
Ανάδοχος για τη Γέφυρα 
και κόμβοι στην Κουγιάμη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σ
τις 31 Οκτωβρίου έγινε ο διαγωνισμός 

για το έργο της κατασκευής της γέφυρας 

στην οδό Περικλέους η οποία συνδέει 

τις κοινότητες του Τριλόφου και του 

Πλαγιαρίου. Ενός δρόμου ο οποίος έχει αποκλειστεί 
μετά την καθίζηση που υπέστη στο κατώτατο σημείο 
του εξ αιτίας της ισχυρής νεροποντής που σημειώθηκε 
τον Μάιο του 2020. Στον διαγωνισμό προσήλθαν τέσ-
σερις ενδιαφερόμενες εταιρείες και στις 4 Νοεμβρίου 
η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
άνοιξε τις υποβληθείσες προσφορές και προέκρινε ως 
προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία η οποία κατέθεσε 
την μεγαλύτερη έκπτωση.  

Παράλληλα, ξεκίνησαν την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 
οι εργασίες κατασκευής των δυο κυκλικών κόμβων 

στην οδό Απόστολου Κουγιάμη και συγκεκριμένα στις 
διασταυρώσεις της με τις οδούς Ανδρέα Παπανδρέου 
και Αθανασίου Διάκου. Στο πλαίσιο της κατασκευής 
του έργου έχουν τεθεί σε ισχύ κάποιες κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, από το πρωί της 7ης 
Νοεμβρίου η οδός Απ. Κουγιάμη έχει κλείσει στο ύψος 
του άλσους του Αγίου Τρύφωνα, στη διασταύρωση 
με το δρόμο Θέρμης – Χαριλάου, στην κάθοδο προς 
την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών. Έτσι, 
οι οδηγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο 
δρόμο προκειμένου να εξέλθουν στην εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πρέπει επιλέ-
ξουν άλλες διαδρομές. Επίσης η οδός Απ. Κουγιάμη 
παραμένει αποκλεισμένη, στα τμήματα στα οποία 
εκτελούνται οι εργασίες. 

ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Δ.E.Π.Π.Α.Θ
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Λαμπρός ο εορτασμός 
της 28ης Οκτωβρίου

ΔΕΥΑΘ

Ευνοϊκές ρυθμίσεις 
για εξόφληση οφειλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συνεργασία δήμου 
με υπουργείο για την 
τουριστική ανάπτυξη

ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΕΣ

Επιστρέφουν τα κλειδιά 
όσοι μένουν εντός 
σχεδίου
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ΣΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Επιστρέφει η 
«Λευκή Νύχτα»

Έπειτα από δύο χρόνια 
παύσης, λόγω της πανδημίας, 
η «Λευκή Νύχτα» επιστρέφει 
στην αγορά της Θέρμης. 
Πρόκειται για έναν από τους 
πλέον επιτυχημένους θεσμούς 
τον οποίο διοργανώνει η 
Ένωση Επαγγελματιών 
Εμπόρων Δήμου Θέρμης 
σε συνεργασία με τον δήμο 
Θέρμης και το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 
Μία μεγάλη γιορτή της αγοράς 
Θέρμης, με τα καταστήματα 
ανοιχτά ως τα μεσάνυχτα, 
με πολλές και μεγάλες 
προσφορές. Η εκδήλωση θα 
ξεκινήσει με το άναμμα του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου 
στις 19.30 στην κεντρική 
πλατεία Παραμάνα της 
Θέρμης που πλαισιώνεται από 
ξυλοπόδαρους, τάρανδους, 
τον Άη Βασίλη, τα ξωτικά, το 
face painting (βάψιμο) κ.λπ.
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∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
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Με δέκα παραστάσεις οι οποίες 
απευθύνονται στο θεατρικό 
κοινό κάθε ηλικίας επέστρεψε 

το «Θεατρικό Φθινόπωρο», ένας καταξιωμένος 
θεσμός της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης 
(ΔΕΠΠΑΘ), έπειτα από τη διετή αναγκαστική 
παύση λόγω της πανδημίας. Η φετινή διοργάνωση 
περιλαμβάνει παραστάσεις και παραγωγές των 
ομάδων θεάτρου της ΔΕΠΠΑΘ, καθώς και θεα-
τρικές παραστάσεις από άλλες επαγγελματικές 
ομάδες της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας το στα-
θερό καλλιτεχνικό δυναμικό της ΔΕΠΠΑΘ, αλλά 
και Μουσικά Σύνολα, τα οποία πλαισιώνουν τις 
περισσότερες παραγωγές, στηρίζοντας παράλ-
ληλα και τους θεατρικούς παραγωγούς του τόπου 
μας, που αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. 

Το «Θεατρικό Φθινόπωρο» τη ΔΕΠΠΑΘ δίνει την 
ευκαιρία σε θεατρικούς δημιουργούς, να παρου-
σιάσουν τη δουλειά τους με μια σειρά παραστά-
σεων οι οποίες θα δοθούν στο Δημοτικό Θέατρο 
Θέρμης, κάθε Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου 
και του Νοεμβρίου. 

Σε δήλωσή του ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Θεάτρου ΔΕΠΠΑΘ, Θεόφιλος Λάλος τονίζει ότι 
«το Θεατρικό Φθινόπωρο είναι θεσμός πλέον τα 
τελευταία δέκα χρόνια, παρότι το 2020 και το 2021 
λόγω υγειονομικών συνθηκών το στερηθήκαμε. 
Φέτος όμως επανερχόμαστε δυναμικά με δέκα 
θεατρικές παραγωγές, από Σάββατο 8 Οκτωβρίου 
έως την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Κάθε σαββατοκύ-
ριακο το θεατρόφιλο κοινό του Δήμου Θέρμης και 
όχι μόνο θα έχει τη δυνατότητα να δει τη δουλειά 
μας με πέντε θεατρικές παραστάσεις που έχουν 
τη σφραγίδα της ΔΕΠΠΑΘ, καθώς και πέντε φιλο-
ξενούμενες που έρχονται να συμπληρώσουν το 
φετινό μας πρόγραμμα. Με καθαρά συμβολικό 
αντίτιμο εισιτηρίου 3 ευρώ για τις παραγωγές 
της ΔΕΠΠΑΘ θα έχετε τη χαρά να απολαύσετε 
θέατρο για όλες τις ηλικίες και για όλα τα θεατρικά 
σκιρτήματα. Με την ομάδα ‘Θεάτρου Όραμα’, το 
θεατρικό εργαστήρι ‘Οραματιστές’, τη θεατρική 
ομάδα Σουρωτής και τις δύο Εφηβικές Θεατρικές 
μας ομάδες βάζουμε τον πήχη των απαιτήσεών 
σας ψηλά. Με τις φιλοξενούμενες ομάδες Ε.Θ.Β.Ε. 
‘Κλαυσίγελως’, ‘Τέχνης Είδωλον’, ‘Δυιόσκουρος 
Φοίνιξ’-‘Θέατρο εΦ’, ‘Φύρδην Μίγδην’ και ‘Μικρός 
Βορράς’, να δίνουν έναν άλλον αέρα στα πανιά 
μας ετοιμαζόμαστε για όμορφα θεατρικά ταξίδια. 
Σας περιμένουμε να συνταξιδέψουμε όλοι μαζί 
ηθοποιοί και θεατές, ελπίζουμε χωρίς προβλήματα 
και υγειονομικούς περιορισμούς». 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

> Σάββατο 08, Κυριακή 09 Οκτωβρίου | Ώρα 20:00
«Τα μεγάλα ροκ συγκροτήματα δεν διαλύονται ποτέ!»
του Γιώργου Ηλιόπουλου | Ομάδα «Θεάτρου Όραμα»
> Σάββατο 15, Κυριακή 16 Οκτωβρίου | Ώρα 20:00
«Τα ραδίκια ανάποδα» του Γιώργου Γαλίτη
Θεατρικό εργαστήρι «Οραματιστές».
«Η κυρία Ντεσεβώ» του Γιώργου Σκαμπαρδώνη
Θεατρικό εργαστήρι «Οραματιστές».
> Σάββατο 22, Κυριακή 23 Οκτωβρίου | Ώρα 20:00
«Νυφικό Κρεβάτι» του Γιαν Ντε Χάρτογκ
Θεατρική Ομάδα Σουρωτής
> Σάββατο 29, Κυριακή 30 Οκτωβρίου | Ώρα 20:00
«Το δάνειο» του Τζόρντι Γκαλθεράν
Ε.Θ.Β.Ε Κλαυσίγελως
> Σάββατο 5 Νοεμβρίου | Ώρα 20:00
«ΚΟΜΜΕΝΤΙΑ ή ΟΙ ΠΑΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ»
του Γιώργου Σκούρτη | Ομάδα «Τέχνης Είδωλον»
> Κυριακή 6 Νοεμβρίου | Ώρα 20:00
«Κάθε τι το Υπέροχο» των Δημητρίου Χατζηθεοδοσίου & Αρετής 
Μακρολειβαδίτη |  «ΔΥΙΟΣΚΟΥΡΟΣ ΦΟΙΝΙΞ» «Θέατρο εΦ»
> Σάββατο 12 Νοεμβρίου | Ώρα 17:30
«Ο Ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου
Θεατρική Ομάδα «Μικρός Βορράς»
> Κυριακή 13 Νοεμβρίου | Ώρα 20:00
«Η μικρή μας πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ
Θεατρική Ομάδα «Φύρδην Μίγδην»
Συλλόγου Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδας
> Σάββατο 19, Κυριακή 20 Νοεμβρίου | Ώρα 20:00
«8 γυναίκες κατηγορούνται» του Ρομπέρ Τομά
Εφηβική ομάδα Θέρμης
> Σάββατο 26, Κυριακή 27 Νοεμβρίου | Ώρα 20:00
«Vox Unius, Vox Nullius ή Οι Εχθροί του Λαού»
του Δημητρίου Χατζηθεοδοσίου
Εφηβική ομάδα Θέρμης «The Path»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Θεάτρου, διοργάνωση: Θεόφιλος Λάλος
Σχεδιασμός έντυπου υλικού, διοργάνωση: Ιεροδιακόνου Σοφία
Πληροφορίες για τις παραστάσεις στα τηλέφωνα: 2310 461 655, 2310 
463 423 & στη σελίδα της ομάδας «Θεάτρου Όραμα» στο facebook: 
«ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΑΜΑ».

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Ιδιοκτήτης: 

www.deppath.gr

Υπεύθυνος εκδότης: 
Αγγέλου Γεώργιος

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

Θέρμη Θεσσαλονίκης

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

axmetaloulis@gmail.com

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

Γιαννακούλας Απόστολος, Χατζηπαντελής 
Θεόδωρος και Κυριακίδου Ειρήνη. 

Σύνταξη Επιμέλεια ύλης: 
Μεταλούλης Αχιλλέας

 
Επιμέλεια Έκδοσης: 

Μελεμενή Θεοδώρα

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ 

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

∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΓΕΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 
ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Επέστρεψε δυναμικά το 
«Θεατρικό Φθινόπωρο» 



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 3Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο 
Εσωτερικών πληροφορηθήκαμε ότι στο 
πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης του 
ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
οργάνωση της υπηρεσίας της Δημοτικής 
Αστυνομίας και εν γένει τα θέματα υπηρε-
σιακής κατάστασης του ειδικού ένστολου 
προσωπικού που τη στελεχώνει, η αρμόδια 
επιτροπή που εξέταζε το εν λόγω θέμα 
ολοκλήρωσε το έργο της και αναμένεται η 
λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων, και για 
πρόσληψη τακτικού προσωπικού κλάδου 
Δημοτικής Αστυνομίας. 
Ο Δήμος Θέρμης πρόσφατα προέβη σε 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών 
Υπηρεσιών (ΦΕΚ 4775/Β/12-09-2022) και 
συνέστησε Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνο-
μίας  εκτιμώντας τις άμεσες ανάγκες  για 
αστυνόμευση των περιοχών του Δήμου 
που ήδη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά 
προβλήματα. 
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Δήμου μας έχει ήδη υποβάλλει προς την 
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημοσίου Τομέα Διεύθυνση Προσωπικού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης το σχετικό συμπλη-
ρωματικό αίτημα στα πλαίσια του ετήσιου 
προγραμματισμού 2023. 
Με την παρούσα επιστολή μου σας παρα-
καλώ να μεριμνήσετε ώστε το αίτημα του 
Δήμου μας να ικανοποιηθεί και να συμπε-
ριληφθούμε στις προσλήψεις Δημοτικών 
Αστυνόμων που πρόκειται να γίνουν.
Το αίτημα του Δήμου μας αφορά στην πρό-
σληψη τεσσάρων (4) θέσεων ΠΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας, μιας (1) θέσης ΤΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας και δεκαπέντε (15) θέσεων ΔΕ 
Δημοτικής Αστυνομίας. 
Η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για 
την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης των 
παραπάνω θέσεων βεβαιώνεται από την 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας και 
έχει σταλεί στην αρμόδια διεύθυνσης του 
Υπουργείου σας.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΟΓΟΙ
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επι-
τρέψτε μου να σας παραθέσω τους κυριό-
τερους λόγους που αιτιολογούν την άμεση 
στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας στο 
Δήμο Θέρμης:  
1. Με βάση τα στοιχεία της πρόσφατης 
απογραφής του 2021 ο Δήμος Θέρμης έχει 
πληθυσμό 55.238 κατοίκους. Περίπου οι 
μισοί απ’ αυτούς βρίσκονται στην Κοινότητα 
Θέρμης, η οποία αποτελεί μεγάλο αστικό 
κέντρο, με τεράστια οικιστική ανάπτυξη. 
Είναι ενδεικτικό ότι μόνον μέσα στους 
πρώτους εννέα μήνες του 2022 έχουν εκδο-
θεί περίπου 160 νέες οικοδομικές άδειες 
για την περιοχή επέκτασης Θέρμης και 
κάθε χρόνο προστίθενται περί του χίλιους 
νέους κατοίκους. Ο έλεγχος σχετικά με την 
τήρηση των διατάξεων που αφορούν την 
οικοδομική δραστηριότητα είναι αδύνατος 
λόγω της απουσίας Δημοτικής Αστυνομίας. 
2. Το διοικητικό και οικονομικό κέντρο του 
Δήμου, η Κοινότητα Θέρμης, αναπτύσσει 
σημαντική οικονομική και εμπορική δρα-
στηριότητα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θέρμης 
διαθέτει περί τα 400 μέλη και δεκάδες 
εμπορικές επιχειρήσεις, καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχής 
υπηρεσιών, τράπεζες κ.ο.κ. Ανάλογες επαγ-
γελματικές δραστηριότητες αναπτύσσονται 
και στις άλλες δύο Δημοτικές Ενότητες του 
δήμου όπου λειτουργούν επίσης Εμπορικοί 
Σύλλογοι, στη Μίκρα με 145 μέλη και στα 
Βασιλικά με 140 μέλη. Επιπλέον  στα διοι-
κητικά όρια του Δήμου Θέρμης λειτουργούν 
δεκάδες μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και 
σημαντικοί επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί 
φορείς (ΕΚΕΤΑ, Σχολές και Αγρόκτημα ΑΠΘ, 
ΝΟESIS, ιδιωτικά σχολεία, ΕΛΓΟ Δήμητρα 
κ.ο.κ.). Οι λειτουργίες αυτές συνεπάγονται 
τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο και απαιτεί-
ται καθημερινή εποπτεία. Τέλος πέριξ της 
κεντρικής πλατείας της Θέρμης λειτουργούν, 
πέρα από τα εμπορικά καταστήματα και τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
και διάφορες υπηρεσίες όπως τράπεζες, 
κατάστημα των ΕΛΤΑ κ.λπ., με αποτέλεσμα 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Μ. ΒΟΡΙΔΗ

Πρόσληψη 20 δημοτικών 
αστυνόμων ζητά ο δήμος Θέρμης

να προσελκύουν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, μαζί 
και αντίστοιχο αριθμό αυτοκινήτων. Παρότι στην πλατεία 
λειτουργεί υπόγειο πάρκινγκ και μάλιστα, με δωρεάν 
χρήση για την πρώτη μισή ώρα, οι πολίτες σταθμεύουν 
τα αυτοκίνητά τους παράνομα, γύρω από την πλατεία με 
αποτέλεσμα να προκαλούνται τεράστια κυκλοφοριακά 
προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν και τη διέλευση 
των αστικών λεωφορείων. Η καθημερινή αστυνόμευση 
στο νευραλγικό αυτό σημείο του Δήμου είναι αναγκαία 
και η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας θα λύσει το 
πρόβλημα. Η απουσία Δημοτικής Αστυνομίας καθιστά 
αδύνατη την εποπτεία όλων αυτών των δραστηριοτή-
των καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και ευταξίας 
όσον αφορά τη χρήση του δημόσιου χώρου. Επίσης είναι 
αδύνατη η εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που 
επιβάλλονται σε επιχειρήσεις και καταστήματα τα οποία 
παραβιάζουν τις κανονιστικές διατάξεις. 
3. Ο Δήμος Θέρμης έχει εγκαταστήσει με δικές του 
δαπάνες (περί τα 170.000 ευρώ), ένα σύγχρονο Σύστημα 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης παρά την οδό, με σκοπό να 
εξυπηρετήσει τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες 
της περιοχής. Το ΣΕΣ είναι αδύνατον να λειτουργήσει 
χωρίς την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει έκταση περίπου 400.000 
στρεμμάτων και 17 οικισμούς. Στα διοικητικά του όρια 
βρίσκονται δεκάδες ρέματα, δασικές εκτάσεις, άλση  και 
περιοχές με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον. Είναι συχνό 
το φαινόμενο ασυνείδητοι να απορρίπτουν παράνομα, 
σε ρέματα και οπουδήποτε αλλού, μπάζα και κάθε είδους 
απόβλητα, επιφέροντας τεράστιο πλήγμα στο περιβάλ-
λον. Η επιτήρηση όλης αυτής της περιοχής, καθώς και ο 
έγκαιρος εντοπισμός των παραβατών και η επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων είναι αδύνατον να επιτευχθεί 
χωρίς τη Δημοτική Αστυνομία. 
4. Στο Δήμο Θέρμης γίνονται κάθε εβδομάδα έξι λαϊκές 
αγορές σε έξι διαφορετικές Κοινότητες (Θέρμη, Νέα 
Ραιδεστό, Νέο Ρύσιο, Βασιλικά, Τρίλοφο, Πλαγιάρι). Η 
παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας είναι αναγκαία για 
τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγο-
ρών και την πάταξη της παραβατικότητας, καθώς και την 
αποτροπή της παράνομης στάθμευσης πέριξ των χώρων 
στους οποίους αναπτύσσονται οι λαϊκές αγορές.  

Επίσημο αίτημα προς τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη για την πρόσληψη 
δημοτικών αστυνόμων στο δήμο Θέρμης, υπέβαλλε ο δήμαρχος Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος με επιστολή την οποία απέστειλε στις 21 Οκτωβρίου. Στην επιστο-
λή την οποία κοινοποίησε και προς τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Μιχάλη 
Σταυριανουδάκη καθώς και προς τη γενική γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Δημοσίου Τομέα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη ο δήμαρχος Θέρμης παραθέτει 
τους λόγους για τους οποίους είναι επείγουσα η πρόσληψη δημοτικών αστυνόμων 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου. Ειδικότερα, στην επιστολή του 
δημάρχου προς τον υπουργό επισημαίνονται τα εξής: 
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Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως αυτή 
ήταν μια κακή εξέλιξη, τονίζοντας ότι 
«κατά τη γνώμη μας η κρίση αυτή του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν εσφαλμέ-
νη». Παρουσιάζοντας τους λόγους για 
τους οποίους το έργο έπρεπε να γίνει 
με την κατεπείγουσα διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης ο δήμαρχος Θέρμης 
εξήγησε ότι: 
1. Η περιοχή όπου πρόκειται να κατα-
σκευαστεί το έργο έχει κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας μετά την καθίζηση που 
σημειώθηκε στο κατώτερο σημείο 
της οδού Περικλέους και τον αποκλει-
σμό του δρόμου. Το καθεστώς αυτό 
της “κατάστασης έκτακτης ανάγκης” 
εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό, 
δηλαδή την ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών (μελέτες, προμήθειες, 
επιλογή αναδόχου, εργασίες), στον 
ταχύτερο δυνατό χρόνο. 
2. Σε όλο το χρονικό διάστημα που 
ακολούθησε μετά την καθίζηση του 
δρόμου τον Μάιο του 2020, ο δήμος 
συνέπτυξε όλες τις διαδικασίες, όπου 
είχε τη δυνατότητα, περιορίζοντας 
τους χρόνους μελετών, αλλά και των 
λοιπών διαδικασιών (λήψη αποφά-
σεων, εγκρίσεων κ.λπ.) στο ελάχιστο.
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 
(επαγγελματικούς, οικογενειακούς, κοι-
νωνικούς) 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 δημοτικές 
υπηρεσίες στις οποίες προσέρχεται 
μεγάλος αριθμός δημοτών. Τέλος, στον 
Τρίλοφο λειτουργούν το γυμνάσιο και 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος ενημερώνει φορείς και κατοίκους Τριλόφου και Πλαγιαρίου.

Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με θέμα αυτό ο δήμαρχος Θέρμης είχε 
ενημερώσει τους εκπροσώπους φορέων καθώς και κατοίκους των κοινοτήτων 
Τριλόφου και Πλαγιαρίου, σε συνάντηση η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 12 
Οκτωβρίου. Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι η διοίκηση του δήμου προχώρησε 
σε άμεση προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή της γέφυρας, ενέργεια 
η οποία, όπως είπε, κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την απόφαση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Ο δήμαρχος Θέρμης τόνισε ότι επί δύο και πλέον χρόνια η διοίκηση 
του δήμου επιδόθηκε σε έναν μαραθώνιο ενεργειών και πρωτοβουλιών προ-
κειμένου να γίνει το ταχύτερο δυνατό η αποκατάσταση του δρόμου. «Μέσα σε 
μία διετία καταφέραμε, ξεπερνώντας κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο, αλλά και 
απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η πανδημία 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, απέρριψε το σχέδιο σύμβασης. Ο λόγος ήταν, σύμφωνα με 
την απόφαση, ότι η κατασκευή της γέφυρας υπερέβαινε τον αναγκαίο στόχο της 
αποκατάστασης του δρόμου, και ότι ουσιαστικά επρόκειτο για ένα καινούργιο 
έργο και γι’ αυτό θα έπρεπε να γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό και όχι με την κατ’ 
επείγουσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους υποψήφιους αναδόχους». 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Προσωρινός ανάδοχος για τη γέφυρα 
στο δρόμο Τρίλοφος Πλαγιάρι

Στιγμιότυπο από την ενημερωτική συνάντηση. 

Στις 31 Οκτωβρίου έγινε ο διαγωνισμός για το έργο της κατασκευής της γέφυρας στην οδό Περικλέους 
η οποία συνδέει τις κοινότητες του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου. Ενός δρόμου ο οποίος έχει αποκλει-
στεί μετά την καθίζηση που υπέστη στο κατώτατο σημείο του εξ αιτίας της ισχυρής νεροποντής που 

σημειώθηκε τον Μάιο του 2020. Στον διαγωνισμό προσήλθαν τέσσερις ενδιαφερόμενες εταιρείες και στις 4 
Νοεμβρίου η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού άνοιξε τις υποβληθείσες προσφορές και προ-
έκρινε ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία η οποία κατέθεσε την μεγαλύτερη έκπτωση. Ο δήμος Θέρμης 
προχώρησε στον διαγωνισμό έπειτα από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απορρίφθηκε 
το σχέδιο σύμβασης ανάθεσης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο ο οποίος είχε επιλεγεί μέσα από την κατ΄ 
επείγουσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
τονίζει ότι «οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού έτρεξαν ταχύτατα, λίγες μόνο μέρες μετά την 
κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 29 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός βγήκε στον ‘αέρα’ 
την Τρίτη 11 Οκτωβρίου με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών από τους υποψήφιους 
αναδόχους την 31η Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου έχουμε ήδη προσωρινό ανάδοχο. Μόλις ολοκληρωθούν 
οι από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες θα στείλουμε το σχέδιο σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο και 
αισιοδοξούμε ότι πολύ σύντομα θα μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας».
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Στις 4 Νοεμβρίου προέκυψε προσωρινός 
ανάδοχος για την κατασκευή της γέφυρας.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Σπύρος Γαντάς κατά την ημέρα έναρξης των εργασιών 
κατασκευής των κυκλικών κόμβων. 

Η διαμπερής κυκλοφορία στην οδό Απ. Κουγιάμη έχει αποκλειστεί από τις 7 Νοεμβρίου.

το λύκειο Μίκρας στα οποία φοιτούν 
όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από το Πλαγιάρι. Επίσης ο 
δρόμος αυτός εξυπηρετεί και πολλούς 
επαγγελματίες εκτός δήμου Θέρμης οι 
οποίοι μετακινούνται από και προς την 
ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας. 
4. Για την ανάθεση και ολοκλήρωση 
του έργου της κατασκευής της γέφυρας 
συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση και 
για τον επιπλέον λόγο επειδή τα μέτρα 
αποκλεισμού 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 απο-
τελεί έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρω-
θεί κατεπειγόντως, με όσο το δυνατόν 
πιο σύντομες διαδικασίες, εντός φυσικά 
των προβλέψεων της νομοθεσίας την 
οποία και ακολούθησε» σημείωσε ο 
κ. Παπαδόπουλος. Προσέθεσε δε, ότι 
«την ίδια γνώμη είχε και σύσσωμο το 
δημοτικό συμβούλιο, όπως βεβαίως 

και οι κάτοικοι των δύο Κοινοτήτων 
οι οποίοι πιέζουν, με το δίκιο τους, τα 
έργα αποκατάστασης του δρόμου να 
ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε δυστυχώς 
διαφορετική γνώμη». 
Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Θέρμης η 
διοίκηση του δήμου, παρά τις διαφωνίες 
της, ήταν υποχρεωμένη να σεβαστεί 
αυτήν την απόφαση μετά την οποία 
είχε δύο επιλογές: είτε να την εφεσι-
βάλλει, 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 δημο-
πράτηση 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 Πολι-
τείας να δοθούν αναθεωρήσεις στις 
τιμές βασικών υλικών που αφορούν την 
κατασκευή δημοσίων έργων, γεγονός 
που αναμένεται να προσελκύσει το ενδι-

αφέρον περισσότερων εργολάβων, για 
τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε και 
προχωρήσαμε αμέσως στη διενέργεια 
ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου, με καταληκτική ημερομη-
νία κατάθεσης προσφορών την 31η 
Οκτωβρίου».

Ξεκίνησαν τον πρωί της Δευτέρας 7 
Νοεμβρίου οι εργασίες κατασκευής 
των δυο κυκλικών κόμβων στην οδό 
Απόστολου Κουγιάμη και συγκεκριμένα 
στις διασταυρώσεις της με τις οδούς 
Ανδρέα Παπανδρέου και Αθανασίου 
Διάκου. Στο πλαίσιο της κατασκευής 
του έργου έχουν τεθεί σε ισχύ κάποιες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμέ-
να, από το πρωί της Δευτέρας η οδός 
Απ. Κουγιάμη έχει κλείσει στο ύψος 
του άλσους του Αγίου Τρύφωνα, στη 
διασταύρωση με το δρόμο Θέρμης 
– Χαριλάου, στην κάθοδο προς την 
εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μου-
δανιών. Έτσι, οι οδηγοί οι οποίοι χρη-
σιμοποιούν τον συγκεκριμένο δρόμο 
προκειμένου να εξέλθουν στην εθνική 
οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών 
θα πρέπει επιλέξουν άλλες διαδρομές. 
Επίσης η οδός Απ. Κουγιάμη παραμένει 
αποκλεισμένη, στα τμήματα στα οποία 
εκτελούνται οι εργασίες. Ειδικότερα, σε 
πρώτη φάση έχει κλείσει ο δρόμος στη 
διασταύρωση με την οδό Αθανασίου 
Διάκου και σε δεύτερη φάση θα κλεί-
σει και στη διασταύρωση με την οδό 
Ανδρέα Παπανδρέου. Η κυκλοφορία 
θα διεξάγεται από παρακαμπτηρίους 
οδούς και πιο συγκεκριμένα από τις 
οδούς Στ. Καζαντζίδη – Ματσούκα – 
Παναγή Τσαλδάρη. Η διάρκεια κάθε 
μίας φάσης θα είναι περίπου 45 ημέρες.
Η κατασκευή των δύο κυκλικών κόμ-
βων αποτελεί μέρος του έργου “Δια-
μόρφωση κυκλικών κόμβων οδού 

Κουγιάμη με οδούς Α. Παπανδρέου και 
Αθαν. Διάκου και λοιπές επεμβάσεις 
στο οδικό δίκτυο”. Το έργο, συνολικού 
προϋπολογισμού 502.000  ευρώ (με 
Φ.Π.Α.) υλοποιεί ο δήμος Θέρμης και η 
αρμόδια Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων. 
Περιελάμβανε επίσης την βελτίωση του 
ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Λήδα 
Μαρία και την ανάπλαση τμήματος της 
οδού Αγιορειτών Πατέρων, στο Τριάδι, 
τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Η κατασκευή των δύο κόμβων, μαζί με 
τον ήδη υπάρχοντα στη διασταύρωση 
της Κουγιάμη με την Παναγή Τσαλδάρη 
έχουν στόχο να βελτιώσουν τις συνθή-
κες οδικής ασφάλειας, μέσω του περι-
ορισμού της ταχύτητας των οχημάτων. 
Παρά το γεγονός ότι το μέγιστο όριο 
ταχύτητας είναι στα 40 χιλιόμετρα/ώρα, 
εντούτοις πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν 
υψηλές ταχύτητες, παρότι πρόκειται 
για δρόμο εντός οικισμού. Επιπλέον, 
η συγκεκριμένη οδός εξυπηρετεί και 
πολλές διαμπερείς μετακινήσεις από 
την περιοχή του Πανοράματος προς 
την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων 
Μουδανιών, επιβαρύνοντας ακόμη 
περισσότερο την κυκλοφορία.
Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:
– Κατασκευή  διαχωριστικών νησίδων 
σε κάθε έναν από τους τέσσερις κλά-
δους του κόμβου.
– Πλακόστρωση των πεζοδρομίων της 
οδού Απ. Κουγιάμη, Α. Παπανδρέου 
και Αθαν. Διάκου στην περιοχή των 
δύο κόμβων.

ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ξεκίνησε η κατασκευή των 
κυκλικών κόμβων στην 
οδό Απ. Κουγιάμη

– Ηλεκτροφωτισμό.
– Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης 
(προειδοποιητικές, ρυθμιστικές και 
πληροφοριακές).
– Διαγράμμιση οδοστρώματος (δια-
βάσεις, διαχωριστικές γραμμές κ.λπ.). 
Ο κάθε κόμβος στις διασταυρώσεις 
της οδού Απ. Κουγιάμη με τις οδούς 
Αν. Παπανδρέου και Αθ. Διάκου θα έχει 
ακτίνα 5,5 μ, ώστε να είναι εφικτή η 
κυκλοφορία και των βαρέων οχημάτων.
Σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Έργων Σπύρος 
Γαντάς σημείωσε πως «πρόκειται για 
ένα σημαντικό έργο για την ασφαλέ-
στερη κυκλοφορία των πολιτών και 
τη διέλευση των οχημάτων. Έχουν 
τοποθετηθεί οι απαραίτητες σημάνσεις 
προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων 
οι οποίες ισχύουν με την έναρξη του 
έργου την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου. Είναι 
έργο μεγάλης σημασίας προκειμένου 

να ρυθμιστεί η κυκλοφορία των οχη-
μάτων με την ταυτόχρονη μείωση της 
ταχύτητας στα συγκεκριμένα οδικά 
τμήματα.
Με τους κυκλικούς κόμβους εξυπηρε-
τείται καλύτερα η κυκλοφορία και μειώ-
νεται η πιθανότητα των ατυχημάτων. Οι 
κυκλικοί κόμβοι έχουν το πλεονέκτημα 
της διέλευσης των οχημάτων με ασφά-
λεια, χωρίς φωτεινούς σηματοδότες 
και τα κυκλοφοριακά προβλήματα 
που αυτοί δημιουργούν. Παράλληλα, 
δεν επιτρέπουν στους οδηγούς να 
αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες από 
κόμβο σε κόμβο. Ζητούμε την υπομονή 
και την κατανόηση όσων διέρχονται 
καθημερινά από αυτά τα σημεία καθώς 
για τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα 
υπάρξει μερική ταλαιπωρία, ωστόσο 
τα έργα είναι εντελώς απαραίτητα για 
την οδική ασφάλεια»..
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(κηπευτικά, σταφύλια, όσπρια, αρω-
ματικά φυτά, αυγά και πουλερικά, 
αιγοπρόβειο γάλα και κρέας, μέλι, 
μεταλλικό νερό, ζυμαρικά κ.ο.κ.). Ο 
σχεδιασμός περιλαμβάνει τη συγκρό-
τηση ενός συνεργατικού φορέα με 
στόχο τη μεταποίηση  τυποποίηση και 
προώθηση των τοπικών προϊόντων 
που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της 
περιοχής και στην απόκτηση γαστρο-
νομικής ταυτότητας, μιας και διαθέτει 
και πλούσια γαστρονομική παράδοση 
(προζυμένιο ψωμί και αρτοσκευάσμα-
τα, Περέκ, ποντιακά προϊόντα, χυλοπί-
τες, τραχανά, μαρμελάδες, γλυκά του 
κουταλιού, νερό Σουρωτή κ.ο.κ.). Ο κ. 
Παπαδόπουλος έκανε ειδική αναφορά 
σε κάποια τοπόσημα της περιοχής 
όπως το Φράγμα Θέρμης, αλλά και 
τα Λουτρά Θέρμης, για την ανάπτυξη 
των οποίων έχει υπογραφεί ειδικό 
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο 
Θεσσαλονίκης, καθώς και στις προο-
πτικές που ανοίγονται με τη δημιουργία 
των κινηματογραφικών στούντιο στην 
περιοχή των Βασιλικών. 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Στην παρέμβασή της η υφυπουργός 
κα. Ζαχαράκη είπε ότι η συνάντηση 
γίνεται σε μια θετική συγκυρία για τον 
τομέα του Τουρισμού. Ανέφερε πως 
τα έσοδα του πρώτου οκταμήνου του 
2022 ανήλθαν σε 12,7 δισ., “είμαστε 
πιο κάτω από το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2019, αλλά ξεπεράσαμε τους 
αρχικούς στόχους μας”. Η κα. Ζαχαρά-
κη υπογράμμισε πως «το υπουργείο, 
κινούμενο με σοβαρότητα και ταχύτητα 
έχει καταρτίσει ένα άρτιο στρατηγικό 
πλάνο για τον έγκαιρο και δημιουργικό 
σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Αιχμή 
του δόρατός μας είναι οι ειδικές μορφές 
τουρισμού. Γαστρονομία και οινοτου-
ρισμός, τουρισμός ευεξίας, ιαματικός 
τουρισμός, οικοτουρισμός, ορεινός και 
θρησκευτικός τουρισμός, αν δεν κάνω 
λάθος στην περιοχή σας εντοπίζονται 
δύο πολύ σημαντικά αξιοθέατα – πόλοι 
έλξης για το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό 
κοινό. Αναφέρομαι στον τάφο του Αγ. 
Παϊσίου καθώς και στο μοναστήρι Αγ. 
Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή. 
Σημαντικά τοπόσημα στα οποία πρέπει 

 Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος και η υφυπουργός Σ. Ζαχαράκη στη σύσκεψη.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, 
ο δήμος διαθέτει όλες τις προϋποθέ-
σεις ώστε να αναπτύξει τομείς του 
τουρισμού όπως θρησκευτικός, πολι-
τιστικός, συνεδριακός εκπαιδευτικός, 
περιπατητικός – περιηγητικός, ιαματικός, 
ευζωίας, γαστρονομικός κ.ο.κ. Ο κ. 
Παπαδόπουλος έκανε ειδική αναφορά 
στα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα 
της περιοχής, στα θρησκευτικά μνημεία 
και προσκυνήματα, στα πανέμορφα 
δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό 
κάλλος των ορεινών οικισμών, σε συν-
δυασμό με διάφορες δράσεις (Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πάρκο 
Βιοποικιλότητας), σημειώνοντας παράλ-
ληλα ότι ο δήμος έχει υποβάλλει φάκελο 
ενδιαφέροντος προς το υπουργείο 
Περιβάλλοντος για τη δημιουργία ενός 
επισήμου δικτύου ορεινών μονοπατιών. 

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι στα διοι-
κητικά όρια του δήμου Θέρμης υπάρχει 
το αεροδρόμιο, ενώ λειτουργούν πολλές 
και σημαντικές ξενοδοχειακές μονά-
δες. Υπάρχουν επίσης και σημαντικοί 
εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς 
(σχολές και αγρόκτημα του ΑΠΘ, το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, ΕΚΕΤΑ, 
ΝΟΕΣΙΣ, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Δασικών 
Ερευνών, Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
κ.ά.). “Με την πλειονότητα αυτών των 
φορέων έχουμε υπογράψει Μνημόνια 
Συνεργασίας για τη σχεδίαση κοινών 
προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και 
δράσεων με στόχο την ανάπτυξη της 
περιοχής”. 
Ο δήμαρχος Θέρμης αναφέρθηκε και 
στον παραγωγικό πλούτο της περιοχής 
η οποία παράγει μια σειρά από υψηλής 
ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Σ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

Συνεργασία υπουργείου Τουρισμού 
και δήμου Θέρμης για την τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής

Στη συνάντηση συμμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής. 

Η συνεργασία μεταξύ του δήμου Θέρμης και του υπουργείου Τουρισμού με σκοπό την εκπόνηση ενός 
Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης της περιοχής του δήμου Θέρμης και η ανάδειξή της 
ως εναλλακτικού τουριστικού προορισμού βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας η οποία 

πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 31 Οκτωβρίου, στο πολιτιστικό κέντρο Θέρμης, παρουσία της 
υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη. Στη συνάντηση κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων 
των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του τουρισμού 
και οι οποίοι έθεσαν μια σειρά ζητήματα, αλλά και προτάσεις προς υλοποίηση. Όπως εξήγησαν ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και η κ. Ζαχαράκη, το υπουργείο Τουρισμού θα παράσχει κάθε δυνατή 
στήριξη προς τον δήμο προκειμένου να εκπονηθεί μια μελέτη η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη 
από τον δήμο Θέρμης του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης της περιοχής. Εισαγωγικά, ο δήμαρχος 
Θέρμης παρουσίασε συνοπτικά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής τα οποία μπορούν να αξιοποιη-
θούν προκειμένου να αναδειχθεί σε εναλλακτικό τουριστικό προορισμό. 
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Η ανάδειξη του δήμου Θέρμης 
ως σημαντικού τουριστικού 
προορισμού, αποτελεί βασι-

κή προτεραιότητα της διοίκησης 
του δήμου, ενταγμένη στο πλαίσιο 
της συνολικής αναπτυξιακής στρα-
τηγικής της για την περιοχή. Ένα 
αποφασιστικό βήμα προς αυτήν την 
κατεύθυνση είναι η ένταξη στο νέο 
Οργανισμό του δήμου, του τομέα 
της τουριστικής προβολής στις 
αρμοδιότητες του Γραφείου Επικοι-
νωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Με 
τις νέες αρμοδιότητες του Γραφείου 
ξεκινά ουσιαστικά, μεταξύ άλλων, η 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων 
η οποία θα αποτυπώνει την υφιστά-
μενη κατάσταση του παραγωγικού 
δυναμικού της περιοχής που έχει 
σχέση με τον τουρισμό. Συγχρόνως 
όλο το πληροφοριακό υλικό θα 
οργανωθεί σε δυναμικό σύστημα 
προκειμένου να αξιοποιηθεί στην 
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 
Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής 
Ανάπτυξης. Στόχος του Σχεδίου 
είναι η τουριστική ανάπτυξη να 
είναι βιώσιμη, με διαρκή οφέλη για 
την τοπική οικονομία και σταθερή 
συμβολή στη βελτίωση της κοινω-
νικο-πολιτιστικής ταυτότητας της 
περιοχής. Πολιτικές, μέτρα και δρά-
σεις σε άξονες όπως ο αγροδιατρο-
φικός τομέας, τομέας πολιτισμού 
αθλητισμού, εκπαίδευσης, έρευνας 
και υπηρεσιών, θα στοχεύουν στη 
συνεργασία και δικτύωση όλων των 
παραγωγικών μονάδων, ερευνητι-
κών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
μονάδων που είναι εγκατεστημένες 
και λειτουργούν στην περιοχή. Επί 
πλέον ο δήμος Θέρμης, και λόγω της 
γεωγραφικής θέσης του, της ποικι-
λίας του ανάγλυφου της περιοχής, 
της μεγάλης έκτασής του και της λει-
τουργίας υπερτοπικών υποδομών 
(αεροδρόμιο, πανεπιστήμιο κ.λπ.) 
προσφέρεται για γενικό/περιηγη-
τικό, συνεδριακό, εκπαιδευτικό, 
ιατρικό και θρησκευτικό τουρισμό.  

Οι πρωτοβουλίες και τα έργα που θα 
υποστηρίζονται μεθοδικά και συστημα-
τικά, θα υπηρετούν τον γενικό στόχο της 
δυναμικής τουριστικής ανάπτυξης. Στην 
κατεύθυνση αυτή, με πρόγραμμα, οργά-
νωση και συνέργειες, ο δήμος Θέρμης 
διαμορφώνει μία εξωστρεφή στρατηγική, 
που στον πυρήνα της είναι η ιδέα «δήμος 
Θέρμηςτουριστικός προορισμός». Τελικός 
σκοπός είναι να κατορθώσει η περιοχή 
μας να έχει μια αναγνωρίσιμη θέση στο 
χάρτη της τουριστικής αγοράς, εγχώριας 
και διεθνούς, ως ένας ιδιαίτερος πόλος 

έλξης επισκεπτών, με υψηλού επιπέδου 
ποιοτικές υπηρεσίες, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους. Να εδραιωθεί ο δήμος 
Θέρμης στη διεθνή κι εγχώρια κατάταξη 
των ταξιδιωτικών προτιμήσεων ως ένας 
κομβικός σταθμός επίσκεψης και παρα-
μονής, με ποικίλες δραστηριότητες και 
διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος 
στην ευρύτερη περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ήδη η 
πρώτη συνάντηση με τους εκπροσώπους 
των ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στο δήμο Θέρμης. 
Εκ μέρους του δήμου Θέρμης συμμετεί-
χαν η γενική γραμματέας Εύη Λάππα, η 
δημοσιογράφος Κατερίνα Θεοδώρου 
από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημο-
σίων Σχέσεων και ο ειδικός σύμβουλος 
του δημάρχου Αθανάσιος Σαρακίνος. Στη 
συνάντηση εξετάστηκαν ζητήματα που 
απασχολούν τον ξενοδοχειακό κλάδο και 
τέθηκαν οι προτεραιότητες και οι πρωτο-
βουλίες που πρέπει να ληφθούν το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα για την καλύ-
τερη δυνατή αξιοποίηση του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής, σε συνδυασμό 
με τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν 
με το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 
Θέρμης. Πρόκειται για μία ενταγμένη 
Πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.699.640,10€, όπου 
ο δήμος Θέρμης σε συνεργασία με την 
Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης 
και τη συμμετοχή επιχειρήσεων, προχωρά 
στην υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμ-
βάσεων που αφορούν στην ανάδειξη της 
ταυτότητας και την προβολή και προώθη-
ση της εμπορικής περιοχής, με την παροχή 
υπηρεσιών για τη δημιουργία Εικόνας & 
Εμπορικού Σήματος Εμπορικού Κέντρου.
Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που από κοι-
νού, δήμος και επαγγελματίες, προωθούν 
και έχουν με επιτυχία πραγματοποιήσει 
άλλωστε το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα, είναι και «η Λευκή Νύχτα» που 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατοντά-
δων πολιτών της περιοχής, καθώς και 
επισκεπτών.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα 
ακολουθήσει συνάντηση με τους Επαγ-
γελματίες Εστίασης και Εμπορίου καθώς 
και με τους επικεφαλής των τριών Επαγ-
γελματικών Ενώσεων που λειτουργούν σε 
Θέρμη, Βασιλικά και Μίκρα.

Ο δήμαρχος Θέρμης προσέφερε στην υφυπουργό ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα της περιοχής 
καθώς κρασιά δικής του παραγωγής.

Από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους 
των ξενοδόχων. να επενδύσει ο Δήμος για την ανάδειξή 

τους και την επιτυχημένη ένταξή τους 
στο τουριστικό προϊόν της Θεσσαλο-
νίκης ευρύτερα. Και φυσικά, έχουμε 
και άλλες μορφές όπως ο αθλητικός 
τουρισμός, ο περιπατητικός και ποδη-
λατικός τουρισμός έως τον ιατρικό και 
συνεδριακό τουρισμό στις οποίες η 
χώρα μας έχει κάθε λόγο να αξιώνει 
πρωταγωνιστικό ρόλο.»
Η υφυπουργός τόνισε πως το υπουργείο 
Τουρισμού αξιοποιεί το μεγαλύτερο 
πακέτο αναπτυξιακών προγραμμάτων, 
το οποίο για πρώτη φορά είναι διαθέ-
σιμο στην χώρα μας, για τον μετασχη-
ματισμό του ελληνικού τουρισμού προς 
αυτήν την κατεύθυνση. “Με το εμβλη-
ματικής αξίας Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και το νέο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχουν 
δρομολογηθεί μία σειρά επενδυτικών 
έργων για την δημιουργία νέων ή την 
αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών 
αλλά και την υποστήριξη έργων προβο-
λής εκατοντάδων εκατομμυρίων για την 
ανάπτυξη του ελληνικού εναλλακτικού 
τουρισμού: 
• Ορεινός τουρισμός (μονοπάτια, 

ορεινά καταφύγια και χιονοδρομικά 
κέντρα).

Σπουδαία ευκαιρία και για την δική 
σας περιοχή, καθώς ο Χορτιάτης προ-
σφέρει φοβερές προοπτικές τόσο για 
την ανάπτυξη περιπατητικών όσο και 
ποδηλατικών διαδρομών.
• Αναβάθμιση υποδομών για την προ-

ώθηση του ιαματικού τουρισμού
Άλλη μία μορφή τουρισμού με σπου-
δαίες ευκαιρίες ανάπτυξης: η πηγή της 
Σουρωτής μπορεί να δημιουργήσει, 
πέρα από τις υφιστάμενες, και άλλες 
ευκαιρίες εκμετάλλευσης και ανάδειξης 
του Δήμου σε σημαντικό αξιοθέατο για 
τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.
• Τουριστικοί λιμένες και μαρίνες.
• Καταδυτικά πάρκα για την ανάπτυξη 

του καταδυτικού τουρισμού.
• Έργα προβολής στο κομμάτι του 

γαστρονομικού τουρισμού και του 
αγροτουρισμού.

Είναι μερικά από τα έργα που θα χρη-
ματοδοτηθούν μέσω του νέου Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
Η κα. Ζαχαράκη ανέφερε επίσης ότι 
“για πρώτη φορά, εισάγουμε τον θεσμό 
των Οργανισμών Διαχείρισης και Προ-
ώθησης Προορισμού – γνωστών εδώ 
και δεκαετίες στο εξωτερικό. Από την 

άλλη, εξοπλίσαμε τους δήμους με ακόμη 
περισσότερα, ευέλικτα και άρα αποτε-
λεσματικά εργαλεία για την τουριστική 
προβολή για τους ΟΤΑ. Πλέον ο κάθε 
δήμος δεν έχει μόνον την πρωτοβουλία 
της κατάρτισης του δικού του σχεδια-
σμού για την ανάπτυξή του. Έχει μέσα 
σύγχρονα και αποτελεσματικά ώστε 
ο σχεδιασμός του να πάρει σάρκα και 
οστά, να ενεργοποιήσει κάθε κύτταρο 
παραγωγικότητας και δημιουργικότητας 
το οποίο διαθέτει”.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρό-
σωποι του ΑΠΘ (Στράτος Στυλιανίδης 
αντιπρύτανης, Γιώργος Αρσένος διευ-
θυντής εργαστηρίου Ζωοτεχνίας), του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου (Αριστοτέλης 
Λυμπερόπουλος), του ΝΟΕΣΙΣ (Ανδρέας 
Οικονόμου), του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Ελένη 
Μπαλούτα), του Hyatt Regency (Έλενα 
Μπινιάρη, Μιχάλης Πούλος), των τριών 
Ενώσεων Επαγγελματιών και Εμπόρων 
του δήμου (Θέρμης Στάθης Πιστέλας, 
Μίκρας – Απόστολος Ζαφειρίου, Βασιλι-
κών – Όλγα Γιανιού), του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Κλεόβου-
λος Θεοτόκης, Φανή Μπλιούμη), των 
ξενοδόχων της περιοχής (Χαράλαμπος 
Τσακούμης), των επιχειρήσεων τουρι-
στικών λεωφορείων (Σταύρος Πεζίκο-
γλου), της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. (Ιάκωβος 
Σαρρηγιάννης), του Συμβουλίου Νέων 
δήμου Θέρμης (Σταύρος Παπαγιάννης), 
καθώς και εκπροσώπηση από τρία μέλη 
του Πρότυπου Συνεταιρισμού Γυναι-
κών Αγίου Αντωνίου κ.ά. Παρέστησαν 
κατά την έναρξη της συνάντησης οι 
βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου και 
Σάββας Αναστασιάδης, ενώ απηύθυ-
νε χαιρετισμό η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. Το 
“παρών” έδωσαν επίσης ο περιφερει-
ακός σύμβουλος Κώστας Πάλλας, οι 
αντιδήμαρχοι Απόστολος Τσολάκης, 
Στέλιος Αποστόλου, Σπύρος Γαντάς, 
Λάκης Μωραΐτης, Στέλιος Γκιζάρης, 
Κώστας Κουγιουμτζίδης, ο δημοτικός 
σύμβουλος Χρήστος Φάσσας κ.ά. 
Στο περιθώριο της συνάντησης εργα-
σίας ο δήμαρχος Θέρμης προσέφερε 
στην υφυπουργό ένα καλάθι με τοπικά 
προϊόντα της περιοχής καθώς κρασιά 
δικής του παραγωγής και την ευχαρί-
στησε για τη στήριξη που παρέχει στις 
προσπάθειες που καταβάλλει ο δήμος 
για να αναδειχθεί ως ένας εναλλακτικός 
Τουριστικός προορισμός.

Συνάντηση με τους 
εκπροσώπους του 
ξενοδοχειακού κλάδου
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Την αναστολή του τέλους ταφής 
απορριμμάτων που επιβλήθηκε 
στους δήμους, βάσει του νόμου 
4819/2021, αποφάσισε ομόφωνα η 
Περιφερειακή Ένωση των Δήμων 
της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ). 
Στη διάρκεια συνεδρίασής του το Δ.Σ 
της ΠΕΔΚΜ επικύρωσε την απόφαση 
που είχε λάβει τον περασμένο Ιανου-
άριο, ζητώντας την αναστολή, για 
δύο χρόνια, της επιβολής του τέλους 
ταφής απορριμμάτων, δεδομένου ότι 
θα ανατρέψει σημαντικά τους προϋ-
πολογισμούς των δήμων στη δύσκολη 
περίοδο που έχει διαμορφώσει η 
εκτόξευση του ενεργειακού κόστους.
Στην τοποθέτηση του για το θέμα 
ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος 
Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζί-
δης, τόνισε χαρακτηριστικά πως για 
το τέλος ταφής δεν μπορεί να τεθεί 
καν συζήτηση διότι δεν χωράει στους 
προϋπολογισμούς των δήμων. «Είναι 
αυτονόητο ότι αυτό το τέλος δεν μπο-
ρεί να πληρωθεί από τους προϋπολο-
γισμούς των δήμων, λόγω της δύσκο-
λης οικονομικής συγκυρίας και της 
ενεργειακής κρίσης και ως εκ τούτου 
επαναδιατυπώνουμε την ομόφωνη 
απόφαση που λάβαμε ήδη» δήλωσε ο 
κ. Καϊτεζίδης.
Ειδικότερα, με την απόφαση που 

έλαβε το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ, ζητά την 
αναστολή, για δύο χρόνια (μέχρι 
31-12-2023), της επιβολής του τέλους 
ταφής αστικών αποβλήτων καθώς 
επιβαρύνονται και μάλιστα υπέρμετρα 
οι δήμοι της χώρας, ενώ έχουν σαφώς 
τη μικρότερη ευθύνη για τις πολύχρο-
νες καθυστερήσεις στην εγκατάσταση 
και λειτουργία Μονάδων Επεξεργα-
σίας (ΜΕΒΑ-ΜΕΑ), που έπρεπε να 
θεσμοθετηθούν και να δημιουργη-
θούν με ευθύνη της Πολιτείας.
Eπισημαίνει ότι στην παρούσα χρονική 
συγκυρία δεν μπορεί να εισπραχθούν 
πρόσθετα δημοτικά τέλη, καθώς ο 
καθορισμός γίνεται τον Οκτώβριο 
κάθε έτους και η συγκυρία της παν-
δημικής έξαρσης και της ενεργειακής 
κρίσης δεν αφήνει περιθώρια για 
περαιτέρω επιβάρυνση των δημοτι-
κών προϋπολογισμών και πολύ περισ-
σότερο για μετακύλιση του τέλους 
στις πλάτες των πολιτών.
Επιπλέον η ΠΕΔΚΜ ζητά η επιβολή 
του τέλους, να επιβαρύνει δίκαια και 
αναλογικά τους υπόχρεους δήμους και 
τους ΦοΔΣΑ, και όχι οριζόντια.
Στην ίδια συνεδρίαση της ΠΕΔΚΜ, 
τέθηκε και το θέμα της απόφασης 
ακύρωσης της προκήρυξης του 
ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι» που έλαβε το Συμβούλιο 

της Επικράτειας (ΣτΕ). Συγκεκριμένα 
με την απόφαση αυτή ακυρώνεται η 
προκήρυξη «4Κ/2020/13.5.2020» και 
καταργείται η αναγνώριση της «ειδι-
κής εμπειρίας». Αποτέλεσμα είναι ότι 
σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι, 1.200 
από τα 2.909 άτομα να μένουν εκτός. 
Το Δ.Σ της ΠΕΔΚ, αναγνωρίζοντας 
ότι το πρόγραμμα είναι η ναυαρχί-

δα των κοινωνικών προγραμμάτων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει 
αποδεδειγμένα συμβάλει τα μέγιστα 
στην ελληνική κοινωνία από το 1998 
αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει να 
υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση 
και να συμπεριληφθούν όλοι οι εργα-
ζόμενοι που σήμερα υπηρετούν στο 
«Βοήθεια στο Σπίτι». .

ΖΗΤΑ Η ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Να ανασταλεί το τέλος ταφής απορριμμάτων

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Αλλαγές στη χρήση των 
γραμματοθυρίδων 

Η 
διανομή της αλληλογραφίας 
για πολλούς κατοίκους του 
δήμου Θέρμης γίνεται μέσω 
της χρήσης γραμματοθυρί-

δων, ακόμη και στις περιπτώσεις που 
οι κατοικίες τους βρίσκονται εντός 
των οικισμών (εντός σχεδίου πόλης). 
Το καθεστώς αυτό έχει ήδη αλλάξει 
καθώς πλέον, τα ΕΛΤΑ κάνουν διανομή 
της αλληλογραφίας κατ’ οίκον, στις 
περιπτώσεις που οι κατοικίες βρί-
σκονται εντός των οικισμών. Για τον 
λόγο αυτόν παρακαλούνται θερμά οι 
χρήστες γραμματοθυρίδων, των οποί-
ων οι οικίες βρίσκονται στην περιοχή 
της επέκτασης Θέρμης – Τριαδίου να 
επιστρέψουν τα κλειδιά της γραμμα-
τοθυρίδας τους στο δήμο Θέρμης έως 
το τέλος του έτους 2022. Επισημαίνεται 
ότι για να παραλαμβάνουν την αλληλο-
γραφία στην κατοικία τους θα πρέπει να 
τηρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις:

1. Να έχει τοποθετηθεί στην οδό κατοι-
κίας τους πράσινη πινακίδα με το όνομα 
της οδού. Εάν σε κάποιες περιπτώσεις 
δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα με το 
όνομα της οδού, η διαδικασία τοπο-
θέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του έτους και σε αυτήν 
την περίπτωση παρατείνεται αντίστοι-
χα ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών 
των θυρίδων. 
2. Να έχει τοποθετηθεί σε εμφανές 
σημείο της κατοικίας πινακίδα με τον 
αριθμό του ακινήτου. Σε περίπτωση 
που υπάρχουν κατοικίες χωρίς αριθμό 
οι κάτοικοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
για την αριθμοδότηση ενός ακινήτου, 
είναι απαραίτητη η κατάθεση αίτησης 
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, συνοδευόμενη από το 
στέλεχος της οικοδομικής άδειας και 
το τοπογραφικό που τη συνοδεύει. 
Παρακαλούνται οι χρήστες θυρίδων οι 

οποίοι μπορούν πλέον να κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ να ολοκλη-
ρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες 
για την αλλαγή της ταχυδρομικής τους 
διεύθυνσης, προκειμένου να επιστρέ-
ψουν τα κλειδιά της θυρίδας τους στο 
Δήμο (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, 
ισόγειο Δημαρχείου) το αργότερο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Παράλληλα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες των ΕΛΤΑ, οι 
κάτοικοι θα πρέπει να μεριμνήσουν 

ώστε να υπάρχει στην κατοικία τους 
γραμματοκιβώτιο προκειμένου να 
τοποθετείται εκεί η αλληλογραφία 
τους. 
Οι χρήστες των γραμματοθυρίδων οι 
οποίοι διαμένουν στην εκτός σχεδίου 
περιοχή συνεχίζουν να εξυπηρετούνται 
όσον αφορά στη διανομή της αλληλο-
γραφίας τους από τις γραμματοθυρί-
δες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
2313300700,701,774 .
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ΠΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για 
εξόφληση οφειλών 
προς τη ΔΕΥΑΘ

Δ
υνατότητα εξόφλησης οφειλών προς τη 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης του δήμου Θέρμης παρέχουν νέες 
ευνοϊκές ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν 

ακόμη και την πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων. 
Ειδικότερα σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για οφειλές 
έως και 3.000 ευρώ προβλέπονται τα εξής:

• με εφάπαξ καταβολή των οφειλόμενων 
διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων

• με εξόφληση σε 2 έως 6 δόσεις, 
απαλλαγή προσαυξήσεων κατά 85% 

• 7 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή 
προσαυξήσεων κατά 75% 

• 13 έως 18 δόσεις, με απαλλαγή 
προσαυξήσεων κατά 65% 

• 19 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 
προσαυξήσεων κατά 50% 

Για οφειλές μεγαλύτερες των 3.000 ευρώ προβλέ-
πονται τα εξής: 

• 36 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων 
κατά 35% 

• 48 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 
κατά 25%   

• 60 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 
κατά 10% 

Το ελάχιστο ποσό καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ 
και η δυνατότητα ένταξης σε αυτό το πακέτο των 

ευνοϊκών ρυθμίσεων για οικιακούς καταναλωτές 
και επιχειρήσεις είναι έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. 
Για τις οφειλές τους προς τη ΔΕΥΑΘ οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται και να καταθέτουν 
αιτήσεις στο ταμείο της Δημοτικής Επιχείρησης, 
ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
καλούν στο τηλέφωνο 2310460530. 

