
Επιτέλους δημοπρατήθηκε!
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Δημοπρατήθηκε ένα από τα σημαντι-
κότερα έργα οδικής ασφάλειας στην 
περιοχή του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος Θεσσαλονίκης το οποίο αφορά 

και το δήμο Θέρμης. Πρόκειται για το τμήμα της 
Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, από το 
ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ12 (έξοδος από την 
περιφερειακή οδό) έως τον ανισόπεδο κόμβο της 
Θέρμης το οποίο πρόκειται ουσιαστικά να μετατραπεί 
σε «κλειστό» αυτοκινητόδρομο. Η υλοποίηση του 
έργου επηρεάζει άμεσα και την περιοχή της Θέρμης 
καθώς, πέραν όλων των άλλων, περιλαμβάνει την 
αναβάθμιση του υφιστάμενου κόμβου της Θέρμης, 
αλλά και την κατασκευή ενός νέου ανισόπεδου κόμβου, 
των Εκπαιδευτηρίων όπως θα λέγεται, ο οποίος θα 
κατασκευαστεί πριν από τον υφιστάμενο ανισόπεδο 
κόμβο της Θέρμης. 

Το έργο δημοπρατήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου και 

το άνοιγμα των προσφορών ορίστηκε για τις 10 Μαρ-
τίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 
37 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 30 εκατ. θα προέλθουν 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 7 από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται μεγάλες αλλαγές 
στον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης, στις 
οποίες περιλαμβάνονται η κατάργηση των φωτεινών 
σηματοδοτών, η κατασκευή κυκλικών κόμβων κ.λπ. 
Στόχος της αναβάθμισης του συγκεκριμένου κόμβου 
είναι αφενός ο αποκλεισμός των παράτυπων συνδέ-
σεων που υπάρχουν σήμερα επί της Ε.Ο. Θεσσαλονί-
κης-Ν. Μουδανιών σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση 
των παράπλευρων οδών και αφετέρου να βελτιωθεί 
το σημερινό χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και λει-
τουργίας του, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την 
παρεχόμενη οδική ασφάλεια και στην Ε.Ο. Θεσσαλο-
νίκης-Ν. Μουδανιών.

ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Δ.E.Π.Π.Α.Θ
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Ν.ΡΥΣΙΟ - 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νέοι βανδαλισμοί 
σε πάρκο 
και σχολείο

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δημοπρατήθηκε η 
Μονάδα Επεξεργασίας 
Αποβλήτων
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Πρωτοπόρος 
στην υλοποίηση
του Συστήματος 
Εσωτερικού 
Ελέγχου

Εκδήλωση με θέμα «Δήμος 
Θέρμης: Εμπειρίες και 
συμπεράσματα από την
ολοκληρωμένη εφαρμογή 
του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου” πραγματοποίησε ο
δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο του 
31ου BALKANS MONEY SHOW. 
Ο δήμος Θέρμης ήταν από τους 
πρώτους δήμους στην Ελλάδα 
που εφάρμοσαν Σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου και στην 
εκδήλωση
παρουσιάστηκαν τα 
συμπεράσματα και η 
τεχνογνωσία από την έως 
τώρα εφαρμογή
αυτού του νέου Συστήματος. 
Εισηγήσεις έκαναν ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, η γενική 
γραμματέας του δήμου Εύη 
Λάππα, η προϊσταμένη στο 
Αυτοτελές Τμήμα
Εσωτερικού Ελέγχου δήμου 
Θέρμης Έφη Νικολαΐδου, ο 
οικονομολόγος, σύμβουλος
εσωτερικού ελέγχου 
Θεοδόσης Χατζηιωαννίδης 
και ο επίτροπος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασίλης 
Καραμάνης.
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∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Γ.Δ.Π.Υ./

Π.Κ.Μ./

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  

Δ.T.Ε./

ΕΓΚΡΙΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Ο αν. ΠΡΟ'Ι'ΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΚΔΟΣΗ
Α

Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

της Δ.Τ.Ε. της Π.Κ.Μ.

Κλεοπάτρα Κοκκαλίδου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 ΑΘ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχ/κός με Α' β.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Θ. Σοφούλη 54-56 - 54655 Θεσ/νίκη

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός 

Τηλ. 2310402290, e-mail:apantelis.the@gmail.com

Α.Μ. ΤΕΕ 61663, Α.Μ. ΜΕΛΕΤΗΤΗ 11092, ΤΑΞΗ Γ'  ΚΑΤ.10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρήστος Κραβαρίτης
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ

Ο αν. ΠΡΟ'Ι'ΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 

, Μηχανολόγος Μηχανικός

1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Στ. Καζαντζίδη 47 - 57001 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 535467

, Τοπογράφος Μηχανικός

, Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Θ. Σοφούλη 54-56 - 546 55 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 402290

2. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ

4. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ύδρας 17 - 546 38 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 261647

, Πολιτικός Μηχανικός3. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Γ. Θεοτοκά 5 - 546 21 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 840066

Τ.Σ.Π.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1

1:1000

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

(τμήμα από κόμβο Κ12 έως Καρδία)

Μανίκας Θεόδωρος
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' β.  

ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

22SYMV011883967 2022-12-22

0,
95

3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

6,0

6,0

6,0

3,5 3,5

6,
0

6,
0

3,53,5

3,753,75

6,0

3,753,75
3,753,75

6,0

6,0

3,5
3,5

4,5

Κ.Δ.4

ΤΖΙΟΛΑΣ
SOCCER CLUB

EUROTECH
Α/Κ ΘΕΡΜΗΣ Α/Κ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΠΡ
ΟΣ

 Θ
ΕΡ

Μ
Η

ΠΡΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΡΜΗΣ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α.Π.Θ.

