
Με ελπίδα και αισιοδοξία 
μπαίνουμε στη νέα χρονιά

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Έπειτα από δύο χρόνια φόβου, αγω-
νίας και περιορισμών εξ αιτίας της 
πανδημίας, οι εικόνες από τις φετινές 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που 

έγιναν σε όλες τις κοινότητες του δήμου Θέρμης 
δείχνουν την δίψα του κόσμου να επιστρέψει σε 
μια μορφή κανονικότητας. Έστω και με τα αναγκαία 
μέτρα προστασίας, έστω και με τις δικαιολογημένες 
επιφυλάξεις καθώς η πανδημία εξακολουθεί να είναι 
παρούσα. Η μαζική συμμετοχή του κόσμου, αλλά 
και το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε στις πλέον 
εμβληματικές εκδηλώσεις όπως η “Λευκή Νύχτα” 
στη Θέρμη, το Φεστιβάλ “Αιγοπρόβειου Κρέατος και 
Τοπικών Προϊόντων” στα Βασιλικά, οι “Νύχτες των 
Αστεριών” που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά σε 
Τρίλοφο και Πλαγιάρι, αλλά και στο καθιερωμένο 

άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου σε κάθε 
κοινότητα, μας γεμίζουν με ελπίδα και αισιοδοξία 
ότι το 2023 θα είναι μια καλύτερη χρονιά.  Παρά τις 
μεγάλες δυσκολίες και τα προβλήματα που προκαλεί η 
ακρίβεια η οποία πλήττει τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τους 
οικονομικά ασθενέστερους και παρά τη συνεχιζόμενη 
υγειονομική κρίση που επιμένει. Όπως έκανε όλα τα 
προηγούμενα χρόνια, έτσι και τη νέα χρονιά, ο δήμος 
Θέρμης θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε συμπολίτη και 
κάθε συμπολίτισσά μας που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα τις 
άγιες ημέρες των εορτών, κανείς δεν πρέπει να μείνει 
μόνος του, κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος. Με 
αυτές τις σκέψεις ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εύχονται 
σε όλους και όλες καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο 
και ειρηνικό το 2023. 

ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Δ.E.Π.Π.Α.Θ
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ΑΠΩΛΕΙΑ

“Έφυγε” ο πρώην 
δήμαρχος Θέρμης 
Γιώργος Κουγιάμης 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Μειώθηκε φέτος 
ο μαθητικός 
πληθυσμός
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Καμία αύξηση 
στα δημοτικά 
τέλη

Σταθερά, στα επίπεδα του 
2022, θα παραμείνουν τα 
δημοτικά τέλη Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισμού στο 
δήμο Θέρμης και για το έτος 
2023. Την απόφαση αυτή 
έλαβε το δημοτικό συμβούλιο 
στη συνεδρίαση της 30ης 
Νοεμβρίου, έπειτα από σχετική 
εισήγηση του αντιδημάρχου 
Οικονομικών Απόστολου 
Τσολάκη. Σημειώνεται ότι είχε 
προηγηθεί αισθητή μείωση 
των δημοτικών τελών το έτος 
2021, μεσοσταθμικά κατά 
10%, ενώ επί μία δεκαετία, 
από το 2011 και εντεύθεν 
δεν είχε γίνει καμία αύξηση 
στα δημοτικά τέλη. Μειώσεις 
είχαν γίνει και το 2022 οι 
οποίες αφορούσαν ειδικούς 
συντελεστές για περιπτώσεις 
βοηθητικών χώρων, 
στεγασμένων και μη, σε 
κατοικίες και επαγγελματικά 
ακίνητα. 

/ ΣΕΛ.  3

ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS ΟΙ ΔΕΥΑ

Κατά 162% 
αυξήθηκε το 
ενεργειακό 
κόστος της ΔΕΥΑ 
Θέρμης

/ ΣΕΛ.  5

/ ΣΕΛ. 12

∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
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Με κάθε λαμπρότητα, με ένα διήμερο 
θρησκευτικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων τίμησε και φέτος 

η Θέρμη τον Πολιούχο της Άγιο Νικόλαο. Μετά 
την ευλογία των άρτων, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 
2022 ανήμερα της εορτής του Αγίου, πλήθος 
πιστών παρακολούθησε τις εκδηλώσεις που 
ακολούθησαν στον προαύλιο χώρο του Ιερού 
Ναού, τις οποίες επιμελήθηκε όπως κάθε χρόνο 
ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων “Ο Μέγας 
Αλέξανδρος”. 

Το φετινό διήμερο εκδηλώσεων ξεκίνησε τη Δευ-
τέρα 5 Δεκεμβρίου με Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας 
και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου και 
τον Πανηγυρικό Εσπερινό Χοροστατούντος του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κασσανδρείας κ.κ. 
Νικόδημου. 

Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με νηστίσιμα 
εδέσματα στην πλατεία Παραμάνα Θέρμης. 

Νωρίς σήμερα το πρωί τελέσθηκε Πανηγυρική 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος 
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μηλίτου κ.κ. 
Αποστόλου. Αμέσως μετά ακολούθησε το καθιε-
ρωμένο λαϊκό πανηγύρι με παραδοσιακή μουσική, 
άφθονο κρασί και ψάρι στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου. 

Το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσαν ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος οι βουλευτές 

Σάββας Αναστασιάδης και Δημήτρης Βαρτζόπου-
λος, ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Πάλλας, 
η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αθηνά 
Παπαδάκη, οι αντιδήμαρχοι Απόστολος Τσολάκης, 
Στέλιος Γκιζάρης, Στέλιος Αποστόλου, Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης, Αργύρης Μωραΐτης, ο πρόεδρος 
της κοινότητας Θέρμης Τριαδίου Στάθης Πιστέλας, 
ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώρ-
γος Αγγέλου και Νάκης Κοντοπίδης αντίστοιχα, ο 
πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
Αχιλλέας Μεταλούλης, ο πρόεδρος της κοινότητας 
Λιβαδίου Δημήτρης Γουδήρας κ.ά 

Επ’ ευκαιρία της εορτής ο δήμαρχος Θέρμης ευχήθη-
κε σε όλο τον κόσμο «ο προστάτης Άγιος Νικόλαος 
να δίνει δύναμη και υγεία σε όλους και να μας ταξι-
δεύει σε ήρεμα νερά, δείχνοντας σε όλους μας το 
δρόμο για ένα αισιόδοξο και ελπιδοφόρο αύριο». 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
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www.deppath.gr
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ 

∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

Με λαμπρότητα γιόρτασε η Θέρμη τον 
Πολιούχο της Άγιο Νικόλαο

 

Θα θέλαμε να  ευχαριστήσουμε τα μέλη της 
ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Θέρμης που επισκέφτηκαν το σχολείο μας 

την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου και παρουσίασαν στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό το Σεμινάριο Πρώτων 

Βοηθειών με Θέμα: «Βασική Υποστήριξη ζωής και 

χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (θεωρη-

τική και Πρακτική εξάσκηση στην ΚΑΡΠΑ)».

Να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση του προσωπικού 

του σχολείου μας στις Πρώτες Βοήθειες αλλά και 

στην ΚΑΡΠΑ υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής  και έλυσε 

απορίες μας σε ζητήματα που προκύπτουν στην 

καθημερινότητά μας ως παιδαγωγοί.

Η διευθύντρια του σχολείου

Ευαγγελία Συγκιρίδου

2o Δ.Σ. Νέας Ραιδεστού

Η διευθύντρια και ο σύλλογος διδασκόντων 
του δημοτικού σχολείου Ταγαράδων ευχα-
ριστούμε θερμά του εθελοντές της ομάδας 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης που 

πραγματοποίησαν τα παρακάτω επιμορφωτικά 

σεμινάρια στο σχολείο μας:

Α) Πρώτες βοήθειες (4/11 για μαθητές, 16/11 για 

εκπαιδευτικούς και 8/12 για γονείς).

Β) Φυσικές καταστροφές (11/11 για μαθητές και 

23/11 για εκπαιδευτικούς).

Γ) Αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών (30/11 

για εκπαιδευτικούς.)

Η διευθύντρια του σχολείου

Αικατερίνη Βασιλούδη
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θεσπιστεί το 2022. Συγκεκριμένα:
• για βοηθητικούς χώρους εντός του κύριου όγκου της 
επαγγελματικής στέγης (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθ-
μευσης, αποθηκευτικοί χώροι) ο συντελεστής παραμέ-
νει στα 0,85€/τ.μ. (από 1,95€/τ.μ. που ήταν ως το 2021, 
μειωμένος κατά 56,4%)
• για βοηθητικούς στεγασμένους χώρους εκτός του 
κύριου όγκου της επαγγελματικής στέγης ο συντελεστής 
παραμένει στο 0,50€/τ.μ. (από το 1,95€/τ.μ. που ήταν, 
μείωση κατά 74%).
• για ασφαλτοστρωμένο ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο 
της επαγγελματικής στέγης ο συντελεστής διατηρείται 
στα 0,20€/τ.μ (από 0,96€/τ.μ. που ήταν, μειωμένος κατά 
79%), τέλος,  
• για αντλιοστάσια γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων ο συντελεστής διατηρείται στα 0,20€/τ.μ. (από 
1,95€/τ.μ. έως 2,10€/τ.μ. που ήταν ως το 2021). 

Μη στεγασμένα ακίνητα
Όσον αφορά τα μη στεγασμένα ακίνητα τα οποία χρη-
σιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, οι συντελεστές 
παραμένουν ως έχουν και συγκεκριμένα: 
• • για ακίνητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ. (για το εμβαδόν 

άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπολογίζεται 
το 40% της επιφάνειας) ο συντελεστής ορίζεται 
στα 0,96€/τ.μ. Για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. ο 
συντελεστής παραμένει στο 0,25€/τ.μ. 

• • για αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα, 
καθώς και για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
επιφάνειας έως 6.000 τ.μ. (για το εμβαδόν άνω των 
1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% της 
επιφάνειας) ο συντελεστής παραμένει στα 0,10€/τ.μ.

• • για αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα, 
επιφάνειας άνω των 6.000 τ.μ. και για το εμβαδόν 
πάνω από αυτό το όριο, ο συντελεστής διατηρείται 
στα 0,03€/τ.μ., ενώ για τις γεωργοκτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις ανάλογων εμβαδών στο 0,02€/τ.μ.

• • για εργοτάξια κτιριακών έργων και μόνον για το 
εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης ο συντελεστής 
διατηρείται στα 0,96€/τ.μ.

Εκπτώσεις 50% για ευπαθείς ομάδες
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση προβλέπεται έκπτωση 
50% στα δημοτικά τέλη για τις ακόλουθες ομάδες πολιτών:
α. Δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης».
β. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, που επωφελούνται 
προνοιακών επιδομάτων, με ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα έως 25.000 ευρώ.
γ. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα έως 30.000 
ευρώ, επαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον 
προστατευόμενο τέκνο, εφόσον τουλάχιστον τέσσερα 
τέκνα συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.
δ. Επίσης, από το 2021, στις ομάδες οι οποίες δικαιούνται 
έκπτωσης 50% περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνες οικογέ-
νειες με ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ, εφόσον και τα 
τρία παιδιά συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Οι κατοικίες
Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου, ο γενικός συντελεστής 
υπολογισμού των τελών καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού για τις κατοικίες 
διατηρείται στο 1,10€/τ.μ., όπως ισχύει 
από το 2011. Επίσης διατηρούνται οι δύο 
ειδικοί συντελεστές, οι οποίοι θεσπίστηκαν 
από το 2021, σχετικά με τους βοηθητικούς 
χώρους των κατοικιών (υπόγεια, κλει-
στοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30€/τ.μ. 
(από 1,10 που ήταν, μείωση 72,7%) και στο 
0,10€/τ.μ. (μείωση 91%) για βοηθητικούς 
χώρους εκτός της κατοικίας οι οποίοι δεν 
διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
αλλά χρησιμοποιούνται.
Παράλληλα, διατηρείται η μείωση η οποία 
θεσπίστηκε από το 2021, από το 1,10€/τ.μ. 
στα 0,80€/τ.μ. (μείωση 27,3%) του συντε-
λεστή για τους χώρους στους οποίους 
λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και στα 0,60€/τ.μ. 
(μείωση 45,5%) για τους χώρους τους οποί-
ους χρησιμοποιούν σωματεία, αθλητικοί, 
πολιτιστικοί και αγροτικοί σύλλογοι.
 
Οι επιχειρήσεις
Όσον αφορά τα στεγασμένα ακίνητα τα 
οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχει-
ρήσεις, οι συντελεστές παραμένουν στα 

ίδια επίπεδα, όπως διαμορφώθηκαν για το 
έτος 2021, μετά τις μειώσεις που αποφα-
σίστηκαν τότε. Παράλληλα, διατηρούνται 
και οι τέσσερις νέοι ειδικοί συντελεστές 
που θεσπίστηκαν το 2022 οι οποίοι αποφέ-
ρουν σημαντικές μειώσεις που αφορούν 
βοηθητικούς ή μη στεγασμένους χώρους 
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι συντελεστές 
έχουν ως εξής: 
• • για ακίνητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ. 

ο γενικός συντελεστής παραμένει στα 
1,95€/τ.μ. (από τα 2,10€/τ.μ. που ήταν 
ως το 2020). 

• • για ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 
τ.μ. και για το εμβαδόν πάνω από αυτό 
το όριο, ο συντελεστής παραμένει στο 
1€/τ.μ. (από 1,26€/τ.μ. που ήταν ως το 
2020).

• • για γεωργοκτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις έως 1.000 τ.μ. ο συντελεστής 
παραμένει στο 0,20. Για το εμβαδό από 
1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. ο συντε-
λεστής παραμένει επίσης στο 0,20, 
αλλά υπολογίζεται μόνον το 30% της 
επιφάνειας. Για το εμβαδόν άνω των 
6.000 τ.μ. ο συντελεστής μειώνεται 
στα 0,10€/τ.μ. 

Παραμένουν επίσης ως έχουν οι τέσσερις 
μειωμένοι ειδικοί συντελεστές για στεγα-
σμένα ακίνητα οι οποίοι φέρουν σημαντικές 
ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις και είχαν 

ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη

Σταθερά, στα επίπεδα του 2022, θα παραμείνουν τα δημοτικά τέλη Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Θέρμης και για το έτος 2023. Την απόφαση αυτή 

έλαβε το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου, έπειτα από σχε-
τική εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών Απόστολου Τσολάκη. Σημειώνεται 
ότι είχε προηγηθεί αισθητή μείωση των δημοτικών τελών το έτος 2021, μεσοσταθ-
μικά κατά 10%, ενώ επί μία δεκαετία, από το 2011 και εντεύθεν δεν είχε γίνει καμία 
αύξηση στα δημοτικά τέλη. Μειώσεις είχαν γίνει και το 2022 οι οποίες αφορούσαν 
ειδικούς συντελεστές για περιπτώσεις βοηθητικών χώρων, στεγασμένων και μη, 
σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα. 
“Αποφασίσαμε να κρατήσουμε σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού, παρά τη μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών που σημειώ-
θηκε το 2022 και προβλέπεται να συνεχιστεί και για το 2023 εξ αιτίας των αυξήσεων 
στις τιμές της ενέργειας και πρωτίστως σε αυτές του ηλεκτρικού ρεύματος και των 
καυσίμων. Είναι πολιτική μας επιλογή να μην επιβαρύνουμε τους κατοίκους και τους 
επαγγελματίες του δήμου μας, αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη όταν ήδη η ακρίβεια 
πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο δήμος Θέρμης έχει τα χαμηλότερα δημοτικά 
τέλη στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, αλλά είναι και από τους φθηνό-
τερους δήμους στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Ειδικότερα, δε, για 
τις επιχειρήσεις, είμαστε ο φθηνότερος δήμος κι αυτός είναι ένας βασικός λόγος 
που οι επιχειρηματίες επιλέγουν το δήμο μας για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις 
τους”, δηλώνει ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος. “Είμαστε υπερήφανοι για τα 
χαμηλά ανταποδοτικά τέλη και προσπαθούμε καθημερινά να γίνουμε καλύτεροι και 
ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις”, τονίζει 
ο κ. Παπαδόπουλος. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι “οι μεγάλες αυξήσεις στην ενέρ-
γεια, στο ρεύμα και στο πετρέλαιο, θα έχουν επιπτώσεις και στο δήμο, στα καύσιμα 
για τα απορριμματοφόρα, καθώς και στην κατανάλωση στο φωτισμό και γι’ αυτό 
ομόφωνα οι δήμοι διεκδικούμε να δοθούν γενναίες αυξήσεις στη χρηματοδότηση 
προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πολύ αυξημένο κόστος”.
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ΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ

Άμεσες δράσεις του 
δήμου Θέρμης για την 
εξοικονόμηση ενέργειας 
Από τις πρώτες κιόλας ενδείξεις ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρή 
ενεργειακή κρίση ο δήμος Θέρμης προ-
χώρησε σε έναν συνολικό σχεδιασμό 
με αποκλειστικό στόχο την, κατά το 
δυνατόν, μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε 
μια σειρά από άμεσες πρωτοβουλίες:

1. Προχώρησε στην τροποποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικών 
Υπηρεσιών συστήνοντας ειδικό 
Αυτοτελές Τμήμα Ενεργειακού 
Σχεδιασμού. 

2. Παράλληλα όρισε υπεύθυνο ενερ-
γειακών υποδομών, μηχανολόγο 
μηχανικό του δήμου, καθώς και 
διοικητικούς υπεύθυνους οι οποίοι 
παρακολουθούν την ενεργειακή 
κατανάλωση σε όλα τα δημοτι-
κά κτίρια και ενημερώνουν την 

ειδική πλατφόρμα στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(publicenergysavings.gov.gr). 

3. Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί 
τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι ενεργειακής κατανάλωσης σε 
δημοτικά κτίρια. 

4. Προχωρά στην έκδοση οδηγού με 
όλα τα μέτρα ενεργειακής εξοικο-
νόμησης, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών τα οποία ανακοίνωσε η 
Πολιτεία, ο οποίος θα μοιραστεί 
σε όλο το προσωπικό του δήμου. 

5. Επίσης, έχει ετοιμαστεί πρόταση 
για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηλέ-
κτρα» με στόχο την ενεργειακή 
αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων. 

6. Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμ-
βασης που έχουμε με το Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης, το ΕΚΕΤΑ θα παρέχει 

στο δήμο τεχνογνωσία, με στόχο 
τη μέγιστη δυνατή μείωση του 
ενεργειακού κόστους. Παράλ-
ληλα, θα παρακολουθεί και θα 
αξιολογεί την ενεργειακή απόδο-
ση κάθε μέτρου που λαμβάνει ο 
δήμος, υποδεικνύοντας αναγκαίες 
βελτιώσεις. Προς το σκοπό αυτό 
προχωρήσαμε ήδη στην υπογρα-
φή Μνημονίου Συνεργασίας» με 
το ΕΚΕΤΑ. 

7. Επίσης, ο δήμος υλοποιεί εδώ και 
καιρό σχέδιο αντικατάστασης 
των ενεργοβόρων λαμπτήρων 
με λαμπτήρες τύπου LED, έχοντας 
αντικαταστήσει ήδη το 60%. 

8. Παράλληλα, έχει ήδη περιοριστεί 
ο φωτισμός στα 11 κλειστά και 
στα 17 ανοιχτά δημοτικά γήπεδα, 
μόνον κατά τις ώρες των προπο-
νήσεων των αθλητών. 

9. Τέλος, έχει τεθεί σε πιλοτική 
εφαρμογή πρόγραμμα μείωσης 
της κατανάλωσης στο δημοτικό 
φωτισμό, σταδιακά μετά τις 12 
το βράδυ και μετά τις 3 το πρωί. 

10. Πέραν αυτών είναι σε εξέλιξη 
η προμήθεια και εγκατάσταση 
Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και 

Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας 
(Έξυπνη διαχείριση οδοφωτι-
σμού), στο πλαίσιο του έργου 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 
Θέρμης» ενταγμένο στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020». 

11. Επίσης ο δήμος συμμετέ χει 
στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
European City Facility – EUCF για 
την ολοκληρωμένη ενεργειακή 
μετάβαση του δήμου Θέρμης προς 
την κλιματική ουδετερότητα. 

12. Σε εξέλιξη είναι επίσης η «Ωρί-
μανση έργων που σχετίζονται 
με εξοικονόμηση ενέργειας και 
χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας σε δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις». Πρόκειται για 
μια από κοινού πρόταση με την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία 
στο Πρόγραμμα European Local 
Energy Assistance -ELENA. 

13. Έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβά-
σεις αναβάθμισης για την εξοικο-
νόμηση ενέργειας συγκροτήματος 
κτιρίων στο Λιβάδι. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ δήμου 
Θέρμης και ΕΚΕΤΑ 

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινών δρά-
σεων και ενεργειών με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις τους, 

προχώρησαν ο δήμος Θέρμης και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το Μνημόνιο υπογράφηκε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 
2022 από τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο και τον διευθυντή της 
Κεντρικής Διεύθυνσης και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, 
Δημήτριο Τζοβάρα. 
Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:  
• Η συνεργασία των Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών και Εγκαταστά-

σεων των δύο φορέων για το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής 
των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, που θα ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και το είδος κάθε εγκατάστασης.  

• Η ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωση για θέματα που αφορούν 
στο σχεδιασμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων, με στόχο τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων των δύο φορέων 
και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. 

Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας 
εφαρμογής του Μνημονίου συγκροτείται Ομάδα Εργασίας των δύο φορέων, 
μέλη της οποίας θα είναι, από πλευράς δήμου Θέρμης ο Χρήστος Πολύζος Υπεύ-
θυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων του δήμου και από πλευράς 
του ΕΚΕΤΑ η Ζωή Μπουτοπούλου, Ενεργειακά Υπεύθυνη ΕΚΕΤΑ.  
Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση 
και η αξιολόγηση της υλοποίησης του εν λόγω Μνημονίου Συνεργασίας για την 
επίλυση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν, η περαιτέρω ανάλυση αναγκών, 
η εξειδίκευση θεματικών αξόνων, καθώς και η εποπτεία της οργάνωσης και 
υλοποίησης των δράσεων. 
Το ΕΚΕΤΑ, όπως είναι γνωστό, αποτελεί  ένα εκ των σημαντικότερων ερευνη-
τικών κέντρων στη Βόρεια Ελλάδα, έχει μεταξύ άλλων ως στόχο τη συνερ-
γασία με φορείς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού προκειμένου να ενσωματώσει όλες τις 
απαραίτητες τεχνολογίες που θεωρούνται καινοτόμες και αναγκαίες για την 

εναρμόνιση με τις αρχές βιώσιμης λει-
τουργίας και ανάπτυξης, και τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.  
Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος «ο δήμος μας 
έχει πολύ στενή συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ 
εδώ και πολύ καιρό και για διάφορα 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το ζήτη-
μα της εξοικονόμησης ενέργειας και της 
ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων 
του δήμου εξελίσσεται σε μείζον, ειδικά 
αυτήν την περίοδο που το ενεργειακό 
κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά. Πέρα 
απ’ αυτό, ο δήμος Θέρμης έχει θέσει 
ως στόχο εδώ και καιρό, μεταξύ άλλων, 
την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

των Υπηρεσιών του, την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού του, με στόχο 
την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους δημότες και τη 
διαμόρφωση του αναπτυξιακού προ-
γραμματισμού του στη βάση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. 
Η επέκταση της συνεργασίας μας με το 
ΕΚΕΤΑ θα μας βοηθήσει στην επίτευξη 
αυτών των στόχων».
Παρόντες κατά την υπογραφή του Μνη-
μονίου Συνεργασίας ήταν η γενική γραμ-
ματέας του δήμου Θέρμης Εύη Λάππα και 
ο υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/
Εγκαταστάσεων του δήμου Χρήστος 
Πολύζος.  

Από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (από αριστερά) οι Εύη Λάππα, 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Τζοβάρας και Χρήστος Πολύζος. 
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Τεράστια προβλήματα στη λειτουργία της ΔΕΥΑ Θέρμης 
έχει προκαλέσει η μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους 
και ειδικότερα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Είναι ενδεικτικό ότι από τα περίπου 1,6 εκατ. ευρώ τα 
οποία πλήρωσε η ΔΕΥΑΘ για την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας το 2018, φέτος εκτιμάται ότι ο λογαριασμός θα 
ανέλθει κοντά στα 4,2 εκατ. κατά 162%! Αναλυτικότερα, 
το 2018 ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας είχε ανέλ-
θει σε 1.615.954,20 ευρώ, το 2019 1.763.684,20, το 2020 
1.865.683,43, το 2021 2.517.397,97 και φέτος, έως τον 
Νοέμβριο ανήλθε σε 3.733.748,08 και εκτιμάται ότι στο 
τέλος του χρόνου θα αγγίξει τα 4,2 εκατ. ευρώ. 

“Η ΔΕΥΑΘ, όπως και όλες οι ΔΕΥΑ στην Ελλάδα, έχουν 
οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο. Εμείς δεν πρόκειται 
να φορτώσουμε στους καταναλωτές, τις αυξήσεις στο 
ενεργειακό κόστος. Σε μια περίοδο μάλιστα που η κοι-
νωνία με το ζόρι τα βγάζει πέρα. Τη λύση θα πρέπει να τη 
δώσει η κυβέρνηση. Εμείς απαιτούμε να υπάρξει άμεση 
επιδότηση από την κυβέρνηση για την κάλυψη του επι-
πλέον ενεργειακού κόστους, να γίνει ρύθμιση οφειλών 
για χρέη προηγούμενων περιόδων και να μας δοθεί η 
δυνατότητα καλύψουμε ένα μέρος των ενεργειακών 
αναγκών μας με δικά μας μέσα, όπως για παράδειγμα η 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών”.

ΔΕΥΑΘ: Στα 4,2 εκατ. το κόστος για το 2022!

Σοβαρότατο πρόβληµα αντιμετωπίζουν πλέον οι Δημοτικές Εταιρείες 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Ελλάδα, εξαιτίας της μεγάλης 

αύξησης του ενεργειακού κόστους. Όπως εκτιμάται, η πρόσθετη 

επιβάρυνση από τον Αύγουστο του 2021 ξεπερνάει τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ 

αρκετοί δήμοι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις οφειλές τους στη ΔΕΗ και 

πληρώνουν «έναντι» για να μη διακοπεί η παροχή ηλεκτροδότησης. Το σοβα-

ρότερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι δήμοι που βασίζονται σε γεωτρήσεις ή 

αντλιοστάσια για τη μεταφορά νερού, καθώς και σε αφαλατώσεις, λόγω των 

υψηλών ενεργειακών τους απαιτήσεων. 

ΚΑΤΑ 162% ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

Εκπέμπουν SOS οι ΔΕΥΑ

Η Ένωση Δημοτικών Εταιρειών Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), συλλογικό όργανο 

των 126 ΔΕΥΑ της χώρας, εξέφρασε την 

ανησυχία της για την υποεκτίμηση του 

προβλήματος από πλευράς της πολιτεί-

ας. «Η ενεργειακή κρίση μεγέθυνε ένα 

πρόβλημα που ούτως ή άλλως υπήρχε, 

αυτό του εξορθολογισμού των τιμολο-

γίων ενέργειας των ΔΕΥΑ», αναφέρει ο 

Γιώργος Μαρινάκης, δήμαρχος Ρεθύμνου 

και πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ. «Μέχρι πριν 

από δύο χρόνια το κόστος της ενέργειας 

αντιπροσώπευε το 20% των λειτουργικών 

εξόδων των ΔΕΥΑ και τώρα έχει ανέβει 

στο 40%. Κάθε μήνας που περνάει, το 

ενεργειακό κόστος αυξάνεται κατά 8%, 

ενώ η βοήθεια που έχουμε λάβει είναι 

ασήμαντη. Πλέον πολλοί δήμοι πληρώ-

νουν “έναντι” στη ΔΕΗ». 

Όπως επισημαίνουν στελέχη της ΕΔΕΥΑ, 

κατά μέσο όρο οι γεωτρήσεις νερού και τα 

αντλιοστάσια μεταφοράς του αντιπροσω-

πεύουν το 75% του ενεργειακού κόστους, 

ενώ η λειτουργία των βιολογικών καθα-

ρισμών περίπου το 19%. «Το σοβαρότερο 

πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι περιοχές 

που εξαρτώνται από γεωτρήσεις για την 

παροχή νερού ή χρησιμοποιούν πολλά 

αντλιοστάσια. Στη χειρότερη κατάσταση 

όλων βρίσκονται όσοι εξαρτώνται από 

αφαλατώσεις, η λειτουργία των οποίων 

είναι πολύ ενεργοβόρα. Η ΔΕΥΑ Σύρου, 

για παράδειγμα, βρίσκεται σε απόγνωση. 

Τον Ιούλιο ο λογαριασμός της ΔΕΗ ήρθε 

150.000 ευρώ, τον Οκτώβριο 500.000 

ευρώ». 

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των 

ΔΕΥΑ, οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν 

σήμερα δεν καλύπτουν παρά πολύ μικρό 

μέρος του κόστους της ενέργειας, το 

οποίο εκτινάχθηκε μετά την κατάργηση 

της ρήτρας αναπροσαρμογής. «Άμεσα 

χρειαζόμαστε επιδότηση που να καλύπτει 

την αύξηση του ενεργειακού κόστους και 

έκτακτη ενίσχυση για να καλυφθούν τα 

χρέη που έχουν ήδη συσσωρευθεί» (σ.σ. 

υπολογίζεται ότι τα συνολικά, παλαιά και 

νέα χρέη των ΔΕΥΑ προς τη ΔΕΗ φθάνουν 

τα 150 εκατ. ευρώ).  

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν σε συνέ-

ντευξη Τύπου από τον κ. Μαρινάκη και 

από τον αντιπρόεδρο της ΕΔΕΥΑ, δήμαρ-

χο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη 

οι απαντήσεις που έχει λάβει η ΕΔΕΥΑ 

από κυβερνητικά στελέχη απηχούν δύο 

διαφορετικές αντιλήψεις: από τη μία ο 

αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, 

Στέλιος Πέτσας, έχει μιλήσει για επιχο-

ρηγήσεις 40 εκατ. ευρώ (20+20 εκατ.) 

-χρήματα που υπολείπονται κατά 80 εκατ. 

ευρώ της μέχρι σήμερα «ζημίας» και σε 

κάθε περίπτωση «ακόμη δεν έχουμε 

εισπράξει τίποτα», ξεκαθάρισε ο κ. Καλο-

γιάννης-, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός 

Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, 

αντιπρότεινε να προχωρήσουν οι ΔΕΥΑ 

σε αυξήσεις των τιμολογίων νερού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
«Το ενεργειακό κόστος για τις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

δεν αντιμετωπίζεται με τίποτα και είναι 

δεδομένο ότι οι ΔΕΥΑ θα χρεοκοπήσουν 

αν δεν στηριχθούν άμεσα», είπε μεταξύ 

άλλων ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρ-

χος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, 

μιλώντας στην 32η Ετήσια Τακτική Συνέ-

λευση της ΕΔΕΥΑ, που πραγματοποιήθηκε 

στις 2 Δεκεμβρίου 2022, στην Αθήνα. 

Ως άμεση και επείγουσα λύση για να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος χρεωκοπίας των 

ΔΕΥΑ και ό,τι αυτή συνεπάγεται για την 

παροχή νερού στους πολίτες, ο πρόεδρος 

της ΚΕΔΕ προέταξε την άμεση στήριξή 

τους «για να βγάλουμε τη χρονιά».

«Στο πολύ πετυχημένο συνέδριο της 

ΚΕΔΕ στο Βόλο, ο αναπληρωτής υπουρ-

γός Εσωτερικών μίλησε για τα πρώτα 

20 εκατομμύρια που θα δοθούν και τα 

οποία μπορώ να τα εκλάβω μόνο ως μία 

αρχή, διότι το κόστος το οποίο σήμερα 

υπολογίζουμε για τις ΔΕΥΑ είναι κοντά 

στα 100 εκ. ευρώ».  

Το δεύτερο ζήτημα που επισήμανε ο κ. 