Με δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος καλεί τους πολίτες να απευθυνθούν 
προς τη ΔΕΥΑΘ προκειμένου να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητες των νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων εξό-
φλησης των οφειλών τους. «Με το νέο πακέτο των 
ρυθμίσεων δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους 
καταναλωτές, είτε είναι οικιακοί καταναλωτές είτε 
επιχειρήσεις, να εξοφλήσουν τις παλιές οφειλές τους, 
ακόμη και σε βάθος πέντε χρόνων, με παράλληλη, 
ανάλογη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις. Καλώ 
τους πολίτες να αξιοποιήσουν αυτές τις ρυθμίσεις 
οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές», σημειώνει ο 
δήμαρχος Θέρμης.  

ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ

Αντιπολεμικό μήνυμα 
εξέπεμψαν Έλληνες και 
Ουκρανοί   
Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στο Μονοπή-
γαδο του δήμου Θέρμης εκδήλωση αφιερωμένη 
στην Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, με τη συμμετοχή 
Ουκρανών προσφύγων οι οποίοι φιλοξενούνται 
στο χωριό, αλλά και εκπροσώπων της Ουκρανικής 
κοινότητας στην Ελλάδα. Στόχος της εκδήλωσης 
ήταν να εκπέμψει ένα καθαρό αντιπολεμικό μήνυμα 
εκφράζοντας την αντίθεση στον πόλεμο που γίνεται 
στην Ουκρανία, καθώς και την συμπαράσταση και 
την αλληλεγγύη προς το δοκιμαζόμενο Ουκρανικό 
λαό και τους υκρανούς πρόσφυγες. Την εκδήλωση 
διοργάνωσαν από κοινού ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μονοπήγαδου και η Ουκρανική Κοινότητα στην 
Ελλάδα. Στο Μονοπήγαδο, ένα μικρό προσφυγικό 
χωριό Ποντίων, οι κάτοικοι φιλοξενούν εδώ και 
περίπου επτά μήνες, πρόσφυγες από την Ουκρανία 
οι οποίοι βρέθηκαν στη χώρα μας μετά τη ρωσική 
εισβολή. Έχουν προσφέρει τα σπίτια τους και σε 

συνεργασία με το δήμο Θέρμης, τις κοινωνικές 
υπηρεσίες του και τη στήριξη τοπικών επιχειρή-
σεων, τους προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν τα εγκαίνια της 
έκθεσης «Ουκρανοελληνική Φιλία» η οποία φιλο-
ξενείται στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου. 
Στην έκθεση φιλοξενούνται και παραδοσιακές 
φορεσιές από την Ουκρανία τις οποίες διέθεσε 
η Ουκρανική κοινότητα στην Ελλάδα. 
Η εκδήλωση άνοιξε με την ανάκρουση των εθνι-
κών ύμνων της Ελλάδας και της Ουκρανίας. 
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον πρόεδρο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μονοπήγαδου Παναγιώτη 

Μπατατόλη, τον αντιδήμαρχο Απόστολο Τσολάκη, 
τον βουλευτή Σωκράτη Φάμελλο, τους εκπρο-
σώπους των προξένων της Ουκρανίας και της 
Γεωργίας, καθώς και της Ουκρανικής κοινότητας 
στην Ελλάδα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη 
«Συναυλία Ειρήνης» στην οποία συμμετείχαν 
ουκρανική χορωδία και γεωργιανή χορευτική 
ομάδα. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν 
επίσης οι αντιδήμαρχοι Στέλιος Αποστόλου 
και Λάκης Μωραΐτης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ 
Γιώργος Αγγέλου, καθώς και πολλοί κάτοικοι του 
Μονοπήγαδου. 

Εργασίες εξωραϊσμού 
στα Κοιμητήρια Πλαγιαρίου
Παρεμβάσεις για τον εξωραϊσμό και τη λειτουργική 
αναβάθμιση στον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού 
νεκροταφείου Πλαγιαρίου, πραγματοποιεί η αντιδη-
μαρχία Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Τις τελευταίες 
ημέρες έχουν γίνει κλαδεύσεις δέντρων, φύτευση 
λουλουδιών, εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματι-
σμού στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του χώρου 
του νεκροταφείου καθώς και στο οστεοφυλάκιο κ.ο.κ. 
«Πραγματοποιούμε εργασίες εξωραϊσμού στο Κοιμη-
τήριο Πλαγιαρίου το οποίο είναι πλέον πιο καθαρό, 
αισθητικά αναβαθμισμένο και με περισσότερο πράσι-
νο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αρμόδια υπηρεσία, 
καθώς και τους εργαζόμενους για την προσπάθεια που 
καταβάλλουν, σε έναν δύσκολο και απαιτητικό τομέα, 
όπως είναι αυτός του πρασίνου. Η υπηρεσία μας, με 
όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτει και με τη 
στήριξη του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου 
ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες όλων των Κοινο-
τήτων του δήμου μας, δίνοντας λύσεις και φέρνοντας 
αποτελέσματα», δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Αργύρης Μωραϊτης. 
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Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση, το Κέντρο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης  
HYPERLINK «http://www.thessintec.eu/»Thess 
INTEC (Thessaloniki Innovation & Technology 
Center), είναι μια πρωτοβουλία του ιδιωτικού 
τομέα, με τη συμμετοχή των φορέων της πόλης 
και την πλήρη υποστήριξη της Πολιτείας. Θα 
δημιουργηθεί σε έκταση 760 στρεμμάτων του 
δήμου Θερμαϊκού δίπλα στο Αεροδρόμιο της 
Θεσσαλονίκης που παραχώρησε ειδικά γί αυτό το 
σκοπό το Δημόσιο στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινο-
τομίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του  HYPERLINK 
«https://www.thessinnozone.gr/wp-content/
uploads/2021/01/N.-4690_2020_ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ.
pdf?x72483»Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Ά 104). Η δημι-
ουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 
4ης γενιάς όπου καταξιωμένες επιχειρήσεις θα 
εγκαταστήσουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης 
και ερευνητικές ομάδες θα συνεργαστούν με βιο-
μηχανικούς και επιχειρηματικούς εταίρους τόσο 
από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ήταν 
ένας από τους βασικούς στόχους της Αλεξάνδρειας 

Ζώνης Καινοτομίας και η επιλογή συνεργασίας με 
τον ιδιωτικό τομέα (Thess INTEC) για την επίτευξή 
του, καταδεικνύει την πεποίθηση ότι μόνο μέσα 
από συνέργειες μπορεί η Ελλάδα να δημιουργήσει 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής. 

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Εικοσιπέντε εθελοντικές Ομάδες 
από Ελλάδα και Βουλγαρία 
συμμετείχαν στο τριήμερο δρά-
σης στο πλαίσιο της άσκησης 

ΑΙΓΙΣ 2022 που πραγματοποιήθηκε 7, 
8 και 9 Οκτωβρίου στην περιοχή του 
Φράγματος Θέρμης. Η 11η άσκηση Εθε-
λοντικών Οργανώσεων «ΑΙΓΙΣ 2022» την 
οποία διοργάνωσε ο Δήμος Θέρμης και οι 
εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου, σε συνεργασία με 
την «Ελληνική Ομοσπονδία Εθελοντικών 
Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας» 
και την υποστήριξη του «Δικτύου για 
την υποστήριξη της λειτουργίας και την 
εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων 
Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσι-
κών καταστροφών», περιελάμβανε 
έρευνα και διάσωση σε ερείπια καθώς 
και απεγκλωβισμό μαθητών από σχο-
λείο, έπειτα από σεισμό, έρευνα και 
διάσωση σε ορεινή περιοχή με χρήση 
σχοινιών, έρευνα και διάσωση στο νερό, 
απεγκλωβισμό ατόμων από τροχαίο ατύ-
χημα, δασοπυρόσβεση, εγκατάσταση 
και διαχείριση καταυλισμού θυμάτων 
από φυσικές καταστροφές.

Στην άσκηση συμμετείχαν 25 Εθελο-
ντικές Οργανώσεις: Ελληνική Ένωση 
Έρευνας και Διάσωσης Θεσσαλονίκης, 
Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Κατα-
στροφών (Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ.), Εθελοντική 
Ομάδα Φιλύρου Χορτιάτη,Επίλεκτη 
Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων 

Δυνάμεων, ΕΘΟΠΑΚ Θερμαϊκού, ΕΘΟΠ-
ΠΑΚ ΕΠΑΝΩΜΗΣ, Εθελοντές Πολιτικής 
Προστασίας Δήμου Θέρμης, Εθελοντές 
Πολιτικής Προστασίας Μίκρας Δήμου 
Θέρμης, ΕΤΑΚ Καστοριάς, ΕΟΕΔ Μεσο-
λογγίου, ΕΟΔ Ροδόπης, ΛΕΦΕΔ ΧΑΛ-
ΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΘ.ΕΛ.Ο. ΔΡΥΜΟΥ, ΟΜΑΔΑ 
ΔΡΑΣΗΣ & ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΕΠΟΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ, Ε.Δ.Ο. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ, 
JEEP CLUB, Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών 
Θεσσαλονίκης, Ομάδα Διαχείρισης Κρί-
σεω (Ο.ΔΙ.Κ.), ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Εθελοντές 
Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος 
(Ε.Π.Π.Α.), ELITE Δ.ΠυλαίαςΧορτιάτη 
και δύο Εθελοντικές Ομάδες από τη 
Βουλγαρία.   

Στο συναυλιακό χώρο στο Φράγμα της 
Θέρμης υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος 
χώρος για το κοινό που έσπευσε να 
παρακολουθήσει όσα διαδραματίζονταν 
στο πλαίσιο της άσκησης, είτε ζωντανά, 
σε δράσεις οι οποίες εκτυλίσσονταν 
σε κοντινή απόσταση είτε μέσα από 
τις μεγάλες γιγαντοοθόνες όταν αφο-
ρούσαν επιχειρήσεις σε δασική ή άλλη 
περιοχή. 

Με την ολοκλήρωση της άσκησης ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος, αφού ευχαρίστησε όλες τις Ομά-
δες των Εθελοντών που συμμετείχαν 
σε αυτήν, αναφέρθηκε στη σημαντική 
αποστολή τους, που δεν είναι άλλη 
από την προστασία της ζωής, της υγείας, 
της περιουσίας των πολιτών, καθώς και 
του περιβάλλοντος και της πολιτιστι-

ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
25 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Εντυπωσιακή η άσκηση ΑΙΓΙΣ 2022

κής κληρονομιάς του τόπου μας από 
απειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, 
τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς κατα-
στροφές και απειλές που προκαλούν 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. «Οι Εθε-
λοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας 
συνδράμουν στο έργο της Πολιτείας και 
ειδικότερα του δήμου καθώς δρουν και 
υποστηρίζουν δράσεις και παρεμβάσεις 
έκτακτης ανάγκης για την εκπλήρωση 
της αποστολής τους, στο πλαίσιο των 
αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης 
και προσφοράς στο συνάνθρωπο. Η 
αποστολή τους είναι σημαντική και 
αναγκαία και στην κατεύθυνση αυτή ο 
δήμος θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό 
τους, αρωγός σε κάθε τους προσπάθεια 
ή ανάγκη», τόνισε ο δήμαρχος Θέρμης.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος 

Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης ο οποίος συντόνισε όλη 
αυτήν την διοργάνωση, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του τόσο για το επίπεδο 
ετοιμότητας των μελών των Εθελοντι-
κών Ομάδων, όσο και για την μεγάλη 
προσέλευση του κόσμου, καθώς τις 
διάφορες δράσεις της άσκησης παρακο-
λούθησαν περισσότερα από 3.500 άτομ

Ενημερωτική εκδήλωση για 
το Thess Intec
Το “παρών” στην ενημερωτική εκδήλωση σχετικά 
με την κατασκευή του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης 
Γενιάς «Thess Intec», στα όρια του δήμου Θερμα-
ϊκού με το δήμο Θέρμης, την οποία διοργάνωσε 
στην Περαία ο βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου 
έδωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο υφυπουργός 
Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας, ο πρύ-
τανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος 
και CEO του «Thess Intec» Νίκος Ευθυμιάδης και 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βόρειας 
Ελλάδας Σίμος Διαμαντίδης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο 
δήμαρχος Θερμαϊκού Γιώργος Τσαμασλής. Στο δικό 
του χαιρετισμό ο δήμαρχος Θέρμης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για τη θετική πορεία υλοποίησης 
του φιλόδοξου εγχειρήματος του «Thess Intec», 
χαρακτηρίζοντάς το «μεγάλο επίτευγμα για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης».

Μέλη από τις 25 Εθελοντικές Ομάδες που έλαβαν μέρος στην άσκηση

Ο δήμαρχος Θέρμης ευχαριστεί τα μέλη των Εθελοντικών Ομάδων. 
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Με τη δέουσα λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πολιτών πραγματο-
ποιήθηκε ο εορτασμός της εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 
1940» σε κάθε κοινότητα του δήμου Θέρμης. Το πρόγραμμα περι-

ελάμβανε γενικό σημαιοστολισμό από τις 8.00 το πρωί της 26ης μέχρι τη δύση 
του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου, φωταγώγηση των δημοσίων και δημοτικών 
κτιρίων τις βραδινές ώρες της 27ης & 28ης Οκτωβρίου. Στις 7.30 το πρωί της 
28ης σήμαναν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών και στις 10.30 έγινε η 
καθιερωμένη Δοξολογία.

Σε οικογένειες μαθητών της γειτονι-
κής Ιταλίας φιλοξενήθηκαν από τις 
24 έως 28 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία 

από δύο δασκάλους και τέσσερις μαθητές/
τριες του δημοτικού σχολείου Νέου Ρυσίου. 
Συγκεκριμένα η αντιπροσωπεία του σχολεί-
ου, στο πλαίσιο της δεύτερης κινητικότη-
τας του προγράμματος ERASMUS+ “Little 
Prince Embracing his European Friends on 
Challenged Earth” επισκέφθηκε την Ιταλία 
και συγκεκριμένα σχολεία που βρίσκονται 
στα χωριά Ripi και Torrice της επαρχίας 
Frosinone. Τα παιδιά εκτός από τη φιλοξενία 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχολι-
κού προγράμματος στις οποίες συμμετείχαν 
ενεργά εξασκώντας την αγγλική γλώσσα και 
δημιουργώντας κοινωνικούς δεσμούς με τα 
παιδιά από την Ιταλία, αλλά και από άλλες 
χώρες, όπως Κροατία, Ισπανία, Πολωνία και 
Ιρλανδία, τα οποία επίσης φιλοξενήθηκαν σε 
ιταλικές οικογένειες.
Κατά τη διάρκεια κοινής εκδήλωσης όλες οι αντι-
προσωπείες παρουσίασαν τα αποτελέσματα της 

δουλειάς τους από τη δεύτερη θεματική ενότητα 
για την υγιεινή διατροφή και τον υγιεινό τρόπο 
διαβίωσης και ανακάλυψαν το περιεχόμενο 
της τρίτης κάψουλας με θέμα τους πρόσφυγες. 
Οι εκπρόσωποι των χωρών πήραν μαζί τους 
ερωτήματα για να τα επεξεργαστούν και να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα στο επόμενο 
ταξίδι στην Ιρλανδία. Τέλος, στον ελεύθερο 
χρόνο τους ξεναγήθηκαν στο Casamari Abbey, 
στους καταρράκτες του γραφικού χωριού Isola 
Liri, στη βιβλιοθήκη  Giovardiana στο Veroli και 
περιηγήθηκαν στα πανέμορφα σοκάκια του, 
καθώς επίσης και στα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
και πλατείες της Ρώμης.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Λαμπρός ο εορτασμός της 
28ης Οκτωβρίου

Στην Ιταλία μαθητές/τριες του δημοτικού 
σχολείου Νέου Ρυσίου 

Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του δήμου Θέρμης 
ευχαριστεί θερμά την Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας και 
Ισότητας “Πνοή Ελπίδας” για την προσφορά της σε βρεφικό 

εξοπλισμό (καρότσια, καρεκλάκια φαγητού, ριλάξ, παρκοκρέβα-
τα), ιματισμό και παιχνίδια, προς τους βρεφικούς και παιδικούς 
σταθμούς του δήμου μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε 
καλή συνέχεια στο σημαντικό έργο που επιτελείτε. 

Με εκτίμηση

Η προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής

Μαρία Ασλανίδου

Αξιέπαινη πράξη
Ένα σπάνιο και αξιέπαινο περιστατικό συνέβη στα μέσα Νοεμβρίου 
στη Θέρμη. Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ειρήνη Χαζίρη, κόρη του οδοντογιατρού Μιχάλη Χαζίρη, βρήκε ένα 
πορτοφόλι έξω από σχολικό συγκρότημα, το οποίο έσπευσε να το 
παραδώσει στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης. Σύμφωνα με τους αστυ-
νομικούς το πορτοφόλι είχε μεταξύ άλλων και περίπου 1.300 ευρώ. 
Το πορτοφόλι ανήκε σε κάποιον εργολάβο ο οποίος κλήθηκε και το 
παρέλαβε από την Αστυνομία και ευχαρίστησε την φοιτήτρια για την 
πράξη της.

Στην Κοινότητα Θέρμης Τριαδίου πραγ-
ματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση 
στο Μνημείο των Ηρώων στην κεντρική 
πλατεία Θέρμης και εκφώνηση του πανη-
γυρικού της ημέρας από την διευθύντρια 
του 1ου Λυκείου Θέρμης κ. Νικολέττα 
Βαφείδου στο χώρο του Ηρώου. Ακο-
λούθησε απαγγελία ποιημάτων από τους 
μαθητές του 6ου Νηπιαγωγείου Θέρμης, 
κατάθεση στεφανιών στο Μνημείο των 
Ηρώων από τους μαζικούς φορείς, τήρη-
ση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του 
Εθνικού Ύμνου. Οι εορταστικές εκδηλώ-
σεις ολοκληρώθηκαν με την παρέλαση 
μαθητών, προσκόπων, συλλόγων στις 
οδούς Αγ. Νικολάου με κατεύθυνση στην 
οδό Δημητρίου και Καραολή. 
“Η σημερινή επέτειος υπογραμμίζει για 
μία ακόμη φορά πως το  έθνος μας παρα-
μένει ισχυρό μέσα από τη συλλογική 
μνήμη και τιμή όσων θυσιάστηκαν για 
να παραμείνει η Ελλάδα ανεξάρτητη, 
ελεύθερη, ισχυρή και δημοκρατική. Στις 
προκλήσεις της εποχής μας απαντάμε 
με ενότητα και πίστη στις αρχές και στα 
ιδεώδη που δόξασαν την Ελλάδα και 
τον Ελληνισμό. Ο ιστορικός δρόμος της 
πατρίδας και του λαού μας είναι ξεκά-
θαρος. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες 
και οι Έλληνες θα αγωνιστούν για την 

ελευθερία και την ανεξαρτησία απένα-
ντι σε οποιοδήποτε ξένο αμφισβητεί τα 
σύνορα και την ακεραιότητα της πατρίδας 
μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες 
και όλους τους Έλληνες», δήλωσε με την 
ευκαιρία της Εθνικής Επετείου ο δήμαρ-
χος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 
Σημειώνεται ότι η Εθνική Επέτειος τιμή-
θηκε σε κάθε τοπική κοινότητα του Δήμου 
Θέρμης με τέλεση Δοξολογιών στους 
Ιερούς Ναούς και μαθητικές παρελάσεις.
Τις εκδηλώσεις στην Θέρμη τίμησαν με 
την παρουσία τους οι βουλευτές Σάββας 
Αναστασιάδης και Σωκράτης Φάμελλος, η 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Μαγδαληνή Φιλιππιάδου, η 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Αθηνά Παπαδάκη, οι εντεταλμένοι δημο-
τικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Πονερίδης 
και Φανή Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος 
της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, ο πρόε-
δρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής Αχιλλέας Μεταλούλης οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι Άννα Τσιφτελίδου, Σάββας 
Φωτιάδης και Δήμητρα Χίνη, ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Θέρμης Τριαδίου Ευστά-
θιος Πιστέλας, η πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Βάσω Κωστοπούλου, θρησκευτικές και 
αστυνομικές αρχές του τόπου. 
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Στο δικό της χαιρετισμό η πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής των 
εκδηλώσεων και πρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου Νανά Παπαδάκη 
τόνισε ότι “οι εκδηλώσεις οι οποίες 
διήρκεσαν περίπου ενάμιση χρόνο, 
πραγματικά ξεσήκωσαν τα Βασιλικά, 
όλους τους φορείς, Δήμο, Κοινότητα, 
πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, 
σχολεία, αλλά και κάθε Βασιλικιώτη, 
που εθελοντικά προσέφερε στον κοινό 
στόχο, που δεν ήταν άλλος από να 
τιμηθεί η Μάχη και το Ολοκαύτωμα και 
να γίνει γνωστή η ιστορία του τόπου 
μας όχι μόνο στο Δήμο μας αλλά και 
σε όλη τη Μακεδονία και την Ελλάδα”.
Η κ. Παπαδάκη εξέφρασε τις ευχα-
ριστίες της στους εθελοντές Πολιτι-
κής Προστασίας καθώς και σε όλους 
τους εθελοντές Βασιλικιώτες όπως οι 
γυναίκες οι οποίες ύφαναν την μεγάλη 
ελληνική σημαία, προς τον ΛΑΧΟΣΥΒΑ, 
τη Θεατρική Ομάδα Βασιλικών, τον 
ΑΕΤΟ Βασιλικών, τη ΔΕΠΠΑΘ, τα μέλη 
των ΚΑΠΗ, τους εκπαιδευτικούς που 
βοήθησαν στη διοργάνωση, την Ελλη-
νική Αστυνομία, το Συμβούλιο Νέων 
Δήμου Θέρμης και φυσικά όλα τα μέλη 
της Οργανωτικής Επιτροπής καθώς και 
των δύο υποεπιτροπών Παιδείας και 
Επιστημονική. Η κ. Παπαδάκη έκανε 
ειδική μνεία στον Γιάννη Πολυράκη 
λέγοντας πως “ο ξαφνικός θάνατός 
του μας γέμισε θλίψη. Αποτέλεσε μαζί 
με άλλους την ψυχή των εκδηλώσε-
ων,  συνεργάστηκε με όλους, χωρίς 
να διαχωρίζει. Για μένα προσωπικά 
αποτέλεσε έναν συνεργάτη αναντικα-
τάστατο, που μου έλυνε τα χέρια , όπου 
προέκυπταν δυσκολίες. Ένας άνθρω-
πος  γνώστης της ιδιοσυγκρασίας των 
Βασιλικιωτών, αλλά και του τόπου, 
προσπαθούσε να τους αφουγκρα-
στεί και να συνθέσει απόψεις, ιδέες, 
συμπεριφορές. Ήταν πάντα έτοιμος να 
κόψει το γόρδιο δεσμό, προκειμένου 
να προχωρήσουμε παρακάτω. Αιωνία 
του η μνήμη…”. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
τόνισε ότι “με τον κύκλο εκδηλώσεων που διοργανώσαμε πετύχαμε να αναδεί-
ξουμε στο πανελλήνιο κοινό τα άγνωστα σε πολλούς γεγονότα της Μάχης και του 
Ολοκαυτώματος των Βασιλικών και την τεράστια συμβολή τους στην επιτυχία 
της ελληνικής επανάστασης του 1821. Με αυτές τις εκδηλώσεις κατορθώσαμε και 
τοποθετήσαμε και τα Βασιλικά στον χάρτη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. 
Αυτό ήταν ένα χρέος μας προς τους προγόνους μας οι οποίοι θυσιάστηκαν για 
την ελευθερία και ανεξαρτησία της πατρίδας μας”. Ο κ. Παπαδόπουλος συνεχάρη 
όσες και όσους μόχθησαν για την επιτυχία των εκδηλώσεων υπογραμμίζοντας 
ότι “δώσαμε την ευκαιρία στον κόσμο των Βασιλικών να εργαστούμε όλοι μαζί 
για έναν κοινό σκοπό και αποδείξαμε πως όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να 
πετύχουμε τα πάντα”. Ο δήμαρχος Θέρμης έκανε ειδική μνεία στο μέλος της 
Οργανωτικής Επιτροπής των εκδηλώσεων, Γιάννη Πολυράκη ο οποίος έφυγε 
αιφνίδια από τη ζωή το καλοκαίρι λέγοντας ότι “ο Γιάννης αγαπούσε τα Βασιλι-
κά, σκεφτόταν σαν Βασιλικιώτης χωρίς όμως τις συνήθεις αγκυλώσεις, και μου 
έλεγε πως ‘πρέπει να κάνουμε κάτι για τα Βασιλικά γιατί έχουν μείνει πίσω. Θα 
τον τιμήσουμε όπως του πρέπει, μόλις ολοκληρωθεί το έργο της ανάπλασης της 
πλατείας”. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά αυτό το έργο, το οποίο είχε ενταχθεί στις 
δράσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από τη Μάχη και το Ολοκαύτωμα 
των Βασιλικών ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η ανάπλαση της πλατείας επρόκειτο 
να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, αλλά έπειτα από αίτημα των επαγγελματιών 
της περιοχής, μετατέθηκε για το φθινόπωρο. Στο μεταξύ όμως, ο εργολάβος ο 
οποίος είχε αναλάβει το έργο δεν προσήλθε να υπογράψει και τώρα προχωράμε 
με τους υπόλοιπους μειοδότες ώστε μέσα στο επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν 
οι εργασίες”. Ο δήμαρχος σημείωσε πως “παράλληλα, κατασκευάζεται το μνημείο 
το οποίο θα δεσπόζει στη νέα πλατεία και θα τοποθετηθεί μόλις ολοκληρωθεί 
η ανάπλασή της”. 

ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ “ΦΩΦΗ ΠΑΤΙΚΑ”

Έπεσε η αυλαία των εκδηλώσεων 
“Βασιλικά 200 χρόνια”

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Νανά Παπαδάκη 
με τον πρόεδρο της Κοινότητας Λιβαδίου Δημήτρη Γουδήρα. 

Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του θερινού κινηματοθέατρου «Φώφη Πατίκα» 
στα Βασιλικά, η τελετή λήξης του κύκλου των εκδηλώσεων “Βασιλικά 200 χρόνια” που ήταν αφιερωμένες 
στη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη Μάχη και το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών. Η εκδήλωση ξεκίνησε 

με έναν φιλικό αγώνα Taekwondo, ακολούθησαν ομιλίες και τιμητικές απονομές σε πρόσωπα τα οποία συνέ-
βαλαν στη διοργάνωση και τέλεση των εκδηλώσεων και ολοκληρώθηκε με τους «Bouche Fermee”, οι οποίοι 
παρουσίασαν ένα κονσέρτο ορχηστρικής μουσικής με πρωτότυπες ενορχηστρώσεις έργων που συνοδεύονταν 
από προβολή σκηνών του ασπρόμαυρου κινηματογράφου. Παράλληλα, στη διάρκεια της εκδήλωσης, στον 
προαύλειο χώρο του θερινού κινηματοθέατρου λειτούργησε έκθεση ζωγραφικής. 
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ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το πλήρες πρόγραμμα του κύκλου 
εκδηλώσεων «Βασιλικά 200 χρόνια» 
παρουσίασε η δικηγόρος Πωλίνα Μπι-
ζέρα. Η τελετή έναρξης έγινε στις 13 
Ιουνίου 2021 στην πλατεία των Βασι-
λικών και με την Πορεία Μνήμης έως 
το σημείο της Μάχης. Ακολούθησαν 
πολλές εκδηλώσεις όπως:
• Λειτουργία διαδημοτικής έκθεσης 

Βιβλιοθηκών της Μακεδονίας που 
ήταν μια πρωτοβουλία του τμή-
ματος Βιβλιοθηκών της ΔΕΠΠΑΘ 
και η οποία στη συνέχεια μετα-
φέρθηκε και σε άλλες πόλεις της 
Μακεδονίας. 