LSR3

LSR3

RSR4
1-0 1-1

1-2
1-3

1-4
1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27
1-281-291-30 1-311-321-33

1-34

1-3
5

1-3
6

1-3
7

1-3
8
1-
391
-4
01-
41

1-
42

1-
43

1-
44

1-
45

1-4
6

1-4
7

1-4
8

0 000,00

0 100
0 200

0 300

0
400

0
500

0
600

0
70
0

0
743
,90

RA
-0

RA-1

RA-2
RA-3

RA-4

RA
-5

RA
-6

RA
-7

0
00
0,0
0

0
12
5,6
5

RA-0

RA-1

RA-2
RA-
3

RA
-4

RA-
5

RA-6

RA-7 0

000,00

0
100

0
125,65

3-0

3-1

3-2

3-3

3-4

0
00
0,0
0

0
06
0,2
0

4-0 4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

0 000,00

0
100

0
139,78

5-0

5-1

5-
2

5-
3

5-4

5-5

5-6 5-7

0000,00

0
100

0 147,32

6-0

6-1

6-
2

6-
3

6-
4

6-
5

0
000
,00

0
10
2,
00

7-
0

7-
1

7-
2

7-
3

7-
4

7-
5

7-
6

7-
7

7-
8

7-
9

7-
10

7-
11

0
00
0,
00

0
10
0

0
20
0

2-0

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

0
000
,00

0
100

0
128
,65S-0 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13

S-14

S-15

S-16

S-17

S-18

S-19

S-20

S-21

S-22

S-23

S-24 S-25
S-26

S-27

0 000,00 0 100
0 200

0

300

0
400

0 500

0 524,8
6

ΚΛΑΔΟΣ 1

ΚΛΑΔΟΣ 3

ΚΛΑΔΟΣ 2

ΚΛΑΔΟΣ 5
ΚΛΑΔΟΣ 4

ΚΛ
ΑΔ

Ο
Σ 

6

ΚΛ
ΑΔ

Ο
Σ 

7

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρός Ν.Μουδανιά

3,
5

3,
5

3,
5

0,
95

0,
95 3,

5
3,

5
3,

51,
0

1,
0

3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 1

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 2

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 3

Tεχνικό Αν.30μ
πλάτους 10,00μ

Υφιστάμενο Tεχνικό Α.Δ.

Τ.Α.1 μήκους 140μ
μέσου ύψους 3,00μ

Τ.Α.2 μήκους 40,00μ
μέσου ύψους 2,00μ

Δύο Tεχνικά Αν.20,00μ
πλάτους 11,00μ

ΟΔΟΣ ΑΠ. ΚΟΥΓΙΑΜΗ

Δόθηκε στην 
κυκλοφορία ο πρώτος 
κυκλικός κόμβος

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΔΑΚ 
ΘΕΡΜΗΣ 

Ο δήμος τίμησε τη 
μνήμη και το έργο του 
Γιώργου Κουγιάμη
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Ιδιοκτήτης: 

www.deppath.gr

Υπεύθυνος εκδότης: 
Αγγέλου Γεώργιος

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

Θέρμη Θεσσαλονίκης

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

axmetaloulis@gmail.com

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή: 
Αγγέλου Γεώργιος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, 
Μεταλούλης Αχιλλέας, Βοϊτσίδης Μάκης, 

Χριστοφορίδου Κυριακή, Παντελάτος  Κωνσταντίνος, 
Γιαννακούλας Απόστολος, 

Χατζηπαντελής Θεόδωρος και Κυριακίδου Ειρήνη 

Σύνταξη Επιμέλεια ύλης: 
Μεταλούλης Αχιλλέας

 
Επιμέλεια Έκδοσης: 

Μελεμενή Θεοδώρα

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ 

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

∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

Στο πλευρό των κοινωνικά ευάλωτων οικο-
γενειών βρέθηκε και αυτά τα Χριστούγεννα 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου 

Θέρμης. Αξιοποιώντας τις πολλές προσφορές από 
επιχειρήσεις, φορείς και πολίτες του δήμου, το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο εξασφάλισε για όλους 
τους ωφελούμενους τα αναγκαία σε τρόφιμα 
και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τις γιορτινές 
ημέρες. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντική ήταν 
η συνεισφορά όσων προσέφεραν διάφορα είδη 
και προϊόντα, όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής 
υγιεινής, παιχνίδια, βιβλία κ.λπ., καθώς και η 
διαρκής προσπάθεια του προσωπικού και των 
εθελοντών της δομής.

ΤΕιδικότερα, κατά την περίοδο των εορτών, εκτός 
από τους μεμονωμένους πολίτες, προσέφεραν 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και οι ακόλουθες 
επιχειρήσεις και φορείς: Social Plate (φρούτα & 
λαχανικά), Μασούτης (τρόφιμα), Α.Β Βασιλόπουλος 
και Σκλαβενίτης (επιταγές για αγορές ειδών σούπερ 
μάρκετ), Lidl Hellas και ΣΙΑ Ο.Ε. (τρόφιμα), Τράπεζα 
Τροφίμων (τρόφιμα), Leader Α.Ε. (ροφήματα), OKF 
(ροφήματα), Αριστοτέλειο Κολέγιο Θεσσαλονίκης 
(τρόφιμα), 1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (παιχνίδια 
& τρόφιμα), 2ο ΓΕΛ Μίκρας (τρόφιμα), Οικοτροφείο 
Ν. Ρυσίου «Καλλιρρόη» (τρόφιμα). 

Αναλυτικά, από τα είδη που συγκεντρώθηκαν, τα 

βρεφικά είδη δόθηκαν στις 12 ωφελούμενες οικο-
γένειες της δομής που έχουν βρέφη. Τα παιχνίδια 
από το 1ο δημοτικό σχολείο μαζί με τις 30 κούτες 
παιχνίδια που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια των 
εκδηλώσεων που έγιναν στην κεντρική πλατεία 
Θέρμης για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου και τη «Λευκή Νύχτα», σε συνεργασία με το 
«Όλοι Μαζί Μπορούμε», μοιράστηκαν σε περίπου 
150 παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Τα τρόφιμα δόθηκαν 
στους 328 ωφελούμενους της δομής εμπλουτίζο-
ντας τα πακέτα τροφίμων τα οποία διανέμονται 
σταθερά κάθε δεκαπενθήμερο. 

Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος, αρμόδια 
για τις κοινωνικές δομές, Φανή Χατζηδημητρίου 
ευχαριστεί τις επιχειρήσεις, τις δομές και τους 
μεμονωμένους πολίτες για τη στήριξη που παρέ-
χουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθώς και το 
προσωπικό και τους εθελοντές της δομής για τις 
άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν ώστε να 
στηριχθούν οι οικογένειες που ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχιας. «Η προσπάθεια μας συνεχίζεται 
όλο το χρόνο και οι προσφορές γίνονται δεκτές 
όλο το χρόνο. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να 
προσφέρουν στη δομή του Κοινωνικού μας Παντο-
πωλείου μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
2310466691» σημειώνει η κ. Χατζηδημητρίου. 

ΠΟΛΥΤΙΜΗ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
κοντά σε ευάλωτες οικογένειες 
κατά την περίοδο των εορτών

Σημαντική η βοήθεια που παρέχουν επιχειρήσεις και πολίτες προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο μοίρασε παιχνίδια και δώρα σε παιδιά κοινωνικά ευάλωτων οικογενειών. 
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ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Βανδαλισμοί σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής

Βανδαλισμοί σε πάρκο στην κοινότητα 
Νέου Ρυσίου 

Ούτε τις μέρες των διακο-
πών των Χριστουγέννων 
δε σεβάστηκαν άγνωστοι 

οι οποίοι προέβησαν σε βανδαλι-
σμούς στο ολοήμερο Νηπιαγωγείο 
Αγ.Παρασκευής. Συγκεκριμένα 
κατά τις βραδινές ώρες της 27ης 
Δεκεμβρίου παραβίασαν την 
περίφραξη και μετέτρεψαν την 
αυλή του σχολείου σε χώρο δια-
σκέδασης. Αφού κατανάλωσαν 
ποσότητες αλκοολούχων ποτών 
στη συνέχεια έσπασαν τα μπου-
κάλια και γέμισαν με γυαλιά όλο 
το προαύλιο. Παράλληλα άναψαν 

φωτιά στον εξωτερικό τοίχο του 
σχολείου, η οποία ευτυχώς δεν 
έλαβε μεγάλες διαστάσεις και δεν 
προκάλεσε μεγάλη καταστροφή 
στο κτίριο. Όταν οι βανδαλισμοί 
τους έγιναν αντιληπτοί, η πρόεδρος 
της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής Δήμου Θέρμης, Ευαγγελία 
Κούτρη  προέβη σε καταγγελία 
στο τμήμα Ασφαλείας Θέρμης και 
κίνησε άμεσα όλες τις διαδικασίες 
για την αποκατάσταση των ζημιών. 
Σε δήλωση του ο αντιδήμαρχος 
Παιδείας του δήμου Θέρμης Στυλι-
ανός Αποστόλου αναφέρει ότι: «Το 

φαινόμενο των βανδαλισμών μάς 
προκαλεί πολύ μεγάλη στεναχώρια, 
γιατί προκαλούνται σοβαρές κατα-
στροφές στις σχολικές μονάδες και 
ταυτόχρονα ο Δήμος επιβαρύνεται 
με μεγάλα χρηματικά ποσά για την 
αποκατάστασή των ζημιών. Επειδή 
τα φαινόμενα δυστυχώς επαναλαμ-
βάνονται κατά καιρούς, θα πρέπει 
από κοινού εκπαιδευτικοί, γονείς, 
μαθητές και φυσικά ο Δήμος να 
εντείνουμε τις προσπάθειες μας 
ώστε να περιορίσουμε τέτοιου 
είδους βανδαλισμούς».

Στόχος βανδάλων έγινε το 
πάρκο το οποίο βρίσκεται 
πλησίον του ΚΑΠΗ Νέου 

Ρυσίου τα ξημερώματα της Δευ-
τέρας 9 Ιανουαρίου 2023. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της Κοινότητας Γιώργο Δημητριάδη 
νεαροί οι οποίοι συγκεντρώνονται 
κάθε απόγευμα προς βράδυ στο 
συγκεκριμένο παρκάκι εμπρός 
από το ΚΑΠΗ, ανακάλυψαν νέο 
χόμπι, «όχι μόνο να ξηλώσουν τα 
παγκάκια από την πλατεία αλλά 
και να τα τοποθετήσουν πάνω στα 
κεραμίδια του ΚΑΠΗ, ώστε να ανε-
βαίνουν εκεί και να απολαμβάνουν 
το ηλιοβασίλεμα». Πρόκειται για 
μία συντονισμένη «επιχείρηση» 
αφού ξεβιδώθηκαν οι βίδες από 
τα παγκάκια με ειδικά εργαλεία και 
αποκολλήθηκαν οι βάσεις ενώ τα 

παγκάκια σχεδόν καταστράφηκαν.
Το φαινόμενο των βανδαλισμών 
στο συγκεκριμένο χώρο είναι συνη-
θισμένο καθώς και στο παρελθόν 
έγιναν τρεις κλοπές υλικών του 
δήμου από την αποθήκη της Κοινό-
τητας, καταστροφές στην κεραμο-
σκεπή του ΚΑΠΗ, βανδαλισμοί στις 
τουαλέτες του ΚΑΠΗ, αφαίρεση της 
μεταλλικής πόρτας της τουαλέτας, 
καταστροφή των φωτιστικών του 
ΚΑΠΗ, της πλατείας και του ηλε-
κτρικού πίνακα, βανδαλισμοί και 
παραβιάσεις στις γραμματοθυρίδες 
των κατοίκων κ.ά.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας απευ-
θύνει για μία ακόμη φορά έκκληση 
προκειμένου να υπάρξει σεβασμός 
στην δημόσια περιουσία και μάλι-
στα σε χώρους που ανήκουν στους 
δημότες.

“Η Κοινότητα Νέου Ρυσίου έχει 
καταγγείλει τα συγκεκριμένα περι-
στατικά στο Τμήμα Ασφαλείας και 
έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες καθώς η κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί πλέον, πέραν 
της αγανάκτησης των κατοίκων του 
Νέου Ρυσίου την οποία προκαλεί, 
εγκυμονεί κινδύνους ασφάλειας και 
σωματικής ακεραιότητας περιοίκων 
και διερχομένων αλλά κυρίως των 
νεαρών που συγκεντρώνονται 
στο σημείο. Το «έργο» αυτό, της 
καταστροφής της δημόσιας περι-
ουσίας, θα πρέπει κάποια στιγμή 
να τελειώσει. Η δημόσια περιου-
σία ανήκει στους πολίτες και θα 
πρέπει να συμβάλουμε όλοι για 
την προστασία της» σημειώνει ο 
κ. Δημητριάδης. 