Παπαστεργίου είναι ότι πρέπει να δρο-

μολογηθεί η ενεργειακή αυτονομία των 

ΔΕΥΑ. «Θα πρέπει να βοηθηθούν οι ΔΕΥΑ 

να καταθέσουν προτάσεις χρηματοδό-

τησης και να έχουν προτεραιότητα στα 

έργα εξοικονόμησης ενέργειας».
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Ο κ. Παπαδόπουλος συνεχάρη όλους 
τους φορείς και τους συλλόγους οι 
οποίοι συνεργάστηκαν για την επιτυ-
χία της εκδήλωσης, αλλά και για τη 
διοργάνωση της «Λευκής Νύχτας». 
Ειδικότερα τη Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητι-
σμού (ΔΕΠΠΑΘ) η οποία προετοίμασε 
το πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, 
την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων 
Θέρμης καθώς και το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την 
τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν 
για την επιτυχία της «Λευκής Νύχτας». 
Ο δήμαρχος ευχαρίστησε ιδιαίτερα το 
ΕΕΘ «το οποίο βοήθησε και συγχρη-
ματοδότησε ως συνδιοργανωτής την 
εκδήλωση, μαζί και με το δήμο, ώστε 
να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες αυτής της ημέρας». Ευχαρί-
στησε επίσης όλους τους Συλλόγους 
της Θέρμης οι οποίοι συμμετείχαν 
στην εκδήλωση. «Μέσα από αυτή τη 
διοργάνωση, τη ‘Λευκή Νύχτα’, ανα-
δεικνύουμε τα πλεονεκτήματα του 
τόπου μας και της τοπικής αγοράς η 
οποία θα είναι ανοιχτή και μπορούμε 
να επισκεφτούμε τα μαγαζιά και να 
ψωνίσουμε μέχρι και τα μεσάνυχτα». 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Χιλιάδες κόσμου στη «Λευκή Νύχτα»

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το βράδυ του Σαββάτου 10 Δεκεμ-
βρίου τη Θέρμη, συμμετέχοντας στη φωταγώγηση του χριστου-
γεννιάτικου δέντρου, αλλά και στη μεγάλη γιορτή της τοπικής 

αγοράς, τη «Λευκή Νύχτα» η οποία διοργανώθηκε για έκτη χρονιά και 
έπειτα από παύση δύο ετών, λόγω της πανδημίας, με συνδιοργανωτές 
την Ένωση Επαγγελματικών και Εμπόρων Θέρμης και το Επαγγελμα-
τικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τη στήριξη του δήμου Θέρμης. Η 
αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε με το καθιερωμένο άναμμα του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Παραμάνα της Θέρ-
μης. Το έναυσμα έδωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
και ακολούθησαν οι χορωδίες και τα μουσικά σύνολα της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού (ΔΕΠΠΑΘ). 
Στην πλατεία Παραμάνα τοποθετήθηκαν τα ξύλινα σπιτάκια τα οποία 
φιλοξένησαν τους Εμπορικούς Συλλόγους Βασιλικών και Μίκρας με τα 
τοπικά προϊόντα τους, ενώ ο DJ Ανδρέας Νικάκης έδωσε το δικό του 
μουσικό ρυθμό στη γιορτή, την παρουσίαση της οποίας έκανε ο γνωστός 
παρουσιαστής Χρήστος Φερεντίνος.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
ανέφερε ότι «η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου σημα-
τοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου» και ευχήθηκε σε όλες 
και όλους «τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά να μας βρούνε με 
ειρήνη και υγεία». Τόνισε επίσης ότι «δεν θα ήθελα κανένας πολίτης 
αυτού του Δήμου, αυτές τις γιορτινές μέρες, τις μέρες της αγάπης να 
αισθανθεί μόνος και αβοήθητος. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά τούτες 
τις μέρες να σας παρακαλέσω να σταθείτε στο πλευρό όσων έχουν την 
ανάγκη μας, να δείτε αν κάποιος γύρω σας έχει την ανάγκη σας και να τον 
βοηθήσετε και αν δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς να ενημερώσετε το 
δήμο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να στηρίξει κάθε αδύναμο συμπολίτη 
μας, μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του. Στόχος μας είναι κανένας 
σ’ αυτόν τον δήμο, σ’ αυτόν τον τόπο, αυτές τις μέρες να μην αισθανθεί 
μόνος και αβοήθητος!». 
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ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Μετά τη φωταγώγηση του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου ξεκίνησε η «Λευκή 
Νύχτα», ένα μεγάλο γλέντι σε όλα 
τα μήκη και τα πλάτη της αγοράς της 
Θέρμης. Ξυλοπόδαροι, τάρανδοι, ο Άη 
Βασίλης με τα ξωτικά του ξεχύθηκαν 
στους δρόμους της αγοράς, υπό τους 
ήχους του κρουστόφωνου και των 
τυμπανιστών Paranaue. Οι χορευτικοί 
σύλλογοι Θέρμης, Πόντιοι, Μακεδόνες, 
Θρακιώτες, Βλάχοι, Σερραίοι, Κρητικοί 
και ο Χορευτικός Όμιλος Θέρμης, με 
τους δεκάδες χορευτές, τα παραδοσιακά 
μουσικά τους όργανα και τα έθιμά τους, 
μάγεψαν για μια ακόμη φορά τους χιλιά-
δες επισκέπτες που κατέκλυσαν τους 
εμπορικούς δρόμους της αγοράς και τα 
καταστήματα τα οποία έμειναν ανοιχτά 
ως και μετά τα μεσάνυχτα κάνοντας 
πολλές και δελεαστικές προσφορές. 
Το δικό τους χρώμα έδωσαν οι πρό-
σκοποι Θέρμης προσφέροντας  ζεστή 
σοκολάτα και τσάι, ο καστανάς με τα 
κάστανα και το μαλλί της γριάς, που 
κέρασαν όλους τους επισκέπτες της 
αγοράς. Συμμετείχε επίσης η οργάνωση 
«Πνοή Ελπίδας» για την στήριξη οικογε-
νειών με προβλήματα διαβίωσης, ενώ 
οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας 
Θέρμης φρόντισαν  για την ομαλή διε-
ξαγωγή της εκδήλωσης. 
Ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελμα-
τιών Εμπόρων Θέρμης Στάθης Πιστέ-
λας υπογράμμισε κατά το χαιρετισμό 
του τη σπουδαιότητα του θεσμού της 
«Λευκής Νύχτας» για την τοπική αγορά. 
«Ενώσαμε τις δυνάμεις μας, όλους τους 
συλλόγους και τους επαγγελματίες να 
συμμετέχουν στη ‘Λευκή Νύχτα’ και 
οργανώσαμε δράσεις σε όλους του 
εμπορικούς δρόμους της Θέρμης». Ο 
κ. Πιστέλας ευχαρίστησε όλους τους 
συλλόγους που συμμετείχαν στη διορ-
γάνωση και κάλεσε τους παρευρισκό-
μενους να διασκεδάσουν και να κάνουν 
τις αγορές τους, εκμεταλλευόμενοι τις 
μεγάλες προσφορές που έκαναν τα 
καταστήματα της Θέρμης. Παράλληλα, 
ευχαρίστησε το δήμο Θέρμης και τον 
δήμαρχο για την αμέριστη στήριξη προς 
τους επαγγελματίες, για την υλοποίηση 
της «Λευκής Νύχτας».
Ο γενικός γραμματέας του ΕΕΘ Κλεό-
βουλος Θεοτόκης τόνισε ότι «είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχου-
με και στηρίζουμε για έκτη συνεχόμενη 
χρονιά ως συνδιοργανωτές την ‘Λευκή 
Νύχτα’ της Θέρμης». Ο κ. Θεοτόκης μετέ-

φερε τις ευχές του προέδρου του ΕΕΘ 
Μιχάλη Ζορπίδη και υπογράμμισε ότι «το 
ΕΕΘ στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις των 
Εμπορικών Συλλόγων του Δήμου Θέρ-
μης, όπως έκανε στα Βασιλικά και στον 
Τρίλοφο καθώς και όλες τις εκδηλώσεις 
των αντίστοιχων συλλόγων σε όλη την 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
με περισσότερα από 120.000 ευρώ που 
σκοπό έχουν την τόνωση των τοπικών 
αγορών του νόμου Θεσσαλονίκης».
Από την πλευρά της η πρόεδρος του 
Τμήματος Επαγγελματιών του ΕΕΘ Φανή 
Μπλιούμη τόνισε ότι «οι επαγγελματίες 
του Δήμου Θέρμης, με τις εκδηλώσεις 
που διοργανώνουμε εδώ και έναν μήνα 
προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις τοπι-
κές αγορές. Αρχίσαμε από τα Βασιλικά 
στις 20 Νοεμβρίου με το ‘’Φεστιβάλ 
Αιγοπρόβειου κρέατος’’, συνεχίσαμε 
στον Τρίλοφο με την ‘’Νύχτα των Αστε-
ριών’’ και σήμερα είναι η αποκορύφωση 
στη Θέρμη με την 6η ‘’Λευκή Νύχτα’’ και 
αύριο στο Πλαγιάρι. Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ όλους όσους έχουν έρθει σήμερα 
εδώ και μας τίμησαν με την παρουσία 
τους. Η Θέρμη αποδεικνύει για άλλη μια 
φορά ότι κρύβει τεράστια ενέργεια που 
μπορεί να μετασχηματιστεί σε θετικό 
αποτέλεσμα για όλους, με πολλά δρώ-
μενα και κινητικότητα παντού. Θέλω να 
απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης και στον Δήμο Θέρμης, στον 
δήμαρχό μας Θεόδωρο Παπαδόπουλο 
ο οποίος είναι συνεχώς κοντά μας και 
στηρίζει τις δράσεις των επαγγελματιών, 
και φυσικά να εκφράσω τις θερμές μου 
ευχαριστίες στους χορηγούς που βοή-
θησαν και συνετέλεσαν στην επιτυχία 
της διοργάνωσης». 

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ
Το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσαν 
οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου 
Σάββας Αναστασιάδης, Δημήτρης Βαρ-
ζόπουλος και Σωκράτης Φάμελλος, 
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, οι 
περιφερειακοί σύμβουλοι Κώστας 
Πάλλας και Μαγδαλινή Φιλιππιάδου, η 
πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης Αθηνά Παπαδάκη, οι αντιδή-
μαρχοι Απόστολος Τσολάκης, Στέλιος 
Αποστόλου, Στέλιος Γκιζάρης, Σπύρος 
Γαντάς, Κώστας Κουγιουμτζίδης, Αργύ-
ρης Μωραΐτης, η εντεταλμένη δημοτική 
σύμβουλος Φανή Χατζηδημητρίου, 
ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της 

ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου και Νάκης 
Κοντοπίδης αντίστοιχα, ο πρόεδρος της 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
Αχιλλέας Μεταλούλης, δημοτικοί και 
Τοπικοί Σύμβουλοι. Επίσης παρευρέθη-
καν ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπον-
δίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
Γιώργος Καρανίκας και το μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρη-
ματικότητας και πρόεδρος του Τμήματος 
Επαγγελματιών του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Φανή 
Μπλιούμη. Από πλευράς Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου ήταν ο γενικός 
γραμματέας Κλεόβουλος Θεοτόκης, ενώ 
από την Ένωση Επαγγελματιών Εμπό-
ρων Θέρμης παρέστησαν ο πρόεδρος 
Στάθης Πιστέλας και οι Νίκος Τριαντα-
φυλλίδης, Αργύρης Τριανταφύλλου και 
Γιάννης Πάζης καθώς δεκάδες έμποροι. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Στο πλαίσιο της «Λευκής Νύχτας» ο 
δήμος Θέρμης και η Εθελοντική δράση 
«Όλοι Μαζί Μπορούμε» ένωσαν τις 
δυνάμεις τους και συγκέντρωσαν παι-

χνίδια, ενόψει των εορτών, τα οποία θα 
μοιραστούν σε παιδιά ωφελούμενων 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
δήμου. 
Φέτος, εκτός από τη «Λευκή Νύχτα» 
στη Θέρμη, ανάλογες εκδηλώσεις  διορ-
γανώθηκαν και στις υπόλοιπες δύο 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, με πρω-
τοβουλία των νεοσύστατων Ενώσεων 
Επαγγελματιών Εμπόρων Μίκρας και 
Βασιλικών.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή  9 Δεκεμ-
βρίου μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν 
με την ψυχή τους στην πρώτη «Νύχτα 
των Αστεριών», στον Τρίλοφο με δρά-
σεις ανάλογες με αυτές της «Λευκής 
Νύχτας», ενώ την Κυριακή 11 Δεκεμ-
βρίου το εορταστικό κλίμα της αγοράς 
μεταφέρθηκε στο Πλαγιάρι όπου έγιναν 
παρόμοιες εκδηλώσεις. 
Χορηγοί της «Λευκής Νύχτας» στη 
Θέρμη ήταν οι: Σουρωτή – Ανώνυμη 
εταιρεία εμφιάλωσης & εμπορίας μεταλ-
λικού νερού, Dimis AE – Βιομηχανία 
Ένδυσης, Santana – Βιομηχανία ένδυ-
σης, Sko.Real – Μεσιτικό Γραφείο και 
Avalon hotel. 
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ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΗΡΚΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ  
2 ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ανάματα δέντρων 
και εκδηλώσεις σε όλο 
το δήμο 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκί-
νησαν την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 
από το Τριάδι και τη Νέα Ραιδεστό. 
Ακολούθησε την επομένη, Σάββατο 
3 Δεκεμβρίου η φωταγώγηση του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου των 
Βασιλικών στην πλατεία Χάνια, 
και στην Κοινότητα Καρδίας.
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου ήταν η 
σειρά της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου 
καθώς και της Κοινότητας Περιστε-
ράς, όπου συμμετείχε και η νεοσύ-
στατη χορωδία «Ευθυμούντες» υπό 
τη διεύθυνση του Στέλιου Ζαχαρίου. 
Στον οικισμό της Λακκιάς των Βασιλι-
κών η φωταγώγηση του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου είχε προγραμματι-
στεί για την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 
και μετά από ολιγοήμερη αναβολή 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 
του μήνα. Στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν και τμήματα του Λαογραφικού 
Χορευτικού Συλλόγου Βασιλικών.
Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου άναψε 
το χριστουγεννιατικο δέντρο στο 
Μονοπήγαδο της Κοινότητας Αγίου 
Αντωνίου, στον προαύλιο χώρο του 
Μουσείου Ποντιακής Κληρονομιάς 
(με τη συμμετοχή και του Παιδικού 
Χωριού SOS Πλαγιαρίου). 

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου η σκυτάλη 
των εκδηλώσεων πήγε στην Κοινότη-
τα Αγίας Παρασκευής, όπου μεταξύ 
των άλλων εντυπωσίασε  η μουσι-
κοχορευτική παράσταση «Ρούντολφ 
το Ελαφάκι» από το τμήμα Hip Hop 
και η έκθεση κοπτικής- ραπτικής και 
ζωγραφικής παιδιών από τα τμήματα 
Πολιτισμού της ΔΕΠΠΑΘ.

ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου διορ-
γανώθηκε στον Τριλόφο, η «Νύχτα 
των Αστεριών». Μια εκδήλωση για 
το άναμμα του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου, με ανοιχτά τα εμπορικά 
καταστήματα και εορταστικές εκδη-
λώσεις στους κεντρικούς δρμομους 
του οικισμού. Στην κεντρική πλατεία, 
την πλατεία δημαρχείου και στους   
κεντρικούς δρόμους ο δήμος Θέρμης, 
η Ένωση Επαγγελματιών Μίκρας, η 
ΔΕΠΠΑΘ, ο πολιτιστικός σύλλογος 
Τριλόφου κ.α. δημιουργήσαν μια 
ατμόσφαιρα γιορτής και κεφιού. 
Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με 
την ψυχή τους στην πρώτη «Νύχτα 
των Αστεριών», στον Τρίλοφο ενώ 
αρκετοί ήταν αυτοί που επισκέφτηκαν 
και τα εμπορικά καταστήματα του 
οικισμού. Στην πλατεία δημαρχείου 

φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο και δόθηκε η έναρξη ενός 
ζωντανού πάρτι, υπό τους ήχους 
του dj το οποίο απολαύσαν μικροί 
και μεγάλοι.
Από την πλευρά του ο πολιτιστικός 
σύλλογος Τριλόφου στηρίζοντας 
έμπρακτα την λαμπρή εκδήλωση που 
συνδιοργάνωσε η Ένωση Επαγγελ-
ματιών Μίκρας και ο Δήμος Θέρμης, 
διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση στην 
πλατεία «Ρωμέϊκο», όπου προσφέ-
ροντας στους πολίτες ζεστό κρασί 
και άλλα ζεστά ροφήματα.
Ευχή όλων ήταν η εκδήλωση αυτή 
να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και 
να δίνει «ζωή» στην τοπική αγορά 
και χαρά σε μικρούς και μεγάλους.
Την ίδια μέρα, Παρασκευή 9 Δεκεμ-
βρίου διοργανώθηκε διπλή εκδήλω-
ση στην  Κοινότητα Νέου Ρυσίου, στην 
πλατεία της Εκκλησίας και στο Πολι-
τιστικό Κέντρο Νέου Ρυσίου. Στην 
αρχή η παιδική χορωδία τραγούδησε 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και η 
φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου 
δέντρου στην αυλή του Πολιτιστικού 
Κέντρου Νέου Ρυσίου. Ακολούθησε 
η φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου 
δέντρου στην πλατεία της Εκκλη-
σίας, τα Ανεμοσκορπίσματα και 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και 
μουσική από τη χορωδία μαθητών 
του 2ου Γυμνασίου Θέρμης και την 
μπάντα C.M.D.T. (Community Music 
Project Thermi) του δημοτικού ωδεί-
ου Θέρμης.
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου το εορ-
ταστικό κλίμα μεταφέρθηκε στο 
Πλαγιάρι όπου άναψε το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο με τη συμμετοχή 
του συνόλου εγχόρδων της ΔΕΠ-
ΠΑΘ «Spira Minore». Ακολούθησε 
ανοιχτή εκδήλωση στον προαύλιο 
χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με 
Χριστουγεννιάτικη μουσικοθεατρική 
παράσταση, τον Άγιο Βασίλη, ενώ η 
ομάδα τυμπανιστών Ritmo Natureza 
ξεσήκωνε τον κόσμο.
Νωρίτερα την ίδια μέρα, Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου, έγινε η φωταγώγηση 
του χριστουγεννιάτικου δέντρου 
στην Κοινότητα της Σουρωτής, με 
χριστουγεννιάτικες δράσεις από το 
Νηπιαγωγείο της Σουρωτής, παρά-
σταση από τα Ανεμοσκορπίσματα, 
χορωδίες, ενώ παράλληλα λειτουρ-
γούσε bazaar του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων Αγίου Αντωνίου. 
Την Τετάρτη άναψε το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο στην Κοινότητα Ταγα-
ράδων, με μουσικοθεατρική παρά-
σταση από τα Ανεμοσκορπίσματα, 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και 
μουσικοκινητικά δρώμενα, χορωδίες 
και παζάρι γλυκισμάτων και χριστου-
γεννιάτικων κατασκευών
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου διορ-
γανώθηκε στην Κοινότητα Σχολαρίου 
εκδήλωση στην κεντρική πλατεία για 
τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου. Τα παιδιά έψαλαν παρα-
δοσιακά κάλαντα, παρουσιάστηκε 
μουσικοθεατρική παράσταση από τα 
Ανεμοσκορπίσματα, και κεράσματα 
και τσίπουρο από την Ένωση Επαγ-
γελματιών Μίκρας, τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο και την τοπική Κοινότητα. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στο 
αμφιθέατρο του Noesis πραγματοποι-
ήθηκε η Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
της ΔΕΠΠΑΘ. Η Ορχήστρα Con Fuoco 
γιόρτασε τα 20+ χρόνια της, με μια 
μουσική αναδρομή στους σημαντι-
κότερους σταθμούς της.
Σε ενορχήστρωση και καλλιτεχνική 
διεύθυνση του Γιάννη Πολυμενέρη, 
ερμηνεία της Έλσας Μουρατίδου και 
παρουσίαση- αφήγηση της Άλκηστις 
Γιωγιού, ενώ τιμήθηκε για το έργο του 
ο σκηνοθέτης Αναστάσης Δαλλής.
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο 
Θέρμης η Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης με 
την συμμετοχή των σπουδαστών 
του Δ.Ω.Θ.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΩΝ
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Τριλόφου αναβίωσε 
το έθιμο της «Βαρβάρας».
Ο ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ διοργάνωσε και φέτος 
τη Δεύτερη Ημέρα των Χριστουγέν-
νων, τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου, την 
εκδήλωση το «ΓΡΟΥΝΑΔΚΟ» στα 
Βασιλικά.
Τέλος, στην Περιστερά τη Δευτέρα 
26 Δεκεμβρίου διοργανώθηκαν στην 
αυλή της Κοινότητας «ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΙΑ». 
Μία δωρεάν εκδήλωση με ζωντανή 
ορχήστρα, όπου προσφέρθηκε κρέας 
χοιρινό, κρασί και τσίπουρο για όλους. 

Πολλές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν μέσα στον 
Δεκέμβριο από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλο-
ντος και Αθλητισμού Δήμου Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ), σε συνεργασία 

με τις Κοινότητες, τις νεοσύστατες Ενώσεις Επαγγελματιών Εμπόρων 
Μίκρας και Βασιλικών, πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς. Οι 
εκδηλώσεις περιλαμβάναν το καθιερωμένο άναμμα του χριστουγεννιά-
τικου δέντρου σε κάθε Κοινότητα του δήμου, καθώς και παράλληλες 
εκδηλώσεις, όπως συναυλίες από παιδικές χορωδίες, τα σύνολα  εγχόρ-
δων, και τη φιλαρμονική ορχήστρα, Χριστουγεννιάτικες διαδραστικές 
παραστάσεις με τα «Ανεμοσκορπίσματα», κατασκευές από τα παιδιά, 
χορευτικά από τα τμήματα μπαλέτου και σύγχρονου χορού, εκθέσεις 
αγιογραφίας, ζωγραφικής και bazaar λαϊκής τέχνης από τμήματα της 
ΔΕΠΠΑΘ, Face Painting για μικρά παιδιά, παρουσίαση χορευτικών και 
αναβίωση παραδοσιακών εθίμων, καθώς και η συλλογή τροφίμων 
μακράς διάρκειας για την ενίσχυση άπορων οικογενειών.
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Εκατοντάδες φάρμακα για τους 
ωφελούμενους του Κοινωνικού 
Φαρμακείου του δήμου Θέρμης 

πρόσφεραν την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 
τα μέλη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας 
Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο της 
εκστρατείας που έχουν ξεκινήσει το 
τελευταίο χρονικό διάστημα στηρίζοντας 
την προσπάθεια κοινωνικών δομών σε 
Μακεδονία και Θράκη. Με κεντρικό 
σύνθημα «φίλε Κυνηγέ μπορείς να βοη-
θήσεις» η Ομοσπονδία συγκεντρώνει 
φάρμακα και στηρίζει συνανθρώπου 
μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας και δυσκολεύονται να καλύψουν 
τη φαρμακευτική τους περίθαλψη με 
στόχο να εξασφαλίσουν την πρόσβαση 
των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 
σε όλα τα φάρμακα. Την αντιπροσωπεία 
υποδέχτηκε στο Κοινωνικό φαρμακείο 
του δήμου Θέρμης η Εντεταλμένη Σύμ-
βουλος Κοινωνικής Πολιτικής Φανή 
Χατζηδημητρίου η οποία αφού τους 
ευχαρίστησε για τη σημαντική προ-
σφορά τους τόνισε πως «το Κοινωνικό 
Φαρμακείο στις δύσκολες συνθήκες 

της πανδημίας όχι μόνο δεν περιόρισε 
τη δράση του, αλλά αντιθέτως την επε-
ξέτεινε, με στόχο την αποτελεσματική 
προστασία των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων του δήμου, που επλήγησαν 
δυσανάλογα από την κρίση. Ανθρώπων 
που αντιμετωπίζουν με περίσσεια ψυχι-
κού σθένους τις καθημερινές δυσκολίες 
της ζωής, οι οποίοι προσπαθώντας να 
σταθούν και πάλι στα πόδια τους, ζητούν 
καθημερινά τη βοήθειά μας.  Ασθενείς 
ανασφάλιστοι και οικονομικά ανύμποροι 
μπορούν να προμηθευτούν φάρμακα 
που προσφέρουν συμπολίτες μας, αλλά 
και διάφορι τοπικοί φορείς».
Την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας 
αποτελούσαν ο πρόεδρος της ΚΟΜΑΘ 
Θεόφιλος Μυλόπουλος, ο γενικός 
γραμματέας Αστέριος Τζίμας, ο ταμίας 
Σωτήρης Δημηρόπουλος και ο γενικός 
διευθυντής Κυριάκος Σκορδάς. 
Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία 
της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακε-
δονίας – Θράκης και των Κυνηγετικών 
Συλλόγων με τίτλο «Δωρίζω τα φάρ-
μακα που δεν χρειάζομαι» για τη συλ-

λογή φαρμάκων που δεν έχουν λήξει, 
ο πρόεδρος κ. Μυλόπουλος επισήμανε 
πως «με την προσέλευση στους Κυνη-
γετικούς Συλλόγους για την έκδοση της 
ετήσιας άδειας θήρας προσκλήθηκαν 
οι κυνηγοί να φέρουν και να δωρίσουν 
τα φάρμακα που δεν χρειάζονται. Με 
τον τρόπο αυτό ο κυνηγετικός κόσμος 
ξεκίνησε τη στήριξη συνανθρώπων μας 
που δυσκολεύονται να τα αγοράσουν. 
Με τον συντονισμό της Κυνηγετικής 
Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης τα 
φάρμακα διοχετεύονται σε φορείς για 
την ανακούφιση των συνανθρώπων μας. 
Πρόκειται για μία ενέργεια κοινωνικής 
υπευθυνότητας από την Κυνηγετική 
Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης και 
τους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς 
Συλλόγους. Η ενέργεια θα συνεχιστεί 

καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής 
χρονιάς».
Αξίζει να αναφερθεί πως η ΚΟΜΑΘ είναι 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεργαζό-
μενο με το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Οι δράσεις της στηρίζονται από 
τα χρήματα των περίπου 40.000 κυνηγών 
– μελών των 63 Κυνηγετικών Συλλόγων 
της Μακεδονίας και Θράκης. Βασικός 
σκοπός της ΚΟΜΑΘ είναι ο συντονισμός 
της δράσης των Κυνηγετικών Συλλόγων 
της περιφέρειάς της, η διαφύλαξη των 
συμφερόντων των κυνηγών-μελών 
τους και η προστασία και διαχείριση του 
θηραματικού πλούτου με βάση τις αρχές 
της αειφορίας, η ενίσχυση της πολιτικής 
προστασίας και η συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Προσφορά φαρμάκων  
στο Κοινωνικό Φαρμακείο 

Έκκληση στους δημότες να μην 
πετούν υπολείμματα στάχτης 
από τζάκια και ξυλόσομπες 

στους κάδους απορριμμάτων απευθύ-
νει η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του δήμου Θέρμης με 
αφορμή δύο περιστατικά εκδήλωσης 
πυρκαγιάς σε κάδους που σημειώ-
θηκαν το τελευταίο δεκαήμερο στην 
Κοινότητα Νέου Ρυσίου. Συγκεκριμέ-
να δύο κάδοι απορριμμάτων πήραν 
φωτιά και καταστράφηκαν ολο-

σχερώς εξ αιτίας της απερισκεψίας 
ορισμένων πολιτών οι οποίοι πετούν 
στους κάδους στάχτες ή ακόμη και 
κάρβουνα από τζάκια ή και ξυλόσο-
μπες. Το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται 
κάθε χρόνο σε πολλές Κοινότητες 
του δήμου Θέρμης με αποτέλεσμα 
να καταστρέφονται κατά μέσο όρο 
είκοσι (20) κάδοι απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης ανά έτος.  Ο αρμό-
διος αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης Στέλιος Γκιζάρης 

μετά τα συγκεκριμένα περιστατικά 
συνιστά   στους δημότες  «να μην 
πετούν ζεστά υπολείμματα στάχτης 
από τζάκια και σόμπες στους κάδους 
απορριμμάτων καθώς αυξάνεται ο 
κίνδυνος πυρκαγιάς που μπορεί να 
οδηγήσει τόσο στην ολοκληρωτική 
καταστροφή του κάδου, όσο και στην 
πρόκληση μιας γενικευμένης φωτιάς 
ακόμη και στο ίδιο το απορριμματο-
φόρο βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο την 
ασφάλεια των εργαζομένων».  

Φωτιά σε κάδους απορριμμάτων από υπολείμματα τζακιών

Ο καμένος κάδος είναι στο Νέο Ρύσιο. 

Ήταν η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία για το 2022 αυτή η οποία διοργα-
νώθηκε στις 20 Νοεμβρίου στο Νέο Ρύσιο, με τη βοήθεια του τμήματος 

αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος». Την πρωτοβουλία είχε η Κοινότητα 
του Νέου Ρυσίου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και συγκεκριμένα 
το Λαογραφικό Σύλλογο «ΑΡΕΤΣΟΥ», τον Αθλητικό Σύλλογο «Αναγέννηση», 
το Κέντρο Πολιτισμού Νέου Ρυσίου, το ΚΑΠΗ, τους Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Θέρμης, του Δημοτικού Σχολείου και των 
Νηπιαγωγείων, του Αθλητικού Συλλόγου «Ηρακλής» και του Συμβουλίου 
Νέων. Η θετική ανταπόκριση του κόσμου στη δράση είχε ως αποτέλεσμα να 
συγκεντρωθούν 28 μονάδες αίματος. Κοινότητα και Εθελοντές αιμοδότες του 
Νέου Ρυσίου ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον ερχόμενο Μάρτιο, για την 
πραγματοποίηση της πρώτης αιμοδοσία του 2023.  

Άλλες 28 μονάδες αίματος 
από εθελοντική αιμοδοσία 
στο Ν. Ρύσιο
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Κατά το σύντομο χαιρετισμό του στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
αναφέρθηκε «στη σημαντική συμ-
βολή της κτηνοτροφίας αλλά και της 
γεωργίας στην τοπική οικονομία καθώς 
μία μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα στην 
περιοχή των Βασιλικών ασχολείται 
και βιοπορίζεται από το αίγειο και 
πρόβειο κρέας όπως και από τα οπω-
ροκηπευτικά τοπικά προϊόντα”. Ο κ. 
Παπαδόπουλος τόνισε ότι “ο δήμος 
Θέρμης σε συνεργασία με το υπουργείο 
Τουρισμού και την αρμόδια υφυπουργό 
Σοφία Ζαχαράκη η οποία επισκέφθηκε 
πρόσφατα το δήμο, καθώς και την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
εκπονούν σχέδια και δράσεις σαν τη 
σημερινή, που δίνουν το έναυσμα στο 
επισκέπτη να έρθει στο δήμο Θέρμης 
και να γνωρίσει από κοντά τα εξαιρετι-
κής ποιότητας προϊόντα της περιοχής, 
ανάμεσα στα οποία είναι το ποιοτικό 
αίγειο και πρόβειο κρέας των Βασιλι-
κών και τα ξακουστά οπωροκηπευτικά 
του”. Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι “οι 
προσπάθειες της δημοτικής αρχής για 
την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας 
θα συνεχιστούν με παρεμβάσεις όπως 
οι εργασίες βελτίωσης της οδοποιίας 
που ξεκινούν άμεσα ώστε να μετα-

κινούνται με ευκολία και ασφάλεια 
οι τοπικοί παραγωγοί, καθώς και το 
μεγάλο αρδευτικό έργο των Βασιλικών 
που θα τονώσει σε σημαντικό βαθμό 
την παραγωγική δραστηριότητα”. 
Ο κ. Παπαδόπουλος συνεχάρη την 
Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων 
Βασιλικών για την πολύ επιτυχημένη 
διοργάνωση και παράλληλα ευχαρί-
στησε όλους τους Συλλόγους, τους 
φορείς αλλά και τους εθελοντές που 
συμμετείχαν στο φετινό Φεστιβάλ, 
τους σεφ και την ένωση Κρεοπωλών 
Νομού Θεσσαλονίκης για τη σημαντική 
συνδρομή τους στη διοργάνωση. 
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών 
Αστέριος Καρακότας αναφέρθηκε 
“στους σημαντικούς στόχους της διορ-
γάνωσης που είναι η ανάδειξη των τοπι-
κών προϊόντων τα οποία είναι υψίστης 
ποιότητας”. Παράλληλα ευχαρίστησε το 
Σύλλογο των Επαγγελματιών αλλά και 
όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία 
της φετινής διοργάνωσης. «Βασική 
προτεραιότητα του θεσμού αποτελεί η 
οργανωμένη και ουσιαστική προβολή 
και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων 
Βασιλικών, προσδίδοντας προστιθέμε-
νη αξία στην περιοχή και συμβάλλο-
ντας στην οικονομική της ανάπτυξη», 
σημείωσε από την πλευρά του ο πρό-

ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Πολύς κόσμος στο 2ο Φεστιβάλ 
Αιγοπρόβειου Κρέατος

Εκατοντάδες πολίτες από πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης προ-
σέλκυσε το 2ο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Κρέατος και Τοπικών Προϊ-
όντων το οποίο διεξήχθη στα Βασιλικά, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 

2022. Έπειτα από αποχή δύο χρόνων λόγω της πανδημίας η σημαντική 
αυτή διοργάνωση επέστρεψε δυναμικά στα πολιτιστικά δρώμενα του 
δήμου Θέρμης. Κεντρικός άξονας της φετινής διοργάνωσης ήταν «Το 
παρόν, το μέλλον, ο ρόλος και η αξία του αιγοπρόβειου κρέατος στις 
νέες προκλήσεις της κτηνοτροφίας”.  