• “Σπαράγματα Μνήμης”, μια 
συγκλονιστική παράσταση από 
τη Θεατρική Ομάδα Βασιλικών 
(4 Ιουλίου 2021). 

• Βραδιά παραδοσιακής μουσικής 
(18 Σεπτεμβρίου 2021).

• Προβολή του ντοκιμαντέρ του 
ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Θέρμης “Έλληνες 
Σώμα και Ψυχή” (25 Σεπτεμβρίου 
2021).

• Ημερίδα “Τα Βασιλικά και η ευρύ-
τερη περιοχή του 1821” (16 Οκτω-
βρίου 2021).

• Εσπερίδα με θέμα “Ανάπτυξη, η 
σύγχρονη επανάσταση” (4 Νοεμ-
βρίου 2021).

• Παρουσίαση του έργου της ανά-
πλασης της πλατείας και η φιλοτέ-
χνηση του νέου μνημείου από τον 
γλύπτη Κώστα Τσιάρα (12 Ιουνίου 
2022). 

• 
Παράλληλα διοργανώθηκαν: 
• Ιστορική έκθεση στην κοινότητα 

των Βασιλικών με επίσκεψη πολ-
λών σχολείων. 

• Διαγωνισμός δημιουργικής γρα-
φής και εικαστικών στα σχολεία.

• Καταγραφή ιστορικών γεγονότων 
σε ειδικό τόμο. 

• Γκράφιτι στο κτίριο του κινηματο-
θέατρου “Φώφη Πατίκα”. 

• Σημειώνεται επίσης, πως κάποιες 
από τις εκδηλώσεις ματαιώθηκαν 
λόγω της πανδημίας. 

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Ο πρόεδρος της κοινότητας Βασιλικών Αστέριος Καρακώτας στο σύντομο χαι-
ρετισμό του ευχαρίστησε το κοινοτικό συμβούλιο το οποίο εκπροσωπεί και όλη την 
τοπική κοινότητα Βασιλικών που με την ώθησή της πάρθηκε πρωτογενώς η απόφαση 
για ένταξη των Βασιλικών στο πρόγραμμα «Βασιλικά 200». Δήλωσε ότι είναι «από-
λυτα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο δήμος Θέρμης με μπροστάρη τον δήμαρχο 
κύριο Παπαδόπουλο με αγαθή συνεργασία ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία 
οι εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης των 200 χρόνων». Τελειώνοντας ο πρόεδρος της 
κοινότητας είπε πως το μήνυμα της ενότητας και της ομόνοιας είναι επίκαιρο για άλλη 
μια φορά όπως και τότε το 1821.
Στην τελετή λήξης έδωσαν το “παρών” η βουλεύτρια Δώρα Αυγέρη, ο περιφερει-
ακός σύμβουλος Κώστας Πάλλας, οι αντιδήμαρχοι Απόστολος Τσολάκη, Στέλιος 
Αποστόλου και Σπύρος Γαντάς, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών Αστέριος 
Καρακώτας ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος 
Αγγέλου, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου. 

ΕΠΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
Στη διάρκεια της τελετής λήξης απονεμήθηκαν μετάλλια και έπαινοι στους εξής: 
Αθανάσιο Γεροθανάση, τ. γραμματέα της Κοινότητας Βασιλικών, Νίκο Λογοθέτη 
για τη χορηγία για τη μεγαλύτερη σημαία στην Βόρεια Ελλάδα επιφάνειας 30 τ.μ. 
που ανέβηκε σε ύψος 55 μέτρων στην Τελετή Έναρξης, Γιώργο Γιαννιώτη που 
πρόσφερε αφιλοκερδώς την φημισμένη ντομάτα Βασιλικών στην βραδιά αναβί-
ωσης παραδοσιακών γεύσεων «Όπως Παλιά», Δημήτρη Γουδήρα, για το σύνολο 
της προσφοράς του στις εκδηλώσεις, ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ, για τη συμμετοχή τους στην 
εκδήλωση αφιερωμένη στη παραδοσιακή μουσική, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, για 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή στους μαθητικούς διαγωνισμούς δημιουργικής γραφής 
και εικαστικής έκφρασης, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, για την συμμετοχή τους 
με την παράσταση «Σπαράγματα Μνήμης», ΚΔΑΠμεΑ Αγκαλιάζω, για τη συμμετο-
χή τους με την παραγωγή του ντοκιμαντέρ με θέμα τη Μάχη και το Ολοκαύτωμα 
των Βασιλικών και στους συλλόγους ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  ΑΕΤΟ 
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΑΣ. TKD ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS, για τη συμμετοχή τους 
στις εκδηλώσεις. 
Επίσης απονεμήθηκαν έπαινοι στους νικητές μαθητικού διαγωνισμού Δημι-
ουργικής Γραφής:  Αναστασία Τάκου, 1ο Δ.Σ. Θέρμης, Στυλιανός Γαρίτσης, 
Δ.Σ. Αγ. Αντωνίου, Θοδωρής Ιορδανίδης + Γιώργος Λάγκας, 1ο Δ.Σ. Θέρμης, 
Ευστάθιος Καραμπάσης, 3ο Γυμνάσιο Θέρμης, Αναστασία Αστεριάδου, Γυμνά-
σιο Βασιλικών, Αθανάσιος Παΐσιος Παπουτσάκης, Γυμνάσιο Βασιλικών. Στους 
νικητές μαθητικού διαγωνισμού εικαστικής δημιουργίας: Βασίλης Τσιούντος,  
1ο Δ.Σ Τριλόφου, Γεωργία και Ευανθία Καζάκη, Δ.Σ. Ν.Ρυσίου, Πέτρος Γιά-
ντσε, Δ.Σ. Βασιλικών, Κωνσταντίνος Νούκαρης, Γυμνάσιο Βασιλικών, Δάφνη 
Κωφίδου, Γυμνάσιο Βασιλικών, Φρειδερίκη Σταμάτη, Γυμνάσιο Βασιλικών.   
Απονεμήθηκε ειδικό βραβείο συλλογικής μαθητικής προσπάθειας στο Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Αντωνίου Γ’ τάξη για τη δημιουργία του Βίντεο Stop Motion και 
στο Νηπιαγωγείο Αγ.Παρασκευής για το συλλογικό έργο εικαστικής έκφρασης. 
Επίσης, απονεμήθηκαν αναμνηστικά και έπαινοι για την ύφανση του ιστορικού 
λάβαρου σε αργαλειό 200 ετών, σε Αλέκα Μποχώρη, Αικατερίνη Γεροθανάση, 
Βασιλική Γιαννακούδη και Αχιλλέα Ζαλακώστα και στο ΚΑΠΗ Βασιλικών. 
Έπαινοι απονεμήθηκαν και στους επαγγελματίες αρτοποιούς και κρεοπώλες των 
Βασιλικών που προσέφεραν το παραδοσιακό ψωμί και λουκάνικο Βασιλικών και 
συμμετείχαν στη βραδιά αναβίωσης παραδοσιακών γεύσεων «Όπως Παλιά». Πρό-
κειται για τα κρεοπωλεία: «Γέργος Νίκος», “Δήμητρα Κυρκούδη», «Τριαντάφυλλος 
Βογιατζής», “Κώστας Αλωπούδης» και τα αρτοποιεία: «Καραμανώλης – Αλθαία», 
“Κουργιόζος», “Παπαϊωάννου», “Πανταζής» και “Αφοι Σαράντου». Τέλος, δόθηκαν 
μετάλλια στους οκτώ συμμετέχοντες στο φιλικό αγώνα Tae Kwon Do του συλλόγου 
Mars Βασιλικών καθώς και έπαινος στις Γιάννα Μπλόγκα και Αλέκα Σύρρου για 
την εθελοντική προσφορά τους στην προβολή του ντοκιμαντέρ του ΚΔΑΠμεΑ. 

Ο δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος με τον πρώην γραμματέα της Κοινότητας 
Αθανάσιο Γεροθανάση. 

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών 
Αστέριος Καρακώτας με την εκπρόσωπο του 

TKD ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS. 

Ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Πάλας 
με τον εκπρόσωπο των εθελοντών Πολιτικής 

Προστασίας. 

Η κοινοτική σύμβουλος Ρούλα Καραμανώλη 
με τον εκπρόσωπο του συλλόγου Mars Βασιλικών

Η παρουσιάστρια της εκδήλωσης 
Πωλίνα Μπιζιέρα 

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου με 
την καθηγήτρια εικαστικών του Κ.Δ.Α.Π Μ.Ε.Α 

Αγκαλιά-Ζω κ. Δήμητρα Κερεφιάδου.

Ο αντιδήμαρχος Στέλιος Αποστόλου με τους 
νικητές μαθητικού διαγωνισμού Δημιουργικής 
Γραφής Θοδωρή Ιορδανίδη και Γιώργο Λάγκα 

του 1ου Δ.Σ. Θέρμης. 

Ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γαντάς με τις Γιάννα 
Μπλόγκα και Αλέκα Σύρρου.

Ο αντιδήμαρχος Απόστολος Τσολάκης με την 
κοινοτική σύμβουλο Όλγα Γιανιού
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Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση 
χιλιάδων πολιτών στη «Γιορτή κάστα-
νου» η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 23 Οκτωβρίου στην κοινότητα 

Λιβαδίου του δήμου Θέρμης, έπειτα από παύση 
δύο χρόνων λόγω της πανδημίας. Από νωρίς το 
πρωί το χωριό κατακλύστηκε από επισκέπτες, 
από διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης, ακόμη 
και από γειτονικούς νομούς. Οι εκδηλώσεις 
ξεκίνησαν το πρωί με την πεζοπορία από την 
τοποθεσία «Τηγανάκι» (731μ. υψόμετρο) προς 
την ορεινή διαδρομή «Καλογερικό» (987μ. 
υψόμετρο) όπου οι συμμετοχές ξεπέρασαν 
τα  300 άτομα. Πολίτες κάθε  ηλικίας, μαζί 
με έμπειρους οδηγούς που τους κατεύθυναν 
έκαναν μία διαδρομή 7.300 μέτρων για περί-
που 2,5 ώρες μέσα σε ένα όμορφο φυσικό 
περιβάλλον. Αργά το μεσημέρι στην πλατεία 
του χωριού επικράτησε το αδιαχώρητο από 
τον κόσμο που είχε καταφτάσει εκεί από κάθε 
μέρος, τόσο με ΙΧ αυτοκίνητα όσο και με του-
ριστικά λεωφορεία. 
Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Λειβαδιω-
τών κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες, προσφέροντάς 
τους ψητά κάστανα, ενώ οι εθελοντές Πολιτικής 
Προστασίας ήταν εκεί για να διευκολύνουν την 
κίνηση και στάθμευση των οχημάτων.  
Στον σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θέρ-
μης Θεόδωρος Παπαδόπουλος ευχαρίστησε 
τους χιλιάδες επισκέπτες που κατέκλυσαν το 
Λιβάδι καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση της γιορτής, τον πρόεδρο της 

Κοινότητας Λιβαδίου Δημήτριο Γουδήρα και τα 
μέλη και τη διοίκηση τόσο την σημερινή όσο και 
την προηγούμενη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Λειβαδιωτών. 
«Κάθε χρόνο στο πλαίσιο της Γιορτής του κάστα-
νου παρότρυνα τον κόσμο να επισκέπτεται τον 
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς αυτόν τόπο, 
όμως φέτος θα συμπληρώσω και κάτι ακόμη. 
Με αφορμή τη στελέχωση και λειτουργία του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 
πέτρινο κτίριο εδώ στο Λιβάδι, σας παροτρύνω 
να φέρνετε και τα παιδιά σας στο ορεινό Λιβά-
δι, να απολαύσουν τη φύση και συγχρόνως να 
μάθουν πολλά και χρήσιμα στο Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης του δήμου Θέρμης. Όταν 
ολοκληρώνεται ένας στόχος τίθεται ένας νέος 
και αυτός δεν είναι άλλος από την επιδίωξή μας 
να γίνει ο δήμος μας τουριστικός προορισμός και 
στην κατεύθυνση αυτή, στον ολοκληρωμένο 
φάκελο που κατατέθηκε στο υπουργείο, σημα-
ντική θέση κατέχουν τα εξαιρετικής ομορφιάς 
μονοπάτια του Λιβαδίου και της Περιστεράς», 
σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος. 
Ολοκληρώνοντας υπογράμμισε για μία ακόμη 
φορά πως «η δημοτική αρχή με κάθε τρόπο 
θα προστατέψει το φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής και στο πλαίσιο αυτό αντιτάχθηκε στη 
λειτουργία λατομείου, ενώ ολοκληρώνει και τις 
διαδικασίας για την κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου στην περιοχή, ώστε σύντομα να μην 
υπάρχει η παραμικρή επιβάρυνση στο φυσικό 
περιβάλλον του χωριού».
Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν παρουσίαση 
χορών από χορευτικά συγκροτήματα του Πολι-
τιστικού Συλλόγου «Λειβαδιωτών» και τη λέσχη 
Ποντίων Θεσσαλονίκης. 
Στη Γιορτή κάστανου παρέστησαν η αντιπε-
ριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου, ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος Κωνσταντίνος Πάλλας, οι 
αντιδήμαρχοι Απόστολος Τσολάκης, Βασίλης 
Μουστάκας, Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης, 
Αργύρης Μωραΐτης, η εντεταλμένη δημοτική 
σύμβουλος Φανή Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος 
της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, η πρόεδρος της 
πρωτοβάθμιας σχολικής Επιτροπής Ευαγγελία 
Κούτρη, οι δημοτικοί Σύμβουλοι Άννα Τσιφτε-
λίδου και Δήμητρα Χίνη, τοπικοί σύμβουλοι κ.ά.   

ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

Χιλιάδες πολίτες στη «Γιορτή 
κάστανου»

Πάρκο Εθελοντισμού 
στην Περιστερά 
Την Εθελοντική Ομάδα Περιστεράς βράβευσε την 
Κυριακή 2 Οκτωβρίου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο του αγιασμού για 
την έναρξη λειτουργίας του «Πάρκου Εθελοντισμού 
Περιστεράς». Ο δήμαρχος εξήρε την προσφορά των 
εθελοντών τους οποίους συνεχάρη για την αστείρευτη 
αγάπη και ανιδιοτελή προσφορά τους στον τόπο τους 
και τους διαβεβαίωσε ότι ο δήμος Θέρμης και οι υπηρε-
σίες του θα βρίσκονται πάντα δίπλα στους εθελοντές, 
αρωγοί σε κάθε τους νέα πρωτοβουλία. Παράλληλα ο 
κ. Παπαδόπουλος  παρέδωσε τιμητική πλακέτα καθώς 
και ειδικές εκδόσεις του δήμου στον γηραιότερο των 
εθελοντών, Απόστολο Γουλιό. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής Β’ Θεσσα-
λονίκης Σωκράτης Φάμελλος, οι αντιδήμαρχοι Απόστο-
λος Τσολάκης, Βασίλης Μουστάκας και Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης, η εντεταλμένη σύμβουλος σε κοινω-
νικά θέματα Φανή Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Περιστεράς Δημήτρης Ντισλής, δημοτικοί 
και τοπικοί σύμβουλοι.  

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της Περιστεράς 
Δ. Ντισλής κηρύσσουν την έναρξη λειτουργίας του πάρκου. 

Ο δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος βραβεύει τον γηραιότερο των 
εθελοντών, Απόστολο Γουλιό

«Λούνα παρκ» της ανακύκλωσης 
στον Τρίλοφο με συμμετοχή 400 
παιδιών

Περίπου 400 μαθητές και μαθήτριες του 1ου και 2ου δημο-
τικού σχολείου Τριλόφου συμμετείχαν στη δράση 
ανακύκλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 

18 Οκτωβρίου 2022. Τη δράση διοργάνωσε ο δήμος Θέρμης 
δια της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Οι μικροί 
μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των δημοτικών 
σχολείων Τριλόφου, έλαβαν μέρος σε ένα πρωτότυπο 
παιχνίδι Λούνα Παρκ, το οποίο στήθηκε στην πλατεία της 
Κοινότητας και είχε ως θέμα του την εξοικείωση με την ιδέα 
της ανακύκλωσης. Συμμετέχοντας σε διάφορα παιχνίδια 
τα παιδιά έμαθαν παίζοντας και έπαιξαν μαθαίνοντας, για 
την αξία της ανακύκλωσης.Όπως είναι γνωστό ο δήμος 
Θέρμης ξεκίνησε εδώ και 15 χρόνια, για πρώτη φορά στη Β. 
Ελλάδα, το πρόγραμμα της χωριστής συλλογής ανακυκλώ-
σιμων υλικών συσκευασίας, μέσα από το σύστημα των μπλε 
κάδων, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίη-
σης Ανακύκλωσης, την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
Α.Ε. και άλλους δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο 
διάστημα αυτό κατάφερε να πετύχει σημαντικές επιδόσεις 
στον τομέα της ανακύκλωσης, καταλαμβάνοντας μία από τις 
υψηλότερες θέσεις μεταξύ των δήμων σε όλη την Ελλάδα.
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Το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού 
και Νέας Γενιάς Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με την 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα 
«Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης 
Μαθητών και Γονέων Δήμου Θέρμης» για γονείς, 
μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων του 
Δήμου. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή 
υποστήριξης και ενδυνάμωσης όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας του Δήμου. Συζητώντας με τις 
ψυχολόγους του προγράμματος δίνεται η δυνατότη-
τα σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, 
να εντοπίσουν και να επιλύσουν διαφωνίες και να 
χειριστούν δύσκολες καταστάσεις της καθημερινό-
τητας τους. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν 
στους δημότες του Δήμου Θέρμης.

ΓΟΝΕΙΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ 

Γονείς και παιδιά συχνά ζητάνε βοήθεια για προ-
βλήματα που τους απασχολούν και τους προκαλούν 
δυσκολία (σχέση με εαυτό, διαπροσωπικές σχέσεις, 
οικογενειακός και κοινωνικός περίγυρος, εκπαιδευ-
τική πορεία κ.ά.). Ατομικές συναντήσεις (με γονείς ή 
μαθητές/τριες ) και οικογενειακές συναντήσεις (με 
τους δύο γονείς, με όλη την οικογένεια ή τα ενδια-
φερόμενα μέλη της) πραγματοποιούνται κατόπιν 
ραντεβού στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ή και 
διαδικτυακά. Για το ραντεβού σας μπορείτε να 
καλείτε στο 2310463930 & 6983884876, Δευτέρα 
Παρασκευή: 9:00-15:00 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Βασική προτεραιότητα της δράσης είναι η επιμόρ-
φωση και στήριξη των εκπαιδευτικών προκειμένου 
να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η αποτελεσματι-
κότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η επαγγελμα-
τική εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που 
επιτυγχάνεται τόσο μέσω της τυπικής και άτυπης 
επιμόρφωσης όσο και από την καθημερινή τριβή και 
εμπειρία τους στο πεδίο, ενισχύει σε μεγάλο βαθμό 
την εκπαιδευτική διαδικασία και την ποιότητα της 
εκπαίδευσης που παρέχουν στους μαθητές/τριες. 

Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με γνώμονα τις 
ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα αιτήματα των 
διευθυντών των σχολείων και των εκπαιδευτικών. 

ΓΟΝΕΙΣ

Σκοπός των Σχολών Γονέων είναι η ενδυνάμωση 
των γονέων στην άσκηση του ρόλου τους. Οι γονείς 
συμμετέχουν σε μία σχολή γονέων με βάση το ανα-
πτυξιακό στάδιο των παιδιών τους, η θεματολογία 
διαμορφώνεται από τις ανησυχίες και τις ανάγκες 
των γονέων. Κάθε σχολή ολοκληρώνεται σε έναν 
κύκλο πέντε ή οκτώ δίωρων συναντήσεων. 

ΜΑΘΗΤΕΣ

Στη διάρκεια δίωρων, δια ζώσης ή διαδικτυακών 
συναντήσεων μπορούν να τεθούν και να συζητη-
θούν ποικίλα θέματα με τους μαθητές Α’βάθμιας ή 
Β’βάθμιας εκπαίδευσης όπως: 

• Η βία στην καθημερινότητα των μαθητών/
μαθητριών 

• Η διαφορετικότητά μου… η δύναμή μου! Εισα-
γωγή στην ενσυναίσθηση 

• Αποδοχή και απόρριψη: Πως αισθάνομαι όταν 
με απορρίπτουν; 

• Φίλοι και γονείς: σχέσεις σε σύγκρουση; 

• Κοινωνική ευθύνη και ενσυναίσθηση 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μετά τη λήξη 
του σχολικού ωραρίου, ώστε να μην επηρεάζουν 
και επηρεάζονται από το ωράριο λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η δράση αφορά στη διοργάνωση ημερίδων ειδικής 
θεματολογίας σε σημαντικά ζητήματα της επικαιρό-
τητας που αφορούν γονείς και εκπαιδευτικούς με 
γνώμονα την έγκυρη ενημέρωσή τους. Εισηγητές 
θα είναι άτομα με αποδεδειγμένη επαγγελματική 
και διδακτική εμπειρία σε κάθε θεματική που θα 
αναπτυχθεί.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Συμβουλευτική στήριξη σε γονείς, 
μαθητές, εκπαιδευτικούς 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμμετοχή στις Σχολές 
Γονέων δήμου Θέρμης

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις τρεις 
σχολές γονέων τις οποίες υλο-
ποιούν το Τμήμα Παιδείας και Δια 

Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Εθελο-
ντισμού σε συνεργασία με την ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του «Συμ-
βουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης 
Μαθητών & Γονέων Δήμου Θέρμης». 
Σκοπός των σχολών γονέων είναι η 
εκπαίδευση, η υποστήριξη και η ενδυ-
νάμωση των γονέων στην άσκηση του 
ρόλου τους, ώστε να ανταποκριθούν 
θετικά στην εξέλιξη των παιδιών τους 
και να προστατεύσουν την ψυχική 
υγεία, τόσο των παιδιών, όσο και των 
υπόλοιπων μελών της οικογένειας.

Οι συναντήσεις των Σχολών Γονέων 
απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων 
των ηλικιών, η χρονική διάρκεια κάθε 
συνάντησης είναι περίπου δύο ώρες 
και ολοκληρώνονται σε πέντε ή οκτώ 
συναντήσεις. Σε κάθε συνάντηση η 
ψυχολόγος/συντονίστρια της ομάδας 
αναπτύσσει τις απόψεις της επιστή-
μης, και με το διάλογο που ακολουθεί 
τα μέλη της ομάδας παρουσιάζουν τον 
προβληματισμό, τις απορίες και τις 

ανησυχίες τους. Η ομάδα των συμμε-
τεχόντων κυμαίνεται από 10 έως και 
18 άτομα. Η θεματολογία διαφοροποι-
είται και διαμορφώνεται με βάση τα 
ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων 
γονέων και την ηλικιακή βαθμίδα των 
παιδιών. Η δυναμική της ομάδας, οι 
ερωτήσεις και οι ανάγκες των γονέων 
σε συνδυασμό με την εισήγηση της 
ψυχολόγου καθιστούν κάθε θεματική 
μια διαφορετική βιωματική εμπειρία, 
ακόμη και εάν αφορά σε παρακολού-
θηση του ίδιου θέματος από γονείς 
που συμμετείχαν σε αντίστοιχες 
ομάδες στο παρελθόν. Επίσης, με 
την ολοκλήρωση της ομάδας δίνεται 
βεβαίωση συμμετοχής σε όσους 
γονείς το επιθυμούν.

Οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν 
τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως 
την ημέρα έναρξης της κάθε σχολής 
στο email: info@anatoliki.gr ή μέσω 
φαξ στο 2310.486203. Η συμμετοχή 
είναι δωρεάν.

Ειδικότερα το πρόγραμμα των σχολών 
είναι:

• Για γονείς με παιδιά που φοι-
τούν στους βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς του δήμου 
μπορούν να συμμετέχουν στις 
πέντε εβδομαδιαίες συναντήσεις 
με έναρξη την Πέμπτη 24 Νοεμ-
βρίου και ώρα 17:00-19:00.  (αίτη-
ση συμμετοχής).

• Για γονείς με παιδιά στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση (νηπια-
γωγείο δημοτικό) μπορούν να 
παρακολουθήσουν τις οκτώ 
εβδομαδιαίες συναντήσεις οι 
οποίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 
2 Νοεμβρίου, και ώρα 17:00-19:00 
(αίτηση συμμετοχής).

• Τέλος, για τους γονείς με παιδιά 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(γυμνάσιο – λύκειο) οι οκτώ συνα-
ντήσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 
8 Νοεμβρίου και ώρα 17.00 έως 
19.00 σε δεκαπενθήμερη βάση. 
(αίτηση συμμετοχής)

• Ο τόπος διεξαγωγής των συνα-
ντήσεων της κάθε σχολής γονέων 
θα ανακοινωθεί στους γονείς 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου (email) μόλις συγκεντρωθεί ο 
αριθμός αιτήσεων και θα επιλεγεί 
η περιοχή/το σχολείο με τις περισ-
σότερες συμμετοχές.

Σημείωση: θα υπάρξουν και επόμενοι 
κύκλοι σχολών γονέων (χειμερινός και 
εαρινός)

Υπεύθυνη Σχολών Γονέων: Ελευθερία 
Πήτα, Δευτέρα Παρασκευή, 08:00-
16:00, τηλ. 2310463930
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Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως 
αποκαταστάσεις βλαβών σε τσι-
μεντοστρωμένους και ασφαλτο-
στρωμένους δρόμους, σε πινακί-
δες ρύθμισης κυκλοφορίας, και 
ονοματοδοσίας οδών, καθρέφτες 
ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων, 
τοποθέτηση κώνων και εμποδίων 
πεζοδρομίων, επισκευές ξύλινων 
κατασκευών σε κοινόχρηστους 
χώρους (κιόσκια, παγκάκια, ξύλι-
να γεφυράκια κ.λπ.), υδραυλικές, 
οικοδομικές και ηλεκτρολογικές 
εργασίες και εργασίες ελαιοχρωμα-
τισμών σε κοινόχρηστους χώρους, 
δημοτικά και σχολικά κτίρια, σιδη-
ρουργικές εργασίες, κατασκευή 
επίπλων για διάφορες Υπηρεσίες 
του Δήμου, Δημοτικές Επιχειρήσεις, 
Νομικά Πρόσωπα, Σχολεία κ.λπ. 
 Από τα συνολικά 1.401 αιτήμα-
τα, τα 246 αφορούσαν αιτήματα 
σχολείων. Από τα συνεργεία του 
Τμήματος, ολοκληρώθηκαν τα 189 
και 22 επιπλέον που υποβλήθηκαν 
πριν από το Γ΄ τρίμηνο του 2022. 
Τα αιτήματα των σχολείων ήταν 
σχετικά με κατασκευές ή επισκευές 
επίπλων κι εξοπλισμού σχολείων 
(ντουλάπες, ερμάρια, καθίσμα-
τα, θρανία, πάγκοι, φελοπίνακες, 
πίνακες ανακοινώσεων, παγκάκια), 
θυρών και κουφωμάτων, ελαιο-
χρωματισμούς πάσης φύσεως, 
αποκαταστάσεις περιφράξεων 
(κιγκλιδώματα, τοιχεία), διάφορες 
σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικά 
κάγκελα, καγκελόπορτες, μεταλ-
λικές θύρες, κλαιδαριές, μικροί 
κάδοι απορριμμάτων), υδραυλικές 

επεμβάσεις σε χώρους ατομικής 
υγιεινής, αποκαταστάσεις βλαβών 
σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέ-
τευσης και απορροής ομβρίων 
(υδρορροές), επισκευές στο δίκτυο 
θέρμανσης και αντικαταστάσεις 
θερμαντικών σωμάτων, διάφο-
ρες οικοδομικές εργασίες (επιχρί-
σματα, δάπεδα, πλακοστρώσεις, 
κοιτοστρώσεις, πεζοδρόμια κτλ), 
ηλεκτρολογικές εργασίες (βραχυ-
κυκλώματα, αντικατάσταση φωτι-
στικών και λαμπτήρων, επισκευή 
σε πρίζες, επισκευή σε ηλεκτρικές 
κλειδαριές και κουδούνια, απο-
κατάσταση φωτισμού αύλειων 
χώρων, έκτακτες ανάγκες κ.τ.λ). 
Επίσης, σύμφωνα με τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο Βασίλη Μουστάκα 
το Τμήμα Συντήρησης δέχεται και 
διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα των 
πολιτών για καμένους λαμπτήρες 
στο δημοτικό φωτισμό οδών και 
κατά περίπτωση, διαβιβάζει σε 
εξωτερικούς συνεργάτες ή εκτελεί 
με δικά του συνεργεία ηλεκτρολό-
γων, τις εργασίες αποκατάστασης. 
Μέσα στο Γ΄ τρίμηνο του 2022, 
διαχειρίστηκε 455 αιτήματα πολι-
τών και προέδρων των τοπικών 
κοινοτήτων, που αφορούσαν στη 
συντήρηση του δημοτικού φωτι-
σμού (καμένοι λαμπτήρες). Προέβη 
σε αντικατάσταση 1.138 λαμπτή-
ρων, σε όλο το Δήμο Θέρμης για το 
φωτισμό οδών, παιδικών χαρών, 
κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών 
κτιρίων, καθώς και στην αντιμετώ-
πιση πολλών περιπτώσεων βραχυ-
κυκλωμάτων στο δίκτυο φωτισμού. 