Νέα έκκληση στους δημότες 
να μην πετούν υπολείμμα-
τα στάχτης από τζάκια και 

ξυλόσομπες στους κάδους απορριμ-
μάτων απευθύνει ο αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
του δήμου Θέρμης Στέλιος Γκιζά-
ρης με αφορμή το νέο περιστατικό 
εκδήλωσης πυρκαγιάς σε υπόγειο 
κάδο που σημειώθηκε την Τετάρτη 
11 Ιανουαρίου στην κοινότητα Νέας 
Ραιδεστού. Συγκεκριμένα ο υπόγειος 
κάδος απορριμμάτων πήρε φωτιά εξ 
αιτίας της απερισκεψίας ορισμένων 
πολιτών οι οποίοι πετούν στους 

κάδους στάχτες ή ακόμη και κάρ-
βουνα από τζάκια ή και ξυλόσομπες. 
Μάλιστα χρειάστηκε να παρέμβει 
η Πυροσβεστική υπηρεσία προ-
κειμένου να κατασβεστεί η φωτιά 
με αποτέλεσμα ο κάδος να γεμίσει 
νερό και να χρειαστεί η παρέμβαση 
τοπικής επιχείρησης μεταφοράς 
λυμάτων ώστε να γίνει άντληση 
του νερού. 
«Δυστυχώς το ίδιο πρόβλημα εντο-
πίζεται κάθε χρόνο σε πολλές κοινό-
τητες του δήμου Θέρμης με αποτέλε-
σμα να καταστρέφονται κατά μέσο 
όρο είκοσι κάδοι απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης ανά έτος», σημειώνει 
ο αντιδήμαρχος. Ο κ. Γκιζάρης ζητά 
για άλλη μια φορά από τους δημότες 
«να μην πετούν ζεστά υπολείμμα-
τα 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 απορριμματοφόρο βάζοντας 
σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των 
εργαζομένων». 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ

Φωτιά σε υπόγειο κάδο από υπολείμματα τζακιών 
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Εκδήλωση με θέμα «Δήμος Θέρμης: Εμπειρίες και συμπεράσματα από 

την ολοκληρωμένη εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου” 

πραγματοποίησε ο δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο του 31ου BALKANS MONEY 

SHOW. Η εκδήλωση η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδας, έγινε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στο Hyatt Regency Θεσ-

σαλονίκης, με τη συμμετοχή δεκάδων αιρετών, υπηρεσιακών στελεχών δήμων 

καθώς και του δήμου Θέρμης. Εισηγήσεις έκαναν ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος, η γενική γραμματέας του δήμου Εύη Λάππα, η προϊσταμένη 

στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου δήμου Θέρμης Έφη Νικολαΐδου, ο 

οικονομολόγος, σύμβουλος εσωτερικού ελέγχου Θεοδόσης Χατζηιωαννίδης 

και ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασίλης Καραμάνης. Παρέμβαση 

έκανε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Απόστολος Τσολάκης. Στους εισηγητές 

περιλαμβανόταν και ο γενικός διευθυντής της ΚΕΔΕ Γιάννης Καραγιάννης 

ο οποίος όμως δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί καθώς συμμετείχε στο 

συντονιστικό όργανο για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας στο 

λεκανοπέδιο. Ο δήμος Θέρμης ήταν από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα 

που εφάρμοσαν Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και στην εκδήλωση παρουσι-

άστηκαν τα συμπεράσματα και η τεχνογνωσία από την έως τώρα εφαρμογή 

αυτού του νέου Συστήματος.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 31Ο MΟNEY SHOW

Πρωτοπόρος ο δήμος 
Θέρμης στην υλοποίηση 
του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου

Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσαν 

ο περιφερειακός σύμβουλος Κωνστα-

ντίνος Πάλλας, ως εκπρόσωπος του 

περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώ-

στα, ο αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών 

και Επικοινωνιών Σωκράτης Δωρής, η 

Μαρία Τατάγια, διευθύντρια Διοικητι-

κών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 

δήμου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος 

του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, 

ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου Βαγγέλης 

Γερολιόλιος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Γενικών Γραμματέων Δήμων 

Ελλάδας Μιχάλης Χρηστάκης, ο δημο-

τικός σύμβουλος του δήμου Πυλαίας 

Χορτιάτη Πάρις Τσογκαρλίδης, η γενική 

γραμματέας του δήμου Λαγκαδά Λίλη 

Δραγατίδου, ο Γιάννης Νικλήτσας, γενικός 

διευθυντής της εταιρείας International 

Forum Training, Consulting & Software, 

η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 

Νανά Παπαδάκη, αντιδήμαρχοι (Από-

στολος Τσολάκης, Στέλιος Αποστόλου, 

Στέλιος Γκιζάρης,  Σωκράτης Σαμαράς και 

Λάκης Μωραΐτης), δημοτικοί σύμβουλοι, 

πρόεδροι κοινοτήτων και υπηρεσιακά 

στελέχη του δήμου Θέρμης, ο πρώην 

υπουργός Γιάννης Μαγκριώτης, ο πρώην 

περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Καρα-

τάσιος κ.ά. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
«Το ενεργειακό κόστος για τις Δημοτικές 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-

δόπουλος στην εισήγησή του ανέφερε 

πως “όταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

δημοσίευσε το εγχειρίδιο εσωτερικού 

ελέγχου για τους ΟΤΑ αντιληφθήκαμε 

πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή του 

στον δήμο Θέρμης και πως πρέπει άμεσα 

να τροποποιήσουμε τον Οργανισμό Εσω-

τερικών υπηρεσιών του δήμου μας για 

να προβλέψουμε μια αυτοτελή και ανε-

ξάρτητη οργανική μονάδα εσωτερικού 

ελέγχου. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 2021, 

δυο μήνες πριν από τη δημοσίευση του 

ν.4795/2021 που οριοθέτησε το Σύστη-

μα Εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ, ο 

δήμος μας είχε ήδη συστήσει με ΦΕΚ το 

Αυτοτελές Τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

που άμεσα το στελεχώσαμε με δυο 

ικανότατους και έμπειρους υπαλλήλους 

μας, μια νομικό επιστήμονα την κ. Έφη 

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Παραδόθηκε ο πρώτος 
κυκλικός κόμβος της οδού 
Απ. Κουγιάμη

Παραδόθηκε στις 21 Ιανουαρίου στην κυκλοφορία ο πρώτος, 
από τους δύο νέους κυκλικούς κόμβους στην οδό Απ. Κουγιάμη. 
Πρόκειται για τον κυκλικό κόμβο ο οποίος βρίσκεται στη δια-

σταύρωση με την οδό Αθανασίου Διάκου. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται 
να ξεκινήσει η κατασκευή και του κυκλικού κόμβου στη συμβολή της 
Κουγιάμη με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου οπότε και θα ανακοινωθούν 
οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια 
των παρεμβάσεων. 