εδρος της Ένωσης «Επαγγελματιών 
και Εμπόρων Βασιλικών” Απόστολος 
Μαστορούδης. Υπογράμμισε πως «η 
δημιουργία και η προώθηση συμπράξε-
ων στον τομέα της παραγωγής κρέατος 
αλλά κυρίως η γνωριμία όλων των 
πολιτών με τα εξαιρετικής ποιότητας 
προϊόντα της περιοχής μας αποτελούν 
κάποιους μόνο από τους στόχους του 
2ου Φεστιβάλ Αίγειου και Πρόβειου 
Κρέατος και τοπικών προϊόντων που 
πλέον αποτελεί θεσμό για τον τόπο 
μας, για το δήμο μας. Με τη στήριξη 
του δήμου Θέρμης, της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης και φυσικά 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης  στοχεύουμε στη 
δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
τη βιωσιμότητα, τις προκλήσεις και 
την εμπορικότητα των τοπικών προ-
ϊόντων της περιοχής μας. Ευχαριστώ 
όλους όσους συμμετέχουν στο φετινό 
Φεστιβάλ για την πολύτιμη συμβολή 
τους καθώς και τους εθελοντές της 
Πολιτικής Προστασίας που βρίσκονται 
κοντά μας και συμβάλουν στην ομαλή 
διεξαγωγή αυτής της μεγάλης διοργά-
νωσης», τόνισε ο κ. Μαστορούδης. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιε-
λάβανε μεταξύ άλλων παραδοσιακές 
μαγειρικές κατασκευές με βάση το 
αιγοπρόβειο κρέας από διάφορους 
φορείς και συλλόγους. Ειδικότερα οι 
γυναίκες του ΚΑΠΗ Βασιλικών παρου-
σίασαν το ξακουστό «Βουλωτό», η 
ΕΝΩΣΗ Σαρακατσαναίων Ν. Θεσσα-
λονίκης το «κατσίκι στο γάστρο» και 
τυρόπιτα και σπανακόπιτα με προϊόντα 
Βασιλικών, τα μέλη του Συλλόγου Μαν-
δριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης ετοί-
μασαν γιουβέτσι με ρύζι, οι γυναίκες 
του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου 
Αντωνίου προσέφεραν σε όλους το 
ξακουστό ¨Περέκ¨, ο Σύλλογος Σερ-
ραίων κατοίκων Θέρμης έφτιαξε την 
παραδοσιακή γίδα με κριθαράκι, ο 
Σύλλογος Γυναικών Περιστεράς «Η 
ΕΡΑΤΩ» επιμελήθηκε παραδοσιακές 
νοστιμιές όπως τη γίδα με τη μελιτζά-
να Βασιλικών και το παραδοσιακό 
γιουβέτσι Περιστεράς με αιγοπρόβειο 
κρέας, ενώ ο Σύλλογος Φίλων Κρητι-
κής παράδοσης «ΞΑΣΤΕΡΙΑ» σέρβιρε 
το περίφημο «Αντικριστό Κρήτης». Ο 
πρόεδρος Νίκος Μπαλαμπανίδης και 
τα μέλη του διοικητικού συβμουλίου 
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της Ένωσης Κρεοπωλών Νομού Θεσ-
σαλονίκης παρουσίασαν νέες κοπές 
και τεχνικές για το αιγοπρόβειο κρέας, 
ενώ αναφέρθηκαν και στη διατροφική 
αξία του προϊόντος. Επίσης διακεκρι-
μένοι και ταλαντούχοι σεφ έλαβαν 
μέρος στη φετινή διοργάνωση όπως 
οι καθηγητές Σεφ Σοφία Γεωργακάκη, 
Γιάννης Αγγελούδας και Σοφία Ουρ-
γατζίδου, ο εκπρόσωπος της Λέσχης 
Αρχιμαγείρων Ελλάδος στην Βόρεια 
Ελλάδα και ιδιοκτήτης του Κυλικείου 
ΚΑΠΗ Θέρμης Σάκης Τζαγκατζής, ο 
Μάγειρας Α΄ Φάνης Ιωάννου και ο 
Σεφ Νίκος Στεργιάννης. Στο Φεστιβάλ 
συμμετείχαν επίσης ο Λαογραφικός 
Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών καθώς 
και ο Σύλλογος Ποντίων Αγίου Αντω-
νίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ».
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ η Δρ. Δέσποι-
να Καρατοσίδη από το Ινστιτούτο Ζωι-
κής Παραγωγής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
μίλησε για “το ρόλο και την αξία του 
αιγοπρόβειου κρέατος στις νέες προ-
κλήσεις της κτηνοτροφίας”. 
Στο 2ο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Κρέα-
τος και τοπικών προϊόντων Βασιλικών 
παραβρέθηκαν οι βουλευτές Θεόδω-
ρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπου-
λος και Κωνσταντίνα Αδάμου, ο διευ-
θυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Θανάσης Γλαβίνας, 
ο διευθυντής του Γραφείου του Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακρδονίας 
Γιώργος Παπαλεξίου, οι περιφερειακοί 
σύμβουλοι Κωνσταντίνος Πάλλας και 
Νίκος Τζόλλας, οι αντιδήμαρχοι Από-
στολος Τσολάκης, Βασίλειος Μουστά-
κας, Στέλιος Αποστόλου, Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης και Αργύρης Μωραϊτης, 

η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος 
Φανή Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος και 
ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος 
Αγγέλου και Πολυχρόνης Κοντοπίδης 
αντίστοιχα, η πρόεδρος της Μονομετο-
χικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 
Διαχείρισης Δασικής Εκμετάλλευσης 
και Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θέρ-
μης Ζωή Γεωργαλή, η πρόεδρος της 
πρωτοβάθμιας σχολικής Επιτροπής 
Ευαγγελία Κούτρη, ο πρόεδρος της 
δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής 
Αχιλλέας Μεταλούλης, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Δημήτρης Βλαχομήτρος, 
Σάββας Φωτιάδης και Κώστας Πάζης, 
ο γενικός γραμματέας του ΕΕΘ Κλε-
όβουλος Θεοτόκης, η εκπρόσωπος 
της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Επι-
χειρηματικότητας και Εμπορίου και 
πρόεδρος του τμήματος Επαγγελμα-
τιών του ΕΕΘ και αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων 
Θέρμης Φανή Μπλιούμη, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπό-
ρων Μίκρας Απόστολος Ζαφειρίου, 
η πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Θέρμης 
Βάσω Κοστοπούλου.
Επίσης παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των 
Κοινοτήτων Καρδίας και Αγίου Αντω-
νίου Ιωακείμ Τρικαλιάρης και Πόπη 
Πουρσανίδου αντίστοιχα και οι τοπικοί 
σύμβουλοι Βασιλικών Νίκος Ιωαννίδης, 
Γιώργος Μουστάκας, Ρούλα Καραμα-
νώλη και Γιώργος Βουλγαρούδης. 
Στην ομαλή διεξαγωγή του Φεστιβάλ 
συνέβαλαν οι εθελοντές Πολιτικής Προ-
στασίας Βασιλικών, ενώ παραγωγοί της 
περιοχής διέθεταν τα προϊόντα τους 
μέσα από τα ξύλινα σπιτάκια που είχαν 
τοποθετηθεί στο χώρο της εκδήλωσης.

“Καλώς ανταμωθήκαμε” από τον Λαογραφικό 
Σύλλογο Νέου Ρυσίου “Η Αρετσού”
Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση “Καλώς ανταμωθήκαμε” την οποία 
διοργάνωσε την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, ο Λαογραφικός Σύλλογος Νέου 
Ρυσίου “Η Αρετσού”, στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν όλα τα τμήματα του Συλλόγου (χορευτικά ενηλίκων 
παραδοσιακών χορών Μακεδονίας, Θράκης και Μικράς Ασίας, νεανικό και 
παιδικό χορευτικό καθώς και η χορωδία). Επίσης συμμετείχαν ο σύλλογος 
“Ναύαρχος Βότσης Καλαμαριάς”, το “Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Αγίας Βαρ-
βάρας Θεσσαλονίκης” και το “Παραδοσιακό Εργαστήρι Αχειροποίητος 
Θεσσαλονίκης”. Παρουσιάστηκαν χοροί και τραγούδια από την Μακεδονία, 
την Θράκη, την Μικρά Ασία, την Κρήτη και τον Πόντο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αθηνά Παπαδάκη, ο πρόεδρος 
και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γεώργιος Αγγέλου και Νάκης Κοντοπίδης 
αντίστοιχα, ο δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Πάζης, ο διευθυντής της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ Αθανάσιος Γλαβίνας και ο πρόεδρος 
της κοινότητας Νέου Ρυσίου Γεώργιος Δημητριάδης, η έφορος Κεντρικής 
Μακεδονίας της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος Μαρία 
Δραγάτση, αντιπρόσωποι συλλόγων και σωματείων. Ο δήμαρχος Θέρμης 
στον χαιρετισμό του, επαίνεσε τα μέλη του Συλλόγου για την πρωτοβουλία 
τους και την εξαιρετική διοργάνωση της εκδήλωσης, ενώ αναφέρθηκε και 
στο εκτενές πρόγραμμα του δήμου Θέρμης για τις εορταστικές εκδηλώσεις. 
Τέλος ευχήθηκε σε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη χθεσινή 
εκδήλωση καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα με υγεία. 

ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ 

Εκατοντάδες επισκέπτες 
στη γιορτή μανιταριού

Μεγάλη ήταν η προσέλευση στην 
καθιερωμένη ετήσια γιορτή 

μανιταριού η οποία διοργανώθηκε την 
Κυριακή 27 Νοεμβρίου στο Λιβάδι του 
δήμου Θέρμης. Η γιορτή διοργανώθηκε 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λειβαδι-
ωτών, το δήμο Θέρμης και την Κοινό-
τητα Λιβαδίου, με την υποστήριξη των 
εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Ξεκί-
νησε στις 10 το πρωί και κράτησε έως 
αργά το απόγευμα στην κεντρική πλα-
τεία του χωριού «Τα πλατάνια». Οι καλές 
καιρικές συνθήκες διευκόλυναν τους 
εκατοντάδες επισκέπτες οι οποίοι ενη-
μερώθηκαν για τα είδη των μανιταριών 
της περιοχής και απόλαυσαν το όμορφο 
φυσικό περιβάλλον του Λιβαδίου στην 
εξόρμηση που διοργανώθηκε για την 
αναζήτηση μανιταριών στο περιαστικό 
δάσος του οικισμού. 
Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τις ποικιλίες μανιταριών 
που φύονται στο Λιβάδι, ενώ ξεναγή-
θηκαν στον ιστορικό οικισμό και στη 
μεταβυζαντινή, ιστορική Εκκλησία του 
Αγίου Αθανασίου, γνωρίζοντας έτσι την 
ιστορία, την πολιτισμική παράδοση και 
την κοινωνική ζωή του Λιβαδίου. Στους 

επισκέπτες προσφέρθηκαν τοπικά 
προϊόντα, κόκκινο κρασί και ποικιλίες 
γευστικών εδεσμάτων με βάση τα 
μανιτάρια. Η γιορτή έκλεισε με τοπικούς 
χορούς και τραγούδια στην κεντρική 
πλατεία. 
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Λιβαδίου 
Δημήτριος Γουδήρας, κατά το σύντομο 
χαιρετισμό του, εξέφρασε τις ευχαριστί-
ες των κατοίκων προς τον δήμο Θέρμης 
για τη σταθερή υποστήριξη της τοπικής 
γιορτής, καθώς και προς τα μέλη του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Λειβαδιωτών, 
στους εθελοντές της Πολιτικής Προστα-
σίας Λειβαδίου, στους μικροπωλητές 
και παρασκευαστές εδώδιμων τοπικών 
προϊόντων και εδεσμάτων και φυσικά 
σε όλους όσους εργάστηκαν εθελο-
ντικά για τη διοργάνωση της γιορτής 
μανιταριού καθώς και τους επισκέπτες 
που τίμησαν με την παρουσία τους τις 
φετινές εκδηλώσεις.
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ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Στα 20 δημοτικά σχολεία του δήμου Θέρμης έχουν εγγραφεί 3.379 μαθητές/τριες, έναντι 3.583 πέρυσι, 
δηλαδή 204 λιγότερα παιδιά. Τα περισσότερα, σύνολο 365, φοιτούν στο 4ο δημοτικό σχολείο Θέρμης. 
Ακολουθούν το 1ο Θέρμης με 273, το 2ο Θέρμης με 251 και το δημοτικό σχολείο του Νέου Ρυσίου 
με 227.  Τους λιγότερους μαθητές/τριες έχει το δημοτικό σχολείο Περιστεράς με μόλις 18 παιδιά και 
ακολουθούν το 1ο και το 2ο Καρδίας με 67 και 101 μαθητές/τρεις αντίστοιχα.  

ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ
Στη Β’θμια εκπαίδευση φοιτούν συνολικά 4.056 μαθητές/τριες, έναντι 4.008 πέρυσι, δηλαδή αυξημένος 
κατά 48 παιδιά. Εξ αυτών οι 2.198 είναι στα 7 γυμνάσια (2.206 πέρυσι, δηλαδή 8 λιγότεροι φέτος), 1.759 
στα 6 λύκεια (1.708 πέρυσι) και 99 στα δύο Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (94 πέρυσι). 
Τα γυμνάσια με τους περισσότερους μαθητές είναι το 1ο Θέρμης με 410 παιδιά, το 3ο Θέρμης με 401 
και το Βασιλικών με 372. Τους λιγότερους μαθητές (137) έχει το 3ο γυμνάσιο Μίκρας. 
Τα λύκεια με τους περισσότερους μαθητές είναι το 1ο Θέρμης με 366, το 1ο Μίκρας με 314 και το 2ο 
Μίκρας με 301. Τους λιγότερους έχει το λύκειο Βασιλικών με 211. 

«Στον μαθητικό πληθυσμό του δήμου μας παρατηρούνται αυξομειώσει, δηλαδή σαφή μείωση των 
παιδιών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά και μικρή αύξηση, κυρίως στα λύκεια. Βλέπουμε επίσης 
σταθεροποίηση ή και μικρή αύξηση του μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία της Θέρμης και μειώσεις, 
αλλού μικρότερες, αλλού μεγαλύτερες στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες του δήμου. Αυτή είναι 
μια εξέλιξη η οποία ακολουθεί, μοιραία, τα πληθυσμιακά δεδομένα. Εμείς από την πλευρά μας κάνου-
με ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες σχολικές υποδομές, όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στο έργο τους. 
Ήδη, τα τελευταία χρόνια προσθέσαμε δύο νέα σχολικά κτίρια, το 5ο δημοτικό σχολείο Θέρμης στο 
Τριάδι και το 3ο γυμνάσιο Θέρμης στο Νέο Ρύσιο. Παράλληλα κατασκευάζεται ο μεγάλος, σύγχρονος 
παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός στη Νέα Ραιδεστό. Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε και τις επόμενες 
παρεμβάσεις μας στον τομέα των σχολικών υποδομών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες 
που διαμορφώνονται», δηλώνει ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.  

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ, ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ Β’ΘΜΙΑ 

Λιγότεροι φέτος οι μαθητές 
στο δήμο Θέρμης

Το 2ο γυμνάσιο Θέρμης στο Ν. Ρύσιο

Λιγότεροι κατά 162 είναι φέτος οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν τη νέα σχο-
λική περίοδο 2022-2023 στα σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, στο δήμο 
Θέρμης. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαθητών σε Α’βαθμια και Β’βαθμια 

εκπαίδευση παρουσίαζε ελαφρά άνοδο ή σταθερότητα, κυμαινόμενος κοντά στις 8.500. 
Ωστόσο, τη φετινή σχολική χρονιά ο αριθμός των μαθητών παρουσίασε μείωση σε σχέση 
με πέρυσι. Η μείωση αφορά κυρίως τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια 
παρατηρείται σταθεροποίηση ενώ στα λύκεια σημειώνεται μικρή άνοδος του μαθητικού 
πληθυσμού.  

Ειδικότερα, στα συνολικά 66 σχολεία του δήμου Θέρμης και στις δύο βαθμίδες φοιτούν 
κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο 8.311 μαθητές/τριες. Συγκεκριμένα, στα 31 νηπιαγω-
γεία του δήμου φοιτούν συνολικά 876 παιδιά, έναντι 890 πέρυσι. Τα περισσότερα παιδιά, 
σύνολο 55, φοιτούν στο 1ο νηπιαγωγείο Νέας Ραιδεστού και ακολουθούν το 5ο Θέρμης 
με 53, το 1ο Θέρμης με 50, της Αγίας Παρασκευής με 41 και το 1ο Βασιλικών με 40 παιδιά. 
Τα λιγότερα νήπια και προνήπια έχουν τα νηπιαγωγεία της Λακκιάς (2), της Περιστεράς 
(7) και από 17 το 1ο Καρδίας και το 2ο Νέου Ρυσίου. 

Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

1Ο ΘΕΡΜΗΣ
2Ο ΘΕΡΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ
ΕΠΑΛ ΒΑΣ/ΚΏΝ
1Ο ΜΙΚΡΑΣ
2Ο ΜΙΚΡΑΣ
1Ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
2Ο ΕΕΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
2021
344
273
214
269
295
313
26
68

1.802

Α
2021

129
101
78
84

124
119

Α
2022

120
102

76
91

113
105

Β
2021

128
87
77
89
85
96

Β
2022

119
92
61

108
116
101

ΣΥΝΟΛΟ
2022
366
282
211
285
314
301
30
69

1.858

Γ
2021

87
85
59
96
86
98

Γ
2022

127
88
74
86
85
95

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1O ΚΑΡΔΙΑΣ
2O  ΚΑΡΔΙΑΣ
Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΛΑΚΚΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΏΝΙΟΥ
1O  ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ
2O  ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ
1O  ΘΕΡΜΗΣ
2O  ΘΕΡΜΗΣ
3O  ΘΕΡΜΗΣ
4O  ΘΕΡΜΗΣ
5O  ΘΕΡΜΗΣ
6O  ΘΕΡΜΗΣ
7O  ΘΕΡΜΗΣ
1O  Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
3O  Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
1O  Ν. ΡΥΣΙΟΥ
2O  Ν. ΡΥΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
1O  ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
2O  ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
3O  ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
ΣΟΥΡΏΤΗΣ
1O  ΤΑΓΑΡΑΔΏΝ
1O  ΤΡΙΑΔΙΟΥ
2O  ΤΡΙΑΔΙΟΥ
3O  ΤΡΙΑΔΙΟΥ
1O  ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2O  ΤΡΙΛΟΦΟΥ
3O  ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

2021-2022
41
28
16
20
13
11
35
34
27
34
37
36
56
43
20
65
18
43
17
7

16
28
21
26
34
36
19
27
32
17
33

890

2022-2023
41
17
19
24

2
15
40
34
50
28
37
34
53
38
20
55
31
31
17
6

29
30
22
19
27
30
23
31
19
21
31

876

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
1O  ΘΕΡΜΗΣ
2O  ΘΕΡΜΗΣ
3O  ΘΕΡMΗΣ-ΤΡΙΑΔIOY
4O  ΘΕΡΜΗΣ
5O  ΘΕΡMΗΣ-ΤΡΙΑΔIOY
1O  Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
2O  Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ
ΤΑΓΑΡΑΔΏΝ
Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓ. ΑΝΤΏΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ
1O  ΚΑΡΔΙΑΣ
2O  ΚΑΡΔΙΑΣ
Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
1O  ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
2O  ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
1O  ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2O  ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

2021-2022
278
255
222
340
176
212
131
231
154
222

95
244

64
118
121
19

193
118
200
190

3.583

2022-2023
273
251
178
365
176
204
124
227
130
199
100
217
67

101
111
18

165
119
188
166

3.379

ΓΥΜΝΑΣIO

1Ο ΘΕΡΜΗΣ
2Ο ΘΕΡΜΗΣ
3Ο ΘΕΡΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ
1Ο ΜΙΚΡΑΣ
2Ο ΜΙΚΡΑΣ
3Ο ΜΙΚΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
2021
420
336
400
373
271
261
145

2.206

Α
2021

140
120
141
141
108
82
43

775

Α
2022

130
102
153
127
86
88
38

724

B
2021

141
130
117
106
77
91
56

718

B
2022

142
114
133
139
108
83
43

762

ΣΥΝΟΛΟ
2022

410
347
401
372
273
258
137

2.198

Γ
2021

139
86

142
126
86
88
46

713

Γ 
2022

138
131
115
106
79
87
56

712

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΑΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 B’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 A’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΘΕΡΜΗΣ

Εκπαιδευτικές 
δράσεις σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς 
και πολίτες

Διαδοχικές εκπαιδευτικές δράσεις 
σε εκπαιδευτικούς, μαθητές 
και μαθήτριες των σχολείων 

του δήμου Θέρμης και Ωραιοκάστρου 
καθώς και σε πολίτες πραγματοποίησαν 
από τις 8 έως τις 20 Νοεμβρίου 2022 τα 
μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής 
Προστασίας Θέρμης. Ειδικότερα, τα μέλη 
της Ομάδας πραγματοποίησαν την Τρίτη 
8/11, εκπαίδευση στο 6ο Νηπιαγωγείο 
Ωραιοκάστρου σε συνεργασία με την 

αδελφή Εθελοντική Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης Δρυμού με θέμα “Σεισμοί”. Την 
Παρασκευή 11/11, εκπαίδευσε μικρούς 
και μεγάλους μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου Ταγαράδων σε θέματα σεισμών. 
Την Τετάρτη 16/11, το πρωί η ομάδα 
των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 
βρέθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρ-
μης και πραγματοποίησε θεωρητική και 
πρακτική εκπαίδευση σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, με θέμα “Σεισμοί και 
άσκηση σεισμού”. Το απόγευμα της ίδιας 
μέρας οι Εθελοντές παρουσίασαν στους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου δράσεις 
σχετιζόμενες με πρώτες βοήθειες, BLS 
και AED. Ανάλογη παρουσίαση έγινε την 
επόμενη μέρα σε εκπαιδευτικούς του 
2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού.

Την Παρασκευή 18/11, η εθελοντική 
ομάδα επισκέφτηκε εκ νέου το Δημοτικό 
Σχολείο Ταγαράδων για να εκπαιδεύσει 

τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα 
πρώτων βοηθειών, με το πρόγραμμα 
“Εκπαιδεύοντας μικρούς διασώστες”. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση από την Εθελοντική 
Διασωστική Ομάδα Μεσημερίου, το μέλος 
της Ομάδας Ντία Παυλικιάνη  βρέθηκε 
στο Μεσημέρι για να πραγματοποιήσει 
εκπαίδευση σε πολίτες με θέμα “Παγε-
τός», ώστε να τους προετοιμάσει πάνω σε 
θέματα αντιμετώπισης ακραίων καιρικών 
συνθηκών.

Την εβδομάδα 28 Νοεμβρίου - 2 
Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία 
από δύο εκπαιδευτικούς και 

τρεις μαθητές/τριες του δημοτικού 
σχολείου Νέου Ρυσίου, επισκέφθηκε 
στο πλαίσιο της τρίτης κινητικότητας 
του προγράμματος ERASMUS+ “Little 
Prince Embracing his European Friends 
on Challenged Earth” την Ιρλανδία και 
συγκεκριμένα σχολείο που βρίσκεται 
στο Killarney της νοτιοδυτικής Ιρλαν-
δίας. Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν από 
ιρλανδικές οικογένειες της περιοχής 
και παρακολούθησαν δραστηριότη-
τες κατά τη διάρκεια του σχολικού 
προγράμματος στις οποίες συμμετεί-

χαν ενεργά εξασκώντας την αγγλική 
γλώσσα και δημιουργώντας κοινω-
νικούς δεσμούς με τα παιδιά από την 
Ιρλανδία, αλλά και από άλλες χώρες, 
όπως Κροατία, Ισπανία, Πολωνία και 
Ιταλία, τα οποία επίσης φιλοξενήθηκαν 
σε ιρλανδικές οικογένειες.

Σε μια εκδήλωση όλες οι χώρες παρου-
σίασαν τα αποτελέσματα της δουλειάς 
τους από τη τρίτη θεματική ενότητα 
για τους πρόσφυγες και ανακάλυ-
ψαν το περιεχόμενο της τέταρτης 
κάψουλας με θέμα τον εθισμό στις 
οθόνες. Οι εκπρόσωποι των χωρών 
πήραν μαζί τους ερωτήματα για να τα 
επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν 

τα αποτελέσματα στο επόμενο ταξίδι 
στην Κροατία. Επίσης τα παιδιά πρέπει 
να απαντήσουν στις ερωτήσεις μιας 
έρευνας για να εξαχθούν αποτελέσμα-
τα για τον εθισμό τους στις οθόνες.

Στον ελεύθερο χρόνο τους ξεναγήθη-
καν στο Macross House, στους καταρ-
ράκτες Torc και στο Ross Tower τα 
οποία βρίσκονται στο Εθνικό Πάρκο 
στα Killarney, καθώς επίσης και σε 
εργοστάσιο με γερανούς της Liebherr. 
Ακολούθησε μία ημερήσια εκδρομή 
στην παραλία Inch, στο παραλιακό 
θέρετρο Dingle, στο Slea Head και 
σε έναν προϊστορικό πέτρινο οικισμό 
4.000 ετών. 

“Δανείσου” 
το χριστουγεννιάτικο 
δεντράκι σου 
και επέστρεψέ το 
στη φύση!

“Χάρισε στο περιβάλλον 
το χριστουγεννιάτικο 
δεντράκι σου!”. Έτσι τιτ-

λοφορείται η πρωτοποριακή πρω-
τοβουλία την οποία αναλαμβάνουν 
από κοινού ο Δήμος Θέρμης μαζί με 
το Garden Center Βασιλειάδη, που 
στόχο έχει να αξιοποιήσει τα φυσικά 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, προκει-
μένου, μετά το τέλος των εορτών, να 
τα επιστρέψει στη φύση. Δήμος και 
Φυτώριο απευθύνουν πρόσκληση 
προς τους πολίτες, αν έχουν επιλέξει 
να στολίσουν ένα ελατάκι το οποίο 
είναι σε γλάστρα, αλλά δεν έχουν 
κήπο για να το μεταφυτεύσουν, ή 
έχουν κάποιο από προηγούμενες 
χρονιές που χρειάζεται μεταφύτευ-
ση, να συμμετάσχουν στην κοινή 
προσπάθεια για τη δημιουργία ενός 
δάσους από έλατα σε περιοχή του 
δήμου Θέρμης! 

“Επικοινώνησε μαζί μας και θα ανα-
λάβουμε εμείς να το μεταφυτεύσου-
με και να το φροντίζουμε.

Έτσι όλοι μαζί θα φτιάξουμε ένα 
ελατόδασος στη πόλη μας! Και το πιο 
σημαντικό! Κάθε φορά που

το βλέπεις θα θυμάσαι ότι μεγαλώνει 
και στολίζει τη φύση, γιατί εσύ αγα-
πάς το περιβάλλον!”. 

Στην κοινή αυτήν προσπάθεια μπο-
ρούν να συμμετάσχουν κάτοικοι και 
από άλλες περιοχές, εκτός του Δήμου 
Θέρμης. Για περισσότερες πληρο-
φορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 
2310475475.

Επίσκεψη μαθητών του δημοτικού σχολείου 
Ν. Ρυσίου στην Ιρλανδία
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Νέος κύκλος εγγραφών 
στις Σχολές  Γονέων Δήμου Θέρμης 

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και ειδι-
κότερα το Τμήμα Παιδείας, Διά 

Βίου Μάθησης, Σχολικών Μονάδων και 
Σχολικών Επιτροπών σε συνεργασία 
με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακό 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  
ενημερώνουν ότι ξεκινούν οι αιτήσεις 
για το χειμερινό κύκλο Σχολών Γονέων 
στο πλαίσιο του «Συμβουλευτικού 
Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών & 
Γονέων Δήμου Θέρμης». Σκοπός των 
Σχολών Γονέων είναι η πρόληψη της 
ψυχικής υγείας των παιδιών και των 
υπόλοιπων μελών της οικογένειας και η 
υποστήριξη στην αναζήτηση εποικοδο-
μητικών τρόπων επίλυσης προβλημά-
των και ανησυχιών που εμφανίζονται 
στις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης 
των παιδιών.

Oι Σχολές Γονέων απευθύνονται σε 
γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας και 
ολοκληρώνονται σε οκτώ δίωρες διαδι-
κτυακές συναντήσεις. Σε κάθε συνάντηση 
η ψυχολόγος/συντονίστρια αναπτύσσει 
τεκμηριωμένες απόψεις και πορίσματα 
της επιστήμης, ενώ τα μέλη της ομάδας 
έχουν τη δυνατότητα συζήτησης, παρου-
σίασης προβληματισμών, ανησυχιών και 
ανταλλαγής εμπειριών μέσω διαλόγου. Η 
θεματολογία διαμορφώνεται με βάση 
τα ενδιαφέροντα και τα ζητήματα που 
απασχολούν τους γονείς. Η συμμετοχή 
είναι δωρεάν.
Το πρόγραμμα των σχολών έχει ως εξής:
• Γονείς με παιδιά στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση (νηπιαγωγείο - δημοτικό), 
οκτώ (8) συναντήσεις σε 15νθήμερη βάση 
με έναρξη την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου και 
ώρα 17:00-19:00 (αίτηση συμμετοχής)

• Γονείς με παιδιά στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (γυμνάσιο – λύκειο) οκτώ 
συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση με 
έναρξη την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου και 
ώρα 17.00 έως 19.00. (αίτηση συμμε-
τοχής) Οι γονείς μπορούν να υποβάλ-

λουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως 
την ημέρα έναρξης της κάθε σχολής 
στο email: epita@anatoliki.gr ή μέσω 
φαξ στο 2310.486203, ή  τηλεφωνικά: 
Ελευθερία Πήτα, Δευτέρα - Παρασκευή, 
τηλ. 2310463930 και ώρες 10.00-14.00

Το σημερινό μάθημα για τους 
τριάντα μαθητές και τις 

μαθήτριες του νηπιαγωγείου και 
του δημοτικού σχολείου της Περι-
στεράς ήταν διαφορετικό από τα 
άλλα. Στη θέση των εκπαιδευτι-
κών ήταν ο ΣΕΦ Αθανάσιος Τσα-
γκατζής και ο μάγειρας Ά  Φάνης 
Ιωάννου και τα παιδιά, αντί για 
παιχνίδια, μολύβια και τετρά-
δια, φόρεσαν τους μαγειρικούς 
σκούφους και τις ποδιές τους 
προκειμένου να μυηθούν στην 
τέχνη της μαγειρικής. Αυτό το 
πρωτότυπο μάθημα για τα παιδιά 
έγινε την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, 
στο πλαίσιο του νέου project του 
ΣΕΦ και του βοηθού του, «Πρώτη 
ώρα μαγειρική», σε συνεργασία 
με την Πρωτοβάθμια Σχολική 

Επιτροπή του δήμου Θέρμης.
Τα παιδιά του σχολείου ενθου-
σιάστηκαν με αυτή την πρώτη 
γνωριμία του με την τέχνη της 
μαγειρικής, διασκέδασαν φτιά-
χνοντας πίτσες και στο τέλος 
δοκίμασαν και τις μαγειρικές 
τους δημιουργίες. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε αρχικά παρουσία-
ση της συνταγής που κλήθηκαν 
να υλοποιήσουν τα παιδιά, στη 
συνέχεια τους δόθηκαν όλα τα 
απαραίτητα υλικά ώστε να φτιά-
ξουν τη δική τους ατομική πίτσα, 
τις οποίες έψησαν γυναίκες του 
χωριού και τις απόλαυσαν όλοι 
μαζί.
Στο τέλος της δράσης ο Σεφ κ. 
Τσαγκατζής τους επεφύλαξε και 
μία έκπληξη. Έφτιαξε λουκουμά-

δες με μέλι για τα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς τους σχολείου 
ενώ παράλληλα συζήτησε μαζί 
τους για την αξία της υγιεινής 
διατροφής. Το ιδιαίτερο αυτό 
μάθημα μαγειρικής ολοκληρώ-
θηκε με τον στολισμό του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου του 
σχολείου. 
Η πρωτότυπη αυτή δράση στο 
σχολείο της Περιστεράς προέ-
κυψε έπειτα από πρόσκληση της 
προέδρου της Πρωτοβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής, Ευαγγελί-
ας Κούτρη προς το Σεφ και το 
βοηθό του, έπειτα από σχετι-
κή έγκριση από την Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
την Αντιδημαρχία Παιδείας του 
δήμου Θέρμης. 