Επιπλέον, το Τμήμα Συντήρησης:

Προέβη στην αποξήλωση επικίν-
δυνων οργάνων καθώς και στον 
αποκλεισμό παιδικών χαρών που 
στερούνται πιστοποίησης σε διά-
φορους οικισμούς, Νηπιαγωγεία 
και Παιδικούς Σταθμούς.  
 Συντήρησε ασφαλτοστρωμένους 
δρόμους και επισκεύασε φθορές, 
χρησιμοποιώντας 21 τόνους ψυχρής 
ασφάλτου και 300 τόνους θερμού 
ασφαλτικού σκυροδέματος.. 
 Συντήρησε χαλικοστρωμένους 
αγροτικούς δρόμους, χρησιμοποι-
ώντας 1.500 τόνους αδρανή. 
 Επισκεύασε πεζοδρόμια που είχαν 
υποστεί βλάβες από ρίζες δένδρων 
ή καθιζήσεις και πεζοδρόμια ή δρό-
μους διαστρωμένους με ιδιαίτερα 
υλικά (κυβόλιθους, τεχνητό γρανί-
τη, μάρμαρα βελονιστά, ακανόνι-
στη πέτρα κ.λπ.) στους οικισμούς 
Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Καρδίας, 
Τριλόφου, Περιστεράς, Λιβαδίου. 
 Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδε-
μα για την τοποθέτηση οστεοθυρί-
δων, που θα προμηθευτεί η Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου και 
για ξύλινα παγκάκια σε κοινόχρη-
στους χώρους του Δήμου.  
 Εκτέλεσε οικοδομικές, σιδηρουρ-
γικές και ηλεκτρολογικές εργασίες 
στο ΚΕΠΕΑ Θέρμης στο Λιβάδι 
(κατασκευή τμήματος μεταλλικής 
περίφραξης, κατασκευή μεταλλι-
κών καγκελόπορτων, τοποθέτηση 
μαρμάρων, πλακοστρώσεις αύλει-
ου χώρου, κατασκευή ξύλινων 
τραπεζιών, ελαιοχρωματισμοί, 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022 

Περισσότερες από χίλιες παρεμβάσεις έκανε 
το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

Μέσα στο Γ΄ τρίμηνο του 2022, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, δέχτηκε και διεκπε-
ραίωσε συνολικά 1.168 αιτήματα που αφορούσαν οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, 
σιδηρουργικές και ξυλουργικές εργασίες, ελαιοχρωματισμούς, συντηρήσεις ασφαλτοστρω-

μένων και χαλικοστρωμένων δρόμων αστικής και αγροτικής οδοποιίας. Αναλυτικά το Τμήμα δέχτηκε 
1.401 αιτήματα, εκ των οποίων τα 362 ήταν γραπτά, τα 373 ήταν προφορικά και τα 666 ήταν μέσα από 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα novoville του δήμου Θέρμης. Από το σύνολο των 1.401 αιτημάτων του Γ΄ 
τριμήνου 2022, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, ολοκλήρωσε τα 961, ενώ διεκπεραίωσε και 
207 επιπλέον αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν το Γ΄τρίμηνο του 2022 και ήταν σε εκκρεμότητα, είτε 
λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας, είτε λόγω έλλειψης υλικών.   

υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρο-
φωτισμός αύλειου χώρου).
 Πραγματοποίησε μεγάλη επέμ-
βαση με υδραυλικές, ξυλουργικές 
και οικοδομικές εργασίες, για 
την άρση του προβλήματος της 
υγρασίας σε τοίχο κουζίνας του 
2ου Νηπιαγωγείου Ν. Ρυσίου.   
 Κατασκεύασε έπιπλα για δομές 
του Δήμου (ΔΕΥΑ, ΚΕΠ Βασιλικών, 
Αντιδημαρχία Παιδείας κ.λπ.).
 Κατασκεύασε και τοποθέτησε 
μεταλλικά κιγκλιδώματα προστα-
σίας στον οικισμό Περιστεράς.  
 Επισκεύασε μεταλλική γέφυρα 
στο Λιβάδι.
 Τοποθέτησε ή επισκεύασε μικρούς 
μεταλλικούς κάδους απορριμμά-
των για τη Διεύθυνση Καθαριότη-
τας & Ανακύκλωσης.
 Τοποθέτησε ή επισκεύασε πινα-
κίδες κυκλοφορίας σε όλους τους 
οικισμούς καθώς και εμπόδια 
πεζοδρομίων.
 Πραγματοποίησε οικοδομικές 
εργασίες στη θέση «τηγανάκι» 
στο Λιβάδι και σε δρόμους (με 
ακανόνιστη πέτρα-σχιστόλιθο) 
στο Λιβάδι και στην Περιστερά. 
 Πραγματοποίησε οικοδομικές, 
υδραυλικές και σιδηρουργικές 
εργασίες στο Πάρκο Κυκλοφορι-
ακής Αγωγής Θέρμης (κατασκευή 
ράμπας, μετατόπιση πινακίδων 
κυκλοφορίας, τοποθέτησε ξύλινα 
παγκάκια).
 Τοποθέτησε ή επισκεύασε ξύλι-
να παγκάκια σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών του Δήμου, 
ή σε παιδικές χαρές και σχολεία.
 Συνέδραμε σε πάσης φύσεως 
επισκευαστικές εργασίες για τα 
εγκαίνια του Ι. Ναού Αγ. Ανδρέα 
οικισμού Περιστεράς.
 Πραγματοποίησε επεμβάσεις 
(οικοδομικές, ξυλουργικές, ηλε-
κτρολογικές εργασίες και ελαι-
οχρωματισμούς) στο κτίριο του 
συνεταιρισμού Τριαδίου.
 Ολοκλήρωσε το έργο της πλα-
κόστρωσης στην οδό Σολωμού 
στον οικισμό Τριαδίου. 
 Συνέδραμε στο έργο της Πολιτικής 
Προστασίας με διάθεση προσωπι-
κού, οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου. 
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Ο δήμος Θέρμης, σε συνεργασία με τον 
γιατρό των ΚΑΠΗ Νίκο Παπαγρηγορί-
ου διοργανώνει σειρά ενημερωτικών 
εκδηλώσεων για τα οφέλη του εμβο-
λιασμού κατά της εποχικής γρίπης, 
του πνευμονιόκοκκου, του έρπητα 
ζωστήρα κ.ά. στους ανθρώπους της 
Τρίτης Ηλικίας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνη-
σαν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 
στο χώρο του ΚΑΠΗ Τριλόφου, ενώ θα 
ακολουθήσουν αντίστοιχες δράσεις 
στους χώρους των ΚΑΠΗ Θέρμης και 
Βασιλικών. Σύμφωνα με τον προγραμ-
ματισμό θα πραγματοποιηθούν αρχικά 
τρεις ενημερωτικές δράσεις στις έδρες 
των δημοτικών Ενοτήτων του δήμου, 
σε Τρίλοφο, Βασιλικά και Θέρμη και 
εφόσον υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον 
το ενημερωτικό πρόγραμμα θα επε-

κταθεί και σε άλλες δομές.
 Όπως επισημαίνει η εντεταλμένη 
δημοτική σύμβουλος για θέματα των 
ΚΑΠΗ Φανή Χατζηδημητρίου «η συμ-
μετοχή όλων των μελών των ΚΑΠΗ 
του δήμου Θέρμης στις συγκεκριμένες 
ενημερωτικές δράσεις είναι αναγκαία 
και χρήσιμη καθώς με την καθολική 
εφαρμογή του εμβολιαστικού προ-
γράμματος της Πολιτείας σε αυτές τις 
ηλικίες είναι δυνατόν να μειωθούν σε 
μεγάλο βαθμό τα διάφορα νοσήματα, 
οι επιπλοκές σε ανθρώπους με χρό-
νια νοσήματα και η πολυφαρμακία, 
προστατεύοντας την υγεία και βελτι-
ώνοντας την ποιότητα ζωής στα μέλη 
των ΚΑΠΗ του δήμου μας». 

Ενημέρωση για τους εμβολιασμούς στα μέλη των ΚΑΠΗ

Εκατόν εξήντα (160) μέλη από όλες τις 
δομές των ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης 
συμμετείχαν στις τρεις εκδρομές, διάρ-
κειας 14 ημερών, στη λουτρόπολη της 
Αιδηψού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
το διάστημα από 5 έως 29 Σεπτεμβρίου. 
Ο δήμος Θέρμης για μία ακόμη χρονιά 
ανέλαβε τη δωρεάν μετάβαση και επι-
στροφή στην Αιδηψό. Παράλληλα με τα 
ιαματικά λουτρά τα μέλη των ΚΑΠΗ είχαν 
την ευκαιρία για διασκέδαση, περιήγηση 
στην περιοχή και τέλεση θρησκευτικών 
καθηκόντων. Συγκεκριμένα, μεταξύ 
άλλων, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
και προσκύνημα στον Άγιο Ιωάννη το 
Ρώσο, στο μοναστήρι του Όσιου Δαβίδ 
και στην Παναγία Λιμνιά, ενώ έγινε και 

περιήγηση στη Βόρεια Εύβοια και τα 
Λιχαδονήσια.  
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε για 
άλλη μια χρονιά ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ 
Θέρμης Ανδρέας Βιολιτζής. Η εντεταλ-
μένη σύμβουλος αρμόδια για θέματα 
ΚΑΠΗ Φανή Χατζηδημητρίου με αφορμή 
την πραγματοποίηση όλων των θερι-
νών προγραμμάτων και δράσεων των 
μελών του ΚΑΠΗ δήλωσε: «Ο δήμος 
Θέρμης με πρωτοβουλία του δημάρχου 
Θεόδωρου Παπαδόπουλου, μέσω του 
Ν.Π.Δ.Δ. υλοποιεί και το φετινό καλο-
καίρι και το φθινόπωρο ένα πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει θαλάσσια μπάνια και 
εκδρομές για τους συνταξιούχους – μέλη 
των ΚΑΠΗ, καθώς και τα ιαματικά λου-

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Οι εκδρομές στα ιαματικά λουτρά της Αιδηψού

τρά, με την πλήρη κάλυψη των εξόδων 
μεταφοράς και επιστροφή τους. Με την 
δημιουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής ο δήμος Θέρμης θα συνεχίσει 
να αναπτύσσει δράσεις υποστήριξης, 
φροντίδας, ενδυνάμωσης και τόνωσης 

της αυτοπεποίθησης για τα άτομα μεγαλύ-
τερης ηλικίας, καθώς και να διοργανώνει 
εκδηλώσεις με στόχο την ψυχαγωγία 
τους και την ενίσχυση του αισθήμα-
τος, προσφοράς και κοινωνικής τους 
συμμετοχής». 

Ενημερωτική συνάντηση όσον αφορά την 
ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση) 
καθώς και την χρήση εξωτερικού απινιδωτή, 

διοργάνωσε την Κυριακή 16 Οκτώβρη στην Καρδία 
στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του Ιερού 
Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου ο «Σύλλογος ΑΓΑΠΗ 
Βασιλικής Κόμνου» στα πλαίσια του εορτασμού της 
«Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης της Καρδιάς».
Όπως μας ενημερώνει η πρόεδρος Ελένη Τσώνη, 
ο σύλλογος «ΑΓΑΠΗ Βασιλικής Κόμνου» δημιουρ-
γήθηκε στην μνήμη της αγαπημένης Βασιλικής που 
ταξίδεψε νωρίς, σε ηλικία μόλις 15 ετών για την 
γειτονιά των αγγέλων, επειδή δεν υπήρχε ενημέ-
ρωση ούτε απινιδωτής. Με αφορμή αυτό και με 
το σύνθημα «ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ» μέσα από την 

ενημέρωση και την εκπαίδευση έθεσαν ως στόχο να 
έχουμε λιγότερες απώλειες. Σημειώνεται μάλιστα 
ότι κάθε χρόνο 350.000 Ευρωπαίοι χάνονται από 
καρδιακή ανακοπή! 
«Εάν μέσα από αυτήν την προσπάθεια καταφέρουμε 
να σώσουμε έστω και ένα συνάνθρωπο μας τότε θα 
έχουμε πετύχει τον στόχο μας» τόνισε η κ. Τσώνη.  
«Για το λόγο αυτό με το σύνθημα «ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ» 
προχωράμε υλοποιώντας έναν έναν τους στόχους 
μας : ενημέρωση και εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ και 
αγορά απινιδωτών και στη συνέχεια την δωρεά 
τους σε σχολεία και αθλητικούς συλλόγους… διότι η 
ανθρώπινη ζωή είναι δώρο θεού και οφείλουμε να 
το διαφυλάττουμε και να το τιμούμε», συμπλήρωσε. 

Ενημερωτική συνάντηση για την ΚΑΡΠΑ στην Καρδία
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ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ERASMUS  ΑΠΟ ΤΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Φιλοξενία μαθητών από πέντε χώρες

Μαθητές και εκπαιδευτικούς από 
πέντε χώρες της ευρωπαϊκής 

Ένωσης: Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, 
Βέλγιο και Σλοβακία, φιλοξενήθη-
καν από το 1ο Γυμνάσιο Θέρμης, στα 
πλαίσια του προγράμματος ERASMUS 
που υλοποιεί το σχολείο, με τον χαρα-
κτηριστικό τίτλο:  Entrepreneurship in 
Education in European Schools. 
Στόχος του προγράμματος είναι να διε-
ρευνηθεί και να αναδειχθεί η νεανική 
επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση 
στα ευρωπαϊκά σχολεία. Μετά από 
τρεις κινητικότητες στην Ιταλία, την 

Πορτογαλία και τη Σλοβακία, ήρθε η 
σειρά της χώρας μας και του δήμου 
μας να υποδεχθεί 33 εκπαιδευτικούς 
και μαθητές/τριες από τις  χώρες που 
συμμετέχουν. 
Η παιδαγωγική ομάδα του 1ου Γυμνά-
σιου Θέρμης ετοίμασε ένα πρόγραμμα 
με πλήθος επισκέψεων σε αξιοθέατα, 
φορείς αλλά και αρκετές επιχειρήσεις 
του πρωτογενούς τομέα και, με τη 
βοήθεια των μαθητών και μαθητριών 
του σχολείου μας, υποδεχτήκαμε και 
ξεναγήσαμε τους εταίρους στη Θέρμη, 
τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περι-

οχές της κεντρικής Μακεδονίας. 
Τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας 
του προγράμματος Erasmus είναι ο 
υπεύθυνος επικοινωνίας και υποδι-
ευθυντής του 1ου Γυμνάσιου Θέρμης 
κύριος Νικόλαος Νεράντζης, ο διευ-
θυντής κύριος Γεώργιος Κυρίτσης και 
οι καθηγήτριες: Αμοιρίδου Βενετία, 
Ζαχαριάδου Κωνσταντίνα, Καρλιάμπα 
Εύη, Μεγαλοκονόμου Αναστασία, 

Παπανικολάου Εύη και Σταυριανο-
πούλου Ανθή. 
Τους μαθητές και εκπαιδευτικούς 
καλωσόρισαν στο δημοτικό θέατρο 
Θέρμης εκ μέρους του δήμου ο αντι-
δήμαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου 
και ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής Αχιλλέας Μετα-
λούλης, ενώ εκ μέρους του σχολείου 
ο διευθυντής Γεώργιος Κυρίτσης.

Την έκθεση «1922 -2022 Από τη Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη. Η Ανα-
γέννηση της Πόλης» που φιλοξενείται στο φουαγιέ Μ2 του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης επισκέφτηκαν οι σπουδαστές του Α εξαμή-
νου της ειδικότητας ΣΔΟΤ του Πειραματικού Δημόσιου ΙΕΚ Θέρμης.
Όπως μας εξηγούν οι εκπαιδεύτριες: Ελένη Μουστάκα και Μελίνα 
Ραμπίδου «Μέσα από την έκθεση οι σπουδαστές/τριες γνώρισαν  
την νεότερη ιστορία και πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης. 
Κατανόησαν, γιατί η πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της πόλης, 
αποτελούν θεμελιώδη συστατικά στο σχεδιασμό διαφόρων  τουρι-
στικών προϊόντων, αλλά και του ίδιου του τουριστικού προορισμού».

Από τη Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη.  
Η Αναγέννηση μιας πόλης

Για την περίοδο Οκτωβρίου –Δεκεμβρίου 2022 τα προ-
γράμματα του ΚΕΠΕΑ Θέρμηςθα παρακολουθήσουν 
779 μαθητές/ τριες, 231 της Π/θμιας Εκπαίδευσης και 
548της Δ/θμιας Εκπαίδευσης από τις Διευθύνσεις Α/
θμιας και Δ/θμιας ΕκπαίδευσηςΑνατολικής – Δυτικής 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Στον πίνακα αναπλη-
ρωματικών σχολείων είναι 382 μαθητές/ τριες της 
Π/θμιας Εκπαίδευσης και 810 μαθητές/ τριες της Δ/
θμιας Εκπαίδευσης, συνολικά 1192 μαθητές/ τριες.
Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, 
πέρα από την εκπαίδευση γιατο περιβάλλον και την 
αειφορία, την παροχή σχετικών εκπαιδευτικώνπρο-
γραμμάτων και τις άλλες δραστηριότητές τους, έχουν 
ως αποστολή και τηνεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Στο ΚΕΠΕΑ Θέρμης έχουν επιμορφωθεί συνολικά 187 
εκπαιδευτικοί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/
θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Πιο αναλυτικά, 137 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν 
σεμινάρια κατόπινπρόσκλησης του ΚΕΠΕΑ και 50 
εκπαιδευτικοί κατόπιν δικού τους αιτήματος στοπλαί-
σιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.Τέλος στο πλαίσιο 
συνεργασίας με προγράμματα Erasmus εκτιμάται ότι θα 
δεχτεί περίπου 100 επισκέπτες.Όπως μας ενημερώνει η 
προϊσταμένη του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμης Λουκία Λιθοξοΐδου, 
Phd. «Η παιδαγωγική ομάδα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ενημερώ-
νει τις σχολικές μονάδες της οικείας Π.Δ.Ε. σχετικά με 
τα προγράμματα που υλοποιεί. Οι σχολικές μονάδες 
τηςαντίστοιχης Π.Δ.Ε. επιλέγουν τα προγράμματα για 

τα οποία κρίνουν ότιενδιαφέρονται οι μαθητές και οι 
μαθήτριές τους και συνεργάζονται με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.,έτσι 
ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται 
να ανταποκρίνονται καινα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου».

Σημαντικός ο αριθμός επισκεπτών 
στο ΚΕΠΕΑ Θέρμης
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Βραδιά ερευνητή

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου το Συμβού-

λιο Νέων Δήμου Θέρμης βρέθηκε στο Μέγαρο 

Μουσικής μαζί με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης   στις δράσεις της «Βρα-

διά του Ερευνητή 2022» . Η Βραδιά του Ερευνητή, 

είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ως σκοπό 

έχει την ανάδειξη της έρευνας και της επιστήμης.

Επίσκεψη με τίτλο «Debating 
the learning success stories 
of cities and regions» πραγμα-

τοποίησε ομάδα εκπροσώπων του 
Συμβούλιου Νέων δήμου Θέρμης, την   
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα, 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
RegALE – Regional Capacity for Adult 
Learning in Adult Education. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REGALE
Την επομένη, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, 
στο πλαίσιο του προγράμματος, στον 
χώρο της Βιβλιοθήκης του Κέντρου Διά-
δοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνο-
λογίας (ΝΟΕΣΙΣ),πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα με θέμα «το success story των 
πόλεων και περιφερειών» παρουσία 
του αντιδημάρχου, υπεύθυνου για την 
εκπαίδευση, Στυλιανού Αποστόλου, 
αντιπροσώπων της Επιστημονικής Ένω-
σης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.), 
του Γεωργίου Κουλαουζίδη και της 

Κατερίνα Παλαιολόγου του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, εκπροσώπων πόλεων 
και φορέων από την Ελλάδα, καθώς 
και εκπροσώπων της κοινοπραξίας 
RegALE, της Νορβηγίας, της Ιρλανδίας 
καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κ. Κουλαουζίδης, επίκουρος καθηγη-
τής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της ΕΕΕΕ, παρουσίασε τη Δια βίου 
Μάθηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην Ελλάδα. 

Ακολούθησε, η κα Κληματσούδα, 
Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Κοινω-
νικών Υποθέσεων του δήμου Θέρμης, 
παρουσίασε τις αρμοδιότητες, των 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και 
των συνεργασιών του δήμου. 

Η Λέσχη Ανάγνωσης «LogoMatheMania» 
παρουσίασε ως «καλή εκπαιδευτική 
πρακτική» τη σχέση της με την Τοπική 
Κοινωνία (Δήμο Θέρμης, Αντιδημαρ-
χία Παιδείας, Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Θέρμης) στο πλαίσιο των 
Πόλεων που Μαθαίνουν (Learning 
Cities) καθώς επίσης και τις δράσεις της 
που προωθούν τη Διά Βίου Μάθηση. Τη 
«Logomathemania» εκπροσώπησαν οι 
καθηγήτριες: Δρ. Όλγα Μουρουζίδου, 
Άννα Παπασπανού, Χρυσούλα Βαρδαλή 
(συνταξιούχος).

Κλείνοντας, η Ιωάννα Παπαφωτίου και 
ο Σταύρος Παπαγιάννης, ως εκπρόσω-
ποι του Συμβουλίου Νέων της Θέρμης 

ανέλυσαν στους συμμετέχοντες τον 
τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου, 
τον τρόπο λήψης αποφάσεων χρη-
σιμοποιώντας το μοντέλο της σοσι-
οκρατίας, τη δομή του Συμβουλίου, 
τους ρόλους και τα προγράμματα στα 
οποία συμμετέχουν. 

Ακολούθησε ένα δίωρο εργαστήριο 
για το σοσιοκρατικό μοντέλο, το οποίο 
διεξήγαγε η κα Σοφία Κυπριανίδου. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Επίσκεψη στη Λάρισα

Ολοκληρώθηκε 
ο κύκλος για τα 
αρωματικά φυτά και 
βότανα

 

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 4 Νοεμ-
βρίου ο 2ος κύκλος των μαθημάτων 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με θέμα «αρω-

ματικά φυτά και βότανα» με την εκδήλωση 
που διοργάνωσε ο δήμος Θέρμης προς τιμή 
των εκπαιδευομένων  και είχε ενημερωτικό 
και συνάμα εκπαιδευτικό χαρακτήρα στο 
Γυμνάσιο Βασιλικών.  

Ο Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης, επίκουρος καθηγη-
τής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο, τίτλος ομιλίας: «Ο δήμος Θέρμης 
ως πόλη που μαθαίνει»,, έκανε σαφές τη χρησι-
μότητα  των μαθημάτων ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
συγχαίροντας   τους συμμετέχοντες για τη συνεχή  
διάθεση   εκπαίδευσης.  Η Δρ. Ελένη Μαλούπα, 
διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, πραγματοποίησε μια ομιλία με θέμα : 
«Προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση των Ελλη-
νικών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών»,

Ο Χρήστος Μουταφίδης, διευθύνων σύμβουλος 
«Άρωμα Έβρου», πραγματοποίησε μια ομιλία με 
θέμα: «Η καθετοποίηση και η προστιθέμενη αξία 
στα παράγωγα προϊόντα της λεβάντας, καλές πρα-
κτικές στο επιχειρείν του πρωτογενή τομέα», και 
η Λευκοθέα Τρασανίδου, εκπαιδεύτρια χημικός, 
πραγματοποίησε μια ομιλία με θέμα «Αρωματικά 

και φαρμακευτικά φυτά της περιοχής των Βασι-
λικών» Στη συνέχεια εκπρόσωπος του τμήματος 
πήρε το λόγο και περιέγραψε την όμορφη εμπει-
ρία  που βίωσε το τμήμα χάρη στην διάθεση και 
την εμπειρία της εκπαιδεύτριας κ. Τρισανίδου.  
Οι παρευρισκόμενοι  είχαν  την ευκαιρία να 
συζητήσουν με καλλιεργητές αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών της περιοχής. Ενώ η 
εκδήλωση  έκλεισε με απονομή βεβαιώσεων 
παρακολούθησης στους συμμετέχοντες των προ-
γραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του δήμου Θέρμης 
και τη διανομή εγχειρίδιου, το οποίο προέκυψε 
από την αμέριστη συνεργασία μαθητευομένων 
και εκπαιδεύτριας και δήμου Θέρμης. 
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Νέα δράση από την Πολιτική Προστασία 
Βασιλικών

Οι εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Βασιλικών, αποδέχτηκαν την πρό-
σκληση του σωματείου Step by Step mini therapy horses και επισκέφθηκαν 

το χώρο του στο Πουρνάρι Πυλαίας.

Πρόκειται για μία επίσης εθελοντική οργάνωση η οποία εκπαιδεύει αλογάκια 
προκειμένου να λειτουργήσουν ως θεραπευτικά ζώα στα πλαίσια εργοθεραπείας. 
Η ομάδα των μελών του σωματείου, μαζί με τα αλογάκια επισκέπτονται διάφορα 
ιδρύματα όλων των τύπων και μοιράζουν χαρά στους «ήρωες» της ζωής, μικρούς 
και μεγάλους.

Οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας Βασιλικών δεσμεύτηκαν να συμμετέχουν 
στις δράσεις του Step by Step και να βοηθήσουν το σωματείο να χαρίσει κι άλλα 
χαμόγελα σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη.

Δωρεάν μαστολογικός έλεγχος 
για ανασφάλιστες γυναίκες

Δωρεάν υπηρεσίες και μαστολογικό έλεγχο σε ανασφάλιστες γυναίκες 
από όλο το δήμο Θέρμης προσέφεραν το ΚΕΠ Υγείας και ο Σύλλογος 
«Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης». Η δράση έγινε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρί-

ου από τις 10.00 π.μ. έως αργά το μεσημέρι στο χώρο του ΚΑΠΗ Θέρμης. 
Συνέδραμαν οι γιατροί Γιώτα Σασοπούλου και Αννέτα Λιβαδιώτου οι οποίες 
προσέφεραν τις δωρεάν υπηρεσίες τους που περιλάμβαναν ψηλάφηση, υπέ-
ρηχο και μαστογραφία. Στη δράση παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Στέλιος 
Αποστόλου, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Κοινωνικών Θεμάτων Φανή 
Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, ο πρόεδρος του 
ΚΑΠΗ Θέρμης Αντρέας βιολιτζής, η διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών Φανή 
Δομουχτσή και η υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας Θέρμης Μάγδα Παπανίκου καθώς 
και εθελοντές του ΚΕΠ Υγείας.

Παρεμβάσεις συντήρησης 
στο οδικό δίκτυο Σουρωτής

 

Παρεμβάσεις με στόχο αποκαταστάσεις σημείων από βλάβες της ΔΕΥΑΘ, 
πραγματοποιήθηκαν σε δρόμους στην Κοινότητα Σουρωτής έπειτα από 
συνεννόηση του προέδρου της Κοινότητας Θωμά Ασλάνη με τον πρόεδρο 

της ΔΕΥΑΘ Δαμιανό Ζελελίδη και τον αντιπρόεδρο Νικόλαο Καρκατζινο (υπεύθυνο 
στην ενότητα Βασιλικών). Για τις εργασίες αυτές απαιτήθηκαν περίπου τέσσερις 
τόνοι πίσσας προκειμένου να αποκατασταθούν τα σημεία που παρουσίαζαν πρό-
βλημα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αποκαταστάσεις σε δύο πεζοδρόμια, στην 
οδό Μακεδονίας και στην έξοδο προς τον Άγιο Αντώνιο, μετά την οδό Τζιόλα, όπου 
αντικαταστάθηκαν όλες οι φθαρμένες πλάκες των πεζοδρομίων. 

