των 
σχολείων

Εξασφάλιση επαρκούς καθαριότητας με 
μόνιμο προσωπικό και πλήρες ωράριο

Γενναία χρηματοδότηση των σχολικών 
επιτροπών και των σχολείων για την κάλυ-
ψη των αυξημένων εξόδων – κατάργηση 
του ΦΠΑ και του ΕΦΚ από τα καύσιμα

Την λειτουργία των σχολείων με βάση 
τις ανάγκες χωρίς συγχωνεύσεις και 
περικοπές

Για να έχουν τα παιδιά μας από την πρώτη 
μέρα όλους τους εκπαιδευτικούς και να μη 
φτάνουμε στα Χριστούγεννα με χιλιάδες 
χαμένες ώρες 

Μόνος δρόμος για αυτό είναι η αδιά-
κοπη αγωνιστική διεκδίκηση γονιών, 
εκπαιδευτικών, μαθητών, συνολικά του 
λαού, μέσα από τους συλλογικούς φορείς 
τους, ασκώντας τη μεγαλύτερη δυνατή 
πίεση σε κυβέρνηση και δήμο. Σε αυτή 
την κατεύθυνση οι δημοτικοί σύμβουλοι 
της Λαϊκής Συσπείρωσης δίνουμε και θα 
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Θέρμης

Φάνης Καρκατζούνης

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Καταψηφίζουμε το τεχνικό 
πρόγραμμα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Το ΜΈΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
Καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμ-
μα για το 2023 και κάλεσε τους 

κατοίκους σε οργάνωση και αγώνα για 
την λύση των προβλημάτων. 

1) Προστασία του περιβάλλοντος

Καθαρισμός ρεμάτων από ξερά κλαδιά, 
χόρτα, σκουπίδια, από την υπηρεσία 
πρασίνου του δήμου και την δασική υπη-
ρεσία από τους χειμερινούς μήνες για να 
αποφεύγονται οι πυρκαγιές τους θερινούς 
μήνες. (Εφέτος μέχρι τέλος Ιούλη έχουν 
καεί 170.000 στρέμματα δάσους. Το 1921 
έχουν καεί 1.300.000.στρεματα δάσους 
πανελλαδικά. Τις τελευταίες δυο δεκαε-
τίες στην Ελλάδα έχουν καεί 10.000.000.
στρεματα δάσους.)

Εξοπλισμός της δασικής υπηρεσίας σε 
προσωπικό και μηχανήματα, να αναλάβει 
η ίδια την πυρόσβεση των δασών. 

Περιβαλλοντική μελέτη για τον ποταμό 
Ανθεμουντα. Γέφυρα στα Βασιλικά (Σφα-
γεία) και Ταγάραδες. 

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου απο-
χέτευσης και μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων, καθώς και δικτύου ομβρίων 
υδάτων στο Λιβάδι. 

Δημιουργία προγράμματος με χρηματο-
δότηση από το κρατικό προϋπολογισμό 
η κατ ανάγκη από το δήμο Θέρμης για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Σεμινάρια. Εκπαίδευση του πληθυσμού 
για την δημιουργία κοινωνικής περιβαλ-
λοντικής συνείδησης για την προστασία 
των δασών, των ρεμάτων, των πάρκων, 
για την καθαριότητα και την ανακύκλωση. 

2) Το τεχνικό πρόγραμμα να είναι μακρο-
χρόνιο να βγαίνει μέσα από ουσιαστικές 
μαζικές λαϊκές συνελεύσεις, να περι-
λαμβάνει τις ανάγκες των τοπικών 
κοινοτήτων. 

Προτείνουμε την κατάργηση της ανάλη-
ψης έργων από ιδιώτες μεγάλο εργολά-
βους. έχουν μεγάλη ευθύνη για τις αλλε-
πάλληλες καθυστερήσεις στην κατασκευή 
των έργων όπου  σπαταλούνται δις ευρώ 
για το κέρδος. 

Επίσης να καταργηθεί η γραφειοκρατία 
η οποία καθυστερεί την έγκριση και την 
κατασκευή ενός έργου. (πχ. Έργο έκτακτης 
ανάγκης η γέφυρα στο Τριλοφο – Πλαγι-
αρι από την πλημύρα του Μάη 2020 δεν 
έχει ΑΡΧΗΣΕΙ η κατασκευή της ακόμη και 
αναμένεται να κλείσει τετραετία για την 
ολοκλήρωση της. 

Ήδη πάρα πολλοί εργολάβοι λόγω της 
ακρίβειας και στα οικοδομικά υλικά, ζήτη-
σαν  εξάμηνη  παράταση προκειμένου το 
υπουργείο υποδομών να αλλάξει τις τιμές 
στα διάφορά υλικά πχ. Στο Δήμο Θέρμης 
έχει ήδη ζητηθεί εξάμηνη παράταση 
στη κατασκευή έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (βιολογικός) 

ΠΡΟΤΑΣΗ του Μετώπου Ρήξης Ανατροπής  
για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και 
η μεταφορά δις ευρώ για τα υπερκερδη 

κατασκευαστικών εταιρειών ΕΙΝΑΙ Η 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΦΟΡΈΑ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΏΝ. Με έλεγχο των εργαζόμενων, 
και έλεγχο από τοπικές λαϊκές επιτροπές 
όπου κατασκευάζεται το έργο. 