Μάθημα μαγειρικής για τους μαθητές της Περιστεράς 

Πρόσκληση
για συμμετοχή 
στα Τμήματα του 
Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης 
Δήμου Θέρμης 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η 
ότι ο Δήμος Θέρμης, το Υπουργείο Παι-

δείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς 
τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου 

Θέρμης, στο οποίο θα υλοποιηθούν προ-
γράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμε-
νου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θέρμης μπορούν 
να δημιουργηθούν τμήματα με τα ακό-
λουθα αντικείμενα:
• Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες 

στην καθημερινή ζωή (25 ώρες)
• Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 

(25 ώρες)
• Εξαρτήσεις και πρόληψη (15 ώρες)
• Βασικά αγγλικά (50 ώρες)
• Οικιακή μελισσοκομία (25 ώρες)
• Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 

(25 ώρες)
• Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη 

κινηματογράφου (25 ώρες)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν ενήλικες 
ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλι-
κίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την 
ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμή-
ματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής 
αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνο-
μικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή 
άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του 
ενδιαφερόμενου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμ-
μετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο 

Δια Βίου Μάθησης: Τηλ.: 2313300730, 
Τα χ .  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η :  Β .  Ο υ γ κ ώ  4 ,  
Email: v.chrimatopoulos@thermi.gov.gr
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έκτος 
από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην 
Θέρμη (2313300730), στο Κοινοτικό 
Κατάστημα Τριλόφου (2392330210), 
στο ΚΕΠ Βασιλικών (2396024040), στο 
ΚΕΠ Πλαγιαρίου (2313337500) και στο 
Κοινωνικό Φαρμακείο στην Ν. Ραιδεστό 
(2313300739 επιλογή 2).
Θα τηρηθεί 
σειρά 
προτεραιότητας
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Αναστάτωση σε 225 δήμους από απόφαση του ΣτΕ 

Aναστάτωση σε 225 δήμους της χώρας στους 
οποίους εξελέγησαν διοικήσεις στο δεύτερο 
γύρο των εκλογών του 2019, προκαλεί η απόφα-

ση 2377/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι 
διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες 
θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των 
δύο βασικών Επιτροπών των δήμων, προκειμένου στα 
όργανα αυτά να υπάρχει πλειοψηφία της παράταξης 
του δημάρχου. Οι  νομοθετικές παρεμβάσεις του τότε 
υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου είχαν 
επιφέρει δύο βασικές αλλαγές: αφενός μετέβαλαν 
τον τρόπο συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι σε αυτές η πλειοψηφία θα ανήκει 
στην παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος· 
αφετέρου προέβησαν σε μεταφορά αρμοδιοτήτων 
από το δημοτικό συμβούλιο προς την Οικονομική 
Επιτροπή, προς την οποία μεταβιβάστηκαν αποφα-
σιστικές αρμοδιότητες σημαντικού οικονομικού 
αντικειμένου και προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
προς την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα λήψεως 
αποφάσεων που αφορούν την κυκλοφορία. Με τον 
τρόπο αυτό η κυβέρνηση παρέκαμψε το πρόβλημα 
το οποίο δημιουργήθηκε στους δημάρχους οι οποίοι 
είχαν εκλεγεί τη δεύτερη Κυριακή και οι οποίοι δεν 
διέθεταν πλειοψηφία ούτε στο δημοτικό συμβούλιο, 
ούτε στις δύο κρίσιμες Επιτροπές του δήμου. 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ωστόσο, αυτές οι διορθωτικές νομοθετικές παρεμβάσεις 
κρίθηκαν από την Ολομέλεια του ΣτΕ ότι παραβιάζουν 
συνταγματικές διατάξεις. Σύμφωνα με το σκεπτικό της 
απόφασης του ΣτΕ οι νομοθετικές παρεμβάσεις Θεοδω-
ρικάκου είναι αντισυνταγματικές, μεταξύ άλλων, για τους 
εξής λόγους: 
α. Οι αποφάσεις που αφορούν σημαντικές αρμοδιότητες 
του δήμου, λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο, 
όργανο διοικήσεως του δήμου με άμεση δημοκρατική 
νομιμοποίηση, απαιτουμένων ενδεχομένως ευρύτερων 
συναινέσεων για την επίτευξη πλειοψηφίας και από δημο-
τικούς συμβούλους που δεν εξελέγησαν με τον συνδυασμό 
του Δημάρχου. 
β. Εξ άλλου, κατά τον χρόνο ψηφίσεως των σχετικών 
διατάξεων, δεν είχε δοκιμαστεί στην πράξη η εφαρμογή 
του συστήματος της απλής αναλογικής που είχε εισαχθεί 
με τον ν. 4555/2018 στη διοίκηση των δήμων, προκειμέ-
νου να δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, αναγόμενους στην ομαλή λειτουργία αυτών, 
η τόσο σοβαρή και έντονη επέμβαση του νομοθέτη στη 
θέληση των εκλογέων, με την εφαρμογή των επίδικων 
ρυθμίσεων και κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο. 
Αντιθέτως, κρίθηκαν συνταγματικές οι ρυθμίσεις που αφο-
ρούν την ανάδειξη των μελών των διοικητικών συμβουλίων 
δημοτικών νομικών προσώπων (Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.), καθ’ όσον 
οι εν λόγω οργανωτικές μεταβολές δεν συνδυάζονται και 
με μεταφορά αρμοδιοτήτων από άμεσα όργανα διοίκησης 
του δήμου προς τα αντίστοιχα συλλογικά όργανα των 
νομικών αυτών προσώπων. 

Η απόφαση αυτή της Ολομέλειας 
του ΣτΕ γεννά κάποια ερωτήμα-
τα στα οποία θα κληθεί πλέον 
να απαντήσει η κυβέρνηση. Το 
πρώτο είναι εάν τίθεται ζήτημα 
ακυρότητας των αποφάσεων 
που έχουν λάβει οι δύο Επι-
τροπές των 225 δήμων λόγω 
μη σύννομης σύνθεσης αυτών 
των δύο οργάνων. Το δεύτερο 
ερώτημα αφορά το χρόνο και 
το περιεχόμενο των νομοθετι-
κών παρεμβάσεων τις οποίες 
πρέπει να κάνει η κυβέρνηση 
προκειμένου να εναρμονιστεί 
με την απόφαση του ΣτΕ. 

Σε μια πρώτη αντίδρασή του το 
αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών 
σε ανακοίνωσή του αναφέρει 
ότι επί του παρόντος ισχύει η 
υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς 
δεν του έχει νομίμως επιδοθεί 
ακόμη η σχετική απόφαση. Δια-
βεβαιώνει πάντως ότι θα μελε-
τήσει τη συγκεκριμένη απόφαση 
«προκειμένου να διερευνήσει 
τις δυνατότητες ενίσχυσης της 
αποτελεσματικής διακυβέρνη-
σης των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης μετά την έκδοση 
της συγκεκριμένης απόφασης». 
Παράλληλα, δεν παραλείπει να 
επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ για «κατα-
στροφικές συνέπειες της διακυ-
βέρνησής του που δυστυχώς 
ακόμα μας στοιχειώνουν», ενώ 
επισημαίνει ότι η κυβέρνηση, 
σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, «θα εργαστεί 
ώστε οι πολίτες να συνεχίσουν 

να λαμβάνουν απρόσκοπτα και 
αποτελεσματικά τις υπηρεσίες 
της Αυτοδιοίκησης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
Σε δήλωσή του για το θέμα αυτό 
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδας και δήμαρ-
χος Τρικκαίων Δημήτρης Παπα-
στεργίου τονίζει ότι “η απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας 
να κρίνει αντισυνταγματικές τις 
διατάξεις που έδιναν υπερ-ε-
νισχυμένη εκπροσώπηση επί 
των εδρών στην παράταξη του 
Δημάρχου, στην Οικονομική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Ποι-
ότητας Ζωής, είναι καταρχήν 
σεβαστή. Αλλά ταυτόχρονα, θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 
πώς φτάσαμε στο σημείο να 
προχωρήσει το 2019 το ΥΠΕΣ, 
στην θέσπιση αυτών των διατά-
ξεων. Ο λόγος ήταν προφανής, 
δεν υπήρχε άλλος τρόπος να 
διοικηθούν οι Δήμοι. Η αιτία του 
προβλήματος δεν είναι λοιπόν 
ούτε οι συγκεκριμένες διατάξεις, 
ούτε η απόφαση του ΣτΕ, αλλά 
ο πολύ κακός εκλογικός νόμος 
του 2019, που αποδεδειγμένα 
δημιούργησε τεράστια προ-
βλήματα στην κυβερνησιμό-
τητα των Δήμων και την ομαλή 
λειτουργία των δημοτικών 
υπηρεσιών. Ακόμη και με τις 
διατάξεις που ψηφίσθηκαν, σε 
πολλές περιπτώσεις υπάρχουν 
ακόμη και σήμερα Δήμοι που δεν 
μπορούν να προχωρήσουν στη 
λήψη αποφάσεων, ακόμη και για 

απλά ζητήματα που αφορούν 
την καθημερινότητα. Επίσης, 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 
τη βούληση των πολιτών των 
τοπικών μας κοινωνιών, οι 
οποίοι ανεξάρτητα εκλογικού 
συστήματος και διαδικασιών, 
στην ουσία ψήφισαν Δήμαρχο 
και δημοτικές παρατάξεις για 
να εφαρμόσουν συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα, τα οποία με τη 
σύνθεση των επιτροπών του 
ν.3852 και το σύστημα της απλής 
αναλογικής, δεν μπορούσαν 
να εφαρμοστούν. Αυτό είναι 
ένα σημείο που πρέπει να μας 
προβληματίσει. Όσον αφορά 
την επόμενη μέρα. Με την αλλα-
γή του εκλογικού συστήματος 
για την οποία πίεσε η ΚΕΔΕ, οι 
επόμενες δημοτικές αρχές και 
τα δημοτικά συμβούλια που 
θα προκύψουν από τις εκλο-
γές του 2023, θα μπορέσουν 
να επανέλθουν σε ένα ομαλό 
μοντέλο λειτουργίας, που θα 
τους επιτρέπει να ασκούν τις 
αρμοδιότητές τους και να εφαρ-
μόζουν τα προγράμματα για τα 
οποία θα ψηφιστούν. Αυτό που 
απομένει πλέον με βάση την 
απόφαση του ΣτΕ, είναι πως θα 
διασφαλίσουμε πως το επόμενο 
κρίσιμο διάστημα που απομένει 
ως τις εκλογές, θα μπορέσουν 
να λειτουργήσουν απρόσκοπτα 
οι Δήμοι και να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα. Το Υπουργείο 
Εσωτερικών πρέπει να αναλύσει 
την απόφαση και να προχωρήσει 
στις απαραίτητες ρυθμίσεις”. 



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ16 Ε Ι Σ  Μ Ν Η Μ Η Ν 

ΕΠΙ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ 1952 – 2022

Έφυγε στις 15 Δεκεμβρίου από τη ζωή, σε ηλικία 70 
ετών, ο Γιώργος Κουγιάμης, επί 12 χρόνια πρό-
εδρος της Κοινότητας Θέρμης και στη συνέχεια 
πρώτος δήμαρχος του δήμου Θέρμης. 
Ο Γιώργος Κουγιάμης γεννήθηκε στη Θεσσαλονί-
κη το 1952. Υπήρξε πτυχιούχος του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 
Το Νοέμβριο του 1973 συμμετείχε ως φοιτητής 
στην κατάληψη της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., 
συμβάλλοντας ενεργά στους αγώνες του ελληνι-
κού λαού για την ανατροπή της χούντας. Το 1982, σε 
ηλικία 30 ετών, εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος της 
Κοινότητας Θέρμης και επανεκλέχθηκε το 1986 και το 
1990. Το 1994 εξελέγη πρώτος δήμαρχος του Δήμου Θέρμης. 

Το 1998 εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ του νομάρχη Κώστα Παπαδόπουλου και 
ανέλαβε καθήκοντα βοηθού νομάρχη σε θέματα αγροτικής πολιτικής. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: 
• Άσκησε τα καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού 

Κέντρου από το 1984 έως το 1998 και του Κέντρου Ανοικτής Προ-
στασίας Ηλικιωμένων από το 1984 έως το 1994.

• Διετέλεσε Πρόεδρος τριών αμιγώς δημοτικών επιχειρήσεων από 
το 1988 έως το 1998.

• Την περίοδο 1987-1991 εξελέγη μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του Νομού 
Θεσσαλονίκης.

• Από το 1988 έως το 1998 συμμετείχε στο διοικητικό συμβού-
λιο του Συνδέσμου Προστασίας Περιβάλλοντος Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, φορέας που δημιουργήθηκε με προσωπική του 
πρωτοβουλία.

• Από το 1988, οπότε και ιδρύθηκε, έως το 1994 διετέλεσε πρόεδρος 
του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ανθεμούντα, ενώ το 1996 εξελέγη 
πρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής της 1ης Εδαφικής Περιφέρει-
ας Θεσσαλονίκης.

• Το 1995 εξελέγη αντιπρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Ν. Θεσσαλονίκης.

• Ως εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ συμμετείχε έως το 1998:
• Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΘ,
• Στο Συμβούλιο Χωροταξίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
• Στην Επιτροπή εκτίμησης αξίας για περιοχές που εντάσσονται στο 

σχέδιο πόλης του Ν. Θεσσαλονίκης,
• Στην Επιτροπή διερεύνησης των επιπτώσεων από την εγκατάστα-

ση του RADAR αεροδρομίου στην Περαία,
• Στην Επιτροπή για την απομάκρυνση των παράνομων κεραιών 

ραδιοτηλεοπτικών μέσων από τον Χορτιάτη.

Από το 1997 έως το 1998 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Θεσμών της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Διετέλεσε 
επίσης μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ενεργειακού Κέντρου 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το 1997 ήταν μέλος της Επιτροπής Νομού Θεσσαλονίκης για την 
εφαρμογή του Προγράμματος «Ι. Καποδίστριας» (συνενώσεις ΟΤΑ). 
Συμμετείχε ενεργά σε όλα τα Συνέδρια του Συμβουλίου των Δήμων και 
Περιφερειών της Ευρώπης.
Την διετία 1999 - 2000 άσκησε καθήκοντα ως βοηθός νομάρχης Θεσ-
σαλονίκης, έχοντας στην αρμοδιότητα του: Τις  Διευθύνσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης,  Αλιείας,  Κτηνιατρικής, Υδατικών Πόρων και Εγγείων 
Βελτιώσεων, Τοπογραφικών καταγραφών και Κτηματογραφήσεων, 
Πολιτική Γης και τη Διοίκηση Αγροφυλακής.
Τη διετία 2001 – 2002 ήταν εντεταλμένος νομαρχιακός σύμβουλος με 
αρμοδιότητες στις Δ/σεις: Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Υδατικών 
Πόρων και Εγγύων Βελτιώσεων, Περιβάλλοντος.
Την ίδια περίοδο διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 

της Νομαρχιακής Επιχείρησης Θεσσαλονίκης. Επίσης, 
υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης.
Από το 1995 έως τον Ιούνιο του 2015 υπήρξε πρόεδρος 

του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ανατολι-
κής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.».
Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του ο αποχαιρε-
τισμός στον Γιώργο Κουγιάμη θα γίνει την Παρα-
σκευή 16 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 πμ, στην αίθου-
σα Billy’s Palace, απέναντι από τα κοιμητήρια Ανα-
στάσεως του Κυρίου, όπου θα εκτεθεί η σορός του, 
σεβόμενοι την επιθυμία του για αποτέφρωση.
Η οικογένειά του επιθυμεί αντί στεφάνων να δοθούν 

χρήματα στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών Β. Ελλάδος 
«ΛΑΜΨΗ».

Θ. Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης: 
Έφυγε ένας καλός, συνεργάτης και συνοδοιπόρος

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κουγιάμης, ο επί 16 χρόνια πρόεδρος 
της Κοινότητας και εν συνεχεία πρώτος δήμαρχος του δήμου μας. 

Ο Γιώργος ήταν συνεργάτης και συνοδοιπόρος μου για πολλά χρό-
νια στο δύσκολο και σύνθετο τοπίο της αυτοδιοίκησης. Ήταν ένας 

άνθρωπος με αρχές, με όραμα και με πολιτική συγκρότηση. Πρωτοπόρος 
και γεμάτος ορμή, από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, μιας εποχής 
δύσκολης για την κοινωνία και την αυτοδιοίκηση εξαιτίας των έντονων 
κοινωνικών και κομματικών αντιπαραθέσεων, ανέλαβε
πρωτοβουλίες και δραστηριοποιήθηκε πολιτικά, εμπνευσμένος από το 
ιδεολογικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που πίστευε, υποστήριξε και 
υπηρέτησε. Στο πλαίσιο αυτό ίδρυσε την αυτοδιοικητική παράταξη «Δημο-
κρατική Ενότητα», που αποτελούσε μια πρωτοπόρο ενωτική πολιτική 
πρωτοβουλία με μοναδικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
συμπολιτών του αλλά και την αναβάθμιση του θεσμού της αυτοδιοίκησης 
που τότε είχε πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες. Ο
Γιώργος ηγήθηκε της παράταξης μας τότε ως υποψήφιος πρόεδρος της 
κοινότητας Θέρμης. Η παράταξη αυτή είναι η μακροβιότερη δημοτική 
παράταξη στη χώρα μας, μια παράταξη στην οποία εντάχθηκαν την εποχή 
της ίδρυσής της πολλά νέα άτομα μεταξύ των οποίων και εγώ. Μια παράταξη 
που με προσήλωση στις αρχές που τέθηκαν τότε συνεχίζουν να υπηρετούν 
μέχρι τις μέρες μας πολλοί συμπολίτες και πολλές συμπολίτισσές μας.  
Με τον Γιώργο μάς ένωναν πολλά. Μεταξύ αυτών τα πιο σημαντικά είναι η 
μεγάλη αγάπη για τον τόπο μας και η πίστη μας ότι η ισχυρή αυτοδιοίκηση, 
λόγω της εγγύτητας με τον πολίτη είναι ο μόνος θεσμός που μπορεί να 
συμβάλλει στην ταχύτερη, δικαιότερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση 
καθώς και στον εκδημοκρατισμό της χώρας. Ο Γιώργος με τους συνεργάτες 
του κατόρθωσε, έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νικηφόρες εκλογές και 
πολλή δουλειά, σε δύσκολες
συνθήκες, να οδηγήσει στον μετασχηματισμό των δύο μικρών και αφανών 
οικισμών της Θέρμης και του Τριαδίου σε αξιοζήλευτες κωμοπόλεις των 
προαστίων της Θεσσαλονίκης. Επί διοίκησής του και με πολλές συγκρούσεις 
ξεκίνησε η επέκταση των οικισμών τη δεκαετία του ’80, μια αναπτυξιακή 
απόφαση που σηματοδότησε την μελλοντική πορεία του δήμου. Ταυτό-
χρονα, με τη φροντίδα για τον τόπο του, ο
Γιώργος συνέβαλε ουσιαστικά στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της
αυτοδιοίκησης. Συμμετείχε ενεργά σε όλες τις διαδικασίες μέσα από τις 
οποίες κατοχυρώθηκε η οικονομική αυτοδυναμία των Δήμων, απέκτησε 
ουσιαστικό νόημα η αποκέντρωση, αλλά και θωρακίστηκε θεσμικά η 
αυτοδιοίκηση. Ο Γιώργος, τόσο ως Δήμαρχος αλλά και ως μέλος της Τοπι-
κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων αγωνίστηκε ενεργά για την διοικητική 
μεταρρύθμιση που έχει μείνει γνωστή με το
όνομα «Καποδίστριας». Έφυγε από τη ζωή ένας άξιος άνθρωπος, που 
τίμησε με το έργο του και την παρουσία του, τον Δήμο Θέρμης, αλλά και 
όλο τον κόσμο της αυτοδιοίκησης.
Έφυγε από τη ζωή ένας καλός φίλος. Εκ μέρους του δημοτικού συμβου-
λίου και ολόκληρου του δήμου, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του και στους φίλου του. 
 
Καλό ταξίδι Γιώργο.



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 17Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας 
και καθώς τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών έχουν αυξηθεί 

ανησυχητικά λόγω της πανδημίας του Covid-19, το ΚΕ.Π. Υγείας του Δήμου 
Θέρμης σε συνεργασία με την δράση «Λύσε την Σιωπή», την Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 
και με την υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του 
Δήμου Θέρμης, διοργάνωσε ημερίδα κατά της ενδοοικογενειακής βίας των 
γυναικών. Σκοπός της ημερίδας ήταν  να κινητοποιήσουμε κάθε γυναίκα που 
βιώνει βία, να της δείξουμε ότι δεν είναι η μόνη, αλλά και δεν θα είναι μόνη, όταν 
αποφασίσει να λύσει την σιωπή της και πάρει τη ζωή στα χέρια της.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου, 
την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου. Τα ενδιαφέροντα θέματα της εκδήλωσης ανέ-
πτυξαν οι:  Ανατολή Κωνσταντινίδου, Εμπνεύστρια δράσης ΛΥΣΕ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ 
(Εκπαιδευτικός - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Τουρισμού Πυλαίας-Χορτιάτη), Εύη 
Λάππα, Γενική Γραμματέας του δήμου Θέρμης, νομικός, Αναστάσιος Κατρα-
μάδος, Αστυνόμος Α(ΥΓ), ψυχολόγος, Παναγιώτα Σαχαρίδη, MSc κοινωνική 
λειτουργός. σύμβουλος ψυχικής υγείας, Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, ιατρο-
δικαστής, Πέτρα Καρυώτη, συντονίστρια της εκδήλωσης, δημοσιογράφος, 
υπεύθυνη εκδηλώσεων Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 

Εκδήλωση κατά της 
ενδοοικογενειακής βίας

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε το πρόγραμμα Europe 

for citizens: SAYouth, που φιλοξενή-
θηκε για τρεις ημέρες στην Ελλάδα 
και συγκεκριμένα στον Δήμο Θέρμης. 
Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει 
το Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης 
στοχεύει στη διασφάλιση της συμ-
μετοχής των νέων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων του δήμου και στη 
προώθηση της επιρροής τους σε θέματα 
σημαντικά για ολόκληρη την κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
της βιώσιμης δημοκρατίας και της 
συμμετοχής των νέων στα κοινά.
Ξεκινώντας από την Σουηδία, μέλη 
του συμβουλίου ταξίδεψαν σε Ιταλία, 
Φινλανδία, Γερμανία και Βουλγαρία με 
τελικό προορισμό πάλι την Σουηδία 
όπου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη 
συνάντηση τον Απρίλιο του 2023.
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέ-
ψεων στις άλλες χώρες, ο δήμος Θέρμης 
φιλοξένησε, τον Νοέμβριο του 2022, το 
πρόγραμμα SAYouth σε ένα τριήμερο 
εργασιών και εκδηλώσεων.
Την πρώτη μέρα, μετά την άφιξη όλων 
των καλεσμένων παρατέθηκε δείπνο 
καλωσορίσματος όπου οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
μεταξύ τους και να γνωριστούν καλύτερα.
Την δεύτερη ημέρα, ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, χαιρέτησε τα 
μέλη των αποστολών του προγράμματος, 

στον χώρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος, όπου και ακολούθησε παρου-
σίαση της ιστορίας της περιοχής και των 
αρχαιολογικών ανασκαφών του πανεπι-
στημίου από τον Κοσμήτορα και Επίκουρο 
Καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος, Μανόλη Μανωλεδάκη.
Την διάλεξη παρακολούθησαν ο αντιδή-
μαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, 
Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού, Στέλιος 
Αποστόλου και ο πρόεδρος της Δευτερο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Αχιλλέας 
Μεταλούλης. Στη συνέχεια, μέσα από 
ένα εργαστήρι (workshop) που ετοίμα-
σαν και συντόνισαν οι εκπαιδεύτριες 
του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης, 
Σοφία Κυπριανίδου και Νάγια Τσελεπή, 
τα μέλη γνώρισαν τον διαφορετικό και 
καινοτόμο τρόπο λήψης αποφάσεων 
του Συμβουλίου Νέων, την Σοσιοκρατία.
Ακολούθησε παρουσίαση των σχολών 
στο Πειραματικό Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης και 
γεύμα που ετοίμασαν σπουδαστές μαγει-
ρικής και φιλοξενίας του Δ.Ι.Ε.Κ. Η μέρα 
ολοκληρώθηκε με ξενάγηση σε μερικά 
ιστορικά σημεία της Θεσσαλονίκης και 
δείπνο στα Λαδάδικα.
Η τρίτη ημέρα ξεκίνησε με ξενάγηση στο 
γραφικό χωριό Λιβάδι του δήμου Θέρμης. 
Εκεί οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν το Κέντρο Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
(ΚΕΠΕΑ) Θέρμης και να γνωρίσουν τα 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAYOUTH

Δήμος Θέρμης: Τριήμερη φιλοξενία νέων από διάφορες χώρες

εκπαιδευτικά προγράμματα του κέντρου. 
Στη συνέχεια ακολούθησε περιήγηση στο 
χωριό και πεζοπορία στο δάσος. Επόμενη 
στάση ήταν το χωριό της Περιστεράς 
και ο ναός του Αγίου Ανδρέα. Εκεί, τους 
υποδέχτηκαν ο ιερέας του ναού, που 
είναι ένας από τους τρεις παλαιότερους 
εν λειτουργία ναούς στα Βαλκάνια, και η 
πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής, Λίτσα Κούτρη. Έγινε ξενάγη-
ση στο ναό και τα μέλη έμαθαν κάποιες 
πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 

την ιστορική του πορεία. Ακολούθησε 
γεύμα στη κεντρική πλατεία του χωριού, 
κάτω από τον παλιό πλάτανο. Ακολούθη-
σε επίσκεψη στον γυναικείο αγροτικό 
συνεταιρισμό παραδοσιακών προϊόντων 
Αγίου Αντωνίου, όπου ενημερώθηκαν για 
τις δράσεις του και δοκίμασαν τα χειρο-
ποίητα προϊόντα του. Η μέρα έκλεισε με 
μουσική βραδιά στο Κάτω Σχολάρι όπου 
είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, 
να τραγουδήσουμε μαζί και να περάσουμε 
μια πολύ όμορφη βραδιά. 

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Ομάδες 
Ψυχολογικής 
Ενδυνάμωσης

Το ΚΕ.Π. Υγείας Θέρμης υλοποίησε 
τη δράση ομάδες ψυχολογι-

κής ενδυνάμωσης με την σύμβουλο 
ψυχικής υγείας Κωνσταντινιά Δημη-
τρίου σε πολίτες του δήμου Θέρμης. 
Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε όλες 
τις ηλικίες και περιλάμβανε τέσσερις 
δίωρες συναντήσεις και θα υπάρχει 
θεματική ενότητα για παιδιά … εφήβους 
… ενήλικες .. αλλά και λίγο μεγαλύ-
τερους ... 

Η πρώτη δράση αφορούσε την ομάδα 
για τα μέλη του ΚΑΠΗ και υλοποιήθηκε 
τέσσερα απογεύματα Δευτέρας στο 
φιλόξενο χώρο του ΚΑΠΗ Θέρμης με την 
σύμβουλο ψυχικής υγείας κ. Δημητρίου. 
Οι συμμετέχοντες -συμμετέχουσες έμα-
θαν να «πως να αγαπάμε τον εαυτό μας, 
να απολαμβάνουμε την ζωή, επιλέγοντας 
να είμαστε αισιόδοξοι και να αποκτήσου-
με την ψυχική ανθεκτικότητα  που μας 
βοηθά  να ανακάμπτουμε σε δύσκολες 
καταστάσεις».

Οι συναντήσεις έγιναν στο χώρο του 
ΚΑΠΗ Θέρμης. Η 1η στις 14 Νοεμβρίου, 
όπου αναλύθηκε η έννοια της «Αυτοφρο-
ντίδας –Αυτοσυμπόνιας». «Αυτοσυμπόνια  
σημαίνει να συμπεριφέρομαι στον εαυτό 
μου .. όπως θα έκανα στον καλύτερό 
μου φίλο.. όταν αυτός πονάει ή έχει 
αποτύχει. Αντί να τον μαλώνω και να 
τον κρίνω  μπορώ να τον ακούω, να τον 
κατανοώ», σημείωσε χαρακτηριστικά 
η κ. Δημητρίου. 

Ακολουθήσε στις 21 Νοεμβρίου, η 2η 
συνάντηση, όπου αναλύθηκε η έννοια 
του «Απολαμβάνειν», στις 28 Νοεμβρί-
ου η 3η συνάντηση, όπου αναλύθηκε η 
έννοια της «Ελπίδας –Αισιοδοξίας» και 
η 4η και τελευταία για τον πρώτο κύκλο 
πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου, 
όπου αναλύθηκε η έννοια της «Ψυχικής 
ανθεκτικότητας».
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Θεματική ημερίδα για τον «έφηβο σήμερα»

Την ημερίδα χαιρέτησαν, ο αντι-
δήμαρχος παιδείας, δια βίου 
μάθησης, πολιτισμού, νέας γενιάς 

και κοινωνικής προστασίας του δήμου 
Θέρμης Στυλιανός Αποστόλου,   τονίζο-
ντας τις ανάγκες των γονέων-δημοτών 
που καλύπτουν οι δράσεις του προ-
γράμματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Σωκράτης Σαμαράς 
που έκανε μία σύντομη σκιαγράφηση 
των δράσεων του προγράμματος έτσι 
όπως υλοποιείται τα τελευταία επτά 
έτη. Οι χαιρετισμοί ολοκληρώθηκαν με 
την διευθύντρια της διεύθυνσης παι-
δείας, πολιτισμού και αθλητισμού του 
δήμου, Χρύσα Κληματσούδα, η οποία 
τόνισε τη μοναδικότητα του προγράμ-
ματος στο πολεοδομικό συγκρότημα 
της Θεσσαλονίκης.
Πρώτος εισηγητής ο Γιώργος Πού-
λος, συντονιστής εκπαιδευτικών 
έργων, 1ου περιφερειακού κέντρου 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού Κεντρι-
κής Μακεδονίας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) ο οποίος 
αναφέρθηκε στην αμφίδρομη σχέση 
(συμπεριφορές –φιλοδοξίες –στά-

σεις-ενδιαφέροντα) των εφήβων με το 
εκπαιδευτικό σύστημα ενώ παράλλη-
λα υπογράμμισε το ρόλο του εφήβου, 
ως πρωταγωνιστή των αλλαγών και 
των μετασχηματισμών της κοινωνίας 
και ως φορέα  των κοινωνικών προσ-
δοκιών και  προοπτικών, της ρήξης και 
της συνέχειας στις σχέσεις με τους 
άλλους ανθρώπους και τη φύση. 
Ακολούθησε ο Σωκράτης Τουμπε-
κτσής, Συντονιστής εκπαιδευτικών 
έργων, του 1ου περιφερειακό κέντρο 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού Κεντρι-
κής Μακεδονίας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ),  ο οποίος 
ανέλυσε το «γιατί» που προτάσσουν 
οι γονείς στην επικοινωνία με τους 
εφήβους, τη δυσκολία που αυτό επι-
φέρει στην συναναστροφή με τον/
την έφηβο/η και πως μπορούμε να  
επικοινωνούμε αποτελεσματικά στη-
ριζόμενοι τα προτερήματα και τις 
αδυναμίες των έφηβων, βάζοντας 
γονείς και λοιπούς συμμετέχοντες 
στον πειρασμό να ανακαλύψουν τον 
δικό τους ψυχολογικό τύπο και των 
παιδιών. 

Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο Πανα-
γιώτης Αγγελίδης, αξιωματικός της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 
Υποδιεύθυνση Προστασίας ανηλίκων, 
ο οποίος  παρέθεσε τους λόγους που 
οδηγούν τους ανήλικους στην υιοθέ-
τηση  παραβατικών συμπεριφορών, 
μίλησε για την αύξηση του φαινομένου 
και τη σχέση της παραβατικότητας με 
το σχολείο και την οικογένεια. Τέλος, 
αναφέρθηκε  στους τρόπους πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης ριψοκίνδυνων 
συμπεριφορών. 
Κατόπιν το λόγο έλαβε η κα Ευτυχία 
Κιβρακίδου, Διευθύντρια Διοικητι-
κής - Οικονομικής Διαχείρισης και 
Έργων Ανθρώπινου Δυναμικού, η 
οποία ευχαρίστησε τα στελέχη του 
δήμου Θέρμης για την καλή συνερ-
γασία και ανακοίνωσε τις επόμενες 
εκδηλώσεις που προγραμματίζονται.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζή-
τηση και απαντήσεις στα ερωτήματα 

των συμμετεχόντων ενώ η διοργά-
νωσή της έγινε στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Λειτουργία Συμβουλευτι-
κού Σταθμού Υποστήριξης Μαθητών 
και Γονέων του Δήμου Θέρμης» που 
υλοποιούν η Διεύθυνση Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδι-
κότερα το Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης, Σχολικών Μονάδων και 
Σχολικών Επιτροπών σε συνεργασία 
με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το λεύκωμα που δημιούργησαν  
μαθητές/τριες της Ά  Γυμνασίου 

της σχολικής  χρονιάς του 2020-21 του 
1ου Γυμνασίου Θέρμης ως αφιέρωμα 
στα 200 χρόνια από την κήρυξη της 
Ελληνική Επανάσταση του 1821, παρου-
σιάστηκε στη δημοτική βιβλιοθήκη 
-πινακοθήκη της Θέρμης. 

Η ιδέα ξεκίνησε με αφορμή τα 200 χρό-
νια από την Ελληνική επανάσταση. Και 
ενώ η χρονιά κυλούσε διαδικτυακά, τα 
παιδιά έστελναν τις πληροφορίες που 
συγκέντρωναν για τους ήρωες και τις 
ηρωίδες, τους μάρτυρες της λευτεριάς, 
για να καταγράφουν σε ένα λεύκωμα τον 
θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μας στη 
μεγάλη προσφορά τους.

Τους δόθηκε έτσι η αφορμή να θυμηθούν 
γνωστές και να μαθητεύσουν σε άγνω-
στες πτυχές της προσωπικότητας τους.

«Τους ανταμώσαμε στην καθημερινό-
τητα τους. Ήταν άνθρωποι σαν και μας 
ζυμωμένοι όμως με την πικρή ζύμη της 
σκλαβιάς.  Κι όταν κάποια στιγμή μέσα 

από τη στάχτη και τα αποκαΐδια θελήσανε 
να ανάψουνε τη φωτιά της λευτεριάς, 
έκαμαν την μεγάλη τρέλα.

- «Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, 
αν δεν είμεθα τρελοί, δεν εκάναμε την 
επανάσταση ….», έλεγε ο αρχιστράτηγος 
της νίκης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην  
θρυλική ομιλία του στην Πνύκα.

Τους μαθητές και τους υπεύθυνους καθη-
γητές του προγράμματος συνεχάρησαν 
για το έργο τους ο διευθυντής του σχο-
λείου Γιώργος Κυρίτσης και ο πρόεδρος 
της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
Αχιλλέας Μεταλούλης.  

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Παρουσίαση 
λευκώματος

«Ο έφηβος σήμερα…» ήταν ο τίτλος της πρώτης θεματικής ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Θέρμης με τη συμμετοχή των γονέων, κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και όλων 
όσων φροντίζουν /στηρίζουν εφήβους. Στόχο είχε την έγκυρη ενημέρωση 
σε σημαντικά ζητήματα που άπτονται της ομαλής εξέλιξης εφήβων και την 
ανάδειξη προβλημάτων που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις 
και την πρόοδο των μαθητών/τριών και την κοινωνική ανάπτυξη τους. 

Το πάνελ των ομιλητών

Ο πρόεδρος της 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. 

Σωκράτης Σαμαράς

Ο αντιδήμαρχος 
παιδείας Στυλιανός 

Αποστόλου

Από αριστερά ο Γ. Κυρίτσης και ο Α. Μεταλούλης
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ΑΠΟ ΤΟ 2Ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 

Παρουσίαση του 
ψηφιακού μουσείου

Τιμώντας τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, το 2ο ΓΕΛ 
Θέρμης  συνδιοργάνωσε με την Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας εκδή-
λωση όπου παρουσιάστηκε το ψηφιακό μουσείο, που δημιουργήσαν 

μαθητές του σχολείου, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ραιδεστός: το ταξίδι 
συνεχίζεται». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Ν. Ραιδεστού. 

Σημειώνεται ότι το ψηφιακό μουσείο κατασκευάστηκε από μαθητές του 
σχολείου το περσινό σχολικό έτος και βραβεύτηκε στον 4ο διεθνή μαθητικό 
διαγωνισμό οπτικοακουστικής και ψηφιακής δημιουργίας «Η ιστορία σου 
είναι ιστορία της πόλης σου» στην κατηγορία «Λύκεια: Ψηφιακή Δημιουργία» 
(με τους παρακάτω διοργανωτές: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, Βουλή 
Τηλεόραση, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γενικά Αρχεία Κράτους). 

Στο μουσείο, το οποίο ακολουθεί τη βασική κάτοψη του Ιερού Ναού Αγίου Αθα-
νασίου Νέας Ραιδεστού, μπορεί ο επισκέπτης να δει την ιστορία της «παλιάς» 
Ραιδεστού (σημερινό Tekirdag στην Τουρκία) σε χρονογραμμή (εφαρμογή 
timetoast.com), στιγμιότυπα από την ιστορία αυτή μέχρι την μικρασιατική 
καταστροφή, να γνωρίσει την Παναγία Ρευματοκρατούσα, εικόνες και κειμήλια 
που μετέφεραν από τις εκκλησίες της Ραιδεστού οι κάτοικοι και βρίσκονται 
σήμερα στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, μαρτυρίες για τον ξεριζωμό τον Οκτώβριο 
του 1922, την εγκατάσταση των προσφύγων στη νέα πατρίδα, παραδόσεις που 
διατηρήθηκαν και σημερινές εικόνες της «παλιάς» και της Νέας Ραιδεστού. Στο 
ξεπροβόδισμα υπάρχει κι ένα μικρό παιχνίδι ερωτήσεων (εφαρμογή kahoot.it).

Δίνεται η δυνατότητα: ο επισκέπτης να περιηγηθεί με την έτοιμη ξενάγηση 
(guided tour) στον παρακάτω σύνδεσμο – λινκ (όπου μπορεί να γίνει παύ-
ση-pause και επανεκκίνηση-play) ή με το ποντίκι του υπολογιστή μόνος του 
να περπατήσει το μουσείο (βοηθητικές οδηγίες δίνονται στις ταμπέλες στην 
είσοδο και μπαίνοντας δεξιά).

Πατώντας πάνω στα εκθέματα δίνονται για αυτά περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεσμος μουσείου:

https://www.artsteps.com/embed/622b40eec5ae572d08d51b
dd/1280/720

Συστήνεται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από το κινητό ο επισκέπτης 
θα χρειαστεί να κατεβάσει την εφαρμογή Artsteps από το Google Play ή το 
App Store. 

Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα
 

Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τριλό-
φου με θέμα τη διαχείριση των συγκρούσεων στο σχολείο. 
Η συνάντηση αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν δεκαπέ-

ντε (15) δάσκαλοι από το 1ο Δημοτικό Τριλόφου και το 4ο Δημοτικό 
Περαίας, αφορούσε την αξιολόγηση τόσο της επιμόρφωσης των συμ-
μετεχόντων, όσο και της εφαρμογής του εργαστηρίου στους μαθητές 
των τμημάτων τους. 

Επιγραμματικά, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε την ανάγκη των εκπαι-

δευτικών για ένα πρόγραμμα περισσότερων συναντήσεων, αλλά και την 

συνειδητοποίηση τόσο από πλευράς τους,  όσο και από εκείνης των παιδιών 

της ποικιλίας των τρόπων διαχείρισης των συγκρούσεων που υπάρχουν. 

«Σχολικός Εκφοβισμός -Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο»

Το ΚΕ.Π. Υγείας του δήμου Θέρμης σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης και τον 
ψυχολόγο της Αναστάσιο Κατραμάδο Αστυνόμο Α(ΥΓ)  πραγμα-

τοποίησε στο 1ο Γυμνάσιο Μίκρας και το 3ο Γυμνάσιο Μίκρας ενημερωτικές 
ομιλίες με θέμα : «Σχολικός Εκφοβισμός –Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» σε 
όλες τις τάξεις του σχολείου στις ημερομηνίες και 10-11-2022 και 8-12-2022.

Στην δράση στο 1ο Γυμνάσιο Μίκρας παραβρέθηκε η Προϊσταμένη Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου Θέρμης Φανή Δομουχτσή … και 
η συντονίστρια  του ΚΕ.Π. Υγείας Μάγδα Παπανίκου, ενώ στην δράση στο 3ο 
Γυμνάσιο Μίκρας παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Στυλιανός Απο-
στόλου και η συντονίστρια του ΚΕ.Π. Υγείας Μάγδα Παπανίκου.

Ο εκφοβισμός είναι οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας, παρενόχλησης, 
τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς που πραγματοποιείται .. είτε 
δια ζώσης .. είτε μέσω  Διαδικτύου και επαναλαμβάνεται ανά τακτά ή άτακτα 
χρονικά διαστήματα. 

Υγεία

ς

Δήμος Θέρμης
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Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θέρμης το 2ο 
τετράμηνο του 2022 ασχολήθηκε με: την παρακολούθηση της πορείας 

της πανδημίας Covid-19, το συντονισμό του μηχανισμού του δήμου για την 
αντιμετώπιση Έκτακτων Καιρικών Φαινομένων (πυρκαγιές, πλημμύρες), την 
κατάρτιση -επικαιροποίηση σχεδίων πολιτικής προστασίας, τη συμμετοχή σε 
όργανα και συσκέψεις, την εκπόνηση μελετών για προμήθεια υπηρεσιών και 
υλικών, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος και τη διευθέτηση 
Αιτημάτων των δημοτών και την παρακολούθηση και το συντονισμό των δρά-
σεων των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Αναλυτικότερα:

COVID-19

Η παρακολούθηση της πορείας της πανδημίας Covid-19 είναι αρμοδιότητα του 
Κέντρου Covid-19 του Δήμου Θέρμης που υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολι-
τικής Προστασίας. Η συλλογή και η αναφορά των στατιστικών στοιχείων που 
ακολουθεί, προκύπτει από τις παρακάτω δράσεις:

Παρακολούθηση των τεστ ανίχνευσης SARS- CoV- 2 από τις κινητές μονάδες του 
Ε.Ο.Δ.Υ.

Η διεξαγωγή των test από τις ΚΟΜΥ του Ε.Ο.Δ.Υ. το 2ο τετράμηνο του 2022 πραγ-
ματοποιήθηκε σε δέκα (10) Κοινότητες του Δήμου Θέρμης: Θέρμης- Τριαδίου, 
Βασιλικών - Λακκιάς, Πλαγιαρίου, Τριλόφου, Σουρωτής, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου, 
Καρδίας, Ταγαράδων και Κάτω Σχολαρίου. Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί 
στατιστική ανάλυση των test.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 
Πυρκαγιές

Η Πολιτική Προστασία συντόνισε την 
ετοιμότητα του δήμου και τη συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων για 
την αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας 
πυρκαγιών. 

Στο διάστημα λοιπόν από 01/05/2022 έως 
31/08/22, έγιναν 6 Ιδιαίτερα Προειδο-
ποιητικά Σήματα όπου αναφέρονται οι 
Δείκτες Επικινδυνότητας, οι Επιφυλακές 
(4) και οι τυχόν Επεμβάσεις (4).

 
Πλημμύρες

Η υπηρεσία συντόνισε, επίσης, την ετοι-
μότητα του δήμου και τη συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων και 
για την αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας 
πλημμυρών. Στο διάστημα λοιπόν από 
01/05/2022 έως 31/08/22 τα Έκτακτα 
Δελτία Καιρού ήταν 6, οι Επιφυλακές 3 
και οι Επεμβάσεις 2. 

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα στο διάστημα αυτό 
προχώρησε στη σύνταξη και επικαι-
ροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών εξ΄ αιτίας Δασικών 
Πυρκαγιών με τη κωδική ονομασία 
ΙΟΛΑΟΣ- Έκδοση 2022. Αναλυτικότε-
ρα, κοινοποίησε το επικαιροποιημένο 
Σχέδιο προς τις Δ/νσεις του Δήμου Θέρ-
μης προς ενημέρωση και διαβούλευση 
αυτού. Όσον αφορά στο Σχέδιο για τους 
σεισμούς, η σύνταξή του έχει ολοκλη-
ρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο των 
διορθώσεων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

Η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών της Γ..Γ.Π.Π. ανα-
κοίνωσε, τον Προγραμματισμό Ειδικών 
Συνεδριάσεων για την Αντιπυρική περί-

οδο 2022 με στόχο την Αντιμετώπιση 
κινδύνων από την εκδήλωση δασικών 
πυρκαγιών. Συγκεκριμένα προγραμ-
μάτισε: Τρεις (3) Σ..Ο.Π.Π. σε επίπεδο 
Περιφέρειας εκ των οποίων 2 διεξήχθη-
σαν το 1ο τετράμηνο του 2022 και τρεις 
(3) Σ.Τ.Ο. σε επίπεδο Τοπικών Οργάνων 
εκ των οποίων 2 διεξήχθησαν το 1ο 
τετράμηνο του 2022  με την οργάνωση 
του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Θέρμης. 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Στο 2ο αυτό τετράμηνο του 2022 εκπο-
νήθηκαν 4 μελέτες. Ειδικότερα: 

• Προμήθεια εργαλείων για τις ανά-
γκες των Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας (1.499,99).

• Προμήθεια σειρήνων Πολιτικής 
Άμυνας ΠΑΜ – ΠΣΕΑ (20.336,00). 

• Προμήθεια στολών Πολιτικής Προ-
στασίας (2.925.16).

• Προμήθεια ανταλλακτικών για 
παρελκόμενα αντικείμενα που 
εφαρμόζουν σε οχήματα, μηχα-
νήματα έργου και λοιπές συντηρή-
σεις και επισκευές παρελκόμενων 
μηχανημάτων (16.244,00).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προ-
στασίας είναι σε μόνιμη συνεργασία 
με τις Εθελοντικές Ομάδες του δήμου 
Θέρμης. Παρακολουθεί και συντονίζει 
τις δράσεις τους για την υγειονομική 
κάλυψη γεγονότων, την εκπαίδευση 
εθελοντών και πολιτών και τις βοηθη-
τικές υπηρεσίες ασφάλειας χώρου σε 
όλες τις αρχές. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/05/22 ΕΩΣ 31/08/22

Απολογισμός αυτοτελούς τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας

Παρακολούθηση των τεστ ανίχνευσης 
SARS- CoV- 2 εντός των υπηρεσιών του 
δήμου.

Η Οργάνωση των pcr test ή rapid test για 
τους εργαζόμενους στις Υπηρεσίες του 
Δήμου, γινόταν μετά από συνεννόηση 
με την εκάστοτε Υπηρεσία, είτε κατά την 
εμφάνιση επιβεβαιωμένου κρούσματος 
οπότε ακολουθούσε ιχνηλάτηση των 
στενών επαφών, είτε για προληπτικούς 
λόγους.

Το 2ου τετράμηνο του 2022, πραγματο-
ποιήθηκαν 43 rapid test και 301 pcr test.

Παρακολούθηση και συντονισμός 
απολυμάνσεων.

Στα πλαίσια της προστασίας μαθητών, 
εκπαιδευτικών, εργαζομένων στο Δήμο 

Θέρμης και δημοτών, προγραμματί-
στηκαν και για το 2022 Απολυμάνσεις 
σε σταθερό επίπεδο για Σχολεία και 
Δημοτικά Κτίρια. Χρειάστηκαν όμως 
στο 2ο τετράμηνο και επιπλέον απο-
λυμάνσεις δημοτικών κτιρίων, λόγω 
διαφόρων αιτιών όπως για παράδειγμα, 
εργαζομένων που καταχωρήθηκαν ως 
επιβεβαιωμένα κρούσματα ή ακόμα και 
για προληπτικούς λόγους (συνήθως μετά 
από test του Ε.Ο.Δ.Υ.)

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση για την παν-
δημία COVID-19

Το Κέντρο Covid-19 του Δήμου Θέρ-
μης το 2ο τετράμηνο του 2022 κυρίως 
το Μάιο και τον Ιούνιο, εξυπηρέτησε 
τηλεφωνικά πολίτες του δήμου Θέρμης 
για θέματα σχετικά με την πανδημία. 

Αριθμός Ημερών 
Δειγματοληψιών

68

Λίστες 
Ατόμων

2098

Ποσοστό
Θετικότητας
Δήμου Θερμης

14,54%

Θετικά 
Test

305

Ποσοστό 
Θετικότητας 
Επικράτειας

14,08%

Χρήσιμα συμπεράσματα: Το ποσοστό θετικότητας στο Δήμο Θέρμης 14,54% ανάλογο με το 
ποσοστό θετικότητας στην επικράτεια 14,08% (μέσος όρος).
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Το βιβλίου τού Τριλοφιώτη συγ-
γραφέα Γιώργου Πράτανου και 
της Νίκης Σταύρου πνευματικό 

παιδί της Ελένης Καζαντζάκη, «ΈΧΕΙΣ ΤΑ 
ΠΙΝΕΛΑ» (33 μαθήματα ζωής από τον 
Νίκο Καζαντζάκη), παρουσιάστηκε σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο εκδοτικός 
οίκος Διόπτρα. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο αντιδημαρχος 
Παιδείας του δήμου Θέρμης Στέλιος 
Αποστόλου και ο πρώην δημοτικός 
σύμβουλος Απόστολος Πράτανος.

Ο Γιώργος Πράτανος γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1978. Το 2002 ξεκινά 
από σύμπτωση τη δημοσιογραφική του 
καριέρα και ανακαλύπτει πως είναι το 
επάγγελμα που θα τον φέρει απέναντι 
σε ήρωες παντός τύπου και θα του 
δώσει την ευκαιρία να διηγηθεί την 
ιστορία τους. Το 2005 μετακομίζει 
στην Αθήνα. Έχει εργαστεί στο About 
Thessaloniki, στο Μακεδονία TV, στο 
Alter, στο Down Town, στο Nitro, στο 
Vice, στο People. Σε ένα από τα ρεπορ-
τάζ του γνώρισε την οικογένεια του 
Πάτροκλου Σταύρου, θετού γιου της 
Ελένης Καζαντζάκη, που αποτέλεσε και 
το ερέθισμα για να ερευνήσει πτυχές 
της ζωής και του έργου του πιο σπου-
δαίου Έλληνα στοχαστή της νεότερης 

Ελλάδας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα 
κυκλοφορεί το βιβλίο του Ο ανεπιθύ-
μητος νεκρός.

Η Νίκη Σταύρου πήρε το όνομά της 
προς τιμήν του Νίκου Καζαντζάκη. Ως 
πνευματική δικαιούχος του έργου του 
Νίκου Καζαντζάκη, υπήρξε εκδότρια 
των βιβλίων του από το 2011 έως και το 
2022. Το 2011 ίδρυσε το Τμήμα Ξένων 
Δικαιωμάτων του έργου του Νίκου 
Καζαντζάκη, για το οποίο περισυνέλεξε, 
ψηφιοποίησε και κατέγραψε το πλέον 
ολοκληρωμένο αρχείο παγκοσμίως των 
μεταφράσεων των έργων του Νίκου 
Καζαντζάκη. 

Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, δίνει δια-
λέξεις και διοργανώνει συνέδρια για 
τον Νίκο Καζαντζάκη, διασφαλίζει και 
οργανώνει τη μετάφραση, έκδοση και 
κυκλοφορία ολοένα περισσότερων 
έργων του Νίκου Καζαντζάκη σε ξένες 
χώρες και γλώσσες, επιτυγχάνοντας 
έτσι οι πολιτιστικές γέφυρες που ενώ-
νουν την Ελλάδα με άλλες χώρες και 
πολιτισμούς μέσω του έργου του Νίκου 
Καζαντζάκη να είναι πλέον εκατοντάδες. 

Εκδήλωση του Πολιτιστικού Όμιλου 
Κυπρίων Ελλάδας

Μια υπέροχη εκδήλωση διοργανώθηκε στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο 
Θέρμης διοργάνωσε από τον Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος σε 
συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Θέρμης. 

Συμμετείχε ο τραγουδοποιός Αχιλλέας Μωραΐτης, το φωνητικό σύνολο του τμή-
ματος Μονωδίας του Ωδείου Θέρμης της Θάλεια Μαυρίδου, εξαιρετικοί ποιητές 
και ο αγαπημένος στιχουργός Φίλιππος Γράψας.

Ο δήμος Θέρμης, μέσω του ΚΕ.Π. 
Υγείας του δήμου σε συνεργασία 
την Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., τον σύλλογο 

εικαστικών δημιουργών Νέας Προπο-
ντίδας, τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών 
με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου 
Ελλάδος «Η Λάμψη» και με την ευγενική 
υποστήριξη του δήμου Ν. Προποντίδας, 
διοργάνωσε έκθεσης ζωγραφικής από 
τις 18 έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 στην 
Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη του Πολιτι-
στικού Κέντρου Θέρμης. Στόχος της 
εκδήλωσης πέρα από την προβολή των 
καλλιτεχνών, ήταν μέρος των εσόδων 
θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων 
Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες 
Βορείου Ελλάδος «Λάμψη». 

Τα εγκαίνια έγιναν την Παρασκευή 18 
Νοεμβρίου και την εκδήλωση πλαι-
σίωσε μουσικά η  Αγγελική Σβίτη και 
στήριξε η αρωγός και υποστηρικτής 
των δράσεων του ΚΕ.Π. Υγείας Θέρμης 
εταιρεία Farcom. 

Ο σύλλογος εικαστικών δημιουργών 
Νέας Προποντίδας ξεκίνησε ως ιδέα με 
μια ομαδική έκθεση στο πλαίσιο εκδή-
λωσης για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. 
Η έκθεση, που πραγματοποιήθηκε τότε 
ικανοποίησε τους ίδιους και ενθουσίασε 
το κοινό. Έτσι, η ιδέα γεννήθηκε και τον 
Ιανουάριο του 2021 έλαβε επισήμως τη 
μορφή συλλόγου.

Βραδιά ποίησης με το πολυβραβευ-
μένο ποιητή Χρήστο Ντικμπασάνη 
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του 

ΚΕ.Π. Υγείας του δήμου Θέρμης και της 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., την Παρασκευή 25 Νοεμ-
βρίου σε συνεργασία με τον τον σύλλογο 
εικαστικών δημιουργών Νέας Προποντί-
δας, τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεο-
πλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος 
«Η Λάμψη» και με την ευγενική υποστήριξη 
του δήμου Ν. Προποντίδας στο πλαίσιο 
των ενεργειών για την υποστήριξη των 
σκοπών του Συλλόγου Γονέων Παιδιών 
με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου 
Ελλάδος «Λάμψη».

Ο Χρήστος Ντικμπασάνης είναι καθηγητής, 
ποιητής, συγγραφέας και μελετητής των 
θρησκειών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1961, όπου και τελείωσε τη Θεολογική 

Σχολή του ΑΠΘ. Είναι κάτοχος μεταπτυχι-
ακού διπλώματος στη Θρησκειολογία και 
υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημί-
ου της Δυτικής Μακεδονίας. Τo τελευταίο 
ποιητικό του βιβλίο «Φυγή στο ανέφικτο» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακχικόν. 
Η ποιητική του συλλογή ανάγεται στο 
λογοτεχνικό είδος της χερμπερτιανής δια-
στημικής όπερας και αποτελεί το δεύτερο 
μέρος του πρώτου χρονικά ελληνικού 
space opera ποιητικού βιβλίου. Σε αυτό 
εστιάζεται στη ζωή, στην αγάπη, στον 
άνθρωπο, στον έρωτα, στις ένδον μάχες 
και τις  περιπέτειες και συγκρούσεις πεδίου 
μέσα όμως από μία χαοτική, διαστημική ή 
συμπαντική οπτική γωνία, την οποία κανείς 
δεν μπορεί ούτε να την υποτιμήσει, ούτε 
και να την περιθωριοποιήσει. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Έκθεση ζωγραφικής για την «Λάμψη»                           

Βραδιά ποίησης

Ο πρόεδρος της Λάμψης Δημήτρης Σανδάλης

(Από δεξιά), ο Σ. Αποστόλου, η Νίκη Σταύρου, 
ο Γ. Πράτανος και ο Α. Πράτανος. 

Παρουσίαση του 
βιβλίου του 
Γιώργου 
Πράτανου
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Μεγάλη 
προσέλευση 
στη γιορτή του 
ΚΑΠΗ Θέρμης

Μαζική ήταν η συμμετοχή των 
μελών του ΚΑΠΗ Θέρμης στη 
γιορτή που διοργανώθηκε την 

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου με αφορμή την 
Ημέρα Τρίτης Ηλικίας. Περισσότερα 
από διακόσια μέλη των ΚΑΠΗ κατέ-
κλυσαν το χώρο της εκδήλωσης και 
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν 
όλοι μαζί και να διασκεδάσουν. Στο 
σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
τόνισε πως «οι άνθρωποι της Τρίτης 
Ηλικίας αποτελούν ένα ζωντανό κύτ-
ταρο της κοινωνίας μας, με αξιόλογες 
και δημιουργικές δραστηριότητες και 
με σημαντική βοήθεια προς τις νεότερες 
γενιές». Ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε 
τη σταθερή βούληση της διοίκησης 
του δήμου για στήριξη των ανθρώπων 
της Τρίτης Ηλικίας και διαβεβαίωσε 

πως θα συνεχιστούν κανονικά όλα τα 
προγράμματα που εφαρμόζονται ήδη 
σε όλες τις δομές ΚΑΠΗ του δήμου 
Θέρμης. Εξέφρασε, δε, την απόλυτη 
ικανοποίησή του για τη συμμετοχή 
όλων των προέδρων των ΚΑΠΗ στην 
εκδήλωση «γεγονός», όπως είπε, «που 
αποδεικνύει ότι έχουμε πλέον απο-
κτήσει συνείδηση ενιαίου δήμου». 
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο 
βουλευτής ο αντιπεριφερειάρχης οι 
αντιδήμαρχοι η εντεταλμένη δημοτική 
σύμβουλος Φανή Χατζηδημητρίου, 
δημοτικοί Σύμβουλοι κ.ά.

Στο συνέχεια, την Κυριακή 13 Νοεμ-
βρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο 
του ΚΑΠΗ Θέρμης, μνημόσυνο για τα 
μέλη του ΚΑΠΗ που έφυγαν από τη 
ζωή λόγω της πανδημίας. 

Εγκαινιάστηκε το πρώτο οικοτροφείο
για ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια  του πρώτου οικο-
τροφείου για ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου «Παναγία Γλυκοφιλούσα», 
το οποίο θα φιλοξενεί δωρεάν είκοσι πέντε (25) ασθενείς, που πάσχουν από 

άνοια τελικού σταδίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν από το δήμο Θέρμης η Γενι-
κή Γραμματέας του δήμου Θέρμης Εύη Λάππα και η συντονίστρια του ΚΕ.Π. Υγείας 
Θέρμης Μάγδα Παπανίκου.

Το οικοτροφείο στεγάζεται σε ένα διώροφο κτίριο ιδιοκτησίας της Μητρόπολης 
Θεσσαλονίκη, το οποίο βρίσκεται σε μία έκταση 2.000 στα όρια του δήμου Θεσ-
σαλονίκης με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 65 
και διαθέτει εννέα δίκλινα και επτά μονόκλινα δωμάτια τα οποία τηρούν όλες τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές για τη φιλοξενία ασθενών με άνοια τελικού σταδίου 
και το προσωπικό του αποτελείται από 24 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι νοσηλευ-
τικό προσωπικό. Στο προσωπικό περιλαμβάνονται γιατροί, ψυχολόγος, κοινωνικός 
λειτουργός και φυσικοθεραπευτής. Οι ασθενείς που θα φιλοξενούνται θα πρέπει 
να έχουν κάποια από τα εξής συμπτώματα: μη ικανότητα λεκτικής επικοινωνίας, 
ανάγκη βοήθειας για σίτιση και τήρηση προσωπικής υγιεινής, συχνές πτώσεις, 
έλλειψη ισορροπίας, καθήλωση σε αναπηρικό αμαξίδιο /κρεβάτι, ακράτεια ούρων, 
σύγχυση, αυπνίες, κ.α. 

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 
πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές 
για την ανάδειξη των Οργάνων 

Διοίκησης των ΚΑΠΗ της Δημοτικής 
Ενότητας Θέρμης και συγκεκριμένα 
των ΚΑΠΗ Θέρμης, Τριαδίου, Νέας 
Ραιδεστού, Ταγαράδων και Νέου Ρυσί-
ου. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 
Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι 
εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων 
διοίκησης των ΚΑΠΗ της Δημοτικής 
Ενότητας Μίκρας και συγκεκριμένα των 
ΚΑΠΗ Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Καρδίας 
και Κάτω Σχολαρίου. 

Ειδικότερα, κατόπιν πρόσκλησης της 
νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Κοινω-
νικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας 
του Δήμου Θέρμης προς τα μέλη των 
ΚΑΠΗ, ορίστηκαν οι διαδικασίες για την 
ανάδειξη της τριμελούς Συντονιστικής 
Επιτροπής και της τριμελούς Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της εκλογο-απολογιστικής 
Γενικής Συνέλευσης των μελών τους οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα 
με το Άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας των ΚΑΠΗ και οι  οποίες αποτελού-
νταν από τα ταμειακώς τακτοποιημένα 
μέλη τους, τα απερχόμενα Προεδρεία 
κατέθεσαν τον απολογισμό δράσεών 
τους καθώς και τον οικονομικό απολο-
γισμό της τριετίας 2020-2022. 

Τα Προεδρεία της διοίκησης των ΚΑΠΗ 
λειτούργησαν συνεχόμενα από το 2019, 
έτος διεξαγωγής των προηγούμενων 
εκλογών τους, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού.  Σύμφωνα με τον Κανονι-
σμού λειτουργίας των ΚΑΠΗ, αρμο-
διότητα της Συντονιστικής Επιτροπής 
είναι η κατάρτιση προγράμματος δρα-
στηριοτήτων, η φροντίδα για τη διορ-
γάνωση εκδηλώσεων, η συνεργασία 
με τις υπηρεσίες του Δήμου κ.λπ., ενώ 
παράλληλα, αρμοδιότητα της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής είναι ο τακτικός ετήσιος 
έλεγχος της διοικητικής και οικονομικής 
διαχείρισης.

Τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών 
που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 
4ης και 11ης Δεκεμβρίου είναι τα εξής:

ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ
Βιολιτζής Ανδρέας
Καμπουρίδου Ελένη
Λαζαρίδης Στέφανος
ΚΑΠΗ ΤΡΙΑΔΙΟΥ
Ιωαννίδου Ελένη
Μιχαηλίδης Λεωνίδας
Σάββας Γεώργιος
ΚΑΠΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ
Κεχαγιάς Κωνσταντίνος
Διβίδης Παύλος
Ρακιτζή Θεοδώρα
ΚΑΠΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Γκουτζαμάνη Ελευθερία
Γιοβάνογλου – Γκάτου Κανέλλα
Κοτζαμητέλος Χαράλαμπος
ΚΑΠΗ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
Σούγγαρη Κυριακή
Αλβανός Γεώργιος
Ιζδρά Χρυσούλα
ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
Παπαναγιώτου Ευάγγελος
Φαραντζός Γιάννης
Σουλτάνα Μαυρουδή
ΚΑΠΗ ΚΑΡΔΙΑΣ 
Χαρισοπούλου Ιωάννα
Φυσεκίδης Ηλίας
Αρσένογλου Ζαχάρω
Πολύζου Αντωνία
ΚΑΠΗ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 
Μαυρίδης Δημήτριος
Καφές Γιώργος
Παπακώστα Παρασκευή
ΚΑΠΗ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 
Παπάζογλου Ιωάννης
Κουλέτας Κωνσταντίνος
Περήφανου Κωνσταντιά
Γιαλαμά Αναστασία 
Οι εκλογές στη Δημοτική Ενότη-
τα Βασιλικών θα διεξαχθούν την 
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Τέλος, 
σημειώνεται ότι έπειτα από σχετι-
κή απόφαση, στις δραστηριότητες 
των ΚΑΠΗ μπορούν να συμμετά-
σχουν όλα τα μέλη τους, ανεξαρ-
τήτως εάν έχουν εμβολιαστεί ή 
νοσήσει.

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ

Νέες διοικήσεις στα ΚΑΠΗ των 
Δημοτικών  Ενότητων Θέρμης και Μίκρας
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Διακρίσεις για τον A.C 
VASILIKON TAEKWONDO MARS

Με πολλές επιτυχίες ολοκληρώθηκε για τον A.C Vasilikon 

Taekwondo MARS το τριήμερο πανελλήνιο πρωτάθλημα 

Taekwondo Παίδων -Κορασίδων που έλαβε χώρα στο Ωραιόκα-

στρο Θεσσαλονίκης. Ο σύλλογος των Βασιλικών συμμετείχε με 

14 νέους αθλητές από τους οποίους οι περισσότεροι έπαιρναν 

μέρος για πρώτη φορά σε επίσημη διοργάνωση. Τα αποτελέσμα-

τα αλλά κυρίως οι εμφανίσεις των αθλητών τριών δίνουν την 

ελπίδα ότι ο MARS θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και για τα 

επόμενα χρόνια.

Συνολικά 5 αθλητές τρίες κατάφεραν μετά από πολλούς αγώνες 

να ανέβουν στο βάθρο, οι Νεραντζή Χριστίνα, Τσαπάρα Ζαχαρέ-

νια, Πορφύρης Αχιλλέας, Σινάκου Αναστασία και Κανατά Αναστα-

σία. Ενώ ένα αγώνα πριν τα μετάλλια με νικηφόρους αγώνες και 

με ελπιδοφόρες εμφανίσεις, έφτασαν οι: Τσαπάρα Ευαγγελία, 

Μάντζιαρη Φωτεινή, Καραντάλης Στέργιος, Καραντάλης Μιχά-

λης, Κουργιόζος Μάριος, Αραμπατζή Μαρία, Γελαδάρης Παναγιώ-

της, Κυριακού Γεώργιος και Γραμμενάς Αστέριος.

Ο σύλλογος απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς για 

την στήριξη και υπομονή τους και μια υπόσχεση για ακόμα καλύ-

τερες εμφανίσεις στο μέλλον, και στους προπονητές που είναι 

δίπλα στα παιδιά. 

να συμβεί σε οποιονδήποτε, οπουδή-
ποτε και ανά πάσα στιγμή. Αυτή και 
μόνο η πρόταση, διαβάζοντας ένα 
σχετικό ρεπορτάζ μας οδήγησε στην 
απόφαση να δωρίσουμε σε αθλητικές 
ακαδημίες του δήμου μας, απινιδω-
τές. Η χρήση τους είναι απλή, έπει-
τα από την απαραίτητη εκπαίδευση 
βέβαια», σημειώνει ο αντιδήμαρχος 
Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης.

«Πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε 
να είμαστε χρήσιμοι στην πράξη, κι 
όχι στα λόγια. Πιστεύω ότι μπορεί 
ο καθένας από εμάς στο μέτρο των 
δυνατοτήτων του, να βοηθήσει να 
σωθεί μια ανθρώπινη ζωή με μια προ-
σφορά. Προσφορά ζωής. Γνωρίζουμε 

τις δυσκολίες και τις ελλείψεις που 
έχουν σε εξοπλισμό πολλές τοπικές 
ομάδες και φροντίζουμε με όποιον 
τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε», 
σημειώνει από την πλευρά του ο κ. 
Κουγιουμτζίδης. 

Παραχώρηση απινιδωτή από την αντιδημαρχία Πολιτικής
Προστασίας στον «Αστέρα» Ν. Ραιδεστού

Στη δωρεά ενός ακόμη απινιδωτή 
προχώρησε η Αντιδημαρχία 
Πολιτικής Προστασίας Θέρμης. 

Ο απινιδωτής παραδόθηκε από τον 
αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Κουγι-
ουμτζίδη στον πρόεδρο της Ομάδας 
ποδοσφαίρου Αστέρας Νέας Ραιδε-
στού, Κωνσταντίνο Ματθαιόπουλο, 
παρουσία και του αντιπροέδρου της 
ΔΕΠΠΑΘ αρμόδιου για θέματα Αθλη-
τισμού, Άκη Κοντοπίδη. Το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολου-
θήσουν σεμινάρια πρώτων βοηθειών 
και εκπαίδευσης στη μέθοδο Καρδιο-
πνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) 

από έμπειρα μέλη της Εθελοντικής 
Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Θέρμης 
που προσφέρθηκαν να συνδράμουν. Η 
εκστρατεία ενημέρωσης θα ξεκινήσει 
σε λίγες ημέρες με προγραμματισμέ-
νες επισκέψεις στο χώρο της ομάδας 
ποδοσφαίρου.

Ο στόχος είναι ένας. Οι άνθρωποι οι 
οποίοι βρίσκονται στους αθλητικούς 
χώρους να διαθέτουν και τη γνώση 
αλλά και τον εξοπλισμό να αντιμετω-
πίσουν ένα έκτακτο περιστατικό που 
πολλές φορές έχουμε δει να συμβαίνει 
σε αγωνιστικούς χώρους.

«H αιφνίδια καρδιακή ανακοπή μπορεί 

Η ομάδα των μαχητικών αθλημάτων του Kick 
boxing και Muay Thai του Θερμαϊκού Θέρμης 
έδωσε μάχες στις διοργανώσεις που έγιναν 

στους Ultra Fighters τον Νοέμβρη. Ο αθλητής Καλίνικ 
Μιχάλης μετά από ένα φανταστικό αγώνα έχασε 
στα σημεία και περιμένει την ρεβάνς. Έγινε αμέσως 
πρόταση στους προπονητές του από τον πρόεδρο της 
επαγγελματικής Ομοσπονδίας, κ. Πολίτη, για αγώνα 
στην Αθήνα για τίτλο. Οι προπονητές Κονδυλάκης 
Κωστής και Μάρκος αρνήθηκαν, διότι θεωρούν δόκι-
μο την καλύτερη προετοιμασία του αθλητή τους έως 
ότου θα είναι έτοιμος για την διεκδίκηση του τίτλου. 
Ξεκίνησαν τα δύσκολα για τους μαχητές με την ομάδα 
να φεύγει στην Κομοτηνή για sparring με τον 3ο 
παγκόσμιο πρωταθλητή στο Muay Thai, Αλέξανδρο 
Χρυσοχοΐδη αθλητή του Τζιτζιού Βασίλη (Μαχητές 
Κομοτηνής). Ακολούθησε η σχολή του Αρμάγου στη 
Θεσσαλονίκη, με την προοπτική να βελτιώνουν οι 
μαχητές κάθε φορά τα σφάλματα που εντοπίζουν 
οι προπονητές τους. 
Επίσης, στο κομμάτι της πυγμαχίας, ξεκίνησαν οι 
προπονήσεις σε συνεργασία με το Σύλλογο του 
Άρη, έτσι ώστε να γίνονται τακτικά συναντήσεις με 
την ομάδα της πυγμαχίας του Θερμαϊκού Θέρμης. 
Οι αθλητές μας Ρούτση Σαμουήλ και Μονογιούδης 
Παναγιώτης και άλλοι θα έχουν την ευκαιρία να 
προετοιμάζονται στο κλιμάκιο. Προχώρησε, ακόμη 

ΣΕ KICK BOXING, MUAY THAI ΚΑΙ ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Διακρίσεις για τα μαχητικά αθλήματα του Θερμαϊκού

η συνεργασία με την σχολή της Ν. Περάμου Καβάλας, 
όπου θα μπορούν να κάνουν sparring με τον παγκόσμιο 
πρωταθλητή Καραΐτη Χρήστο, όπου έπαιξε παλαιό-
τερα με τον αθλητή της ομάδας της Θέρμης Ουζούνη 
Αλέξανδρο. 
Προς το παρόν οι προπονητές μας έχουν εστιάσει στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Muay Thai που θα γίνει στην 
Αθήνα 16-18/12 και θα πρέπει να μην έχουν τραυματι-
σμούς ώστε οι αθλητές τους να μπορέσουν να κάνουν 
ότι καλύτερο. Όμως η ομάδα δεν έχει μόνο μαχητές. 
Έφυγε η αποστολή διαιτητών, μετά από πρόσκληση 
του προέδρου της WKU της Αλβανίας Αlicaj Alban 

στην Αυλώνα. Εκεί έλαβαν μέρος περίπου 18 Σύλλογοι 
από Κόσοβο, Τίρανα, Σκόπια, Βουλγαρία με επίσημο 
supervisor κριτή τον Κονδυλάκη Νικόλαο, κριτή Νο 
2, την Κοσμίδου Μαρία, διαιτητή στους αγώνες, τον 
Κουμεντάκη Κων/νο και εκπαιδευόμενους παρατη-
ρητές τους Ιωάννου Γιώργο και Σάββα. Η εκδήλωση 
στέφθηκε με το έπαθλο των 1.000 ευρώ από το Δήμο 
προς τον πολυνίκη Σύλλογο.  Στο τέλος των αγώνων 
κάνανε ειδικό αφιέρωμα στην Ελληνική ομάδα και 
ιδιαίτερα στον Κονδυλάκη Νικόλαο, ο οποίος δέχτηκε 
τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και του προέδρου  της 
Ομοσπονδίας.   
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

Εορτασμός του 
Αγίου Ανδρέα

Διήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Περιστερά με την ευκαι-
ρία του εορτασμού του Άγιου Ανδρέα, ο 

οποίος είναι και ο πολιούχος του οικισμού. Το 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε την 
τέλεση πανηγυρικού εσπερινού την παραμονή 
της εορτής και λιτανεία της ιεράς εικόνας Αγίου 
Αποστόλου Ανδρέα. Την επομένη, Τετάρτη 30 
Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής πραγματοποιηθεί 
πανηγυρική Θεία Λειτουργία, όπου πρωτοστάτη-
σε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως κ. 
Ιγνάτιος, οι αρχιμανδρίτες πατήρ Γεννάδιος και 
πατήρ Ευθύμιος, ο  διάκονος πατήρ Νικόλαος, 
και ο ιερέας του χωριού πατήρ Αντώνιος, ενώ 
το απόγευμα τελεστικέ παράκληση.

Ο ιερός ναός της Περιστεράς του δήμου Θέρμης 
είναι αφιερωμένος στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα 
είναι ένας από τους παλαιότερους και σπουδαιό-
τερους βυζαντινούς ναούς της Μακεδονίας.  

Σύμφωνα με την Μαρία Τσιάπαλη, προϊσταμένη 
της ΕΦ.Α.ΠΕ.Θ., πρόκειται για ένα βυζαντινό 
ναό, ο οποίος ήταν παλαιοχριστιανικό κτίσμα 
που μετασκευάστηκε τον 9ο αιώνα. Αποτελού-
σε καθολικό μονής, που ιδρύθηκε από τον άγιο 
Ευθύμιο τον Nέο στο β΄ μισό του 9ου αιώνα. Είναι 
κηρυγμένο μνημείο εξαιρετικού αρχιτεκτονικού 
και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ο ναός είναι ένα ελεύθερο, πεντάτρουλο τετρά-
κογχο κτίσμα, οι κόγχες του οποίου διαμορφώνουν 
τριφυλλόσχημες μικρότερες κόγχες ή απολήξεις. 
Στην ανατολική κόγχη, που αποτελεί το Ιερό Βήμα, 
υπάρχουν προσκολλημένες στη βόρεια και νότια 
πλευρά άλλες δύο μικρότερες, τονίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο το τριμερές του Ιερού.

Στον κεντρικό τρούλο, στα τόξα που τον στηρίζουν 

και στα σφαιρικά τρίγωνα αποκαλύφθηκαν τοι-
χογραφίες του 9ου αιώνα, οι οποίες απεικονίζουν 
αποστόλους. Σποραδικά, διατηρούνται τοιχο-
γραφίες που χρονολογούνται στον 19ο αιώνα.

Ο ναός δέχθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων 
πάμπολλες επεμβάσεις, με σημαντικότερη την 
προσθήκη νάρθηκα στα δυτικά, με αποτέλεσμα 
την αλλοίωση της αρχικής όψης του. Είναι κτι-
σμένος με αργολιθοδομή και πλίνθους με ισχυρό 
συνδετικό κονίαμα, ενώ στην ανωδομή χρησι-
μοποιήθηκαν αποκλειστικά πλίνθοι. Τον αύλειο 
χώρο του οριοθετεί πετρόκτιστος τοίχος που 
ενσωματώνει σπόλια ύστερων ρωμαϊκών χρόνων. 
Στα ΒΔ υπάρχει μεταγενέστερο κωδωνοστάσιο 
και προσθήκες και στα ΒΑ ένα πετρόκτιστο, 
ορθογώνιο, θολοσκέπαστο κτίσμα, που σήμερα 
είναι οστεοφυλάκιο.

«Προστασία από 
διαρρήξεις»
«Προστασία από διαρρήξεις» ήταν ο τίτλος της πολύ 
ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία του συλλόγου Επί - Κοινωνία Κατοίκων 
Επέκτασης Θέρμης, στο αμφιθέατρο του Κέντρου 
Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS 
την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου.

Ήταν μία ενημερωτική συνάντηση, όπου μιλήσαν, 
Ανδρέας Τσιφτσής (Αστυνόμος Β) και ο Γιώργος Παντε-
λεακός (ανθυπαστυνόμος), έμπειροι αξιωματικοί του 
Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης αναπτύσσοντας τα θέματα 
διαρρήξεων και κλοπών, με συγκεκριμένες αναφορές 
στην περιοχή μας. Αναλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα, 
όπως η μεθοδολογία των δραστών, η λήψη μέτρων 
προστασίας, ο σωστός τρόπος αναγγελίας συμβάντος 
στις αρχές κ.ά.

Προτάθηκαν λύσεις και συντονισμένες ενέργειες με 
στόχο να πέτυχουμε την αύξηση του αισθήματος ασφά-
λειας για τις κατοικίες της περιοχής. Παρουσιάστηκαν, 
επίσης,  οι ενέργειες που έχει κάνει ο Σύλλογος Επί, 
σχετικά με το πρόβλημα.

Παράλληλα με πρωτοβουλία της διοίκησης του συλλό-
γου ΕΠΙ συγκεντρώνονταν είδη πρώτης ανάγκης για 
τη φιλανθρωπική οργάνωση ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ (γάλατα 
μακράς διάρκειας, κρεμοσάπουνα κ απορρυπαντικά 
πλυντηρίου).

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΔΗ

Μήνυμα αισιοδοξίας για τις γιορτές 
Ένα ιδιαίτερο πίνακα αφιερωμένο στο πνεύμα των εορτών δημιούργησε ο  συνδημότης μας ζωγρά-
φος με το στόμα, Τριαντάφυλλος Ηλιάδη. Ο καλλιτέχνης που είναι μέλος της παγκόσμιας ένωσης 
V.D.M.F.K. δημιούργησε το έργου του θέλοντας να απεικονίσει το πνεύμα των εορτών με παραστάσεις 
πολύ γνώριμες σε όλους μας. 
Ο πίνακας απεικονίζει δύο γλάστρες με λουλούδια, πλατανόφυλλά, σήμα κατατεθέν της κρύας περιόδου 
του χειμώνα, λευκά κεριά, χριστουγεννιάτικα στολίδια, μπάλες και φυσικά το σύμβολο της ευμάρειας 
και της νοικοκυροσύνης, το ρόδι. 
Όπως μας εξηγεί ο κ. Ηλιάδης «Είναι ένας πίνακας που δημιουργήθηκε με πολύ όρεξη και μεράκι, και 
ευχαριστώ το θεό που με αξίωσε να φτάσω σ ένα τέτοιο καλλιτεχνικό επίπεδο, όπου τα έργα μου 
γίνονται αντικείμενα θαυμασμού».
«Ξεκίνησα από ένα ταπεινό χωριό της Ξάνθης τον Πετεινό, και μετά από μεγάλη προσπάθεια έφτασα 
στο σημείο να εκτίθενται τα βέργα μου σε πολλά σημεία σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ευρώπη, την 
Ασία ακόμη και στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο της Βραζιλίας. Και όλα αυτά τα απέτυχα με την υπομονή και την 
επιμονή μου, διότι ποτέ δεν αισθάνθηκα ανάπηρος και πως η αναπηρία μου θα μ απέκλειε από τους 
στόχους που έχω βάλλει στη ζωή μου. Μάλιστα σήμερα μπορώ να πω ότι τα έργα μου το κάθε νέο σε 
σχέση με το προηγούμενο είναι πιο ποιοτικά ανεβασμένο και αυτό μου δίνε δύναμη και κουράγιο να 
συνεχίσω» πρόσθεσε, αναφερόμενος στην καλλιτεχνική του πορεία.
Ο κ. Ηλιάδης γεννήθηκε με πολύ σοβαρή αναπηρία στα άκρα του. Ωστόσο, άνθρωπος ανήσυχος και 
γεμάτος θετική σκέψη, μπήκε από μικρή ηλικία, στον κόσμο της τέχνης. Άρχισε να διοχετεύει την 
εκφραστικότητά του σε πίνακες, απαθανατίζοντας ανθρώπινες φιγούρες, τοπία και επαγγέλματα που 
χάνονται στο πέρασμα των χρόνων και όλα αυτά «ντυμένα» με φωτεινά χρώματα. 
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Επίσκεψη στο 
δήμαρχο
Εθιμοτυπική επίσκεψη στο δήμαρχο Θέρμης 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο πραγματοποίησε το νέο 
διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Παναγία 
Σουμελά δήμου Θέρμης. Τα μέλη της διοίκησης 
του σωματείου ενημέρωσαν το δήμαρχο για τις 
πρωτοβουλίες που σχεδιάζουν να αναλάβουν 
και ανταλλάξαν απόψεις για τις ενέργειες που 
θα πρέπει να αναληφθούν για την διατήρηση και 
καλλιέργεια της Ποντιακής παράδοσης.
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 παρευρισκόμενοι 
τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο.

Πρώτη θέση για την Ελένη 
Σιδηροπούλου σε διεθνή διαγωνισμό 
ενδύματος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

«Μουσικές σελίδες» 
Μία πολύ όμορφη μουσική εκδήλωση με τον χαρα-
κτηριστικό τίτλο «Μουσικές σελίδες» συνδιοργάνωσαν 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου και οι Σύλλογοι  
Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων του Τριλόφου, 
με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Παιδείας -Πο-
λιτισμού του δήμου Θέρμης. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο 
του 1ου ΓΕΛ Μίκρας με σκοπό την ενίσχυση των 
στόχων του συλλόγου γονέων παιδιών με νεοπλασμα-
τικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος «Λάμψη». 
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Τριλόφου Αριστοτέλης Κατσουγιαννόπουλος «είναι πολύ 
μεγάλη τιμή και χαρά για όλους εμάς που υπηρετούμε 
τον πολιτισμό, η διοργάνωση της εκδήλωσης «Μουσικές 
σελίδες» που συνδιοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
και οι Σύλλογοι  Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων 
του Τριλόφου. Ευχαρίστησε, επίσης, όλους τους συντε-
λεστές, καθώς επίσης και το ωδείο της Περαίας Ορφέας 
για την υποστήριξη στην διοργάνωση της εκδήλωσης.  

Στο ιστορικό των δράσεων της «Λάμψης» αναφέρθηκε ο 
πρόεδρος του συλλόγου της Λάμψης Δημήτρης Σανδάλης 
και ευχαρίστησε όλους του συντελεστές της εκδήλωσης, 
για την υποστήριξή τους προς το σύλλογο.

«Κρούσεις και φωνές αλληλεγγύης»
Ένα σαγηνευτικό ταξίδι ηχοχρωμάτων, από το φως των 
αστεριών στο ρου της μυθοπλασίας και από το ηρωικό 
παραμύθι στα «κακόφημα» στενάκια της Νέας Υόρκης 
χάρισε απλόχερα η ομάδα κρουστών του σύγχρονου 
ωδείου Θεσσαλονίκης στο φιλόμουσο κοινό του Τριλόφου, 
το οποίο παρακολούθησε τη μουσική εκδήλωση με τον 
χαρακτηριστικό τίτλο «Κρούσεις και φωνές αλληλεγγύης» 
που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου με 
μουσική από κινηματογράφο και όχι μόνο.
Το μουσικό project συνέλαβε, ενορχήστρωσε και επι-
μελήθηκε ο διακεκριμένος καλλιτέχνης, μουσικός, 
σολίστ και δάσκαλος, Κώστας Χανής, πλαισιωμένος από 
εξαιρετικούς μουσικούς ερμηνευτές και αφηγήθηκε η 
Μένη Τσούγκα.
Ο πολιτιστικός σύλλογος αισθάνεται ευγνώμων προς  
όλους τους συντελεστές για αυτό το δώρο πολιτισμού 
και αλληλεγγύης για την ενίσχυση του Κοινωνικού 
Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρμης.
Ευχαριστίες διατυπώθηκαν, επίσης: στην Αντιδημαρχεία 
Παιδείας - Πολιτισμού και την Δημοτική Επιχείρηση Πολι-
τισμού Αθλητισμού του Δήμου Θέρμης, για την υλική και 
τεχνική υποστήριξη των προσπαθειών μας, στους Εθελο-
ντές Πολιτικής Προστασίας Μίκρας που δίνουν πάντοτε 
το παρόν στις εκδηλώσεις και προσφέρουν ανιδιοτελώς 
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, και στους εθελοντές του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου που κοπίασαν για την 
οργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης.

Την 1η θέση στην κατηγορία ενδύ-
ματος (Τρισδιάστατός σχεδιασμός) 
στο διεθνή διαγωνισμό Digital eco 
Fashion Design ο οποίος διεξήχθη 

από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και 
Σχεδίου του Κιέβου της Ουκρανίας, με δεκά-
δες συμμετοχές από διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες και την Ινδία, κατέκτησε η Θερμιώτισα 
και φοιτήτρια στο τελευταίο έτος σπουδών 
του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και 
Ένδυσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
(ΔΙΠΑΕ) Ελένη Σιδηροπούλου. 
Ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η επιμέλεια 
της συμμετοχής έγινε με την υποστήριξη της 
επίκουρης καθηγήτριας του τμήματος Ευρυδίκη 
Παπαχρήστου, και διδάσκουσα του μαθήματος 
«Εικονικό Πρωτότυπο» στο ΔΙΠΑΕ.
Ο διεθνής διαγωνισμό Digital eco Fashion Design 
ήταν τριήμερος και πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά. Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε η 
παρουσίαση των υποψηφιοτήτων, την δεύτερη 
πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση και την τρίτη 
πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις.
Η πρότασή της Ε. Σιδηροπούλου διακρίθηκε για 
την καινοτομία και τον οικολογικό χαρακτήρα 
της πρότασης. Αφορούσε ρούχα που δημιουρ-
γήθηκαν σε ένα 3D πρόγραμμα σχεδιασμού, το 
Clo, τα οποία είναι 100% οικολογικά (βασίζονται 
στη χρήση οικολογιών υφασμάτων, όπως είναι 
το οργανικό βαμβάκι και τα νήματα κάνναβης 
και ανακυκλώσιμα λόγω του ότι δεν έχουν 
σύσμιξη ινών και μετά τη χρήση μπορούν να 
ανακυκλωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της 
κυκλικής οικονομίας.
Δημιουργούνται έτσι ενδύματα τα οποία πέρα 
από την ικανοποίηση της αισθητικής του αγο-
ραστή, θα συμβάλουν και στην προστασία του 
περιβάλλοντος.
Η βασική ιδέα περιλάμβανε, ακόμη τη σκέψη 
να δημιουργηθούν ενδύματα από οικολογικές 
βαφές, οι οποίες δημιουργήθηκαν με παρα-
δοσιακούς τρόπους και συγκεκριμένα με τη 
χρήση φρούτων και λαχανικών. Παράλληλα 
και τα τυπώματα των ενδυμάτων σχεδιάστηκαν 

παραδοσιακά στο χέρι και αναδημιουργήθηκαν 
σε ψηφιακή μορφή. Τέλος δημιούργησε το δικό 
της 3D avatar το οποίο ήταν πλήρως προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης collection.
Με τον πρόταση της Ε. Σιδηροπούλου δημιουρ-
γούνται ρούχα που περιλαμβάνουν  καινοτομίες 
στον τομέα της ένδυσης όπως είναι ο τρισδιά-
στατος σχεδιασμός και η κυκλική οικονομία, 
συμβάλλοντας στον πρωταρχικό στόχο την 
επίτευξη της βιωσιμότητας.
Η Ελένη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θέρμη. Σε 
μικρή ηλικία συμμετείχε στη χορευτική ομάδα 
του συλλόγου «Παναγία Σουμελά», ασχολήθηκε 
με τον σύγχρονο χορό και το Tae Kwon Do. Με 
οικογενειακές καταβολές στον τομέα της ένδυ-
σης, καθώς ο πατέρας της και οι παππούδες, 
ασχολούνταν με τη ραφτική και διατηρούσαν 
και  βιοτεχνική μονάδα με ανδρικά ρούχα. 
Από μικρή ηλικία δημιουργούσε μορφές στο 
χαρτί και τις στόλιζε με όμορφα ρούχα. Μάλι-
στα από το Γυμνάσιο αποφάσισε με τι ήθελε 
να ασχοληθεί. Πλέον η σχολή της άνοιξε νέους 
ορίζοντες στον τομέα του ενδύματος, όπως τη 
χρήση του 3D σχεδιασμού τον οποίο χρησιμο-
ποίησε και στην πρόταση που παρουσίασε στον 
διεθνή διαγωνισμό και έλαβε την πρώτη θέση. 
Στις σκέψεις της για το μέλλον περιλαμβάνεται 
η ολοκλήρωση των σπουδών και η συνέχιση 
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θέλει, επίσης να 
ασχοληθεί με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό. 
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 
συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του, στις 12 
και 25 Οκτωβρίου, 9, 16, 24 και 30 Νοεμβρίου, συζήτησε 
και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

Στην έναρξη της συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο ενη-
μερώθηκε από το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο 
για την πρόοδο εκτέλεσης των έργων και προμηθειών του 
δήμου.

• Ενημερώθηκε και έλαβε απόφαση σε θέματα που 
αφορούν τη Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής Τμήματος Παιδείας.

• Όρισε ομόφωνα τα μέλη στην επιτροπής του άρθρου 186 
του Ν. 3463/06 για την περιοχή της Κοινότητας  Σουρω-
τής, όπου ορίσθηκαν ο Δ.Σ. Σ. Γαντάς με αναπληρωτή 
του τον Δ.Σ. Σ. Σαμαρά, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Σουρωτής Θ. Ασλάνης με αναπληρωτή του τον Δ.Σ. Α. 
Τσολάκη, ενώ το τρίτο μέλος της εν λόγω  επιτροπής, 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορί-
ζεται από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 186 του Ν. 3463/2006  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

• Όρισε ομόφωνα υπεύθυνο του λογαριασμού του υπο-
λόγου λογαριασμού του δήμου  Θέρμης στην Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

• Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2022 (10η αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. Θ. Καρκατζούνης 
τοποθετήθηκε με λευκό

• Ενέκρινε ομόφωνα το Μνημονίου Συνεργασίας του 
δήμου Θέρμης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που αφορά στη δημι-
ουργία ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών, με σκοπό την οργάνωση και 
υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων 
για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα και 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• Ενέκρινε ομόφωνα το «Σχέδιο Δράσης» που αφορά  
την ένταξη της Ισότητας των Φύλων στο δήμο Θέρμης. 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. 
Θ.  Καρκατζούνης δήλωσε παρών.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον 1ο Τακτοποιητικό 
ΑΠΕ, του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και ασφαλ-
τοστρώσεις παρακαμπτήριων αγροτικών οδών του 
αγροκτήματος Τριλόφου του δήμου Θέρμης». Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 
κ.κ. Ι. Ιωσηφίδης, Ε.   Αγοραστούδη και Α. Χατζηα-
ντωνίου καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Κ. Γραικός, Κ. 
Καπουσουζη και Σ. Φωτιάδης Σάββας απείχαν από τη 
συζήτηση του θέματος.

• Ενέκρινε ομόφωνα την αλλαγής επωνυμίας του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου. Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Ιωσηφίδης, Ε.  
Αγοραστούδη, Α. Χατζηαντωνίου και Θ. Καρκατζούνης 
δήλωσαν παρών.

• Συγκρότησε ομόφωνα τις Επιτροπές Παρακολούθησης 
και Παραλαβής Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών 
για τις ανάγκες των νεοσύστατων Διευθύνσεων Προ-

σχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θέρμης για 
το έτος 2022. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση ποσού 
ύψους 66.973,74 ευρώ στη Δημοτική Επι-
χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 
Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), για τον 10ο λογαριασμό 
κατασκευής του έργου «Αποχέτευση ακα-
θάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσμα-
τος του δήμου Θέρμης για τη στήριξη των 
εργαζομένων στο Πρόγραμμα  «ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

• Παρείχε ομόφωνα τη σύμφωνη γνώμη με 
βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 
του ν. 1069/80 σχετικά με «Eπικαιροποίηση 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ 
Θέρμης», προκειμένου να γίνουν αλλαγές 
στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών 
της ΔΕΥΑ Θέρμης. Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 
Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσηφίδης και Α. Χατζηα-
ντωνίου δήλωσαν παρόν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. 
Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου 
απείχαν από τη συζήτηση του θέματος.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αλλαγή της 
θέσης της χωροθέτησης κεντρικού (βασικού) 
Πράσινου Σημείου στον δήμο Θέρμης. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριαντα-
φυλλίδου καταψήφισαν.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση για 5 έτη 
τμήματος του υπ’ αριθμ. 672 αγροτεμαχίου, 
αγροκτήματος Σουρωτής για αγροτική χρήση. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της υπ’ 
αρ. 59523/16-12-2021 σύμβασης «Παροχή 
Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση 
της Πράξης «Integrated energy transition of 

the Municipality of Thermi towards climate 
neutrality» του έργου EUCITYFACILIΤΥ».