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 
στα Βασιλικά έγινε η έναρξη του 
προγράμματος Δια Βίου Μάθη-

σης του Δήμου Θέρμης, με αντικείμενο 
«Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία». 
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται από την 
εκπαιδεύτρια -πληροφορικό Κατερίνα 
Πουρνάρκα, θα έχει διάρκεια 25 ώρες 
και θα το παρακολουθήσουν 17 εκπαι-
δευόμενοι στο ΕΠΑΛ Βασιλικών. Τα 
προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του 
Δήμου Θέρμης υλοποιούνται από την 
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση».

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να γνω-
ρίζουν ότι έχει αρχίσει ο νέος κύκλος 
υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα 
Δια Βίου Μάθησης και μπορούν να απευ-
θυνθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:  

Τηλ.: 2313300730, 2313300739 επιλογή 
1 και μετά 3

Ταχ. Διεύθυνση Ουγκώ Β. 4, Θέρμη

Email: v.chrimatopoulos@thermi.gov.gr

Τα προς υλοποίηση δια ζώσης προγράμ-
ματα είναι τα ακόλουθα:

• Διαδικτυακά εργαλεία και υπη-
ρεσίες στην καθημερινή ζωή – 25 
ώρες

• Εθελοντισμός και κοινωνική 
δράση 25 ώρες

• Εξαρτήσεις και πρόληψη 15 ώρες

• Βασικά Αγγλικά Α1 50 ώρες

• Οικιακή μελισσοκομία25 ώρες

• Αγωγή υγείαςΠρώτες Βοήθειες 
25ώρες

• Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη 
κινηματογράφου 25 ώρες

ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Υποβολή αιτήσεων 
για τα προγράμματα 
Δια Βίου Μάθησης

Υγεία

ς

Δήμος Θέρμης
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ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 

Εγκαινιάστηκε το 
παρεκκλήσι των 
Αρχαγγέλων Μιχαήλ 
και Γαβριήλ

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκαν 
το απόγευμα της Δευτέρας 7 Νοεμβρί-
ου, παραμονή της μεγάλης γιορτής των 

Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, τα εγκαίνια 
στο ομώνυμο παρεκκλήσι των δημοτικών κοι-
μητηρίων Νέας Ραιδεστού. Το παρεκκλήσι είχε 
αναγερθεί επί προεδρίας στην Κοινότητα του 
Ανδρέα Δοδολίδη και ανακαινίστηκε πρόσφατα 
εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε να συνεχίσει να 
λειτουργεί ως χώρος λατρείας. 

Στο πλαίσιο των εγκαινίων πλήθος κόσμου είχε 
την ευκαιρία να τιμήσουν τη μνήμη των Αγίων 
Γρηγορίου Καλίδη, του Μεγάλου Αθανασίου 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας, του Αγίου Ανδρονίκου, 
των 14.000 νηπίων που σφαγιάστηκαν από τον 
Ηρώδη και των Λειψάνων των 179 Μαρτύρων εν 
Νταού Πεντέλης. Ο εφημέριος Νέας Ραιδεστού 
πατέρας Ιωάννης κατά το σύντομο χαιρετισμό του 
τίμησε τον πρώην και νυν πρόεδρο της Κοινότητας 
Νέας Ραιδεστού Ανδρέα Δοδολίδη και Παναγιώτη 
Κατρανιά αντίστοιχα, για την αδιάκοπη βοήθειά 
τους στο έργο της εκκλησίας, προσφέροντάς τους 
εικόνες των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. 

Επίσης ευχαρίστησε το δήμαρχο Θέρμης Θεόδω-
ρο Παπαδόπουλο για το έργο το οποίο επιτελεί 
στον τόπο, διότι όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 
«υπάρχει ένα άγρυπνο βλέμμα, ένας ακάματος 
εργάτης, που από το πρωί έως το βράδυ μαζί 
με τους ικανούς συνεργάτες του παρατηρεί τα 
πάντα και αγωνίζεται για το καλύτερο αυτού του 
τόπου». Στο δήμαρχο Θέρμης ο πάτερ Ιωάννης 

πρόσφερε την εικόνα του Αργαγγέλου Μιχαήλ, 
ευχαριστώντας τον για την αγαστή συνεργασία 
και την προσφορά του στο έργο της εκκλησίας 
και του τόπου γενικότερα.      

Ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος παραλαμ-
βάνοντας την εικόνα ευχαρίστησε τον πατέρα 
Ιωάννη για τα θερμά του λόγια και σημείωσε 
πως «Εκκλησία και δήμος ασχολούνται με την 
κοινωνία. Η εκκλησία με την ψυχή και το πνεύ-
μα ενώ η δημοτική αρχή με την αδιάκοπη προ-
σπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των 
πολιτών. Όλοι ασχολούμαστε με τον άνθρωπο 
και δεν σας κρύβω ότι με εξέπληξε ευχάριστα η 
σημερινή τιμή που μας κάνατε, τόσο σε εμένα όσο 
και στους άξιους συνεργάτες, Ανδρέα Δοδολίδη 
και Παναγιώτη Κατρανιά. Δεν έχουμε συνηθίσει 
σε τέτοια αναγνώριση της προσφοράς μας και 
σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη μεγάλη τιμή 
που μας κάνατε σήμερα, που αποτελεί άλλωστε 
και τη σημαντικότερη αναγνώριση του έργου και 
της προσφοράς του καθενός ξεχωριστά. Κάθε 
αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε 
με ακόμη περισσότερη όρεξη αυτό που κάνουμε».  

Εορτή του Οσίου 
Ευθυμίου στην 
Περιστερά
Τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου, του ιδρυτή της πανέ-
μορφης εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα τίμησαν στην 
Περιστερά με τριήμερες εκδηλώσεις. Οι εορταστικές 
εκδηλώσεις ξεκινήσαν την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου με 
ιερή αγρυπνία. Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 18:00 
τελεστικέ πανηγυρικός εσπερινός, ενώ το Σάββατο 15 
Οκτωβρίου τελεστικέ αρχιερατική θεία λειτουργία.

Σύμφωνα με πηγές και ευρήματα ο οικισμός της Περι-
στεράς αποτελεί έναν από τους παλαιότερους οικισμούς 
της ευρύτερης περιοχής. Ο Όσιος Ευθύμιος ίδρυσε 
τον 9ο αιώνα μ.Χ. την Μονή των Περιστερών κατόπιν 
οράματος. Σύμφωνα με την οδηγία που εξέλαβε στο 
όραμα, ο παλαιοχριστιανικός ναός του 4ου αιώνα 
αφιερωμένος στον Απόστολο Ανδρέα με τις τέσσερις 
αρχαίες κολώνες που διατηρούνται μέχρι σήμερα 
βρισκόταν πλησίον της νερομάνας, της βασικής πηγής 
νερού του οικισμού, ο οποίος είχε μετατραπεί σε στάνη 
προβάτων.

Εκδηλώσεις για το 
Μακεδονικό αγώνα

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους αγωνιστές του 
Μακεδονικού αγώνα  πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 

16 Οκτωβρίου στο δήμο Θέρμης. Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στη Θέρμη, τα Βασιλικά 
και το Λιβάδι.
Στη Θέρμη τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο δήμος Θέρ-
μης, η Κοινότητα Θέρμης Τριαδίου και ο Σύλλογος Γηγενών 
Μακεδόνων Θέρμης «ο Μέγας Αλέξανδρος». 
Το πρωί τελεστικέ θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου Θέρμης. Μετά το πέρας της θείας λειτουργία τελε-
στικέ δοξολογία, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε 
η γραμματέας του συλλόγου Γιώτα Τσιούλα.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο 
των ηρώων, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο 
της εκκλησίας, στη μνήμη των πεσόντων ηρώων 
του Μακεδονικού αγώνα. Στη συνέχεια φορείς, 
πολιτικοί και σύλλογοι κατέθεσαν στεφάνια στο 
ηρώο. Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκό-
μενοι τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο.

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Στα Βασιλικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης περι-
λάμβανε, επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βασιλικών και μετά το πέρας την εκφώ-
νηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον πρόεδρο 

της Κοινότητας Βασιλικών Αστέριο Καρακώττα. 
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση 
στεφανιών στο μνημείο των Μακεδονομάχων 
από εκπροσώπους φορέων, πολιτικούς και συλ-
λόγους, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση 
του εθνικού ύμνου.  
Ακολούθησε ξενάγηση στον αύλειο χώρο του 
Λαογραφικού Συλλόγου Βασιλικών, όπου στην 
αίθουσα του χορού λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής 
και εικαστικών που έχουν φτιάξει τα παιδιά από 
σχολεία του δήμου Θέρμης. Η έκθεση παράμεινε 
στο χώρο του συλλόγου για μια εβδομάδα όπου 
σχολεία και απλοί την επισκέφτηκαν.

ΛΕΙΒΑΔΙ
Στο Λειβαδί το πρόγραμμα του εορτασμού άνοιξε 
με την τέλεση θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Αθανασίου Λειβαδίου, την τέλεση μνημό-
συνου και την εκφώνηση ομιλίας για τα ιστορικά 
γεγονότα της εποχής. 
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο 
των ηρώων, κατάθεση στεφανιών στο μνημείο 
των ηρώων από εκπροσώπους φορέων, πολιτι-
κούς και συλλόγους, τήρηση ενός λεπτού σιγής 
και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. 
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Κυκλοφοριακή αγωγή από τον 
σύλλογο ΕΠΙ

Πάνω από 50 παιδιά διασκέδασαν το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής του δήμου Θέρμης, στην εκδήλωση του συλλό-
γου Επί.Παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών, μαζί με τους γονείς τους, είχαν 

την ευκαιρία να διδαχτούν κανόνες ορθής κυκλοφοριακής αγωγής στο δρόμο 
και στη χρήση ποδηλάτου, τα σήματα του Κ.Ο.Κ. και πώς πρέπει να συμπερι-
φέρονται ως ποδηλάτες και αυριανοί οδηγοί.  Με ανακοίνωσή της η διοίκηση 
του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον εκπαιδευτή κ. Κωνσταντίνο Σιμάκο και την 
ομάδα του για την συμμετοχή τους στην ενημέρωση.

Πανελλήνια ημέρα σχολικού 
αθλητισμού

Ποικίλες αθλητικές δράσεις διοργανωθήκαν από 
τις σχολικές μονάδες του δήμου στα πλαίσια της 
«9ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 

-Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2022» Στα 
πλαίσια αυτής της δράσης το ΕΕΕΕΚ Θέρμης διοργάνωσε για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλο-
φοριακής Αγωγής του δήμου Θέρμης. Εκεί και με σύμμαχο 
την ηλιόλουστη αυτή ημέρα έκαναν ποδήλατο και όχι μόνο 
και ενημερωθήκαν για την ασφαλή οδήγηση και χρήση του 
ποδηλάτου. Στο Γυμνάσιο Βασιλικών με σύμμαχο τον καλό 
καιρό και την μεγάλη διάθεση εξασκήθηκαν στο βόλεϊ.

Γκράφιτι στο 
2ο νηπιαγωγείο 
Θέρμης

Δράση γκράφιτι πραγματοποιήθηκε 
στο 2ο νηπιαγωγείο Θέρμης χάρη στη  
συνεργασία της διευθύντριας του 

σχολείου με τη πρόεδρο της πρωτοβάθμιας 
σχολικής επιτροπής και τον Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων του σχολείου.  Πολύτιμη 
ήταν η βοήθεια του μαθητή της Ά Λυκείου, 
Πολύδωρα Τεμέλογλου ο οποίος επιμελήθηκε 
τη ζωγραφιά.

Η αγωνιστική ομάδα του τμήμα-
τός δυναμικών αθλημάτων του 
Θερμαϊκού Θέρμης ξεκίνησε 

τη φετινή αγωνιστική χρονιά με εντυ-
πωσιακούς αγώνες στο κικ μποξινγκ 
την πυγμαχία και το μουάι τάι. Με την 
καθοδήγηση των προπονητών Κωστή 
και Μάρκου Κονδυλάκη, η ομάδα συμ-
μετείχε σε πολλά σπαρινγκ σε Κομο-
τηνή, Καβάλα και Βέροια στα πλαίσια 
της προετοιμασίας των αθλητών του 
συλλόγου του δήμου μας. 

Έτσι οι μαχητές του συλλόγου μπόρε-
σαν να κατακτήσουν τις πρώτες νίκες, 
στους αγώνες που έγιναν στην Κηφισιά 
Θεσσαλονίκης στο Ultra Gym. Νικήτρια 
στο κικ μποξινγκ η Ν. Κανταλάφτ, ο Ρ. 
Χάγκαν στα βαριά κιλά και ο Μ. Καλίνικ 
στα 60 κιλά. Ενώ ο μικρός μαχητής της 
ομάδας Σ. Ρούτση, 11 ετών, έδωσε τον 
πιο θεαματικό αγώνα στην πυγμαχία, 
κερδίζοντας με ομόφωνη απόφαση των 
κριτών. Τέλος ο αθλητής Π. Μονογιούδης 
σταμάτησε τον αγώνα πυγμαχίας, λόγω 
τραυματισμού του στα πλευρά. 

Το γεγονός όμως που περιμένουμε, είναι 
οι Παν/νιοι αγώνες Μουάι Τάι, που πλέον 
μπαίνουν στην Ολυμπιάδα όπως και το 
κικ μποξινγκ. Σ αυτούς θα αγωνιστούν οι 

Ν. Κανταλάφτ, Ρ. Χάγκαν και Μ. Καλίνικ. 
Ενώ θα έχουμε και το γεγονός της χρο-
νιάς για την διεκδίκηση ζώνης WKU στα 
72 κιλά. Ο αθλητής μας Μ. Μπάγια με 
αντίπαλο τον Ι. Μπούκη έναν από τους 
καλύτερους μέχρι στιγμής μαχητές στην 
κατηγορία του, με πολλούς τίτλους σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι προπονητές μας Κωστής και Μάρκος 
Κονδυλάκης, σημειώνουν ότι «αυτή 
η χρονιά είναι καθοριστική για τους 
αθλητές, διότι θα έχουν την ευκαιρία 
να πάρουν μόρια για την γυμναστική 
Ακαδημία, εάν πάρουν πρωτιές και επί-
σης θα έχουν την ευκαιρία για αγώνες 
στο εξωτερικό, όπως άλλωστε κάνουν 
κάθε χρόνο».

Τόνισαν, επίσης, ότι «οφείλουμε να 
δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο στον 
συναθλητή των δασκάλων Α. Χρυσοχο-
ΐδη από τον αδελφό Σύλλογο Μαχητών 
Κομοτηνής του Β. Τζιτζιού, ο οποίος 
κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατη-
γορία των 90 κιλών στο μουάι τάι και θα 
είναι πλέον ο σπαρινγκ πάρτενερ του 
Ρ. Χάγκαν». Στο ίδιο πλαίσιο οι σχολές 
Αρμάγος / ΘερμαϊκόςΚονδυλάκης συνε-
χίζουν την συνεργασία στην αγωνιστική 
προετοιμασία των αθλητών τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Διακρίσεις σε αγώνες
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Επιτυχίες για το 
Τμήμα Πινγκ Πονγκ 
του Θερμαίου

Με ένα χάλκινο μετάλλιο επέστρεψε 
στη βάση της η αγωνιστική ομάδα του 
Τμήματος Πινγκ Πονγκ του Α.Ο. Θέρμης 
Θερμαίος. Ειδικότερα ο νεαρός αθλητής 
Γιώργος Αράπης με μόλις ένα (1) χρόνο 
ενασχόλησης του με το Πινγκ Πονγκ στο 
σύλλογο μας έγινε ανταγωνιστικός. 

Στο όμορφο φιλικό τουρνουά που διορ-
γανώθηκε απο ομάδα του Ωραιοκάστρου 
ο σύλλογος της Θέρμης πήρε μέρος με 
12 συνολικά συμμετοχές, με τους: Αράπη 
Γιώργο, Τασιού Ελπίδα, Ικιούζη Μάνο, 
Γαντά Αντωνία, Κουτουξή Λεωνίδα, 
Τζαβέλα Οδυσσέα, Γκουδέλη Νικόλα, 
Τουμπουλέκα Γιάννη, Ξανθόπουλο 
Κωνσταντίνο, Δημητρίου Ιάσων, Φρα-
τζανά Στέφανο και Ζαχαριάδη Μιχάλη. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και 
ευχόμαστε καλή πορεία.

με 88 παιδιάαθλητές που με την αγωνι-
στικότητα και τον ζήλο που επέδειξαν 
καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος 
των θεατών που παρακολούθησαν 
τους αγώνες. Το χαμόγελο τους στο 

τέλος τα έλεγε όλα. Συγχαρητήρια 
σε όλα τα παιδιά, τους γονείς, τους 
προπονητές τους και φυσικά στους 
διοργανωτές για την όμορφη αθλητική 
αυτή ημερίδα.

Στα «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ 2022» ο Αδωνις

Με μεγάλη επιτυχία και την 
συμμετοχή άνω των 600 παι-
διών -αθλητών ηλικίας 7-12 

ετών από 16 σωματεία διεξήχθησαν 
οι αγώνες στίβου με την επωνυμία 
«Νεστόρεια 2022» στο πλαίσιο εορτα-
σμού του Αγίου Νέστορα, προστάτη 
αθλητών και προπονητών. Τους αγώ-
νες συνδιοργάνωσαν: ο σύλλογος 
προπονητών Βόρειας Ελλάδας και το 
Καυτατζόγλειο Στάδιο υπό την αιγίδα 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι αγώνες διοργανωθήκαν στο Καυ-
τανζόγλειο Εθνικό Στάδιο και περι-
λάμβαναν τα αγωνίσματα δρόμων 

αγοριών -κοριτσιών: 40 μέτρα (ηλικίας 
2015-2016), 50 μέτρα (ηλικίας 2013-
2014), 60 μέτρα (ηλικία 2011-2012) 
και 600 μέτρα (ηλικίας 2011-2012), 
αγώνισμα αλμάτων αγοριών -κορι-
τσιών: μήκος (ηλικίας 2015-2016), 
μήκος (ηλικίας 2013-2014) και μήκος 
(ηλικία 2011-2012) και αγώνισμα ριπτι-
κο αγοριών -κοριτσιών: Vortex (μπα-
λάκι) ηλικίας 2013-2014 και Vortex 
(μπαλάκι) ηλικίας 2011-2012. Οι αγώνες 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς επίσημη 
χρονομέτρηση, ενώ η συμμετοχή 
στους αγώνες ήταν δωρεάν. Στους 
αγώνες δυναμικό παρών έδωσε και το 
Αθλητικό Φυτώριο Θέρμης ο Αδωνις 

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα 
πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο Οκτώβριο 
από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης. Ειδικότερα, εκτεταμένες 
εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης πραγματοποιήθη-
καν το τελευταίο δίμηνο στα γήπεδα ποδοσφαίρου όλων 
των Κοινοτήτων με προτεραιότητα στην επισπορά γκαζόν 
και τη ρίψη λιπάσματος. Παράλληλα συνεργεία του δήμου 
πραγματοποιούν ελέγχους σε όλες τις δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις. Επίσης βελτιωτικές εργασίες πραγματο-
ποιήθηκαν στα γήπεδα ποδοσφαίρου Βασιλικών, Καρδίας 
με συντήρηση αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού των 
γηπέδων, ενώ αντικαταστάθηκε ο φωτισμός και στο κλει-
στό γήπεδο Νέας Ραιδεστού με νέο σύγχρονης τεχνολογίας 
εξοπλισμό καθώς και ο εξωτερικός φωτισμός του κλειστού 
γηπέδου Ταγαράδων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εργασίες 
επισκευής σιδεροκατασκευών στο γήπεδο Τριαδίου και 
επιδιόρθωσης της κεντρικής εισόδου του γηπέδου, ενώ 
ολοκληρώθηκε και η επίστρωση με άμμο του ποδοσφαιρι-
κού γηπέδου Σουρωτής
Επιπλέον, συνεργεία του δήμου προχώρησαν σε εργασίες 
γενικής μόρφωσης του εδάφους, επιστρώσεις, συντηρή-
σεις-βελτιώσεις αποδυτηρίων, ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες – φωτισμούς, συντήρηση εστιών ποδοσφαίρου, 
συντηρήσεις φωτισμού των κλειστών γηπέδων και παρεμ-
βάσεις από σιδερά του δήμου, όπου ήταν απαραίτητο.
Στόχος αυτών των παρεμβάσεων ήταν η καλύτερη δυνατή 

προετοιμασία των αθλητικών χώρων του δήμου ενόψει 
της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων όλων των 
ομάδων. «Ο δήμος Θέρμης εντατικοποίησε τις προσπάθειές 
του ώστε να βελτιώσει τις αθλητικές του υποδομές και με 
προγραμματισμό σειράς έργων και παρεμβάσεων αποκα-
τάστασης και αναβάθμισής τους και επιδιώκει την καλύτερη 
και αποδοτικότερη λειτουργία των αθλητικών χώρων προς 
όφελος όλων των δημοτών», ανέφερε σε δηλώσεις του ο 
αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Πολυχρόνης Κοντοπίδης.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΔΕΠΠΑΘ

Εργασίες συντήρησης σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα του δήμου Θέρμης



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

ΔΙΗΡΚΕΣΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Χιλιάδες κόσμου 
στις 70 εκδηλώσεις στα 
«Θέρμης Δρώμενα 2022»

Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες, στη διάρκεια των οποίων διοργα-
νώθηκαν περίπου εβδομήντα εκδηλώσεις, έπεσε η αυλαία για 
τα «Θέρμης Δρώμενα 2022». Η μαζική προσέλευση του κόσμου 

στις εκδηλώσεις δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες τα προηγούμενα δύο 
χρόνια λόγω της πανδημίας, τα «Θέρμης Δρώμενα» είναι ένας θεσμός με 
βαθιές ρίζες που συγκινεί και προσελκύει το κοινό, όχι μόνο του δήμου 
Θέρμης αλλά και ολόκληρης της περιοχής.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των φετινών εκδηλώσεων ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει ότι «ο Πολιτισμός αποτελεί 
μία από τις βασικές προτεραιότητες για τη διοίκηση του δήμου Θέρμης. Δεν είναι 
τυχαίο ότι διαθέτουμε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς οργανισμούς 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και ένα από τα σημαντικότερα δημοτικά ωδεία, 
τη δημοτική βιβλιοθήκη, τα μοναδικά μουσικά σύνολα κ.ο.κ. Με πρωτοβουλία της 
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του δήμου 
Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ) διοργανώνονται κάθε χρόνο πάρα πολλές εκδηλώσεις σε 
όλες τις κοινότητες και τους οικισμούς του δήμου Θέρμης. Αιχμή του δόρατος 
είναι βεβαίως τα ‘Θέρμης Δρώμενα’ τα οποία έχουν γίνει θεσμός, η εμβέλεια 
του οποίου υπερβαίνει τα όρια του δήμου μας. Μετά δύο χρόνια πανδημίας τα 
«Θέρμης Δρώμενα» επέστρεψαν δυναμικά το 2022, με γεμάτο πρόγραμμα, με 
δεκάδες εκδηλώσεις οι οποίες διήρκεσαν κοντά δύο μήνες και απλώθηκαν σχεδόν 
σε όλες τις κοινότητες του δήμου. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους 
και όλες που μόχθησαν για τη φετινή διοργάνωση, που μέσα από τις ακούραστες 
προσπάθειές τους κατάφεραν να επαναφέρουν τα ‘Θέρμης Δρώμενα’ στην προ 
covid-19 εποχή. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ασφαλή παρακαταθήκη για το 
μέλλον και η διοίκηση του δήμου θα συνεχίσει να στηρίζει αυτόν τον θεσμό με 
κάθε τρόπο». 

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., Γιώργου Αγγέλου επισημαίνει από την πλευρά του 
ότι «με αξιοσημείωτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα φετινά ‘Θέρμης Δρώμενα 2022’. 
Έπειτα από μια διετία δυσκολιών εξαιτίας την πανδημίας, επανήλθε με ιδιαίτερη 
δυναμική ο αγαπημένος θεσμός του Δήμου Θέρμης ο οποίος αγκαλιάστηκε 
αμέσως από τους δημότες και όχι μόνο. Μέσα σε περίπου 50 μέρες, πάνω από 
70 εκδηλώσεις διεξήχθησαν σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε Κοινότητα 
του Δήμου μας! Χιλιάδες άνθρωποι αντάμωσαν, χορέψαν, γέλασαν, ένιωσαν ένα 
κοινό συναίσθημα…Το ΜΑΖΙ που τόσο το είχαν στερηθεί! 
Το 1ο Παραδοσιακό Αντάμωμα, η 1η Γιορτή Πολιτισμού, οι δυναμικές συναυλίες 
στο ειδυλλιακό Φράγμα της Θέρμης, οι εκδηλώσεις Μνήμης για τα προσφυγικά 
χωριά μας, οι καθιερωμένες παραδοσιακές γιορτές όπως Γιορτή Σταφυλιού, 
Γιορτή Σπανακιού, οι θεατρικές και μουσικές παραστάσεις είναι λίγες από τις 
δεκάδες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Δήμο Θέρμης ανάμεσα 12 Αυγού-
στου με 1 Οκτωβρίου!

Η ΔΕΠΠΑΘ και σύσσωμο το Δ.Σ ευχαριστούν το πλήθος των εθελοντών, σπουδα-
στές- καθηγητές, Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους, καθώς και την Πολιτική 
Προστασία Θέρμης που αγόγγυστα και με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχαν σε όλες 
τις δράσεις. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε εσάς τους πολίτες για την παρουσία σας 
όσο και για τη θερμή συμμετοχή σας στα δρώμενα του τόπου!
Ο πήχης ανέβηκε ψηλά, οι προσδοκίες μεγαλώνουν και είναι ιδιαίτερη τιμή για 
όλους τους ανθρώπους του Πολιτισμού να είμαστε μέρος αυτής της προσπάθει-
ας. Δίνουμε ραντεβού για του χρόνου στα ‘Θέρμης Δρώμενα 2023’ με την ευχή 
πρωτίστως να είμαστε όλοι υγιείς!». 
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 
4ης και 24ης Αυγούστου, 7ης και 21ης Σεπτέμβριου και 
5ης Οκτωβρίου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
• Ενέκρινε ομόφωνα την «Απόδοση ποσού ύψους 

226.472,25 ευρώ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), για τον 
8ο λογαριασμό κατασκευής του έργου «Αποχέτευση 
ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης».  

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα 
έτους 2023 του δήμου Θέρμης. Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Ι. 
Ιωσηφίδης, Χ. Φάσσας, Β. Γκοστίλης, Δ. Βλαχομήτρος 
και Ι. Τριανταφυλλίδου  καταψήφισαν.

• Αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία τη διαμορφωθείσα 
κατάσταση και το χαρακτηρισμό ελαττωμάτων κατόπιν 
τεχνικής αναφοράς του Ε.Σ.Π.ΕΛ., στο πλαίσιο εκτέ-
λεσης του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 
ακάθαρτων Σουρωτής και συνδετήριου με συλλεκτήρα 
Βασιλικών -Θέρμης» ΕΣΠΑ -MIS: 5004104 (Αρ. μελέτης: 
39/2012,  αρ. έργου: 7/2018). Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου και Ι. 
Ιωσηφίδης, τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. 
Χ. Φάσσας και Β. Γκοστίλης καταψήφισαν.

• Αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία τη διαμορφωθείσα 
κατάσταση και το χαρακτηρισμό κατόπιν τεχνικής 
αναφοράς του Ε.Σ.Π.ΕΛ., στο πλαίσιο εκτέλεσης του 
έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτυού ακαθάρτων 
Αγ. Παρασκευής και συνδετήριου με συλλεκτηρα Βασι-
λικών – Θέρμης» ΕΣΠΑ -MIS : 5004104 (Αρ. μελέτης: 
43/2012,  αρ. έργου: 2/2019). Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου 
και Ι. Ιωσηφίδης, τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ οι Δ.Σ. 
κ.κ. Χ. Φάσσας και Β. Γκοστίλης καταψήφισαν.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 1οου Ανακεφαλαιωτικό Πίνα-
κα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισμού θέρμης δήμου Θέρμης (εξωτερικό 
δίκτυο)» (Αρ. μελέτης: 11/2018, αρ. έργου: 4/2020). Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. 
Χ. Φάσσας και Β. Γκοστίλης τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών 
οδών του αγροκτήματος Τριλόφου του δήμου Θέρ-
μης για τη δημιουργία παρακαμπτηρίων διαδρομών 
μετά τον αποκλεισμό της οδού Περικλέους από την 
κυκλοφορία οχημάτων. Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου και Ι. 
Ιωσηφίδης καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας 
και Β. Γκοστίλης τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Αποδέχτηκε ομόφωνα την αλλαγή της μελετητικής 
ομάδας για την κατηγορία 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) για το έργο «Μελέτη – 
Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης» με Κωδ. ΟΠΣ 5003853/01» 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 50 του Ν. 
4412/2016.

• Ενέκρινε ομόφωνα την μελέτη και τον καθορισμό του 
τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
και τοποθέτηση μοναδικού έργου τέχνης -μνημείου στα 
Βασιλικά» (Αρ. μελέτης: 31/2022). Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου 
και Ι. Ιωσηφίδης τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Παράτεινε ομόφωνα τη σύμβαση για την «Προμή-
θεια υλικών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της εξάπλωσης του νέου 
Κορωνοϊού COVID -19».