Παραδόθηκε στις 21 Ιανουαρίου στην κυκλοφορία ο πρώτος, από τους δύο 
νέους κυκλικούς κόμβους στην οδό Απ. Κουγιάμη. Πρόκειται για τον κυκλικό 
κόμβο ο οποίος βρίσκεται στη διασταύρωση με την οδό Αθανασίου Διάκου. 
Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή και του κυκλικού 
κόμβου στη συμβολή της Κουγιάμη με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου οπότε 
και θα ανακοινωθούν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν 
κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων..

Η κατασκευή των δύο κόμβων έχουν στόχο να βελτιώσουν τις συνθήκες 
οδικής ασφάλειας, μέσω του περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων 
καθώς στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν γίνει δεκάδες ατυχήματα αλλά και 
ένα δυστύχημα στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 50χρονος πεζός.

Οι εργασίες στον κυκλικό κόμβο, στη συμβολή της Απ. Κουγιάμη με την 
Αθαν. Διάκου περιελάμβαναν την κατασκευή κεντρικής νησίδας ακτίνας 5,5 
μέτρων (εκ των οποίων προβλέπεται η διαμόρφωση χώρου πρασίνου σε μια 
ακτίνα 3 μέτρων), κατασκευή τεσσάρων διαχωριστικών νησίδων, κατασκευή 
πεζοδρομίων πλάτους 3 μέτρων στην περιοχή του κόμβου, τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης, οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) και τοποθέτηση 
στύλων ηλεκτροφωτισμού.

«Η κατασκευή των δύο κυκλικών κόμβων αποτελεί μέρος του έργου “Δια-
μόρφωση κυκλικών κόμβων οδού Κουγιάμη με οδούς Α. Παπανδρέου και 
Αθαν. Διάκου και λοιπές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο”. Το έργο, συνολικού 
προϋπολογισμού 502.000  ευρώ (με Φ.Π.Α.) υλοποιεί ο δήμος Θέρμης και 
η αρμόδια Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων. Μάλιστα το έργο περιελάμβανε 
επίσης την βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Λήδα Μαρία και 
την ανάπλαση τμήματος της οδού Αγιορειτών Πατέρων, στο Τριάδι, τα οποία 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί» σημειώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Σπύρος Γαντάς. «Η ολοκλήρωση των δύο κόμβων, μαζί με τον ήδη 
υπάρχοντα στη διασταύρωση της Κουγιάμη με την Παναγή Τσαλδάρη έχουν 
στόχο να βελτιώσουν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας, μέσω του περιορισμού 
της ταχύτητας των οχημάτων. Παρά το γεγονός ότι το μέγιστο όριο ταχύτητας 
είναι στα 40 χιλιόμετρα/ώρα, εντούτοις πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν υψηλές 
ταχύτητες, παρότι πρόκειται για δρόμο εντός οικισμού. Επιπλέον, η συγκεκρι-
μένη οδός εξυπηρετεί και πολλές διαμπερείς μετακινήσεις από την περιοχή 
του Πανοράματος προς την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, 
επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία» τονίζει ο κ. Γαντάς 
και ζητά για ακόμη μία φορά την κατανόηση και την υπομονή των πολιτών 
για όσο ισχύσουν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το επόμενο διάστημα 
προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό έργο για την ασφαλή διέλευση 
πεζών και οχημάτων από το συγκεκριμένο δρόμο. Ο κ. Γαντάς επισημαίνει, 
τέλος, ότι οι κυκλικοί κόμβοι θα είχαν ολοκληρωθεί αρκετά νωρίτερα, “αλλά 
δυστυχώς, το έργο καθυστέρησε καθώς είχε κολλήσει στη γραφειοκρατία 
μεταξύ δήμου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Η γενική γραμματέας του δήμου Εύη 

Λάππα, τόνισε πως “η επιλογή του δημάρ-

χου να είναι η Οικονομική υπηρεσία και 

η Πολεοδομία από τις πρώτες υπηρεσίες 

που θα ελεγχθούν δείχνει τη σοβαρότητα 

και τη βαρύτητα με την οποία αντιμε-

τωπίσαμε στο δήμο μας τον εσωτερικό 

έλεγχο”. Εξήγησε ότι μετά την αρχική 

καχυποψία και τα προβλήματα τα οποία 

παρουσιάστηκαν “έγινε πλέον αντιληπτό 

ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν επιβάλλει 

ποινές, σκοπός του δεν είναι να εντοπίσει 

πράξεις που επισύρουν πειθαρχικές ή 

ποινικές διώξεις µε σκοπό την παραποµπή 

των υπευθύνων. Έχει συµβουλευτικό 

ρόλο, είναι λειτουργία της διοίκησης, 

προτείνει λύσεις και βελτιώσεις και 

βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και 

συνεργασία µε τη διοίκηση του δήμου. 