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της υπ’ 
αρ. 60010/17-12-2021 σύμβασης «Παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση 
δράσεων δημοσιοποίησης, δημιουργίας 
ικανοτήτων, συμμετοχικού σχεδιασμού, ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο 
της Πράξης «Integrated energy transition of 
the Municipality of Thermi towards climate 
neutrality» του έργου EUCITYFACILIΤΥ»

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση των συμ-
βάσεων α. «Ανανέωση Διαμόρφωση κόμης 
ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας 
(Ομάδα Α) και β. «Ανανέωση -Διαμόρφωση 
κόμης ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας 
σε δημοτικά κοιμητήρια (Ομάδα Β)».

• Παρέλαβε ομόφωνα την παράταση του 2ου 
παραδοτέου στο πλαίσιο εκπόνησης  της 
μελέτης «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας 
νερού ΔΕΥΑ Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της διάρ-
κειας και του χρονοδιαγράμματος (2η τρο-
ποποίηση) υλοποίησης του φυσικού αντικει-
μένου της από 30/6/2021 σύμβασης  μεταξύ 
του πρώην ΝΠΔΔ Θέρμης ΚΕΚΟΠΡΟ και της 
Α.Ν.Ε.Θ Α.Ε. (Σύμβαση μεταξύ Αναθετουσών 
Αρχών). Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. 
Χατζηαντωνίου, Ι. Ιωσηφίδης, Θ. Καρκατζού-
νης και Ι. Τριανταφυλλίδου δήλωσαν παρών. 

• Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή παρα-
λαβής έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του δήμου.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον έλεγχο υλο-
ποίησης του προϋπολογισμού του Γ τριμήνου 
οικονομικού έτους 2022. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 
Τσιφτελίδου, Α. Χατζηαντωνίου, Ι. Ιωσηφί-
δης, Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου 
καταψήφισαν.
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• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την προσαρμογή 
εγγραφών του Τεχνικού Προγράμματος 
έτους 2023, με βάση τα στοιχεία σύνταξης 
του Προϋπολογισμού έτους 2023. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσηφίδης, 
Α. Χατζηαντωνίου, Θ. Καρκατζούνης και Ι. 
Τριανταφυλλίδου καταψήφισαν.

• ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

• Ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θέρ-
μηςΣτοχοθεσία 2023.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

• Καθόρισε ομόφωνα τους συντελεστές των 
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού δήμου Θέρμης για το έτος 
2023 (384/2022 ΑΟΕ). Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 
Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Χ. Φάσσας, Κ. 
Γραικός, Σ. Φωτιάδης και  Θ. Καρκατζούνης 
δήλωσαν παρόν.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Τακτοποιητι-
κο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου με τίτλο «Διαγραμμίσεις Οδικού 
Δικτύου Δήμου Θέρμης» Αρ Μελ 21/2019, 
Αρ Ερ. 02/2021. Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, 
Κ. Γραικός, και Σ. Φωτιάδης απείχαν από τη 
συζήτηση του θέματος.

• Ενέκρινε ομόφωνα την επείγουσα εργασία 
στο έργο: «Ύδρευση περιοχής επέκτασης 
οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης (Εξωτερικό 
δίκτυο)» Αρ. Μελέτης: 11/2018, Αρ. Έργου 
: 4/2020.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον καθορισμό 
χρήσεων γης του υπ΄ αριθμ. 2592 αγροτεμα-
χίου της Δ.Κ. Βασιλικών της Δ.Ε Βασιλικών 
του δήμου Θέρμης με σκοπό τη μακροχρόνια 
μίσθωση του ακινήτου. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ε. 
Αγοραστούδη, Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, Σ. 
Φωτιάδης και Θ. Καρκατζούνης, καθώς και 
ο πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών Α. 
Καρακώττας καταψήφισαν.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της σύμβα-
σης με τίτλο «Εργασίες προβολής προγράμ-
ματος κομποστοποίησης του δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την μεταβολή των 
γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων με 
ΚΑΕΚ 190241202343, 19024ΕΚ00715 και 
19024ΕΚ00474 του αγροκτήματος Λακκιάς 
της Κοινότητας Βασιλικών. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του χρόνου 
υλοτομίας του τμήματος 3 του Κοινοτικού 
Δάσους Λιβαδίου του δήμου Θέρμης.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συμ-
βατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
«Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού 
Θέρμης Δήμου Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» 
(Αρ. Μελ.: 11/2018, Αρ. Έργου:3/2020).

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση των υπ’ 
αριθμ. α) 53660/25-11-2021 σύμβασης μετα-
ξύ του Δήμου Θέρμης και της εταιρείας με 
την επωνυμία « Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε», 
και β) 54570/30-11-2021 μεταξύ του Δήμου 
Θέρμης και της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Α.Ε».

• Όρισε ομόφωνα την λύση της σύμβασης 
εκπόνησης της μελέτης «Έλεγχος ιδιοκτη-
σίας τμήματος ακινήτου Δ.Κ. Βασιλικών 
δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα το μέλος εργασίας από 
την πλευρά του Δήμου Θέρμης στο μνημό-
νιο συνεργασίας των δύο φορέων Δήμου 
Θέρμης και ΕΚΕΤΑ.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον εξώδικος συμβιβασμό 
και τον καθορισμό τιμής μονάδας για την 
χρηματική αποζημίωση ρυμοτομούμενης 
ιδιοκτησίας (Ζ.Κ.) (ΑΟΕ 388/2022).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

• Αποφάσισε ομόφωνα την μη χρέωση στους 
ιδιοκτήτες της δαπάνης των ιδιωτικών συν-
δέσεων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και 
την έγκριση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑ Θέρμης. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση του ωρα-
ρίου σχολικών καθαριστριών με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

• Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρόνο 
της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλ-
τικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλα-
κτώματος» έτους 2020.

• Σύστησε ομόφωνα την Ειδικής Επιτροπής 
Επιλογής των αιτήσεων εγγραφής βρεφών 
και νηπίων για το σχολικό έτος 2022-2023, 
κατόπιν κατάργησης του ΝΠΔΔ Θέρμης ΚΕΚΟ-
ΠΡΟ (ΦΕΚ 4014/Β/29-7-2022) και όρισε την 
Δ.Σ. Φ. Χατζηδημητρίου με αναπληρώτρια 
τη Δ.Σ. Α. Χατζηαντωνίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

• Ανακάλεσε ομόφωνα την υπ́  αριθμ. 247/2022 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα 
«Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών 
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
Δήμου Θέρμης για το έτος 2023 (384/2022 
ΑΟΕ)».

• Καθόρισε ομόφωνα τους συντελεστές των 
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού του δήμου Θέρμης για 
το έτος 2023 (384/2022 ΑΟΕ)». 

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις προτάσεις 
μεταβολών των σχολικών μονάδων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του συμ-
βατικού χρόνου για την υπηρεσία «Επικαι-
ροποίηση της γεωχωρικής αποτύπωσης 
ιστών οδοφωτισμού και επικαιροποίηση της 
πρότασης για εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
προς εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτική 
αναβάθμιση και επέκταση του δημοτικού 
φωτισμού».

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο ορι-
στικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς 
και συνδετήριου με συλλεκτήρα Λουτρών 
Θέρμης». Κατά την συζήτηση για την έγκρι-
ση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. 
Γραικός, Κ. Πάζης και Σ. Φωτιάδης απείχαν 
από τη συζήτηση 

• Ενέκρινε ομόφωνα το κοπή δέντρου επί της 
οδού Αγίου Νικολάου στον οικισμό Θέρμης.

• Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προ-
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (11η 
αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσι-
φτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη και Α. 
Χατζηαντωνίου καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. 
κ.κ. Θ. Καρκατζούνης, Ι. Τριανταφυλλίδου και 
Δ. Βλαχομήτρος τοποθετηθήκαν με λευκό.

Απλοποιείται στο εξής, σε μεγάλο βαθμό, η έκδο-
ση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου καθώς η όλη 
διαδικασία γίνεται μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με 
την Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και 
του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρή 
Λιβάνιου και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Στέλιο Πέτσα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 
αιτούνται ψηφιακά από τον δήμο τους την έκδοση 
της άδειας πολιτικού γάμου και να την παραλαμ-
βάνουν στην προσωπική τους θυρίδα (my.gov.gr).

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr, 
στην ενότητα Οικογένεια και την υποενότητα 
Γάμος / συμβίωση. Μέσα από μια ιδιαίτερα απλή 
διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολο-
κληρώσουν όλα τα διαδικαστικά που απαιτούνται 
για την τέλεση πολιτικού γάμου γρήγορα, εύκολα 
και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Συγκεκριμένα:

• Οποιοσδήποτε από τους δύο μελλοντικούς 
συζύγους εισέρχεται στην πλατφόρμα χρησι-
μοποιώντας κωδικούς Taxisnet ή web banking

• Συμπληρώνει τα στοιχεία του, τα στοιχεία του/
της μελλοντικού/ης συζύγου και επισυνάπτει 
τη σελίδα της εφημερίδας που δημοσιεύτηκε 
η γνωστοποίηση του γάμου, καθώς και ένα 
αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας

• Εκδίδει και πληρώνει το σχετικό ηλεκτρονικό 
παράβολο και

• Υποβάλλει την αίτηση

Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται ύστερα από 
επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, ώστε να υπάρχει 
το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υποβο-
λή καταγγελιών. Μετά την έκδοσή της, η άδεια 
πολιτικού γάμου αποστέλλεται στη θυρίδα του 
πολίτη (my.gov.gr), ο οποίος ενημερώνεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού 
μηνύματος (SMS).

Διευκρινίζεται ότι η ψηφιακή υπηρεσία έκδοσης 
άδειας πολιτικού γάμου παρέχεται μέσω των θυρί-
δων των δήμων στο gov.gr.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη 
δημιουργήσει θυρίδες για το σύνολο των 332 δήμων 
της χώρας.

Η ενεργοποίηση της θυρίδας γίνεται ύστερα από 
αίτημα κάθε δήμου. Μέχρι στιγμής 159 δήμοι της 
χώρας έχουν ενεργοποιήσει τη θυρίδα τους. Οι 
πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους δήμους 
που έχουν ενταχθεί στο gov.gr στον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/
dhmoi/

Μέσω του gov.gr 
η άδεια πολιτικού γάμου
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Στη μνήμη του
Γιώργου Κουγιάμη!

Φτωχός
συγγενής
η αυτοδιοίκηση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας 
για το θάνατο του π. Δημάρχου Θέρμης, 
Γιώργου Κουγιάμη.   

Για το ύστατο χαίρε, θέλουμε να τονίσουμε 
δύο σημεία καμπής της πολιτικής ζωής του, τα 
οποία, κατά την κρίση μας, σηματοδοτούν την 
ποιότητα του πολιτικού άντρα με το πλούσιο 
αυτοδιοικητικό έργο. 
Το πρώτο αφορά την πρώτη εκλογική του 
νίκη. Ο τριαντάχρονος πολιτικός μηχανικός 
το 1982 πήρε μέρος για πρώτη φορά στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές με την παράταξη, 
που ο ίδιος δημιούργησε, και τις κέρδισε με 
8 ψήφους διαφορά! Η νίκη αυτή αποδείχτηκε 
καταλυτικής σημασίας. Εκλέχτηκε στη συνέ-
χεια και στις εκλογές του 1986 και του 1990 
και του 1994 διευρύνοντας τη διαφορά και 
εδραιώνοντας την παράταξή του.
Το δεύτερο σημείο αφορά το γεγονός ότι μετά 
από τρεις θητείες ως Κοινοτάρχης και μία ως 
Δήμαρχος Θέρμης, λίγο πριν τις εκλογές του 
1998, δήλωσε ότι δεν θα είναι πια υποψήφιος 
δήμαρχος και αποχώρησε παραχωρώντας 
την ηγεσία της παράταξης που δημιούργησε.
Ο θάνατος του Γιώργου Κουγιάμη σημαίνει 
και το τέλος μιας εποχής για το Δήμο Θέρμης… 
Του αφιερώνουμε το επόμενο άρθρο όπου 
σχολιάζουμε τις πολιτικές της σημερινής 
κυβέρνησης, οι οποίες έχουν απογυμνώσει 
την τοπική αυτοδιοίκηση από ουσιαστικές 
αρμοδιότητες και την έχουν φέρει σε επικίν-
δυνα δυσχερή οικονομική θέση. 

Ο  ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όλο και πιο κοντά φαίνεται να βρίσκεται η 
κυβέρνηση στην υλοποίηση ενός σχεδίου 
που έχει στόχο να απογυμνώσει την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Όλο και πιο πολύ διαφαίνεται 
η απόφασή της να χρησιμοποιεί την τοπική 
αυτοδιοίκηση ως ψηφοσυλλέκτη, επαίτη 
κι υπηρέτη της. Υπήρξε άλλωστε ιδιαίτερα 
σοκαριστική και ειλικρινής η δήλωση του 
κ. Πέτσα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου μας 
απευθύνθηκε λέγοντας ότι «στο τέλος ανα-
ρωτηθείτε όχι τι έκανε η κυβέρνηση για σας, 
αλλά τι θα κάνετε εσείς για την κυβέρνηση 
του τόπου!»
Πυκνές και δυσμενείς, οι πρόσφατες εξελίξεις 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και τελικά για 
τον δημότη! Το τελευταίο δίμηνο ήρθαν προς 
ψήφιση στο Δημ. Συμβ. ο προϋπολογισμός, 
τα δημοτικά τέλη και πραγματοποιήθηκε το 
Συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Η τοπική αυτοδιοίκηση στραγγαλίζεται, 
καθώς τα χρήματα που διαθέτει η κυβέρνηση 
μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων δεν 
επαρκούν. Οι εξαγγελίες της ηγεσίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του 
τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) δεν απάντησαν στο 
πώς θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό το έλλειμμα που έχει συσσωρευτεί από 
το 2020 έως το 2022 εξ αιτίας των λόγω κορω-
νοϊού αυξημένων δαπανών, της ενεργειακής 
κρίσης όσο και της εκτόξευσης των τιμών 
των πρώτων υλών για κατασκευαστικά έργα! 
Απεναντίας, επιβεβαιώνουν οι εξαγγελίες 
ότι οι δήμοι δεν πρόκειται να λάβουν για 
το 2023 τα υπεσχημένα 120 εκατ. ευρώ, καθώς 
αυτά δεν εγγράφηκαν στον κρατικό προϋ-
πολογισμό του νέου έτους. Αιφνιδιάστηκαν 
οι δήμαρχοι βλέποντας και μείωση κατά 5 
εκατ. ευρώ στην τακτική επιχορήγηση για 
το 2023 και μηδενική πρόβλεψη για την κάλυ-
ψη του ενεργειακού κόστους!
Όλο αυτό το διάστημα η ΚΕΔΕ -σε νομοσχέδια 
που την αφορούν- έχει υποβάλει 60 προτά-
σεις, εκ των οποίων ουδεμία ελήφθη υπόψη. 
Δεν καλύπτεται ούτε το κόστος για τα ώριμα 
ενεργειακά έργα των ενεργειακών κοινο-
τήτων των δήμων, αφού προηγήθηκαν οι 
μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι. Για την κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων προτρέπουν τους 
δήμους με νομοθέτημα να τα καλύψουν από 
τα ανταποδοτικά …
Ουδεμία λύση δόθηκε στο αδιέξοδο των 
τελών ταφής των απορριμμάτων! Κι ενώ το 
ΔΣ της ΚΕΔΕ πήρε απόφαση να το προσβάλει 
δια της δικαστικής οδού, δεν προχωρά… Η 
δε απειλή, ότι αν δεν υλοποιήσουν οι δήμοι 
τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων θα 
τις πάρουν ιδιώτες εργολάβοι για να τις κατα-
σκευάσουν και να τις δουλεύουν με καύση των 
απορριμμάτων του πράσινου κάδου, έλαβε 
τον τύπο νομοθετήματος! Δηλώνεται έτσι 
απροκάλυπτα ότι η πολιτική της κυβέρνησης 
είναι η καύση όλων των απορριμμάτων και 
η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής τους. Με την 
ανακύκλωση όμως βαλτωμένη σε σκάνδα-
λα και τις Μονάδες Επεξεργασίας ανολοκλή-

ρωτες, ποσοστό των απορριμμάτων μέχρι και 
80% αναπόφευκτα θα οδηγούνται με εντολή 
της κυβέρνησης προς καύση.
Η τοπική αυτοδιοίκηση ανέμενε από το ταμείο 
ανάκαμψης ότι θα έπαιρνε 2 δις, τώρα το 
ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 700.000.000 
και βλέπουμε ..
Επί αυτών προστίθεται φυσικά και παραμένει 
ως το μέγιστο άλυτο πρόβλημα η οικονομική 
κατάσταση των ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρή-
σεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης), καθώς 
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό 
κόστος, συσσωρεύουν χρέος!  Η κυβέρνηση 
δηλώνει ότι δεν έχει την κακή πρόθεση να τις 
ιδιωτικοποιήσει, ωστόσο τις αφήνει αβοήθη-
τες χωρίς χρηματοδότηση. Αναπόφευκτα ή 
θα πτωχεύσουν ή θα αυξήσουν υπέρογκα 
την τιμή του νερού καθώς ήδη το ενεργειακό 
κόστος για τις ΔΕΥΑ ξεπερνά τα 120.000.000.
Η παραπάνω αντιμετώπιση της τοπικής αυτο-
διοίκησης δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν τη 
βλέπει ως συνοδοιπόρο-συνεργάτη για την 
ανάπτυξη του τόπου και την αξιοποίηση 
σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων 
αλλά ως υπηρέτη των συμφερόντων της. 
Έχει αφεθεί η αυτοδιοίκηση να παλεύει για 
τη βιωσιμότητά της αλλά τέτοιες πολιτικές 
αντανακλαστικά επιβαρύνουν το δημότη! 
Τέλη ταφής απορριμμάτων, αύξηση της τιμής 
του νερού κλπ θα καταλήξουν τελικά να χρη-
ματοδοτηθούν από τις τσέπες των δημοτών.
Το χειρότερο είναι ότι έχει πετύχει η κυβέρ-
νηση να διασπάσει την ενότητα της αυτοδι-
οίκησης, αφού για πρώτη φορά μετά από 
δεκαετίες λειτουργίας του κεντρικού αυτο-
διοικητικού οργάνου της ΚΕΔΕ το ψήφισμα 
του συνεδρίου δεν εγκρίθηκε ομόφωνα.
Ταυτόχρονα ο πληθωρισμός  καλπάζει (12%), 
το καλάθι των καταναλωτών είναι άδειο, τα 
κόκκινα δάνεια αντιμετωπίζονται τελείως 
ανελαστικά και χιλιάδες πλειστηριασμοί είναι 
προ των πυλών, ενώ η αύξηση του κόστους 
ζωής έχει σαν αποτέλεσμα να απομένουν 
απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος και να 
δημιουργείται μια νέα γενιά οφειλετών κόκ-
κινων δανείων! Τι φταίει; Η κακοδαιμονία 
μας; Η ατυχία μας που έγινε πόλεμος; Φταί-
ει η ανεξέλεγκτη αισχροκέρδεια και ότι η 
κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, ενώ έχει ταμεία 
γεμάτα λόγω της αύξησης των φορολογικών 
εσόδων από τους φόρους κατανάλωσης 
καυσίμων και ΦΠΑ. Θησαυρίζει δηλαδή σε 
βάρος των πολιτών της η κυβέρνηση όχι όμως 
για να αναδιανέμει τον πλούτο ανάλογα με 
τις ανάγκες των πολιτών. 
Στο δήμο μας τώρα! Αν η διοίκηση, αν ο 
δήμαρχος δεν στηλιτεύει την πολιτική της 
κυβέρνησης στο τέλος μοιραία θα ταυτίζεται 
με αυτήν. Δεν θέλουμε διαπιστώσεις, θέλουμε 
διεκδικήσεις και αποτελέσματα. Τοποθέτησή 
μας και στη συζήτηση του προϋπολογισμού 
ήταν να ειπωθούν επιτέλους τα πράγματα με 
το όνομά τους, χωρίς φόβο: αυτή τη στιγμή οι 
δήμοι έχουν κηρύξει μερική στάση πληρω-
μών! Μονομερώς έχουν αποφασίσει να μην 
πληρώνουν το πολύ μεγάλο ποσό του τέλους 
ταφής απορριμμάτων. Μονομερώς αποφάσισε 
ο Δήμος μας να μην πληρώνει η ΔΕΥΑ τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής συσσωρεύοντας χρέος. Και 
μιλάμε για τη διαχείριση του νερού! Του πιο 
ευαίσθητου δημόσιου αγαθού που έχουμε στα 
χέρια μας ως δήμος. Στον προϋπολογισμό δεν 
έχει προϋπολογιστεί η αύξηση για το Δήμο 
του κόστους των αγαθών και υπηρεσιών, 
η αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω 
αύξησης των τιμών ενέργειας, η αύξηση 
ποσών σε προμήθειες, στο πετρέλαιο, σε 
καύσιμα των οχημάτων, στα δημόσια έργα. 
Τα ποσά που θα λείψουν είναι κρίσιμα ….. Η 
διοίκηση με τον προϋπολογισμό προσποιείται 
ότι ελλείμματα δεν υπάρχουν!  Προϋπολογίζει 
ότι θα έχει το 2023 περισσότερα έσοδα από 
το 2022, αλλά πώς θα επιτευχθεί αυτό; Στα 
έσοδα καταγράφεται ποσό12.204.100€ ως 
εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
έσοδα παρελθόντων ετών. Από το ποσό αυτό 
από πέρσι εισπράχθηκαν μόνο 325.900€! 
Με τα έξοδα βέβαια και τα έσοδα πιθανά, 
πώς θα καλυφθεί ο δήμος; Η πολιτική που 
ακολουθούν δεν μας βρίσκει σύμφωνους! 
Η διοίκηση του Δήμου μας δεν μας πείθει 
ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα υλοποιηθεί, 
διότι δεν έχει λάβει υπόψη του την ζοφερή 
πραγματικότητα.
Θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση ισότιμο 
συνομιλητή, να δίνει λύσεις στα προβλήματα, 
να είναι ανεξάρτητη και να μην ανέχεται την 
απαξίωση!
Θέρμη 19-12-2022

Το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στα τέλη 
Νοεμβρίου, στον Βόλο, πραγματοποι-

ήθηκε σε μια ιδιαίτερη και κρίσιμη χρονική 
συγκυρία για την Αυτοδιοίκηση, αλλά και 
για τη χώρα. Λόγω της συγκυρίας υπήρξε 
πολύ μεγάλη συμμετοχή των αιρετών του 
Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης καθώς η ατζέντα 
του συνεδρίου ήταν “βαριά”, με κυρίαρχο 
θέμα το μοντέλο κατανομής των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων. 
Επειδή, δε, το συνέδριο αυτό ήταν το τελευ-
ταίο της δημοτικής περιόδου η οποία περί-
που ταυτίζεται και με την κυβερνητική 
περίοδο, έγινε και από τους υπουργούς 
ένας μίνι απολογισμός του κυβερνητικού 
έργου σε σχέση με την αυτοδιοίκηση. Έτσι, 
απολογιστικά θα συμφωνούσαμε ότι η 
κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματι-
κά το ζήτημα της κυβερνησιμότητας των 
δήμων, ειδικά για όσους δήμους που, λόγω 
απλής αναλογικής δεν είχαν πλειοψηφία 
οι δήμαρχοι στο δημοτικό συμβούλιο. 
Αυτό βέβαια, δημιούργησε και κάποιες 
υπερβολές με αποτέλεσμα να κριθούν 
αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας. 
Το δεύτερο σημαντικό είναι η ψήφιση 
του εκλογικού συστήματος με την εκλογή 
δημάρχου με 43% και ενιαίο παραταξια-
κό ψηφοδέλτιο για δημοτικά και τοπικά 
συμβούλια καθώς και εκλογή προέδρων 
τοπικών κοινοτήτων από την παράταξη του 
δημάρχου. Κατανοούμε την εφαρμογή του 
43% γιατί ήταν προεκλογική δέσμευση της 
κυβέρνησης όμως η παράταξή μας διαφωνεί 
και επιμένει στην πάγια αυτοδιοικητική 
θέση τής αυξημένης νομιμοποίησης του 
51%. Συμφωνούμε με το ενιαίο παραταξιακό 
ψηφοδέλτιο και διαφωνούμε με την εκλογή 
προέδρων στα τοπικά συμβούλια από την 
παράταξη του δημάρχου, προτείνοντας 
να εκλέγεται πρόεδρος ο υποψήφιος της 
δημοτικής παράταξης που έχει την τοπική 
πλειοψηφία. 
Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι 
στη διάρκεια αυτής της δημοτικής περιόδου 
υπήρξαν αρκετά χρηματοδοτικά εργαλεία, 
ωστόσο, πολλοί πόροι δεν κατέστη δυνατόν 
να αξιοποιηθούν λόγω της υποστελέχωσης 
των υπηρεσιών των δήμων. Στο γενικότε-
ρο πλαίσιο, η κυβέρνηση προσπάθησε με 
διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις της να 
λύσει μια σειρά θεσμικά προβλήματα και 
σε ορισμένες περιπτώσεις το κατάφερε. 
Δυστυχώς όμως, απ’ ό,τι αποδείχθηκε, δεν 
διέθετε την πολιτική βούληση να αναβαθ-
μίσει την Αυτοδιοίκηση σε τέτοιο βαθμό 
ώστε να πλησιάσει τα επίπεδα στα οποία 
βρίσκεται η ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση, αλλά 
και για να μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο 
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του νέου 
αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Τρανή 
απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι ο Α’ βαθμός 
Αυτοδιοίκησης δεν συμμετέχει ούτε κατ’ 
ελάχιστο στο σχεδιασμό της κατανομής 
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά 
λειτουργεί και σαν παρίας σε σχέση με 
τον Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης αφού δεν 
συμμετέχει ούτε στο σχεδιασμό για την 
κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ. Επίσης, 
δεν υπάρχει καμία διακριτή χρηματοδό-
τηση ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Φωτεινή εξαίρεση το πρόγραμμα για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων, στο 
σχεδιασμό του οποίου συμμετείχαν μάλιστα 
και οι δήμοι, έπειτα από πρωτοβουλία του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Παράλληλα, ελάχιστα μόνον βελτιώθηκε 
η καταστατική θέση των αιρετών του Α’ 
βαθμού Αυτοδιοίκησης. 
Όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, η παράλειψη από τον εκπρόσωπο του 
ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο, οποιασδήποτε νύξης 
στην απλή αναλογική και η αναφορά του 
μόνο στην πάγια θέση άλλων κομμάτων 
για το 51%, αποτελεί έμμεση αναγνώριση 
του χάους που προκάλεσε η καθιέρωσή της 
στις εκλογές του 2019. Η δε αναφορά περί 
της “δυνατότητας των τοπικών κοινωνιών 
να εκφράζονται ελεύθερα”, στο βαθμό 

που υπονοείται να υπάρχει δυνατότητα 
συγκρότησης αυτόνομων κοινοτικών 
ψηφοδελτίων, χωρίς καμία διασύνδεση με 
τα δημοτικά ψηφοδέλτια των υποψηφίων 
δημάρχων, είναι προβληματική. Θεωρούμε 
πως η θέση αυτή είναι λάθος καθώς τρο-
φοδοτεί τον τοπικισμό και τον λαϊκισμό, με 
προέδρους και τοπικά συμβούλια οι οποίοι 
θα διατείνονται ότι όσα καλά γίνονται στον 
τόπο τους από τον δήμο τα κάνουν οι ίδιοι 
και για όσα δεν γίνονται να επιρρίπτουν την 
ευθύνη στους δημάρχους. Μια τέτοια λογική 
οδηγεί στο ξήλωμα του “Καλλικράτη” και 
στην επιστροφή στην παλιά εποχή των 
διάσπαρτων και αδύναμων κοινοτήτων. 
Στο μείζον θέμα του συνεδρίου που ήταν 
το νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ, προ-
κειμένου να αντικατασταθεί το σημερινό 
που είναι άδικο και αναποτελεσματικό, 
έγινε πολλή σοβαρή δουλειά, καρπός της 
επεξεργασίας της ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία 
με επιστημονικούς φορείς. Το νέο μοντέλο 
είναι δίκαιο καθώς μειώνει τη βαρύτητα 
του πληθυσμιακού συντελεστή από το 
92% που είναι τώρα, στο 65% με 70%, 
συνυπολογίζοντας και άλλους παράγοντες 
όπως το ελάχιστο κόστος των υπηρεσιών 
που πρέπει να παρέχει ένας δήμος, το 
μέγεθος αλλά και την κατηγοριοποίηση 
της έκτασής του (δασική, αγροτική, ορεινή, 
νησιωτική) κ.ο.κ. Το μοντέλο αυτό όμως 
για να εφαρμοστεί προϋποθέτει αύξηση 
των ΚΑΠ κατά τουλάχιστον 15% ή άλλως 
350 εκατ. το χρόνο, κάτι το οποίο το είχε 
υποσχεθεί η κυβέρνηση αλλά το πήρε πίσω. 
Έτσι, το νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ 
παραπέμπεται για το 2024. 
Το συνέδριο απασχόλησαν και μια σειρά 
άλλα σοβαρά θέματα για τα οποία οι θέσεις 
μας είναι οι εξής:
Οι ΔΕΥΑ έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομι-
κή θέση εξ αιτίας της τεράστιας αύξησης του 
ενεργειακού κόστους. Τα συσσωρευμένα 
χρέη των ΔΕΥΑ αγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ. 
Γι’ αυτό απαιτείται η θέσπιση ειδικού καθε-
στώτος ενίσχυσης για τη χρηματοδότησή 
τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, με 
τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ. Η υπόσχεση 
για απόδοση μέχρι σήμερα μόλις 20 εκατ. 
ευρώ, δεν λύνει το πρόβλημα και αναγκάζει 
τους δήμους να προχωρήσουν σε αυξήσεις. 
Η θέση για αναστολή ως το τέλους του 2023 
της επιβολής του Τέλους Ταφής Απορριμ-
μάτων δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Το 
ΤΤΑ με τη σημερινή του μορφή πρέπει να 
καταργηθεί. Αντ’ αυτού να θεσπιστούν 
κίνητρα και αντικίνητρα για όσους προ-
χωρούν ή μένουν πίσω στην υλοποίηση 
έργων και δράσεων όσον αφορά την ορθή 
διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν μπο-
ρούν να εφαρμόζονται οριζόντια μέτρα 
προς όλους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
οι προσπάθειες που καταβάλλει ο κάθε 
δήμος και ο κάθε αρμόδιος φορέας. 
Να δοθεί στους δήμους η δυνατότητα 
να δημιουργήσουν τα δικά τους αιολικά 
και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και να 
χρηματοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση για να 
προχωρήσουν σε αυτές τις επενδύσεις.
Να προχωρήσει άμεσα ο προγραμματισμός 
νέων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, 
να δοθεί μόνιμη και δίκαιη λύση στο ζήτημα 
του προσωπικού που στελεχώνει το Πρό-
γραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και να παραταθεί 
για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη το Πρό-
γραμμα πλησίον σύνταξης 55-67.
Να στελεχωθούν οι δήμοι με Δημοτική 
Αστυνομία, καθώς χωρίς αυτήν δεν θα 
μπορούν να ανταποκριθούν αρμοδιότητες 
παλιές αλλά και πρόσφατες που τους έχουν 
δοθεί , όπως αυτές για τα ζώα συντροφιάς.
Εν κατακλείδι, η Αυτοδιοίκηση, πέρα από 
το ότι βοηθήθηκε να λειτουργήσει, δεν 
αναβαθμίστηκε ως βαθμίδα διοίκησης, 
ούτε αυτοί που την υπηρετούν. Παρά τα 
δειλά βήματα που κατατείνουν στη διευ-
κόλυνση της λειτουργίας της, το πολιτικό 
μοντέλο διοίκησης παραμένει στάσιμο και 
χωρίς καμία προοπτική να προσεγγίσει τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. 