• Ενέκρινε ομόφωνα την δωρεάν παραχώρη-
ση, κατά χρήση, αιθουσών του Κοινοτικού 
Καταστήματος στο Σύλλογο Νεολαίας Αγίου 
Αντωνίου.

• Ενέκρινε ομόφωνα την ονομασία του κλει-
στού γυμναστηρίου Νέου Ρυσίου σε «Κλει-
στό Γυμναστήριο Νέου Ρυσίου Χρήστος 
Θωμάρεϊς».

• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ. 304/2022 
ΑΔΣ σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών 
παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών 
έτους 2022.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
• Ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων 

των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτρο-
πής Ά  εξαμήνου 2022 (ΑΟΕ 264/2022.). Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Χατζηαντω-
νίου, Ε. Αγοραστούδη, Θ. Καρκατζούνης 
και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με 
λευκό, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός 
και Σ. Φωτιάδης απείχαν από τη συζήτηση 
του θέματος.

• Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για 
την καταρχήν πρόθεση συμμετοχής του 
δήμου Θέρμης στην ανέγερση ίδρυση και 
λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για κλι-
ματικά έξυπνα γεωργικά συστήματα του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
με την παραχώρηση έκτασης (οικοπέδου ή 
αγροτεμαχίου του δήμου).

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση διάρκειας 
της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Δρά-
σεις προβολής, δημοσιότητας και ευαισθητο-
ποίησης για την ανάδειξη της συμβολής της 
Μάχης των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης 
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821».  

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων χώρων 
λειτουργίας των ΑΤΜ της τράπεζας Attica 
Bank, στις Κοινότητες Ν. Ρυσίου και Νέας 
Ραιδεστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 185 παρ. 2 του Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 

Α΄ 114/2006). Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτε-
λίδου, Α. Χατζηαντωνίου και Ε. Αγοραστού-
δη τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ οι Δ.Σ. 
κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός Σ. Φωτιάδης, 
Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου 
καταψήφισαν.

• Παρέλαβε ομόφωνα το σύνολο της μελέ-
της «Σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης 
(Masterplan) ΔΕΥΑ Θέρμης». Κατά την συζή-
τηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 
κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός Σ. Φωτιάδης, 
δήλωσαν ότι απέχουν.

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσω-
ρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
«Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτι-
ρίων» (αρ. μελέτης: 26/2018, αρ. έργου: 
01/2019)». Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός 
Σ. Φωτιάδης, δήλωσαν ότι απέχουν.

• Ενέκρινε ομόφωνα την 6η παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας αποπεράτωσης του 
έργου: «Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων 
οδού Κουγιάμη με οδούς Α. Παπανδρέου 
και Αθαν. Διάκου και λοιπές επεμβάσεις στο 
οδικό δίκτυο» (Αρ. μελέτης: 09/2019,  αρ. 
έργου : 1/2020).

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κοπή δέντρων 
στην οδό Φιλώτα στην επέκταση οικισμού 
Θέρμης. Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος η Δ.Σ. κ. Ε. 

• Αγοραστούδη καταψήφισε.
• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ  αριθ. 

304/2022 ΑΔΣ σχετικά με την συγκρότηση 
επιτροπών παραλαβής προμηθειών και 
υπηρεσιών έτους 2022.

• Ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα καταβολής ετή-
σιου μισθώματος της Regency entertainment 
ψυχαγωγική και τουριστική μονοπρόσωπη 
Α.Ε. σε διμηνιαίες δόσεις.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον έλεγχος υλοποίησης 
προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού 
έτους 2022. Κατά την συζήτηση για την έγκρι-
ση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, 
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Α. Χατζηαντωνίου, Ε. Αγοραστούδη, Χ. Φάσσας, Κ. 
Γραικός Σ. Φωτιάδης, Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριαντα-
φυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό. 

• Αναμόρφωσέ ομόφωνα τον προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2022 (8η αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, 
Α. Χατζηαντωνίου, Ε. Αγοραστούδη, Θ. Καρκατζούνης 
και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
• Ενέκρινε ομόφωνα την Γ κατανομή της τακτική επιχο-

ρήγηση των σχολικών επιτροπών και την κατανομή 
των σχετικών πιστώσεων σε αυτές. 

• Ενέκρινε και παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα των 
τευχών δημοπράτησης, των μελετών ΣΑΥ –ΦΑΥ και 
του συνόλου της μελέτης: «Μελέτες παρεμβάσεων 
αναβάθμισης δημοσίου χώρου: «Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Θέρμης» αριθμός μελέτης προεκτημ. αμοι-
βής 22/2020. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός Σ. Φωτιάδης, 
δήλωσαν ότι απέχουν.

• Αποφάσισε ομόφωνα την ονοματοδοσία ανωνύμων 
αγροτικών οδών στην Κοινότητα Τριλόφου.

• Ενέκρινε ομόφωνα την  απόδοση ποσού ύψους 
105.524,32 ευρώ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), για τον 
9ο λογαριασμό κατασκευής του έργου «Αποχέτευση 
ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση των 
σχολικών επιτροπών και κατανομή των σχετικών 
πιστώσεων σε αυτές.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ανώτατο αριθμό παρα-

στάσεων, στον ιδιωτικό εσωτερικό χώρο του πρώην 
καταστήματος Focus που βρίσκεται στην Θέρμη, στο 
14ο χλμ της λεωφόρου Θεσσαλονίκης -Περαίας από 
τον κ. Ιωάννη Ευσταθίου για τη διενέργεια θεατρι-
κών -χορευτικών -μουσικών και οπτικοακουστικών 
προβολών. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, 
Ι. Ιωσηφίδης, Δ. Χίνη και Α. Χατζηαντωνίου Αργυρώ 
καταψήφισαν, ενώ ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος δήλωσε 
ότι απέχει από τη συζήτηση του Δ.Σ. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του συμβατικού χρό-
νου της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων 
έργων, οχημάτων και φορτηγών» ως προς την ομάδα Β.

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι 
Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φασσας και Δ. Βλαχομήτρος δήλωσαν ότι 
απέχουν από τη συζήτηση του Δ.Σ. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του συμβατικού χρό-
νου της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων 
έργων, οχημάτων και φορτηγών» ως προς τις ομάδες 
Δ, Θ, Λ και Μ. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος δήλωσε ότι απέχει.

• Ενέκρινε ομόφωνα τη λήψη περιοριστικών μέτρων 
κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της κοινότητας Θέρ-
μης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης 
(εξωτερικό δίκτυο)», Αρ. μελέτης: 11/2018,  αρ. έργου : 
4/2020. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος δήλωσε ότι απέχει. 

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ανώτατο αριθμό παρα-
στάσεων, στον ιδιωτικό υπαίθριο περιφραγμένο 
χώρο του πρώην καταστήματος Focus που βρίσκεται 
στην Θέρμη, στο 14ο χλμ της Λεωφόρου Θεσσαλο-
νίκης Περαίας από τον κ. Ιωάννη Ευσταθίου για τη 
διενέργεια θεατρικών -χορευτικών -μουσικών και 
οπτικοακουστικών προβολών. Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, 
Α. Χατζηαντωνίου, Ε. Αγοραστούδη, Ι. Ιωσηφίδης και 
Δ. Χίνη καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος 
δήλωσε ότι απέχει. 

• Όρισε ομόφωνα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή για τη διενέργεια 
απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων 
που μεταβιβάζονται στον δήμο από το καταργούμενο 
νομικό πρόσωπο (ΚΕΚΟΠΡΟ, όπου ορίσθηκαν οι Δ.Σ. κ. 
Α. Παπαδάκη με αναπληρωτή του τον Α. Μωραϊτη και 

Ι. Ιωσηφίδης με αναπληρωτή του τον Κ. Γραικό. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ.  κ. Δ. 
Βλαχομήτρος Δημήτριος δήλωσε ότι απέχει. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
• Στην έναρξη της συνεδρίασης στο Δημοτικό Συμβού-

λιο παρουσιάστηκαν οι μελέτες του Γενικού Σχέδιου 
Ύδρευσης (Master Plan) και το σχέδιο ασφάλειας νερού 
της ΔΕΥΑ Θέρμης.

• Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των Σχολικών 
Επιτροπών του δήμου Θέρμης με το ποσό των 87.430,00 
ευρώ και την κατανομή σχετικών πιστώσεων σε αυτές 
(συμπληρωματική κατανομή). 

• Ενέκρινε ομόφωνα την προχρηματοδότηση του έργου: 
«Κέντρο Κοινότητας» για το έτος 2022, ενάριθμος έργου: 
2016ΕΠ00810031-1 Δομή παροχής βασικών αγαθών : 

• Κέντρο Κοινότητας.
• Ενέκρινε ομόφωνα την προχρηματοδότηση του έργου: 

«Κοινωνικό Παντοπωλείο» για το έτος 2022 ενάριθμος 
έργου: 2016ΕΠ00810058-1 -Δομή παροχής βασικών 
αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο δήμου Θέρμης.

• Ενέκρινε ομόφωνα την προχρηματοδότηση του έργου: 
«Κοινωνικό Φαρμακείο» για το έτος 2022  ενάριθμος 
έργου: 2016ΕΠ00810058 Δομή παροχής βασικών αγα-
θών: Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Θέρμης. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την μελέτη «Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης (εξωτερικό 
δίκτυο)» (Αρ. μελέτης: 11/2018, αρ. έργου: 4/2020). Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. 
Φάσσας δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση διότι είναι 
εντελώς διαδικαστικό και θα έπρεπε να περιοριστεί η 
συζήτηση του στο εσωτερικό της αρμόδιας υπηρεσίας.

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εσωτε-
ρικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετήριου 
με συλλεκτήρα Βασιλικών -Θέρμης».  Κατά την συζή-
τηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας 
δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση διότι είναι εντελώς 
διαδικαστικό και θα έπρεπε να περιοριστεί η συζήτηση 
του στο εσωτερικό της αρμόδιας υπηρεσίας.

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εσωτε-
ρικού δικτύου ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής και συν-
δετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών -Θέρμης». Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. 
Φάσσας δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση διότι είναι 
εντελώς διαδικαστικό και θα έπρεπε να περιοριστεί η 
συζήτηση του στο εσωτερικό της αρμόδιας υπηρεσίας.

• Παράτεινε κατά πλειοψηφία τον συμβατικό χρόνο της 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστή-
ριξη υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Δήμου Θέρμης» για τον δικαιούχο (Δήμος Θέρμης)» 
(Υποέργο 3) (κωδικός ΟΠΣ 5037646) (Κωδ. Πράξης: 
2019ΣΕ11910080) μετά από το υπ’ αρ. 581-26-09-2022 
αίτημα  του αναδόχου. Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας καταψήφισε.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κοπή δέντρων στη 
συμβολή των οδών Εκάβης και Πλαταιών και στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου 2 της κοινότητας Θέρμης. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. 
Βλαχομήτρος καταψήφισε.  

• Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 (9η αναμόρφωση). Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 
Τσιφτελίδου, Α. Χατζηαντωνίου, Ε. Αγοραστούδη, 
και Ι. Ιωσηφίδης καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ.  Θ. 
Καρκατζούνς, Ι. Τριανταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος 
τοποθετήθηκαν με λευκό.

Ν
έος δημοτικός σύμβου-

λος ορκίστηκε στις 18 

Νοεμβρίου 2022 ο Κων-

σταντίνος Πάζης, από την παράταξη 

«Ο Δήμος μας Αύριο», στη θέση της 

Μαριάνθης Καπουσούζη η οποία 

παραιτήθηκε. Κατά την τελετή ορκω-

μοσίας ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδω-

ρος Παπαδόπουλος συνεχάρη τον 

κ. Πάζη και του ευχήθηκε καλή και 

δημιουργική θητεία, στο πλαίσιο 

του θεσμικού ρόλου του.

Αγγελία εργασίας

Ζητείται έμπειρος μηχανικός αυτο-

κινήτων για πλήρη απασχόληση στο 

συνεργείο Auto Service Θέρμης, 

οδός Θεσσαλονίκης -Πολυγύρου 32 

(έναντι toy store)

Πληροφορίες: Κουτσουράς Σάκης, 

τηλ. 6972819049, 2310 463064.
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«…Επιλέχθηκε εργολάβος,
ξεκινά το έργο…»

Ανάγκη για νέο, δικαιότερο 
σύστημα χρηματοδότησης των 
δήμων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύουμε σεβόμενοι τους ανα-
γνώστες της Εφημερίδας όσο και τους 
μελλοντικούς ερευνητές του αρχείου 

της και τους εαυτούς μας, βεβαίως! 
Από τότε που συνέβηκε η κατολίσθηση στην 
οδό Περικλέους στον Τρίλοφο (21.5.2020) 
έχουν ανέβει από τη μεριά της διοίκησης, 
μόνο στο site του Δήμου Θέρμης, 14 του-
λάχιστον σχετικές ανακοινώσεις. Πάμε 
στα γεγονότα :
Η κατολίσθηση προκλήθηκε από τη βροχή 
της 21/5/2020. Από τότε η οδός Περικλέους 
παραμένει αποκλεισμένη, η μετακίνηση 
από τον έναν οικισμό στον άλλο γίνεται με 
εκτροπή της κυκλοφορίας και η διαδρομή 
θυμίζει Gulliver’s Travels εμπλουτισμένα 
με κινδύνους και … έξοδα. Η πληγείσα 
περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Η 
ανακατασκευή της γέφυρας αποτελούσε 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Πέρασε όμως 
ένα ολόκληρο 12μηνο απραγίας λόγω 
αδιαφορίας ή/και αδυναμίας της ΠΚΜ, 
με κόστος βαρύ για τους κατοίκους των 
οικισμών Τριλόφου και Πλαγιαρίου, και, 
στις 24/05/21 ανακοίνωσε ο Δήμος ότι 
ανέλαβε -με πρότασή του- την ευθύνη του 
έργου, με Προγραμματική Σύμβαση αφού 
πρώτα η Περιφέρεια δήλωσε ότι λόγω 
φόρτου εργασίας αδυνατεί -το διαβάσαμε 
κι αυτό- να το υλοποιήσει!
Τον πρώτο χρόνο ο κ. Παπαδόπουλος 
παρηγορούσε την ταλαιπωρούμενη τοπική 
κοινωνία επιδεικνύοντας κινητικότητα κι 
επικαλούμενος τις απαραίτητες εργασίες 
των υπηρεσιών του Δήμου, έργα σχε-
τικά με το έργο και γύρω από το έργο 
-consolationprizes- καθώς έβλεπε ότι 
το έργο αργούσε! Ασφαλτοστρώθηκαν 
όπως-όπως ακατάλληλοι και επικίνδυνοι 
παράδρομοι, μπήκαν πινακίδες οδοσή-
μανσης, αν και συχνά οι «περιηγητές» 
χάνουν τον προορισμό τους και βγαίνουν 
αλλού…, έγιναν εργασίες για την προσωρι-
νή προστασία του επιχώματος, γεωτρήσεις, 
μελέτες κ.λ.π.
Το δεύτερο χρόνο ο δήμαρχος δηλώνοντας 
(Ανακοίνωση,11/03/2021) : «η διοίκηση του 
δήμου αποφάσισε να πάρει πάνω της το 
έργο, παρότι η αρμοδιότητα ανήκει στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. …» 
έδωσε και το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα 
με το οποίο «…σε περίπου έναν χρόνο από 
τώρα (Ενημέρωση ενδιαφερομένων 08 
Μαρτίου 2021), ο δρόμος θα δοθεί ξανά 
σε κυκλοφορία» …- δηλαδή το Μάρτιο 
του 2022 !
Όταν υπέγραψε ο δήμαρχος την προανα-
φερθείσα Προγραμματική Σύμβαση με την 
ΠΚΜ (24/5/21) θεώρησε ότι βρήκε ευκαιρία 
να λάμψει με την ταχύτατη αποτελεσμα-
τικότητά του… Στη συνεδρίαση του Δημ. 
Συμβουλίου της 05/10/2022 (3h.13 .́57΄) 
ομολογεί το Ναπολεόντειο : «Φαντάζεστε 
ότι δεν θα θέλαμε εμείς γρήγορα να τελειώ-
σει αυτό το έργο και να αποδείξουμε στην 
κοινωνία ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί 
και από το κράτος και από την Περιφέρεια;»  
Η υπόσχεση του Μαρτίου 2021 για ολο-
κλήρωση του έργου το Μάρτιο του 2022, 
ανάγκασε τη διοίκηση να ανακοινώσει 
στις 21/4/2022: «…Επιλέχθηκε εργολάβος, 
ξεκινά το έργο». Με έντυπο υλικό που δημο-
σιεύθηκε και διανεμήθηκε με δαπάνες του 
δήμου πανηγύρισε την πρόοδο του έργου !
Όλα αυτά τα βαρύγδουπα περί χρονοδια-
γραμμάτων, ανακοίνωσης του εργολάβου 
του έργου και ολοκλήρωσης του έργου 
γίνονταν πριν καν σταλεί η Σύμβαση για 
έλεγχο νομιμότητας, αυτή που τελικά κρί-
θηκε μη νόμιμη από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Παράλληλα την Παρασκευή, 10/6/2022 
κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού 
στο Δήμο όταν ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε 
ότι : «αφιέρωσε χρόνο για τον δήμαρχο… 
(και) … να συνεχίσει την πολύ καλή δουλειά 

που κάνει…» αντιλήφθηκε ο δήμαρχος 
ως σύμμαχό του τον πρωθυπουργό, στον 
οποίο έθεσε μεταξύ άλλων και το ζήτημα 
της γέφυρας .….
Στο τέλος, αποδείχθηκε ότι οι προσδοκίες 
ήταν επιπόλαιες και αυτό κάθε άλλο παρά 
συνάδει με έναν έμπειρο δήμαρχο που 
τώρα του φταίνε όλοι :από την δημοτική 
μας παράταξη «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου 
Θέρμης» ως και το Ελεγκτικό Συνέδριο για 
το οποίο δηλώνει: «είναι από τις αποφάσεις 
της Δικαιοσύνης που θεωρώ λαθεμένες…» 
(Δημ. Συμβούλιο 05/10/22).Εν τω μεταξύ 
σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου της 10ης Οκτωβρίου 
2022, επί του συνόλου του οικονομικού 
αντικειμένου που κρίθηκαν (447 Πράξεις 
Προσυμβατικού Ελέγχου), το έργο του 
δήμου μας είναι μέσα στο 7,37% που κρί-
θηκαν μη νόμιμα. 
Προφανώς απαιτούνταν περισσότερη 
σοβαρότητα από την αρχή και μέτρο αντί 
για έπαρση. Με μια δε προσεχτικότερη 
προσέγγιση γίνεται αντιληπτό ότι η ίδια η 
επιλογή να κατασκευαστεί μια νέα γέφυρα 
αντί της επί τόπου αποκατάστασης, ήρε την 
έννοια του κατεπείγοντος υπό την οποία και 
μόνο θα γινόταν δεκτή η ανάδειξη αναδόχου 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Διαφωνούμε ως δημοτική παράταξη με 
διαδικασίες που βλάπτουν τη διαφάνεια και 
τον ανταγωνισμό, όπως οι απευθείας αναθέ-
σεις και η διαπραγμάτευση και υποδείξαμε 
την ανάγκη απόδειξης του κατεπείγοντος 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όμως 
στις συστάσεις μας απάντησαν ότι αυτοί 
γνωρίζουν καλύτερα. Εάν δεν ψηφίζαμε 
τότε την πρόταση της διοίκησης θα μας 
έλεγε ο δήμαρχος, όπως κάνει συχνά, ότι 
φταίμε που δεν του δώσαμε την ευκαιρία να 
επικαλεστεί την ομοφωνία στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο… Τώρα που ομοφωνήσαμε τονί-
ζει την ομοφωνία για να μη νιώθει μόνος 
στην αποτυχία. 
Τελικά, σήμερα, 2/11/2022 εργολάβο η 
γέφυρα ακόμη δεν έχει, από δε τις 14 ανα-
κοινώσεις του Δήμου έχει αξία μόνο η 14η 
με θέμα «Στις 31 Οκτωβρίου κατατίθενται 
οι προσφορές στο διαγωνισμό για την κατα-
σκευή της γέφυρας της οδού Περικλέους».
Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι οι λανθα-
σμένες επιλογές και άλλοτε οι παραλείψεις 
της διοίκησης και προσωπικά του δημάρ-
χου προκαλούν μια διαρκή απαξίωση της 
περιοχής, υποβαθμίζουν την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων, την τοπική οικονομία, 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων … 
Δεν χαιρόμαστε με την αποτυχία τους, διότι 
τις συνέπειές της τις υφίστανται χιλιάδες 
δημότες μας.
Είμαστε υπέρ της κατασκευής μιας γέφυρας 
η οποία θα γίνεται καθημερινά αντιλη-
πτή από τους χρήστες της όχι απλώς ως 
συνδετήριος άξονας των δύο οικισμών 
αλλά ως χώρος ζωής, εξασφαλίζοντας 
ένα minimum λειτουργικής κοινωνικής 
συνοχής. Μετά τη ζημιά που προκλήθηκε 
και την καθυστέρηση είναι, εκτός από 
επιτακτική ανάγκη, μοναδική ευκαιρία 
αναμόρφωσης του αστικού χώρου και με 
αυτή τη λογική προτείναμε ταυτόχρονα να 
γίνει εκεί και ποδηλατόδρομος, πρόταση 
που υιοθετήθηκε.
Τέλος, οφείλουμε να τονίσουμε το κρίσιμο 
ζήτημα με πολλές γέφυρες της επικράτειας 
του Δήμου μας για τις οποίες συχνά ο καιρός 
μάς αποδεικνύει ότι είναι ανεπαρκείς ως 
κατασκευές προηγούμενων εποχών και 
ότι οφείλουμε να προγραμματίσουμε την 
ανακατασκευή τους. Ας μην ξεχνάμε τι έγινε 
στη γέφυρα του Θεσσαλού, μεταξύ Θέρ-
μης–Τριαδίου, το 2010! Γέφυρα της οποίας η 
λειτουργία αποκαταστάθηκε τέτοια εποχή 
το 2013! (Ανακοινώσεις 26/11/2013).
Θέρμη 4-11-2022 

Ο σημερινός τρόπος κατανομής των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(ΚΑΠ) δημιουργεί αδικίες και ανι-

σότητες. Δήμοι με όμοια χαρακτηριστικά, 
ορισμένες φορές και γειτονικοί, χρηματο-
δοτούνται διαφορετικά με αποτέλεσμα 
να λαμβάνουν διαφορετική τακτική επι-
χορήγηση. Σύμφωνα με το Ν. 3852/10 η 
κατανομή των ΚΑΠ καθορίζεται κατ’ έτος 
έπειτα από γνώμη της ΚΕΔΕ, με κοινή 
απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών, επί τη βάσει συγκεκριμένων 
κριτηρίων.  
Το 2000 εκπονήθηκε από την Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης (ΕΕΤΑΑ) το σύστημα κατανομής των 
ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
με τέσσερα βασικά κριτήρια: ελάχιστο 
κόστος λειτουργίας, αριθμός δημοτικών 
διαμερισμάτων, έκταση και πληθυσμός. 
Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από το ετήσιο 
συνέδριο της ΚΕΔΕ το 2000, στη Χαλκιδική. 
Στην πραγματικότητα, το σύστημα κατανο-
μής των ΚΑΠ με βάση το ελάχιστο κόστος 
λειτουργίας των δήμων, όπως εκπονήθηκε 
το 2000, εφαρμόστηκε ουσιαστικά μόνον 
τα δύο πρώτα χρόνια. Στη συνέχεια, και 
συγκεκριμένα από το 2003 ενσωματώθη-
καν στους ΚΑΠ οι ειδικές επιχορηγήσεις 
κινήτρων και προβληματικότητας, οι 
ειδικές επιχορηγήσεις που αφορούσαν 
μεταφερόμενες αρμοδιότητες, καθώς και 
το κόστος του μεταταχθέντος προσωπι-
κού. Επίσης, από το 2013 ενσωματώθηκαν 
και οι δαπάνες μισθοδοσίας του μόνιμου 
προσωπικού που απασχολείται στα ΚΕΠ. 
Με την απογραφή του 2011 υπήρξαν σημα-
ντικές μεταβολές στον πληθυσμό των 
δήμων. Επιπλέον επήλθαν μεγάλες αλλαγές 
στα στατιστικά δεδομένα των δήμων, στα 
οικονομικά και στις αρμοδιότητές τους 
που επέβαλλαν την αναπροσαρμογή του 
τρόπου κατανομής των ΚΑΠ. Η Αυτοδιοί-
κηση, μέσω της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ είχε 
καταθέσει και τότε τις προτάσεις της. Το 
θέμα αυτό απασχόλησε εκ νέου το τακτικό 
συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, 
το 2021 όπου αποφασίστηκε να υπάρ-
ξει αλλαγή στον τρόπο κατανομής των 
ΚΑΠ με στόχο να δημιουργηθεί ένα νέο 
σύστημα πιο δίκαιο, πιο αντικειμενικό, 
πιο διαφανές και περισσότερο αποτε-
λεσματικό. Να απαλείφει τις σημερινές 
στρεβλώσεις και να στηρίζεται σε έγκυρα 
και επικαιροποιημένα χωρικά, στατιστικά 
και πληθυσμιακά δεδομένα. 
Την εκπόνηση αυτού του νέου συστήματος 
κατανομής των ΚΑΠ προς τους δήμους 
ανέλαβε η ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο της υπο-
στήριξης της Επιτροπής Οικονομικών 
της ΚΕΔΕ και με βάση τις κατευθύνσεις 
της ΚΕΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκαν 
προτάσεις από τις Περιφερειακές Ενώσεις 
Δήμων, ενώ δημιουργήθηκε και επιτροπή 
από εμπειρογνώμονες, στελέχη της ΚΕΔΕ 
και του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και 

καθηγητές από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Στόχος ήταν να αξιοποιηθούν οι σύγχρονες 
θεωρητικές προσεγγίσεις, οι επιστημονι-
κές μεθοδολογίες, η διεθνής εμπειρία και 
οι τεχνικές, ώστε να υλοποιηθεί με τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο η απόφαση 
του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. 
Η πρόταση η δική μας είναι ότι το νέο 
σύστημα κατανομής των ΚΑΠ θα πρέπει 
να υπακούει στα εξής κριτήρια:
1. Ο πραγματικός πληθυσμός κάθε 

δήμου θα πρέπει να αποτελεί το βασι-
κό κριτήριο, αλλά ο συντελεστής 
βαρύτητας αυτού του κριτηρίου θα 
πρέπει να μειωθεί από το περίπου 
92% που είναι σήμερα. 

2. Όλες οι πρόσθετες χρηματοδοτή-
σεις που αφορούν αρμοδιότητες 
οι οποίες μεταβιβάστηκαν στους 
δήμους το διάστημα 2001-2012 να 
αποτελούν διακριτή χρηματοδότηση 
και να αποδίδονται στο σύνολό τους 
στους δήμους. Έως τώρα αυτές έχουν 
ενσωματωθεί στους ΚΑΠ, και μάλιστα 
μειωμένες κατά 50%. Η ενσωμάτωση 
όλων αυτών στους ΚΑΠ είναι αντίθετη 
σε όσα προβλέπει το άρθρο 102 του 
Συντάγματος, αλλά και ο καταστατι-
κός χάρτης της αυτοδιοίκησης της Ε.Ε. 
και αυτό πρέπει να αλλάξει. 

3. Στα κριτήρια θα πρέπει να συμπερι-
λαμβάνονται και άλλες παράμετροι 
όπως οι δημοτικές ενότητες, οι κοι-
νότητες και οι οικισμοί που έχει κάθε 
δήμος, όπως η συνολική του έκταση, 
με διαφορετική μάλιστα βαρύτητα 
εάν για παράδειγμα πρόκειται για 
εκτάσεις καλλιεργήσιμες ή  ορεινές 
- δασικές, κ.ο.κ. 

4. Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους 
ορεινούς και νησιωτικούς δήμους 
οι οποίοι να έχουν ξεχωριστή χρη-
ματοδότηση ώστε να μπορούν να 
λειτουργήσουν. Για το λόγο αυτό 
μπορεί να θεσπιστεί γι’ αυτούς τους 
δήμους ένα σταθερό-ελάχιστο κόστος 
λειτουργίας προκειμένου να μπορούν 
να καλύψουν τις ανάγκες τους.

5. Τέλος, να υπάρξει αύξηση του ποσού 
που διατίθεται προς τους δήμους κατά 
τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ.
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Σε λάθος κατεύθυνση 
ο νόμος για την αυτοδιοίκηση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Πολλοί αναρωτιούνται εάν είμαστε 
γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων 
Ελλήνων ακολουθώντας τις διδα-

χές τους, ή ένα πολιτισμικό συνονθύ-
λευμα που δεν έχει καμία σχέση, αλλά 
αρέσκεται απλά να τους μνημονεύει. Τα 
όσα θα αναφερθούν παρακάτω ας γίνουν 
αφορμή για σκέψεις και αποφάσεις του 
καθενός από εμάς για να διαχειριστούμε 
καλύτερα το μέλλον μας και ιδιαίτερα 
των παιδιών μας.