Το έργο του δεν πρέπει να περιορίζεται 

στην διαπίστωση φαινοµένων διαφθο-

ράς και κακοδιοίκησης, αλλά πρέπει να 

αναπτύσσει τεχνολογίες και µεθόδους 

βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του 

δήμου και των υπηρεσιών που παρέχει 

στους πολίτες. Πρωταρχικό µέληµά του 

είναι να διαβεβαιώσει τη διοίκηση του 

δήμου ότι τα συστήµατα ελέγχου είναι 

επαρκή και καλύπτουν τους κινδύνους 

που έχουν αναγνωριστεί από τη διοίκη-

ση”. Η γενική γραμματέας υπογράμμισε 

τέλος, ότι “χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας 

και καλλιέργειας ενός κλίµατος ηθικής 

και επαγγελµατικής δεοντολογίας. Το 

κλειδί της επιτυχίας του εσωτερικού 

ελέγχου στους δήμους είναι ο ανθρώ-

πινος παράγοντας δηλαδή ο δημοτικός 

υπάλληλος και κινητήρια δύναμη η εμπι-

στοσύνη και ο σεβασµός απέναντι στους 

θεσµούς της δημόσιας διοίκησης και της 

αυτοδιοίκησης”.

Η Έφη Νικολαΐδου, προϊσταμένη στο 

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

του δήμου Θέρμης, περιέγραψε τις ενέρ-

γειες οι οποίες έγιναν για τη συγκρότηση 

και λειτουργία του Τμήματος καθώς και 

τα έως τώρα βήματα. 

Ο Θεοδόσης Χατζηιωαννίδης, οικονομο-

λόγος, σύμβουλος εσωτερικού ελέγχου, 

τόνισε πως ο δήμος Θέρμης ήταν από τους 

πρωτοπόρους στη συγκρότηση Τμήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου και παρουσίασε 

και τα πρώτα αποτελέσματα από την 

έως τώρα εφαρμογή του. 

Τέλος, ο Βασίλης Καραμάνης, επίτροπος 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, μίλησε για τις 

νέες μορφές ελέγχου των πεπραγμένων 

των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 

για τη σχέση αυτών με το νέο Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου, παρουσιάζοντας 

μια σειρά από παραδείγματα. 

Νικολαΐδου που ορίσαμε και αναπληρώ-

τρια προϊσταμένη και μια οικονομολόγο 

την κ. Χρύσα Τσολάκη”. 

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι 

“φροντίσαμε έγκαιρα και χωρίς καθυ-

στέρηση στις διαδικασίες έτσι ώστε κατά 

την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας 

εσωτερικού ελέγχου και της πρώτης 

πιλοτικής εφαρμογής της στο δήμο μας 

να υπάρχει η σύμβαση με εξωτερικό 

συνεργάτη – με εμπειρία στο αντικεί-

μενο. Επίσης τα στελέχη του δήμου μας 

που απαρτίζουν τη μονάδα εσωτερικού 

ελέγχου  παρακολούθησαν το πρόγραμμα 

ελεγκτικής επάρκειας που διοργάνωσε 

του υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-

οίκησης, έλαβαν μέρος στις εξετάσεις 

πιστοποίησης και από τον Οκτώβριο του 

2022 είναι πλέον πιστοποιημένοι εσωτε-

ρικοί ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης 

και αυτοδιοίκησης”. 

Εξηγώντας γιατί είναι σημαντικός ο 

θεσμός του εσωτερικού ελέγχου στους 

δήμους ο δήμαρχος Θέρμης σημείωσε 

ότι “ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα 

πολυχρηστικό εργαλείο στα χέρια των 

δημοτικών διοικήσεων γιατί εξασφαλίζει 

τη συνοχή και τη συνέχεια στον δήμο 

(στις υπηρεσίες του, στις λειτουργίες 

του, στον τρόπο και το είδος της παροχής 

των υπηρεσιών του προς τους πολίτες, 

στην εξυπηρέτηση, τη βελτίωση και την 

αποτελεσματικότητα) και ενισχύει την 

αξιοπιστία του δήμου σε περίπτωση εξω-

τερικού ελέγχου από τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς της πολιτείας. 

Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να προσαρ-

μόζεται στις εξειδικευμένες ανάγκες, τις 

προτεραιότητες και τις απαιτήσεις του 

κάθε δήμου, μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο 

λειτουργίας και να επιδιώκει την βέλτιστη 

ισορροπία μεταξύ των κινδύνων που 

καθημερινά αντιμετωπίζει ένας δήμος 

σε όλα τα επίπεδα και τομείς δράσης 

του και του κόστους που συνεπάγεται 

η ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. 

Ο εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί 

τις αποδόσεις των υπηρεσιών και των 

λειτουργιών κάθε δήμου, συγκρίνει, 

αξιολογεί, επισημαίνει, συμβουλεύει 

και δίνει κατευθύνσεις με στόχο τη βελ-

τίωση της απόδοσης των υπηρεσιών και 

των λειτουργιών του. Με την εφαρμογή 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

διασφαλίζεται επιπλέον η ενίσχυση 

της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας και 

της ορθής διακυβέρνησης, η πρόληψη, 

ο εντοπισμός, η αποκατάσταση και η 

παρακολούθηση περιστατικών παραβά-

σεων αλλά και η αξιοποίηση ευκαιριών 

βελτίωσης στη λειτουργία του φορέα”.

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε ένα 

σοβαρό ζήτημα, όπως είπε,  που ήδη έχει 

τεθεί ως προβληματισμός τόσο από την 

ΚΕΔΕ όσο και από την ΠΕΔ Κεντρικής 

Μακεδονίας. Επισήμανε συγκεκριμένα, 

το γεγονός ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν 

μπορεί να συνεχίσει να γίνεται από εξω-

τερικούς συνεργάτες. “Εμείς ως δήμος 

στερηθήκαμε τις υπηρεσίες τις οποίες 

παρείχαν έως τώρα τα δυο στελέχη 

μας προκειμένου να στελεχώσουμε την 

μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Υπάρχουν 

όμως δήμοι που δεν έχουν αυτήν τη 

δυνατότητα, δεν έχουν υπαλλήλους να 

διαθέσουν. Ο εσωτερικός έλεγχος απαι-

τεί εξειδικευμένα στελέχη και ζητάμε 

από την πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα 

για την πρόσληψη μέσω προκήρυξης 

εξειδικευμένων στελεχών ικανών να 

προσφέρουν στους δήμους τον υποχρε-

ωτικό πλέον εσωτερικό έλεγχο. Αν αυτό 

δε γίνει δυστυχώς σύντομα θα υπάρξουν 

δήμοι δυο ταχυτήτων και αυτό δεν το 

θέλουμε και δεν μας τιμά ως χώρα”. 