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 29Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Π Α Ρ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Καλές γιορτές σε όλους

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Αγαπητοί συνδημότες, Αγαπητές 
συνδημότισσες,

Μέρες που είναι θα θέλαμε ως 
παράταξη να ευχηθούμε σε 
όλους σας τα καλύτερα! Να 

είστε πρώτα από όλα καλά στην υγεία σας 
εσείς και το οικογενειακό σας περιβάλλον 
και στη συνέχεια να έχετε ότι καλύτερο 
επιθυμείτε μέσα στο 2023. Αν και τα 
δύσκολα χρόνια δεν έχουν τελειώσει και 
συνεχώς κάτι καινούργιο βγαίνει για να 
μας δυσκολέψει όλους στην καθημερινό-
τητα, πρέπει να αισιοδοξούμε ότι κάποια 
στιγμή θα βγούμε από το τούνελ. Πρώτα 
η οικονομική κρίση, μετά ο κορονοϊός 
και τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, που 
έφερε μαζί του την ενεργειακή κρίση στην 
Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας. Να 
ευχηθούμε λοιπόν σε όλους ευτυχισμένο 
το νέο έτος 2023! Και καλές γιορτές με 
υγεία και αγάπη. 

Ωστόσο ακόμη και τούτες τις γιορτινές 
μέρες δεν μπορούμε να μην κάνουμε 
κριτική στα κακώς κείμενα του Δήμου 
μας. Που δεν είναι και λίγα ε; 

ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Το τι γίνεται στους δρόμους των κοινο-
τήτων του Δήμου Θέρμης με τις λακκού-
βες δεν λέγεται! Λόγω των συνδέσεων 
των κατοικιών για το αέριο και για την 
αποχέτευση έχουν καταστραφεί πολλοί 
δρόμοι και παράδρομοι. Και έχουν επι-
σκευαστεί επιπόλαια με αποτέλεσμα να 
χαλάνε συνέχεια από τις βροχές και τα 
φορτηγά που περνούν. Γεμίσαμε δρόμους 
επικίνδυνους και για τους ανθρώπους και 
τα αυτοκίνητα. Είναι πραγματικά ντροπή 
να ζεις σε μια από τις κοινότητες του 
Δήμου Θέρμης στο σωτήριο έτος 2022 
και το αυτοκίνητο σου να καταστρέφεται 
καθημερινά από τις λακκούβες στους 
δρόμους του Δήμου που έχουν γεμίσει 
μπαλώματα. Φωνάζουμε γι αυτό εδώ και 
χρόνια αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Ένα 
άλλο σοβαρό θέμα για την ασφάλεια όλων 
είναι οι διαγραμμίσεις στους δρόμους 
που δεν υπάρχουν! Ήρθε ο χειμώνας, 
οι δρόμοι θα καλυφθούν από χιόνι και 
κανείς δεν θα ξέρει που είναι ο δρόμος 
λόγω της έλλειψης διαγραμμίσεων. Ένα 
άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η σήμανση 
με τις πινακίδες. Κάποιες είναι πολύ παλιές 
και έχουν πέσει, άλλες είναι δεμένες σε 
κολόνες της ΔΕΗ και άλλες πολλές τις 
έχουν πάρει. Με αποτέλεσμα να είναι 
μονόδρομος, να έρχεται αυτοκίνητο, να 
απαγορεύεται αριστερά ή δεξιά, να μην 
υπάρχουν πινακίδες και να διαπληκτίζο-
νται οι οδηγοί των αυτοκινήτων μεταξύ 
τους, εικόνες όχι όμορφες για τον Δήμο 

μας. Με λίγα χρήματα το πρόβλημα αυτό 
μπορεί να διορθωθεί και να μπουν παντού 
καινούργιες πινακίδες σε σημεία που είναι 
ορατές σε όλους. Καλή πρόθεση θέλει 
από τους διοικούντες τον Δήμο.

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΑΝΤΟΥ! 

Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η καθαριότη-
τα στο Δήμο μας. Το έχουμε ξαναπεί απα-
ράδεκτη κατάσταση στις κοινότητες με 
σκουπίδια παντού και τους κάδους γεμά-
τους. Τα απορριμματοφόρα τι κάνουν; 
Ειδικά το Σαββατοκύριακο δεν περνάνε 
και οι κάδοι γεμίζουν σκουπίδια παντού! 
Αλλά και αρκετές Δευτέρες δεν περνάνε 
να μαζέψουν τα σκουπίδια και μέχρι τώρα 
που ο καιρός ήταν καλός μύριζαν παντού 
και είναι εστία μόλυνσης για όλους τους 
ανθρώπους που κατοικούν στις κοινότη-
τες του Δήμου Μίκρας. Κάντε κάτι κύριοι 
του Δήμου! Δεν είναι δυνατόν να μην 
μαζεύονται καθημερινά τα σκουπίδια 
ενώ μπαίνουμε στο 2023. 

ΤΟ ΓΙΟΦΎΡΙ ΤΗΣ...ΑΡΤΑΣ! 

Και φυσικά το πρόβλημα 15.000 κατοίκων 
Πλαγιαρίου και Τριλόφου. Το πρόβλημα 
της οδού Περικλέους που ενώνει τις δύο 
κοινότητες Πλαγιάρι και Τρίλοφο. Ένα 
θέμα που δεν έχει λύσει ο Δήμος και με 
συνεχείς καθυστερήσεις βάζει το έργο 
πίσω, ενώ θα έπρεπε να είναι πρώτη 
προτεραιότητα για τον Δήμαρχο που 
δείχνει αδιαφορία κι αφού έχετε πάρει 
εδώ και δύο χρόνια 2660000€ από την 
κυβέρνηση για το έργο. Με αποτέλεσμα 
να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι και να 
κάνουν γύρο 5 χιλιομέτρων από ακα-
τάλληλο δρόμο και ενώ έχουν γίνει ουκ 
ολίγα ατυχήματα στο δρόμο αυτό που 
δεν έχει φωτισμό, δεν έχει σήμανση, δεν 
έχει διαγράμμιση, δεν έχει τίποτα εκτός 
από λακκούβες επικίνδυνες να ρίξουν το 
αυτοκίνητο στα χωράφια. 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ! 

Σας κουράσαμε αλλά έπρεπε να τα επι-
σημάνουμε για άλλη μια φορά μήπως 
και φιλοτιμηθεί ο Δήμαρχος και κάνει 
κάτι για τα χωριά μας. Σας ευχόμαστε 
για μια ακόμη φορά ευτυχισμένο το νέο 
έτος 2023! Υγεία και ευτυχία σε όλους και 
όλες τους δημότες του Δήμου Θέρμης! 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Η παράταξη
“Ο Δήμος μας Αύριο”

εύχεται
καλές γιορτές
σε όλους τους 

δημότες Θέρμης
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Καταλαβαίνουμε πολύ καλά  την 
ανάγκη να κατασκευαστούν 
γήπεδα, προπονητικά κέντρα 

και αθλητικές εγκαταστάσεις και 
δίνουμε αγώνα σε όλη τη χώρα για 
αυτό σε δήμους, περιφέρειες, βουλή 
και βέβαια στους φορείς. Μόνο που 
στη δική μας αντίληψη αυτό πρέπει 
να γίνεται  με ευθύνη του κράτους και 
αυτά να είναι περιουσία κρατική και 
δημοτική με λόγο και των σωματείων 
και όχι πεδίο κερδοφορίας του εκά-
στοτε επιχειρηματία. 
Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ως ΚΚΕ 
και ως Λαϊκή Συσπείρωση  ότι όχι 
μόνο συμφωνούμε, αλλά και ενθαρ-
ρύνουμε να παραχωρούνται δημόσιες 
εκτάσεις, δημόσια γη, προκειμένου να 
κατασκευάζονται αθλητικές εγκατα-
στάσεις και γήπεδα για τις ανάγκες 
και του μαζικού αθλητισμού όλων 
των ηλικιών, αλλά και τις ανάγκες του 
αγωνιστικού, του σωματειακού αθλη-
τισμού. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, 
άλλωστε, αποτελούν την πιο βασική 
προϋπόθεση και για την ανάπτυξη 
όλων των αθλημάτων και για την καλ-
λιέργεια του αθλητισμού ως στάσης 
ζωής. 
Ασφαλώς και συμφωνούμε ότι κάθε 
ομάδα πρέπει να έχει αθλητικές εγκα-
ταστάσεις για τις ανάγκες της, ιδιαί-
τερα μάλιστα όταν πρόκειται για ένα 
ιστορικό και μαζικό σωματείο, όπως 
ο ΠΑΟΚ, που λειτουργεί αγωνιστικά 
τμήματα σε όλα σχεδόν τα αθλήματα, 
και βέβαια μια ποδοσφαιρική ομάδα η 
οποία πρωταγωνιστεί. 
Μόνο που εμείς, ως ΚΚΕ, θεωρούμε 
ότι την ευθύνη για όλα αυτά πρέπει 
να την έχει το κράτος, σε συνεργα-
σία ασφαλώς με τους αντίστοιχους 
φορείς, δήμους, αθλητικές ομοσπον-
δίες και σωματεία. Είμαστε αντίθετοι 
το κουμάντο σε όλα αυτά να το έχουν 
οι επιχειρηματίες, οι ανώνυμες εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στον 
αθλητισμό, γιατί είμαστε συνολικά 
αντίθετοι με την επιχειρηματική 
δράση στο ποδόσφαιρο και γενικό-
τερα στον αθλητισμό. Είναι η επιχει-
ρηματική δράση που ως γνωστόν 
δεν έχει παρά μονάχα ένα κίνητρο: 
Το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτήν την 
αντίθεσή μας - τα «κλειδιά» και το 
κουμάντο δηλαδή των γηπέδων να τα 
έχουν εταιρείες - την εκφράσαμε για 
όλες τις περιπτώσεις, παραδείγματος 
χάριν για την ΑΕΚ και για τη Λάρισα.
Να θυμίσουμε εδώ τι έγινε στη Λάρι-
σα. Φτιάχτηκε ένα σύγχρονο γήπεδο 
για την ομάδα. Μόλις αποχώρησε ο 
πρώην ιδιοκτήτης της, για να μην εκδι-
ωχθεί η ομάδα από αυτό το γήπεδο, 
κλήθηκε να πληρώνει ενοίκιο στον 
ιδιοκτήτη για ένα γήπεδο που κατά τ’ 
άλλα έγινε για αυτήν την ομάδα.
Η επένδυση αυτή δεν εξυπηρετεί 
αποκλειστικά αθλητικούς σκοπούς 
του σωματείου του ΠΑΟΚ και του 
λαού της περιοχής, αλλά έχει κυρίως 
επιχειρηματική διάσταση. Για αυτό 
και προβλέπονται άλλες χρήσεις, 
όπως ξενώνες, εστιατόρια, καταστή-
ματα κλπ.
Έχουμε, ακόμη, σοβαρές επιφυλάξεις 
για τη δέσμευση σε ιδιωτική επιχει-
ρηματική χρήση δημοτικής γης 200 
στρεμμάτων για 50 χρόνια.
Και επειδή πολύς λόγος γίνεται για την 

ανάπτυξη και το όφελος της περιοχής, 
δηλώνουμε ότι για τον λαό ανάπτυξη 
δεν είναι να βλέπει από μακριά τα τις 
εγκαταστάσεις στις οποίες δεν θα 
έχει πρόσβαση, ούτε οι όποιες θέσεις 
εργασίας με χαμηλούς μισθούς. 
Αυτό που βλέπουμε εμείς ως λύση 
είναι να φτιαχτούν αθλητικές εγκατα-
στάσεις στην περιοχή με την ευθύνη 
του κράτους και του δήμου, συμπε-
ριλαμβανομένου δημοτικού κολυμ-
βητηρίου, αφού πρόκειται για δημο-
τική έκταση, για να καλύπτονται οι 
ανάγκες των συλλόγων, αλλά και των 
κατοίκων της περιοχής μας.
Για όλους αυτούς τους λόγους τοποθε-
τούμαστε δηλώνοντας «παρών». 
Θέρμη, 14/12/2022

Ασφαλή είσοδο και έξοδο μαθητών, 
γονιών, εκπαιδευτικών του 2ου Δ.Σ. Ν. 
Ραιδεστού
Έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε 
που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2ο 
Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ραιδε-
στού, σε ένα ενοικιαζόμενο κτήριο, 
στα λουτρά Θέρμης. Και η προσωρι-
νή τότε λύση  έγινε μόνιμη, αφού η 
κατασκευή νέου κτηρίου αντιμετωπί-
ζεται ως μακρινό σχέδιο. Μόλις πριν 2 
χρόνια χαρακτηρίστηκε οικόπεδο. 
Για την πρόσβαση στο σχολείο και 
την αποχώρηση από αυτό δεκάδες ΙΧ, 
αλλά και τα λεωφορεία μπαίνουν και 
βγαίνουν με μεγάλο βαθμό επικινδυ-
νότητας στην εθνική οδό Θεσσαλο-
νίκης -Πολυγύρου. Τις ώρες αιχμής 
δεκάδες μαθητές και γονείς βρίσκο-
νται πεζοί στην εσοχή που βρίσκεται 
κολλητά στην Ε.Ο. Το ότι δεν έχει 
συμβεί κάποιο τραγικό ατύχημα, οφεί-
λεται σε μεγάλο βαθμό στην τύχη.  
Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των 
εκάστοτε ΔΣ του συλλόγου  γονέων, 
αλλά  και δικές μας παρεμβάσεις και 
προτάσεις δε λήφθηκε κανένα μέτρο 
για την ασφάλεια των μαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονιών. Δήμος, 
Περιφέρεια, Τροχαία, Διεύθυνση 
εκπαίδευσης πρέπει να σκύψουν 
άμεσα πάνω στο πρόβλημα και να 
δώσουν λύση. Ιδιαίτερα ο Δήμαρχος 
Θέρμης έχει ευθύνη να παρέμβει σε 
κάθε αρμόδιο φορέα, για να βρεθεί 
λύση έστω και τώρα, 14 χρόνια μετά.
Η δημιουργία κυκλικού κόμβου ή η 
τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη 
που θα λειτουργεί κατά τις ώρες άφι-
ξης και αποχώρησης είναι μια λύση 
που θα επέτρεπε την ασφαλή είσοδο 
και έξοδο, η τοποθέτηση κιγκλιδωμά-
των κατά μήκος της εσοχής θα έδινε 
μια επιπλέον προστασία, η μεταφορά 
της πύλης εισόδου και του παρκινγκ 
πιο  κάτω επίσης. Ίσως θα μπορούσαν 
να βρεθούν και άλλες λύσεις. Άμεσα 
όμως! Πριν θρηνήσουμε κάποιον!

Ερωτάται ο κος Δήμαρχος τι προτίθε-
ται να κάνει για το θέμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Φάνης Καρκατζούνης
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου
Η τοπική σύμβουλος Νέας Ραιδεστού 
Ειρήνη Κυριακίδου                                               
Νέα Ραιδεστός, 17 Νοεμβρίου 2022

Το νομοσχέδιο – ταφόπλακα 
για τη δημόσια περίθαλψη 
και το ΕΣΥ δεν θα περάσει

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Η κυβέρνηση με ένα μπαράζ νομο-
σχεδίων προχωρά μια σειρά από 
μέτρα στο χώρο της υγείας, που 

προωθούν αντιδραστικές αναδιαρθρώ-
σεις. Ο συνολικός στόχος είναι η πλήρης 
μετατροπή της υγείας σε εμπόρευμα και 
η ενίσχυσης της κερδοφορία του ιδιωτι-
κού τομέα.
Με το τελευταίο νομοσχέδιο μετατρέ-
πει το ΕΣΥ από δημόσιο σε ιδιωτικό και 
εκχωρεί στον ιδιωτικό τομέα ακόμα 
περισσότερους τομείς-λειτουργίες του 
δημόσιου συστήματος.
Θεσμοθετείται η πρόσληψη ιδιωτών, 
ειδικευμένων γιατρών με εργασιακή 
σχέση μερικής απασχόλησης στα δημόσια 
νοσοκομεία, αλλά και το αντίστροφο, 
δηλαδή ήδη υπηρετούντες ειδικευμένοι 
γιατροί ΕΣΥ να μπορούν να συνεργάζο-
νται με ιδιωτικές κλινικές. Στην ουσία, με 
τον τρόπο αυτό καταργείται νομοθετικά 
η πλήρης και αποκλειστική απασχόλη-
ση των γιατρών στο ΕΣΥ, που αποτελεί 
ιδρυτική αρχή του ΕΣΥ και κατά συνέπεια 
καταργείται και τυπικά το ΕΣΥ.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα ιδι-
ωτικά απογευματινά χειρουργεία, πλη-
ρωμένα από την τσέπη των ασθενών 
διαμορφώνουν και επίσημα ως κριτήριο 
για την αντιμετώπιση του ασθενή όχι την 
κρισιμότητα της κατάστασής του αλλά το 
πορτοφόλι του.
Αυτονόητα «πακέτο» με το προηγούμενο 
πηγαίνει και η κλιμάκωση του ασφυκτικού 
κομματικού, κυβερνητικού ελέγχου στις 
θέσεις επιστημονικής ευθύνης (δηλαδή 
της επιλογής των γιατρών που ασκούν 
καθήκοντα συντονιστή διευθυντή σε κάθε 
κλινική ή εργαστήριο) με διάφορες φωτο-
γραφικές διατάξεις του νομοσχεδίου.
Τι και αν οι ασφαλισμένοι μπορεί να έχουν 
πληρώσει για δεκαετίες δυσβάσταχτες 
ασφαλιστικές εισφορές. Θα υποχρεώ-
νονται να βάζουν το χέρι βαθιά στην 
τσέπη, όταν χρειαστούν τις υπηρεσίες 
των νοσοκομείων που μόνο κατ΄ όνομα 
θα είναι δημόσια.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο 
θεσμός του προσωπικού γιατρού. Σε 
αυτό το σχεδιασμό για την πρωτοβάθμια 
υγεία συμπυκνώνονται πολλά στοιχεία 
της κυρίαρχης σήμερα αντίληψης για το τι 
είναι υγεία και πώς προσφέρεται. Η υγεία 
παρουσιάζεται σαν ατομική ευθύνη, απο-
γυμνωμένη από τις κοινωνικές συνθήκες 
ζωής και περίθαλψης. Ατομική ευθύνη 
του ασθενούς, ο οποίος και τιμωρείται 
με αύξηση κόστους συμμετοχής σε φάρ-
μακα, εξετάσεις, νοσήλια και περιορισμό 
επισκέψεων. Ατομική ευθύνη και του 
«προσωπικού» γιατρού, του γιατρού-α-
τόμου ο οποίος έχει μόνος του την ευθύνη 
για 2.000 άτομα χωρίς συνεργάτες και 
κέντρα αναφοράς. Ο στόχοι είναι : πρώτον 
η μείωση του κόστους της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης, εις βάρος της δημόσιας 
υγείας, δεύτερον να καλλιεργήσει τη 
λογική στους ασθενείς ότι τα προβλήματα 
τους θα τα αντιμετωπίζουν «ιδιωτικά» 
και τρίτον τη φτωχοποίηση του ιδιώτη 
αυτοαπασχολούμενου γιατρού προς 
όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων.
Επιπλέον, οι περικοπές δαπανών για την 
Υγεία που προβλέπει ο νέος προϋπολο-
γισμός της κυβέρνησης θα σημαίνουν 
ότι και στη νέα χρονιά α συνεχιστούν οι 
τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και 
υγειονομικό εξοπλισμό.

Τα παραπάνω δεν είναι καθόλου «κεραυ-
νός εν αιθρία» βέβαια. Η σημερινή 
κυβέρνηση της ΝΔ έχει εκδηλώσει και 
με προηγούμενες ρυθμίσεις την ξεκάθαρη 
πρόθεσή της να καταργήσει κάθε έννοια 
δημόσιας δωρεάν περίθαλψης. Όμως και 
η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ έστρωσε διάπλατα τον δρόμο στην 
σημερινή με την πολιτική της στο θέμα 
της υγείας. Τα όσα συμβαίνουν σήμερα 
είναι κλιμάκωση της ίδια μνημονιακής, 
αντιλαϊκής πολιτικής που βιώνουμε τα 
12 τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερ-
νήσεις, της πολιτικής που υπηρετεί τους 
στόχους δημοσιονομικής πειθαρχίας 
και τις πολιτικές της ΕΕ και εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα των ιδιωτικών ομίλων 
στην Υγεία.
Η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ δεν θα περά-
σει!!! Απόσυρση του νομοσχεδίου τώρα!!!
Αγωνιζόμαστε για :
• Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και 

υψηλού επιπέδου υγεία
• Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, προσλή-

ψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προ-
σωπικού με μόνιμες και σταθερές 
σχέσεις εργασίας και μονιμοποίηση 
συμβασιούχων, ΜΕΘ, εξοπλισμός, 
άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων 
και δημιουργία νέων

• Λεφτά για τη δημόσια υγεία όχι για 
τον πόλεμο και την αστυνομοκρατία

• Ενιαίο δημόσιο και χωρίς αντίτιμο 
σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας με δομές, σε κάθε γειτονιά, 
στελεχωμένες σε ιατρικό και παρα-
ϊατρικό προσωπικό, με βάρος στην 
πρόληψη. Όπου κάθε άνθρωπος θα 
αντιμετωπίζεται ως ψυχοσωματική 
ολότητα, σε ενότητα με τις κοινωνι-
κές, ταξικές συνθήκες και τον κόσμο 
που τον περιβάλλει

• Να περάσει στο δημόσιο ο ιδιωτικός 
τομέας υγείας, ο οποίος θησαυρίζει 
από το δράμα των λαϊκών ανθρώπων

• Δωρεάν φάρμακα, εξετάσεις, οδοντι-
ατρική περίθαλψη, φυσικοθεραπείες, 
γυαλιά, ακουστικά, ορθοπεδικά βοη-
θήματα, ιαματικά λουτρά, τοκετοί, 
εξωσωματικές για όλους και όλες

• Δωρεάν δημόσιες δομές για την φρο-
ντίδα και νοσηλεία ηλικιωμένων 
με ανίατες ασθένειες ενάντια στην 
ντροπή και την αισχροκέρδεια των 
ιδιωτικών γηροκομείων

Κι όμως δεν έχει περάσει πολύς καιρός 
που ο λαός που βρέθηκε και βρίσκεται 
αντιμέτωπος με την πανδημία covid19 
και ο περισσότερος κόσμος συνειδητο-
ποίησε πόσο αναγκαίο είναι ένα ισχυρό 
και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας 
που να μπορεί να περιθάλψει δωρεάν 
όλους όσους έχουν ανάγκη.
Κοινός αγώνας των εργαζόμενων στα 
νοσοκομεία με όλους τους άλλους εργα-
ζόμενους και τη νεολαία!!! 
Οι δεκάδες χιλιάδες θάνατοι, λόγω έλλει-
ψης ΜΕΘ, έλλειψης πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας και συνολικά της τραγικής 
κατάστασης του ΕΣΥ αλλά και οι χιλιάδες 
ζωές που σώθηκαν χάρη στην ηρωική 
προσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών 
έδειξαν πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο λαός 
ένα πραγματικά δημόσιο αναβαθμισμένο 
σύστημα υγείας.

Τοποθέτηση για την 
μακροχρόνια μίσθωση 
200 στρεμμάτων
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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
Ένωση Επαγγελματιών 
Μίκρας 
Τ 6948052400
Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών
«ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»
T 6942217799
Εφημερίδα Άποψη
T 2310486868

ΘΕΡΜΗ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313300746
ΚΑΠΗ Θέρμης
T 2310466534
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
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
Σύλλογος εθελοντών
Ανανηπτών
Τ 6937209514, 6948624605
Γραφείο Κοινότητας
T 2392030210
ΚΑΠΗ Τριλόφου
T 2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
T 2392064360

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
Σύλλογος εθελοντών 
Ανανηπτών  
Τ 6937209514, 6948624605 
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
T 6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων
T 6973355400
Σύλλογος Φίλων Κρητικής
Παράδοσης (Ξαστεριά)
T 6937301703
Σύλλογος Σερραίων 
κατοίκων δήμου Θέρμης 
Τ 6983498276 

Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» 
(Τριάδι)
T 6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
T / F  2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
T 2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής
T 2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
T 2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
T 6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
T 2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
T 2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
T 6948538937
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
T 6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
T 2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
T 6938033817
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μονοπηγάδου
Τ 6944.430246
Εκπολιτιστικός – 
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Λακκιάς 
Τ 6972.270575
Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας 
«Ο Ευμένης» (Καρδία) 
Τ 6972.234241
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Εκκενώθηκε από τους καταληψίες 

κτίριο του δήμου Θέρμης

είχε ενιαίο χρωματισμό στις όψεις (ώχρα λερωμένη από 
το χρόνο) με γκρεμισμένους σοβάδες τμηματικά στην όψη, 
ενώ οι σιδεριές και τα παραθυρόφυλλα των ανοιγμάτων 
είχαν άλλο χρώμα. Πρόθεση του δήμου ήταν η ανάπλαση 
και η αλλαγή χρήσης χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβά-
ρυνση και η αξιοποίηση για απόδοση εσόδων. Γι αυτό και 
έγινε προσπάθεια η πρόταση της μελέτης να σέβεται όσο 
το δυνατό την αισθητική του κτιρίου (καμιά αλλαγή των 
επί μέρους μορφολογικών στοιχείων, τονισμός τους με 
χρώματα κ.λπ.) αλλά συγχρόνως να περιορίσει τη δαπάνη 
συντήρησης”.

ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΑΝΑ
Στο ισόγειο του κτιρίου, στο μαγαζί αριστερά της εισόδου 
στην οδό Σιατίστης υπήρχε παλιά ένα μικρό ταβερνάκι, 
“Το στέκι του Παραμάνα”, ιδιοκτήτη του ακινήτου. Παρα-
σκεύαζε κρασιά στο υπόγειο, που ήταν γεμάτο βαρέλια και 
ποσότητες θειάφι, καθώς και εγκατάσταση χειροκίνητου 
βαρούλκου για το ανεβοκατέβασμα φορτίου. Οι παλαιότεροι 
θυμούνται την πυρκαγιά στο υπόγειο από την ανάφλεξη 
του θείου για το καθάρισμα. Το ταβερνάκι, μικρό τυπικό 
καπηλειό της εποχής, ανάμεσα στο ‘50 και ‘70 ήταν στενό 
με λίγα τραπέζια και στο βάθος η κουζίνα του. Στέκι μερα-
κλήδων μέσα στο απέριττο λαϊκό περιβάλλον (όχι σημερινό 
έντεχνο ουζερί), φιλικό καταρχάς και προσιτό και στους 
οικονομικά ασθενέστερους. Το καμάρι του ιδιοκτήτη ήταν 
η βαρελίσια ρετσίνα του, αλλά και το μοναδικό “πήλινο’ 
κρασί με βότανα πικρής αρωματικής γεύσης, βάλσαμο 
μακροζωίας όπως το λέγανε οι παλαιότεροι.

Στην κουζίνα η κ. Βασιλική, σύζυγος του Παραμάνα, 
ετοίμαζε πρόχειρα μεζεδάκια, όχι μεγάλη ποικιλία, αλλά 
με νοστιμάδα που συνόδευαν το καλό κρασί. Άλλωστε 
οι πελάτες απολάμβαναν κυρίως το κρασί και την οικεία 
ατμόσφαιρα που δημιουργούσε με τα καλαμπούρια ή τα 
τραγούδια της παρέας, πάντα με τη βοήθεια της κιθάρας 
που κρέμονταν στον καπνισμένο τοίχο. 

Έπειτα από επτά χρόνια που τελούσε 
υπό κατάληψη, το τριώροφο κτίριο 
στη συμβολή των οδών Φιλίππου 

και Σιατίστης εκκενώθηκε και παραδόθηκε 
στο δήμο Θέρμης στον οποίο ανήκει. Στη 
διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης η οποία 
έγινε νωρίς το πρωί της 28ης Νοεμβρίου, η 
Αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές, 
από τις οποίες οι τέσσερις μετατράπηκαν 
σε συλλήψεις. Οι αρχές προχώρησαν στην 
κατάσχεση αντικειμένων που βρέθηκαν στο 
εσωτερικό του κτιρίου. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Αστυνομίας μέσα στο κτίριο 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 96 κοντάρια, 
27 κράνη, 38 αντιασφυξιογόνες μάσκες και 
22 φίλτρα,44 πανό και έντυπο υλικό, καθώς 
και πυρσός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κ.ά. 
Επίσης σύμφωνα με την Αστυνομία παρά το 
γεγονός πως με μέριμνα του Δήμου Θέρμης 
είχε διακοπεί η παροχή ρεύματος και νερού 
στο εν λόγω κτίριο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
παράνομη ηλεκτροδότηση και υδροδότησή 
του.
Πριν από την κατάληψή του το 2015 το κτίριο 
είχε δοθεί από το δήμο Θέρμης σε οργανώσεις 
για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. 
Οι οργανώσεις κάποια στιγμή το εγκατέλειψαν 
κι έτσι στο κτίριο παρέμεναν οι πρόσφυγες και 
μετανάστες, υπό άσχημες συνθήκες διαβίωσης 
καθώς κανείς δεν τους υποστήριζε. Τελικά το 
κτίριο εκκενώθηκε το 2015 και λίγο καιρό μετά 
καταλήφθηκε. Στη διάρκεια των επτά ετών της 
κατάληψης ο δήμος Θέρμης έκανε όλες τις νόμιμες 
ενέργειες για την απόδοση του κτιρίου στο δήμο. 
Προέβη σε μηνυτήριες αναφορές, εξασφάλισε 
εισαγγελική εντολή εκκένωσης του κτιρίου η 
οποία ωστόσο, παρέμενε επί χρόνια ανεκτέλεστη.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το τριώροφο κτίριο στη διασταύρωση των οδών 
Φιλίππου και Σιατίστης ανήκε στον αείμνηστο 
Αναστάσιο Παραμάνα ο οποίος το 1957 κληρο-
δότησε στο δήμο Θέρμης όλη του την περιουσία. 
Το κτίριο που κρίθηκε διατηρητέο μελετήθηκε 
από τον μηχανικό Μαξ Ρουμπένς το 1934 και 
κτίσθηκε το 1936. Αποτελείτο από ισόγεια κατα-
στήματα και δύο ορόφους – κατοικίες. Λόγω της 
μακρόχρονης χρήσης και ηλικίας του κτιρίου 
προκλήθηκαν σημαντικές φθορές. Η εκ νέου 
αξιοποίηση του κτιρίου από το δήμο απαίτησε 
εκτεταμένη ανακατασκευή και λειτουργική προ-
σαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες χρήσης. Προς 
το σκοπό αυτό συντάχθηκε μελέτη ανάπλασης 
με στόχο την αισθητική αποκατάσταση και τον 
περιορισμό της απαιτούμενης συντήρησης με το 
μικρότερο δυνατό κόστος.

Το 1995 ο δήμος αιτήθηκε οικοδομική άδεια για 
ανάπλαση του κτιρίου και αλλαγή χρήσης. Στο 
ισόγειο παρέμειναν τα καταστήματα και στους 
ορόφους οι κατοικίες διαμορφώθηκαν σε γρα-
φεία. Το έργο, προϋπολογισμού 172.000.000 
δραχμών τότε, δημοπρατήθηκε σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και ανατέθηκε στο νόμιμο 
μειοδότη. Ο δήμος Θέρμης εξασφάλισε δάνειο 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για 
την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Το έργο 
άρχισε να κατασκευάζεται τον Νοέμβριο του 1998 
και ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 1999. 
Η τελική δαπάνη ανάπλασης και αλλαγής χρήσης 
του κτιρίου έφθασε στο ποσό των 120.000.000 
δραχμών.

Σύμφωνα με την μηχανικό Αθηνά Παπαγιάννη 
η οποία επέβλεπε το έργο ανακατασκευής του 
κτιρίου είχε σημειώσει τότε ότι “πρόκειται για ένα 
κτίριο αντιπροσωπευτικό των αρχιτεκτονικών 
τάσεων του μεσοπολέμου. Υπάρχουν και άλλα 
κτίρια παρόμοιας μορφολογικής αντιμετώπισης 
στη Θεσσαλονίκη. Στην οδό Φιλίππου, στενό εμπο-
ρικό δρόμο πριν από την πλατεία Δικαστηρίων, 
είναι το πιο χαρακτηριστικό κτίριο και προβάλλει 
με την μορφολογία των όψεων. Παλιά το κτίριο 

 Εικόνα από το εσωτερικό του κτιρίου. 

 Από τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο κτίριο.