Ο αρχαίος φιλόσοφος, ο Πλάτωνας, έλεγε 
σχετικά με την άσκηση εξουσίας: (Ο αλη-
θινός άρχοντας δεν πρέπει να κοιτάζει το 
δικό του συμφέρον αλλά των υπηκόων 
του). Αναφερόμενος δε σε όσους πολίτες 
αδιαφορούσαν για τα κοινά: (Μια από 
τις τιμωρίες σου, που δεν καταδέχεσαι 
να ασχοληθείς με την πολιτική, είναι ότι 
καταλήγεις να σε κυβερνούν κατώτεροι 
σου).

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω τίθενται 
κάποια εύλογα ερωτήματα προς τους 
σημερινούς νομοθέτες. Ξεκαθαρίζουμε 
βέβαια ότι δεν είμαστε νομικοί προ -
κειμένου να αναλύουμε νόμους και να 
αντιπαρατιθέμεθα σχετικά με την ανα-
γκαιότητά τους. Απλά δημιουργούνται 
ερωτήματα τα οποία απαιτούν και άμεσες 
απαντήσεις σχετικά με τον εκλογικό νόμο 
της Αυτοδιοίκησης, αυτόν που πρόσφατα 
δημοσιεύθηκε.

Αλήθεια κ. Υπουργέ των Εσωτερικών όταν 
συντάσσατε το νόμο, σκεφτήκατε καθό-
λου τον Πλάτωνα; Ή σκεφτήκατε μόνο το 
συμφέρον σας; Ή μήπως να αποτρέψετε να 
ασχοληθεί ο οποιοσδήποτε ανεξάρτητος 
τοπικός παράγοντας που ενδιαφέρεται 
για τον τόπο του, μόνο και μόνο για να 
τον κυβερνούν κατώτεροι του; Ή μήπως 
αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς κάθε 
κατεύθυνση ότι κάθε ανεξάρτητη

προσπάθεια θα αποτύχει ΕΚΤΟΣ αν τεθεί 
υπό προστασία πολιτικού κόμματος.

Είναι δυνατόν σε ένα δήμο, που οι απο-
στάσεις μεταξύ των κοινοτήτων είναι 
μεγάλες και τα προβλήματα τους δια-
φορετικά, με άγνωστους μεταξύ τους 
πολίτες, αστούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, 
εργάτες επαγγελματίες να αναδειχθεί μία 
ανεξάρτητη κίνηση με κοινούς  στόχους 
και σκοπούς και μακριά από μικροπολι-
τικές σκοπιμότητες;

Το να βλέπει κάποιος, ότι δεν γίνεται 
τακτικά η αποκομιδή σκουπιδιών, ότι δεν 
υπάρχει επαρκής οδική σηματοδότηση, ή 
οι πινακίδες είναι κρεμασμένες με σύρμα. 
Επίσης τις λακκούβες στο οδόστρωμα, τα 
πεζοδρόμια που δεν υπάρχουν, ο έλεγχος 

που δεν γίνεται για τις ταχύτητες των οχη-
μάτων εντός του οικισμού και τέλος και 
σπουδαιότερο ότι δεν υπάρχει ασφάλειά 
από ένα σωρό παρεμβατικές πράξεις, που 
πρέπει να τον οδηγήσει;

Βεβαίως κάποια εξ αυτών θα μπορούσε 
κάποιος να τα βρει κοινά και να επικαλε-
σθεί την δυνατότητα σύμπραξης πολιτών 
στην δημιουργία ομάδας με κατεύθυνση 
την επίλυσή τους. Δυστυχώς όμως στην 
περίπτωση του Δήμου Θέρμης αυτό θεω-
ρείται αδύνατον. Οι  κρατούντες τον Δήμο 
εδώ και μια 20ετία έχουν καταφέρει να

δημιουργήσουν μία πλήρη πολιτιστική, 
αθλητική και με κοινωνικές ευαισθησίες 
πρότυπη κοινότητα. Μία κοινότητα έδρα 
του Δήμου όπου εδρεύουν Τράπεζες – 
Τεχνικές Υπηρεσίες –Αστυνομία –Πολι-
τιστικά Κέντρα –Κέντρο Υγείας και κάθε 
άλλη δομή που εξυπηρετεί άμεσα και 
ανέξοδα τους κατοίκους της.

Ματαιοπονεί λοιπόν όποιος πιστεύει 
ότι οι κάτοικοι της Θέρμης αλλά και οι 
κρατούντες τον Δήμο ενδιαφέρονται 
για τους υπόλοιπους. Το πιο ζωντανό 
παράδειγμα της αδιαφορίας αυτής το 
αντιμετωπίζουν εδώ και 3 χρόνια οι πολί-
τες του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου. 
Δύο κοινότητες συνολικού πληθυσμού 
άνω των 15.000 κατοίκων με απόσταση 
μεταξύ τους λιγότερη από 200 μέτρα, 
δεν επικοινωνούν άμεσα αλλά μέσα από 
αγροτικούς δρόμους μήκους 4,5χμ, εξαι-
τίας μιας κατολίσθησης της γέφυρας που 
τις ένωνε. Το τι ακριβώς έχει συμβεί με 
αυτήν την υπόθεση έχει καταγγελθεί 
προς κάθε αρμόδιο αλλά το τοίχος της 
αδιαφορίας τους είναι αξεπέραστο.

Επανερχόμενοι λοιπόν προς τον κ. Υπουρ-
γό του στέλνουμε ευγενικά τη καληνύχτα 
μας και ευχόμαστε να έχουμε προβλη-
ματίσει κάποιους από τους αναγνώστες 
αυτού του κειμένου.

Ερωτήματα για τον τρόπο 
λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Η δημοτική μας παράταξη, στα πλαί-
σια του ελέγχου που ασκεί στον 
τρόπο λειτουργίας των διαφόρων 

νομικών προσώπων του Δήμου Θέρμης, 
υπέβαλε ερωτήματα προς τη Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 
με σκοπό να λάβει απαντήσεις σε σημαντι-
κά ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο 
λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου του 
Δήμου Θέρμης, για τις ανάγκες λειτουργί-
ας του οποίου δαπανάται σε ετήσια βάση 
ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό από 
τα έσοδα του Δήμου.
Τα ερωτήματα, λοιπόν που θέσαμε ως 
δημοτική παράταξη στο Αθλητικό Κέντρο 
του Δήμου Θέρμης άπτονταν επί όλων 
των θεμάτων λειτουργίας του και ήταν 
τα ακόλουθα : 
Α). Σε ό,τι αφορά στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις :
1). Τι γίνεται με το ζήτημα της νομιμο-
ποίησης των κλειστών γυμναστηρίων 
του Δήμου μας; Έχουν προχωρήσει οι 
προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες 
για την τακτοποίησή τους και αν ναι, σε 
ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη προσπάθεια;
2). Για ποιον λόγο δεν αντικαθίσταται το 
πλαστικό δάπεδο του προπονητηρίου 
Πλαγιαρίου με κανονικό δάπεδο από 
ξύλο; Γνωρίζετε πολύ καλά κ. Πρόεδρε 
ότι υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική 
ακεραιότητα των αθλητών από αυτόν 
τον τύπο του δαπέδου που υπάρχει και 
που επιβαρύνει τα πόδια και τα γόνατα 
των αθλουμένων,
3). Για ποιον λόγο δεν γίνονται εργασίες 
συντήρησης των κλειστών αθλητικών 
γυμναστηρίων του Δήμου μας; Γνωρίζετε 
π.χ. κ. Πρόεδρε ότι στο κλειστό γυμναστή-
ριο Ν. Ρυσίου υπάρχει πρόβλημα εισροής 
υδάτων από την οροφή του γυμναστηρίου 
στους εσωτερικούς χώρους του και κυρί-
ως στους χώρους των αποδυτηρίων και 
του κυλικείου. Έχουν γίνει ενέργειες για 
την αποκατάσταση της ζημίας και αν όχι, 
για ποιον λόγο; Υπάρχουν ανάλογα προ-
βλήματα σε άλλα κλειστά γυμναστήρια 
του Δήμου μας;
4). Τί γίνεται με την καθαριότητα των 
κλειστών γυμναστηρίων (αγωνιστικός 
χώρος, αποδυτήρια, κερκίδες, τουαλέ-
τες κλπ.); Ποιος είναι υπεύθυνος για την 
καθαριότητα των χώρων αυτών; Γίνεται 
καθαρισμός στους κοινόχρηστους και 
στους χώρους άθλησης των κλειστών 
γυμναστηρίων; Υπάρχει κίνδυνος από 
την πανδημία ή όχι;
5). Τί γίνεται με τους φύλακες των γηπέ-
δων; Παρουσιάζονται κανονικά στην 
εργασία τους όλοι και αν όχι, γιατί;
Β). Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των 
ωρών προπόνησης που δόθηκαν στα 
αθλητικά σωματεία του Δήμου μας :
1). Ποια κριτήρια έλαβε υπ’ όψη του το 
Αθλητικό Κέντρο για την κατανομή των 
ωρών προπόνησης που αναλογούν σε 
κάθε αθλητικό σύλλογο του Δήμου μας; 
Ελέγχθηκε ο αριθμός των αθλητικών 
τμημάτων που λειτουργεί κάθε σωμα-
τείο; Ελέγχθηκε ο αριθμός των αθλητών 
που δηλώνει κάθε σωματείο με κάποιον 
τρόπο; Ελέγχθηκε αν οι αθλητές αυτοί 
είναι κάτοικοι του Δήμου μας;
2). Αληθεύει η ενημέρωση που έχουμε ότι 
υπάρχουν τμήματα αθλητικών σωματείων 
που, λόγω έλλειψης ωρών, κάνουν προ-
πόνηση με τη συμμετοχή 25 και 30 ακόμη 
αθλητών την ίδια στιγμή; Πιστεύετε ότι 
με έναν τέτοιο αριθμό αθλητών μπορεί 

να γίνει προπόνηση και ότι μια τέτοιου 
είδους προπόνηση μπορεί να προσφέρει 
κάτι στους αθλητές; Υπάρχει η δυνατό-
τητα για τα σωματεία να « σπάσουν » 
τα παραπάνω υπερμεγέθη τμήματα σε 
μικρότερα, από την άποψη αν υπάρχουν 
διαθέσιμες ώρες προπόνησης στα κλειστά 
γυμναστήρια του Δήμου μας;    
3). Γίνεται με κάποιον τρόπο έλεγχος από 
το Αθλητικό Κέντρο για τον τρόπο που 
χρησιμοποιούνται από τα αθλητικά σωμα-
τεία του Δήμου μας οι ώρες προπόνησης 
που τους παραχωρήθηκαν (π.χ. αν γίνεται 
προπόνηση, πόσοι αθλητές συμμετέχουν 
σε κάθε προπόνηση, ποια τμήματα χρη-
σιμοποιούν τις ώρες προπόνησης, εάν 
έχουν δηλωθεί αυτά τα τμήματα από τα 
σωματεία, αν γίνονται προπονήσεις με 
λιγότερα από 5 άτομα κλπ); 
4). Για ποιον λόγο οι προπονήσεις στο 
προπονητήριο του Πλαγιαρίου ξεκινούν 
στις 16.30 ,́ ενώ στα υπόλοιπα κλειστά 
γυμναστήρια του Δήμου μας ξεκινούν από 
τις 15.00 ;́ Υπάρχει κάποιος λόγος για να 
γίνεται η διάκριση αυτή; Δεν υπάρχουν 
αθλητικά σωματεία που να ζητούν να 
κάνουν χρήση της προπονητικής αυτής 
ώρας;
5). Διατίθενται ώρες για την άθληση των 
κατοίκων στα κλειστά γυμναστήρια του 
Δήμου μας; Σε περίπτωση που προβλέ-
πεται δυνατότητα για την άθληση των 
δημοτών, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε 
ποιες είναι αυτές οι ώρες και αν είναι 
διαθέσιμες σήμερα που υποβάλλεται η 
ερώτησή μας αυτή.
Γ). Σε ό,τι αφορά στα αθλητικά σωματεία 
του Δήμου Θέρμης :
1). Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποια 
αθλητικά σωματεία του Δήμου Θέρμης 
φιλοξενούνται στα κλειστά γυμναστήρια 
του Δήμου μας, γνωστοποιώντας μας 
ποια σωματεία (και ποια τμήματα αυτών) 
χρησιμοποιούν το κάθε κλειστό γυμνα-
στήριο του Δήμου μας για προπονήσεις,
2). Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε 
ποιο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου 
μας έχουν δηλώσει «γηπεδότητα» τα 
αθλητικά μας σωματεία,
3). Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το 
αθλητικό δυναμικό των σωματείων του 
Δήμου μας,
4). Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, 
εάν το γνωρίζετε, ποια από τα αθλητικά 
σωματεία του Δήμου μας έχουν λάβει 
ειδική αθλητική αναγνώριση από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
5). Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, 
εάν το έχετε υπ’ όψη σας τα διοικητικά 
συμβούλια των αθλητικών σωματείων 
του Δήμου μας και να μας δώσετε το 
νούμερο του τηλεφώνου επικοινωνίας 
με τον εκπρόσωπο και με τον Πρόεδρο 
του διοικητικού συμβουλίου κάθε σωμα-
τείου, και,
6). Υπάρχουν αθλητικά σωματεία του 
Δήμου μας που χρησιμοποιούν το αθλη-
τικό κέντρο «ΚΑΠΠΑ» για προπονήσεις 
και για αγώνες; Σε περίπτωση καταφα-
τικής απάντησης παρακαλούμε να μας 
γνωρίσετε ποιο αθλητικό σωματείο είναι 
και να μας γνωρίσετε ποιος καλύπτει το 
κόστος για την πληρωμή του αθλητικού 
κέντρου «ΚΑΠΠΑ».
Είμασ τε σε αναμονή των σχετικών 
απαντήσεων.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Θέμα: Άμεση αποκατάσταση της 
οδικής σύνδεσης Τριλόφου -Πλα-
γιαρίου στο Δήμο Θέρμης της ΠΕ 
Θεσσαλονίκης.

Οι κάτοικοι και φορείς των οικι-
σμών Τριλόφου και Πλαγιαρίου 
του Δήμου Θέρμης στην ΠΕ 

Θεσσαλονίκης είναι αγανακτισμένοι 
και βρίσκονται σε κινητοποίηση. Αιτία 
είναι η μη αποκατάσταση, εδώ και 
πάνω από 2 χρόνια, της οδικής επικοι-
νωνίας μεταξύ των δύο οικισμών, όπου 
διαμένουν 15.000 κάτοικοι.

Ήταν 21 του Μάη 2020, όταν η γέφυρα 
στην Κεντρική οδό Περικλέους, στο 
δρόμο δηλαδή που ενώνει τον Τριλόφο 
με το Πλαγιάρι, έπαθε σοβαρή καθί-
ζηση, εξαιτίας ισχυρής νεροποντής 
και έκτοτε παραμένει κλειστή έως και 
σήμερα.

Η σύνδεση Τριλόφου με το Πλαγιάρι 
γίνεται με μεγάλη παράκαμψη, μέσω 
αγροτικών δρόμων με ελλιπή σήμανση 
και φωτισμό, ταλαιπωρώντας σοβαρά 
την τοπική κοινωνία καθώς μεταφέ-
ρονται καθημερινά από το ένα χωριό 
στο άλλο παιδιά για το παιδικό σταθμό, 
μαθητές του Γυμνασίου, εργαζόμε-
νοι που πηγαίνουν στη δουλειά τους, 
αγρότες, επαγγελματίες, καθώς και οι 
υπηρεσίες του δήμου, όπως αυτή της 
καθαριότητας. Ταυτόχρονα η διακοπή 
της κυκλοφορίας έχει επηρεάσει αρνη-
τικά και τον τζίρο των επαγγελματιών 
της περιοχής. 

Να σημειωθεί ότι το έργο της αποκα-
τάστασης της οδικής σύνδεσης μεταξύ 
των δύο οικισμών, επειδή η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε 
αδυναμία να το υλοποιήσει,  λόγω της 
τραγικής υποστελέχωσης των τεχνι-
κών της υπηρεσιών, το μεταβίβασε ένα 
χρόνο μετά, μέσω προγραμματικής 
σύμβασης, στις 24 Μαΐου 2021, στο 
Δήμο Θέρμης. 

Στη συνέχεια το έργο «βούλιαξε» στις 
γραφειοκρατικές διελκυστίνδες δημο-
πράτησης του από το Δήμο Θέρμης και 
μέχρι σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής 
βιώνουν τα αποτελέσματα ενός «επιτε-
λικού» κράτους (Κυβέρνηση, Περιφέ-
ρεια, Δήμος ο καθείς με την ευθύνη που 
του αναλογεί) που όμως δεν έχει στην 
προμετωπίδα του την ικανοποίηση των 
λαϊκών αναγκών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί σε τι επεί-
γουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρ-
νηση, για να ξεκινήσει άμεσα και να 
ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο, χωρίς 
άλλες καθυστερήσεις, εξασφαλίζοντας 
και την αναγκαία κρατική χρηματοδό-
τηση του;

Οι Βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτί-
δης Λεωνίδας

 
 

Για τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Θέρμης για τη Γέφυρα Τριλό-
φου – Πλαγιαρίου

Μετά από αίτημα που καταθέσαμε 
γραπτώς για να ενημερωθούμε για 
το θέμα, ο Δήμαρχος στη χθεσινή 
(5/10/22) συνεδρίαση ενημέρωσε το 
δημοτικό συμβούλιο για την πορεία 
του έργου. Ουσιαστικά μας ανα-
κοίνωσε επίσημα πως το ελεγκτικό 
συνέδριο δεν ενέκρινε τον έκτακτο 
και κατ επείγον χαρακτήρα του έργου,  
απέρριψε την διαδικασία της ανάθεσης 
με διαπραγμάτευση και ζήτησε την διε-
νέργεια ανοιχτού διαγωνισμού. Επίσης 
μας ανακοίνωσε πως η διοίκηση δεν 
θα προβεί σε ένσταση και ότι προχωρά 
ήδη σε προκήρυξη για τη διενέργεια 
διαγωνισμού. 

Παρά την «κοκορομαχία ανάμεσα στη 
διοίκηση του Δήμου και την «Παρέμβα-
ση Πολιτών» (παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ), 
για τα δευτερέυοντα η ουσία παραμέ-
νει η ίδια: ότι το κράτος και η πολιτική 
που υπηρετούν και οι δύο οδηγούν σε 
αυτά τα αποτελέσματα. Ότι το αστι-
κό κράτος (με όλες τις κυβερνήσεις) 
όταν θέλει να υπηρετήσει τα μεγάλα 
συμφέροντα είναι και γρήγορο και 
αποτελεσματικό. Όταν όμως πρόκειται 
για τις λαϊκές ανάγκες υπάρχει τερά-
στια καθυστέρηση. Εξάλλου από κοι-
νού ψήφισαν και την προγραμματική 
σύμβαση για να πάρει ο δήμος το έργο 
από την περιφέρεια και την απευθείας 
ανάθεση με διαπραγμάτευση και τώρα 
την εκ νέου διενέργεια διαγωνισμού!!

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής 
Συσπείρωσης ανέδειξαν ακριβώς 
αυτές τις ευθύνες τόσο τις πολιτείας, 
όσο και της περιφέρειας και του Δήμου. 
Τόνισαν πως είναι απαράδεκτο το 
2022, που υπάρχουν όλες οι προϋποθέ-
σεις και οι πόροι,  να χρειάζονται πάνω 
από 3 χρόνια για να φτιαχτεί μια τόσο 
αναγκαία υποδομή, που εξυπηρετεί 
πάνω από 15.000 κατοίκους. Η ταλαι-
πωρία που υφίστανται οι κάτοικοι των 
2 χωριών είναι μεγάλη και η υπομονή 
τους έχει εξαντληθεί. 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΚΑΜΙΑ 
ΑΥΤΑΠΑΤΗ

Καλούμε όλους τους κατοίκους της 
περιοχής, τους τοπικούς φορείς να 
πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. 
Να οργανωθούν και να απαιτήσουν με 
όλους τους τρόπους την άμεση ανέγερ-
ση της γέφυρας με κρατική χρηματο-
δότηση. Να ζητήσουν τις ευθύνες από 
όλους τους υπευθύνους σε κεντρικό 
και τοπικό επίπεδο για όλη αυτή την 
κοροϊδία, γυρνώντας την πλάτη σε 
παλιούς και επίδοξους σωτήρες.

ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ 
ΛΑΟ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Φάνης Καρκα-
τζούνης Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Οργάνωση ενότητα αγώνας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Όχι στη απόφαση του Σ. τ. Ε. Η 

οποία αποκλείει 1.200 εργα-

ζόμενους από τις υπηρεσίες 

προς τους ηλικιωμένους του βοήθεια 

στο σπίτι στους δήμους.

Οι εργαζόμενοι προσφέρουν τις υπηρε-

σίες τους με μεγάλη επιτυχία για 15 και 

18 χρόνια από το 1997, χρόνος ίδρυσης 

της υπηρεσίας, ενώ η προσφορά τους 

μέσα στην πανδημία ήταν συγκινητική.

Η αδιαφορία των προηγούμενων κυβερ-

νήσεων και της σημερινής της Ν. Δ. στους 

εργαζόμενους πρέπει να σταματήσει..

Τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των 

ΟΤΑ και η ΑΔΕΔΥ πρέπει να συμπαραστα-

θεί αγωνιστικά τους εργαζόμενους στο 

βοήθεια στο σπίτι.

Άμεσα να κινητοποιηθεί ο δήμος θέρμης 

προς τα ανώτερα όργανα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης ΠΕΔ. Και ΚΕΔΕ απαιτώ-

ντας να υπάρξει δυναμική διεκδίκηση 

από το υπουργείο Εσωτερικών και την 

κυβέρνηση για:

Α) Την άμεση νομοθετική ρύθμιση και την 

μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων 

στην πολύτιμη και αναγκαία κοινωνική 

υπηρεσία των Δήμων ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΊΤΙ.

Β) Την υποστήριξη του προγράμματος 

με πλήρη γενναία πάγια χρηματοδότηση 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, και 

πλήρη στελέχωση της υπηρεσίας από 

την κυβέρνηση.

Τέρμα ποια οι υποσχέσεις: 

ΜΑΖΙΚA ΔΥΝΑΜΙΚA ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΝ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. 

ΝΑ ΚΛΕIΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ – οι ΔΗΜΟΙ ΜEΧΡΙ 

ΤΗΝ ΝΙΚΗ.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔYΝΑΜΗ ΜΑΣ!

Ερώτηση προς τους 
Υπουργούς Υποδομών και 
Μεταφορών, Εσωτερικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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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



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ

Η  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  Σ Ε Λ Ι Δ Α

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 
η «Λευκή Νύχτα» στην αγορά της Θέρμης

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΛΟΦΟ-ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Το «παρών» στη «Λευκή Νύχτα» θα δώσουν επίσης η 
οργάνωση «Πνοή Ελπίδας» για την στήριξη οικογενειών 
με προβλήματα διαβίωσης, οι πρόσκοποι Θέρμης οι οποί-
οι θα προσφέρουν ζεστή σοκολάτα και τσάι, ο καστανάς 
με τα κάστανα και το μαλλί της γριάς δωρεάν για όλους 
τους επισκέπτες της αγοράς. Οι Εθελοντές Πολιτικής 
Προστασίας Θέρμης και η Εθελοντική Ομάδα πολιτών 
Θέρμης Τριαδίου θα προστατεύουν τους χώρους, τους 
πεζούς και όλους όσους μετέχουν στις πατινάδες και θα 
φροντίσουν για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. 
Η Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Δήμου Θέρμης 
απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες του δήμου 
αλλά και τους εκατοντάδες επισκέπτες από τις γύρω 
περιοχές και από τη Θεσσαλονίκη που συμμετέχουν 
στη μεγάλη γιορτή της αγοράς, να αγκαλιάσουν και 
φέτος τη «Λευκή Νύχτα», κάνοντας τις αγορές τους και 
ταυτόχρονα διασκεδάζοντας με τα πλούσια δρώμενα 
που την πλαισιώνουν. 
Φέτος, εκτός από τη «Λευκή Νύχτα» ανάλογες εκδηλώ-
σεις διοργανώνονται και στις υπόλοιπες δύο Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Θέρμης, με πρωτοβουλία των νεο-
σύστατων Ενώσεων Επαγγελματιών Εμπόρων Μίκρας 
και Βασιλικών. 
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία των 
Βασιλικών το 2ο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Κρέατος 
και τοπικών προϊόντων. Επιπλέον, στις 9 Δεκεμβρί-
ου διοργανώνεται στον Τρίλοφο η «1η Νύχτα των 
Αστεριών», με δράσεις ανάλογες με αυτές της «Λευκής 
Νύχτας», ενώ παρόμοια εκδήλωση διοργανώνεται στις 
17 Δεκεμβρίου και στο Πλαγιάρι. 

Έπειτα από δύο χρόνια παύσης, λόγω της πανδημίας, η «Λευκή Νύχτα» επιστρέφει 
στην αγορά της Θέρμης. Πρόκειται για έναν από τους πλέον επιτυχημένους θεσμούς 
τον οποίο διοργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Δήμου Θέρμης σε συνερ-

γασία με τον δήμο Θέρμης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Μία μεγάλη 
γιορτή της αγοράς Θέρμης, με τα καταστήματα ανοιχτά ως τα μεσάνυχτα, με πολλές και 
μεγάλες προσφορές. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου στις 19.30 στην κεντρική πλατεία Παραμάνα της Θέρμης που πλαισιώνεται από 
ξυλοπόδαρους, τάρανδους, τον Άη Βασίλη, τα ξωτικά, το face painting (βάψιμο) κ.λπ.Τα 
κρουστόφωνα και οι τυμπανιστές Paranaue θα διασχίσουν τους δρόμους της αγοράς. Οι 
χορευτικοί σύλλογοι Θέρμης, Πόντιοι, Μακεδόνες, Θρακιώτες, Βλάχοι, Σερραίοι, Κρητικοί, 
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης θα κάνουν πατινάδα στους δρόμους και τα εμπορικά καταστή-
ματα. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο πεζόδρομο της Δημητρίου & Καραολή, στο 
εμπορικό κέντρο La piazza, στην Αποστόλου & Γρηγορίου Ταβάκη, στο εμπορικό κέντρο 
Πόλις Έλξη, στην Βενιζέλου και στην πλατεία Παραμάνα. Χορωδίες από την ΔΕΠΠΑΘ, 
σαξόφωνα και βιολιά θα επενδύσουν μουσικά την εκδήλωση. Στην πλατεία Παραμάνα 
θα υπάρχουν ξύλινα σπιτάκια τα οποία θα φιλοξενήσουν τους εμπορικούς συλλόγους 
Βασιλικών και Μίκρας με τοπικά προϊόντα, ενώ ο DJ Ανδρέας Νικάκης θα δίνει το δικό 
του ρυθμό. Παράλληλα θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, όπως κάθε χρόνο, για 
τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία θα διατεθούν στους ωφελούμενους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Οι εκδηλώσεις αυτές συνδυάζονται και με τις εορτα-
στικές εκδηλώσεις του Δήμου οι οποίες ξεκινούν με 

το άναμμα των χριστουγεννιάτικων δέντρων σε κάθε 
κοινότητα. Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:

2 Δεκεμβρίου Παρασκευή – Τριάδι

2 Δεκεμβρίου Παρασκευή 
Κοινότητα Νέας Ραιδεστού

3 Δεκεμβρίου Σάββατο - Κοινότητα Βασιλικών

3 Δεκεμβρίου Σάββατο - Κοινότητα Καρδίας

4 Δεκεμβρίου Κυριακή - Κοινότητα Αγίου Αντωνίου

4 Δεκεμβρίου Κυριακή -  Κοινότητα Περιστεράς

5 Δεκεμβρίου Δευτέρα - Λακκιά Βασιλικών

7 Δεκεμβρίου Τετάρτη - Μονοπήγαδο 
με τη συμμετοχή του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου

8 Δεκεμβρίου Πέμπτη - Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

9 Δεκεμβρίου Παρασκευή 
Κοινότητα Τριλόφου – Νύχτα των Αστεριών

9 Δεκεμβρίου Παρασκευή - Κοινότητα Νέου Ρυσίου

10 Δεκεμβρίου Σάββατο - Θέρμη - Λευκή Νύχτα

11 Δεκεμβρίου Κυριακή - Κοινότητα Πλαγιαρίου

11 Δεκεμβρίου Κυριακή - Κοινότητα Σουρωτής

14 Δεκεμβρίου Τετάρτη - Κοινότητα Ταγαράδων

16 Δεκεμβρίου Παρασκευή - Κοινότητα Σχολαρίου

17 Δεκεμβρίου Σάββατο - Κοινότητα Λιβαδίου