3) Προβλήματα όπως, ποιότητα και επάρ-
κεια νερού, αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης, λειτουργία αποχετεύσεων, 
σχολική στέγη, παιδικές χαρές (6 χρόνια 
χωρίς πιστοποίηση) πολιτισμός, (πολιτι-
στικό κέντρο σε κάθε τοπική κοινότητα) 
αθλητικοί χώροι ασφαλτόστρωση οδικών 
δικτύων, αναπλάσεις πάρκων, καθαριό-
τητα, ανακύκλωση, ηλεκτροφωτισμός, 
περιβάλλον, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά 
έργα, προβλήματα τα οποία έχουν σχέση 
με υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων κ.α, δεν πρέπει να αφήνονται 
στη διάθεσή της διοίκησης του Δήμου 
και της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και οι συνταξι-
ούχοι, η νεολαία δεν πρέπει να αρκούνται 
στις δημαγωγικές υποσχέσεις, αλλά να 
οργανώνονται πάνω στα διάφορα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν και μαζικά 
να διεκδικούμε την λύση τους με χρηματο-
δότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Να αγωνιστούμε ενάντια στις πολιτι-
κές της κυβέρνησης της Ε.Ε., και της 
ελεύθερης αγοράς που δημιουργούν την 
Ακρίβεια, σε ρεύμα καύσιμα διατροφή, 
ΕΝΆΝΤΙΑ στους εξοπλισμούς, το ΝΑΤΟ 
και τον ΠΌΛΕΜΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, για 
το δικαίωμα στην δουλειά, την υγεία και 
την παιδεία για όλους -ες.

ΚΑΤΑΨΙΦΗΖΟΥΜΕ το τεχνικό πρόγραμμα 
του Δήμου Θέρμης για το 2023 και την 
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στο 
Δήμο Θέρμης. 

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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ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ 

Γιορτή πολιτισμού

Τα τμήματα Πολιτισμού του δήμου ήταν παρόντα 
σε μια γιορτή που έφερε μικρούς και μεγάλους 
κοντά στη μουσική, τα εικαστικά, τον χορό, τις 
χορωδίες, το θέατρο, τις ορχήστρες, την ρυθ-
μική, τα βιβλία κ.α

Στη δράση συμμετείχαν τα τμήματα παιδικής 
χορωδίας με την κ. Μαραντίδου,   Χορωδίας 
Ενηλίκων «Νίκος Αστρινίδης» με την κ. Κατσού-
κα, χορωδίας Ενηλίκων με την κα Μεταξά, η 
ορχήστρας σαξοφώνων Ku Klux Sax με τον 
Θεόφιλο Σωτηριάδη, το σύνολο εγχόρδων του 
Δ.Ω.Θ -Spira Minore σε καλλιτεχνική διεύθυνση 
της Δήμητρα Κατιώνη, το τμήμα μονωδίας - 
φωνητικής έκφρασης με την καθηγήτρια Θάλεια 
Μαυρίδου και τον καθηγητή κ. Κατσάρα και η 
λαϊκή ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης 
με τον Παύλο Παπαδόπουλο όπως επίσης και 
διάφορα άλλα τμήματα οργάνων του Δημοτι-
κού Ωδείου με επικεφαλής τον διευθυντή του 
Θεόδωρο Γκρούνη με σκοπό να έρθουν σε 
επαφή τα παιδιά με την μουσική και να δουν 
πόσο διασκεδαστικό είναι.

Επίσης το τμήμα των εικαστικών με την επιβλέ-
πουσα Eύα Κωνσταντινίδου ήταν  παρών με τις 
καθηγήτριες Κερεφιάδου Δήμητρα και Ιωάννα 
Φάκα οργανώνοντας   διάφορες δράσεις για τους 
μικρούς και μεγάλους μας φίλους από ζωγραφική 
μέχρι ντεκουπάζ και άλλες τεχνικές. Τα τμήματα 
χορού με τις καθηγήτριες και μαθήτριες αλλά και 
την επιβλέπουσα Σοφία Τσαμασλίδου. Η δημοτική 
βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη με τις όμορφες όπως 
πάντα δράσεις της.

Απολαύσαμε το τμήμα θεάτρου με επιβλέπων τον 
Θεόφιλο Λάλο και τους καθηγητές του Δημήτριο 
Θεοδοσίου, και φυσικά όλα αυτά ντυμένα με 
χρώματα, χορό και πάνω από όλα μουσική που 
θα κατακλύσει το κέντρο της Θέρμης.

Μια δράση με τη συμμετοχή όλων των πολιτι-
στικών κέντρων του δήμου Θέρμης.

Μια συνύπραξη πολλών φορέων που έγινε με 
απόλυτο σκοπό την ανάδειξη των καταπληκτικών 
πολιτιστικών δράσεων.

Τ ην Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου η πλατεία Παραμάνα και ο πεζόδρομος της Δημητρί-

ου και Καραολή της Θέρμης έκλεισε το απόγευμα για τα αυτοκίνητα και γέμισε 

χρώματα, φωνές, ήχους και ζωντάνια! Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Επιχεί-

ρησης Πολιτισμού και Αθλητισμού τα τμήματα όλων των πολιτιστικών κέντρων του δήμου 

Θέρμης παρουσίασαν τη δουλεία τους.