Οι εισηγητές/τριες της εκδήλωσης (από αριστερά) Βασίλης Καραμάνης, Έφη Νικολαΐδου, Θεοδόσης 
Χατζηιωαννίδης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Εύη Λάππα. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος 
και η γενική γραμματέας Εύη Λάππα. 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Απόστολος Τσολάκης.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν δεκάδες αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη δήμων 
καθώς και του δήμου Θέρμης. 
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την υλοποίηση του έργου καθώς το απεμπλέκει 
από τη χρονοβόρα διαδικασία απαλλοτριώσεων 
γειτονικών ιδιοκτησιών.

2. Μετάθεση της λωρίδας εξόδου προς το εμπορικό 
κέντρο Mediterranean Cosmos. Σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στη μελέτη η έξοδος προς το εμπορικό 
κέντρο θα γίνεται από ένα νέο σημείο, το οποίο θα 
βρίσκεται πιο μπροστά από το σημερινό (στο ρεύμα 
από Θεσσαλονίκη), ενώ η λωρίδα αναμονής θα 
είναι περίπου δυόμιση φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι 
σήμερα ώστε να αποφεύγεται το μποτιλιάρισμα 
το οποίο παρατηρείται στο σημείο αυτό. Προς το 
σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί τμήμα παράπλευρης 
οδού που σήμερα είναι ανενεργό.

ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ
3. Κατασκευή ενός νέου ανισόπεδου κόμβου, των 

Εκπαιδευτηρίων, όπως θα ονομάζεται. Θα γίνει 
πριν από τον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο της 
Θέρμης, στην περιοχή όπου λειτουργούν ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια. Ο κόμβος αυτός θα απορροφήσει 
όλη την κυκλοφορία των λεωφορείων τα οποία 
εξυπηρετούν τα εκπαιδευτήρια, καθώς και μέρος 
της κίνησης η οποία γίνεται σήμερα μέσω της οδού 
Κουγιάμη, στην περιοχή επέκτασης Θέρμης, (πρό-
κειται ουσιαστικά για την προέκταση του δρόμου 
Θέρμης – Πανοράματος) την οποία χρησιμοποιούν 
και εκατοντάδες οχήματα καθημερινά, προερχόμενα 
από το Πανόραμα.

4. Στο έργο προβλέπεται και η αναβάθμιση του υφιστά-
μενου ανισόπεδου κόμβου Θέρμης, με διαπλατύν-
σεις και κατάργηση των φωτεινών σηματοδοτών.

Στη σημερινή μορφή του στον Α/Κ Θέρμης λειτουργούν 
δύο φωτεινοί σηματοδότες οι οποίοι, σε συνδυασμό 
με το πλήθος των φάσεων λειτουργίας τους, καθώς 
ρυθμίζουν την κυκλοφορία προς πολλές κατευθύνσεις, 
δημιουργούν φαινόμενα καθυστερήσεων και αναμονών. 
Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στον κλάδο 
από Θεσσαλονίκη προς Πολύγυρο και ειδικότερα στο 
σημείο απ’ όπου τα οχήματα εξέρχονται από την Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών προκειμένου, μέσω του 
Α/Κ Θέρμης να κατευθυνθούν προς την πρωτεύουσα 
της Χαλκιδικής. Στο σημείο εισόδου στον Α/Κ Θέρμης, 
λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατη-
ρείται σε ώρες αιχμής, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή 
λωρίδα επιβράδυνσης επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. 
Μουδανιών, αλλά και του φωτεινού σηματοδότη επί του 
Α/Κ ο οποίος ρυθμίζει τέσσερις διαφορετικές κινήσεις, 
δημιουργούνται μεγάλες ουρές αναμονής επί της Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανίων με αντίστοιχα σημαντικά 
προβλήματα παρεχόμενης οδικής ασφάλειας.
Αντίστοιχες επιβραδύνσεις προκαλούνται και στον 
δεύτερο σηματοδότη ο οποίος βρίσκεται στο δυτικό 
τμήμα Α/Κ, κυρίως για όσους έρχονται από τη Θέρμη 
ή και τον Πολύγυρο και επιθυμούν να περάσουν απέ-
ναντι, προς το Κέντρο Υγείας Θέρμης και τη Λεωφόρο 
Γεωργικής Σχολής. 

Τα προβλήματα αυτά θα επιλύσει ο ανασχεδιασμός 
του Α/Κ κόμβου καθώς, σύμφωνα με την τελική μελέ-
τη, καταργούνται πλήρως οι φωτεινοί σηματοδότες, 
γεγονός που θα επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφοριακή 
ροή. Ο ανασχεδιασμός περιλαμβάνει και επέκταση του 
υφιστάμενου Α/Κ η οποία θα γίνει προς την ανατολική 
πλευρά του, όπου γειτνιάζει με το αγρόκτημα του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεγονός 
που παρέχει τη δυνατότητα παραχώρησης μιας μικρής 
έκτασης, παρακάμπτοντας έτσι τις χρονοβόρες διαδι-
κασίες απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων. 

Το έργο δημοπρατήθηκε στις αρχές Φεβρουα-
ρίου και το άνοιγμα των προσφορών ορίστηκε 
για τις 10 Μαρτίου. Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του ανέρχεται στα 37 εκατ. ευρώ από 
τα οποία τα 30 εκατ. θα προέλθουν από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 7 από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται μεγάλες 
αλλαγές στον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο 
της Θέρμης, στις οποίες περιλαμβάνονται η 
κατάργηση των φωτεινών σηματοδοτών, η 
κατασκευή κυκλικών κόμβων κ.λπ. Στόχος 
της αναβάθμισης του συγκεκριμένου κόμβου 
είναι αφενός ο αποκλεισμός των παράτυ-
πων συνδέσεων που υπάρχουν σήμερα επί 
της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών σε 
συνδυασμό με την ολοκλήρωση των παρά-
πλευρων οδών και αφετέρου να βελτιωθεί 
το σημερινό χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης 
και λειτουργίας του, γεγονός που επηρεάζει 
σημαντικά την παρεχόμενη οδική ασφάλεια 
και στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών.

ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Το έργο προβλέπει τη μετατροπή ουσιαστικά 
σε κλειστό αυτοκινητόδρομο του τμήματος της 
εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών, 
στο τμήμα από τον Κ12 έως τον Α/Κ Θέρμης.

Σε αυτό το τμήμα του δρόμου υπάρχουν 
σήμερα περίπου δεκαπέντε παράτυπες είσο-
δοι και έξοδοι στον αυτοκινητόδρομο από 
τους παρόδιους δρόμους, προκαλώντας 
σημαντικά προβλήματα ασφάλειας καθώς 
και αρκετά ατυχήματα. Όλες αυτές οι είσο-
δοι – έξοδοι θα κλείσουν και η επικοινωνία 
με τον αυτοκινητόδρομο θα γίνεται μόνον 
από τέσσερα σημεία.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη μελέτη, οι 
σημαντικότερες αλλαγές οι οποίες πρόκειται 
να γίνουν σε αυτό το τμήμα του αυτοκινητό-
δρομου, είναι οι εξής:
1. Ανακατασκευή και αναβάθμιση του υφι-

στάμενου ανισόπεδου κόμβου στον 
Φοίνικα (στην οδό Μαρίνου Αντύπα). 
Στόχος της αναμόρφωσης του κόμβου 
είναι ο αποκλεισμός των παράτυπων 
συνδέσεων που υπάρχουν σήμερα επί 
της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 
και η ολοκλήρωση των παράπλευρων 
οδών για την εξυπηρέτηση των παρό-
διων ιδιοκτησιών μέσω του Α/Κ και 
των ισόπεδων κόμβων του. Μάλιστα, 
προκειμένου να κατασκευαστεί ο νέος 
κόμβος η Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
παραχώρησε έκταση περίπου πέντε 
στρεμμάτων, γεγονός που διευκολύνει 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Επιτέλους δημοπρατήθηκε!
Δημοπρατήθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής ασφάλειας στην 

περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης το οποίο αφορά 
και το δήμο Θέρμης. Πρόκειται για το τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ν. 
Μουδανιών, από το ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ12 (έξοδος από την περιφε-
ρειακή οδό) έως τον ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης το οποίο πρόκειται ουσιαστικά 
να μετατραπεί σε «κλειστό» αυτοκινητόδρομο. Η υλοποίηση του έργου επηρεάζει 
άμεσα και την περιοχή της Θέρμης καθώς, πέραν όλων των άλλων, περιλαμβάνει 
την αναβάθμιση του υφιστάμενου κόμβου της Θέρμης, αλλά και την κατασκευή 
ενός νέου ανισόπεδου κόμβου, των Εκπαιδευτηρίων όπως θα λέγεται, ο οποίος 
θα κατασκευαστεί πριν από τον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης.  

Έτσι θα είναι ο νέος κόμβος της Θέρμης..

Σε κλειστό αυτοκινητόδρομο μετατρέπεται η οδός Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών από την έξοδο από την 
περιφερειακή  έως τον ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης
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Δημοπρατήθηκε στις 16 Ιανουαρί-
ου 2023 η μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων Ανατολικού Τομέα 

στη Θεσσαλονίκη η οποία θα κατασκευ-
αστεί στη θέση Άγιος Αντώνιος του 
δήμου Θέρμης και θα έχει δυναμικότητα 
επεξεργασίας 128.000 tn σύμμεικτων 
αποβλήτων ανά έτος και 22.000 tn προ-
διαλεγμένων οργανικών ανά έτος. Ανα-
θέτουσα Αρχή είναι ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας και το κόστος του έργου με 
τον αναλογούντα ΦΠΑ είναι 241,88 εκατ. 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 195,06 εκατ. ευρώ). Η 
διάρκεια του έργου ορίστηκε συνολικά 
σε 96 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα 
περιλαμβάνεται η κατασκευή, η εξάμηνη 
δοκιμαστική λειτουργία και η συντήρη-
ση και λειτουργία της Μονάδας για έξι 
χρόνια. Η χρηματοδότηση του έργου 
καλύπτεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, η οποία θα επεξεργά-
ζεται 150.200tn/a εκ των οποίων:
128.200 tn/a σύμμεικτων αποβλήτων. 
Θα επεξεργάζεται το 36% των παρα-
γόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων 

της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα 
απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα 
υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής 
και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% 
έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων 
επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. 
Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
(10% έκαστο),

22.000 tn/a προδιαλεγμένων αποβλήτων 
(1η ΜΕΒΑ Αν. Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης). 
Η εν λόγω ΜΕΒΑ, σύμφωνα με το εγκε-
κριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, 
θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 
65% του Δήμου Θεσσαλονίκης
Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδο-
μές και την προμήθεια κινητού εξοπλι-
σμού. Επίσης, η κατασκευή του έργου 
περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης 
εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξο-
πλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία 
του έργου για 6 μήνες.

ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Υπενθυμίζεται ότι σε διαδικασία δια-
γωνισμού βρίσκεται ήδη από το 2021, 
η έτερη ΜΕΑ για τον Δυτικό Τομέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η 
οποία θα κατασκευαστεί σε περιοχή 
πλησίον του ΧΥΤΑ Μαυρορράχης. Η 

διαγωνιστική διαδικασία για τη ΜΕΑ 
του Δυτικού Τομέα βρίσκεται στη δεύ-
τερη φάση στην οποία έχουν περάσει 
έξι υποψήφιοι ανάδοχοι: ΑΒΑΞ – Motor 
Oil, Renewable Energy – Thelis, TITAN 
– ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Μυτιληναίος – 
Μεσόγειος, ΙΝΤΡΑΚΑΤ – WATT και ΑΚΤΩΡ 
Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ. Μέσα στους 
επόμενους μήνες αναμένεται ο ανάδοχος 
και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Η κατασκευή αυτών των δύο ΜΕΑ ανα-
μένεται να δώσει λύση στο ζήτημα της 
διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την 
περιοχή, καθώς η μεν ΜΕΑ του Δυτικού 
Τομέα θα διαχειρίζεται το μεγαλύτερο 
μέρος των απορριμμάτων του του νομού 
Θεσσαλονίκης, των νομών Ημαθίας, 

Πέλλας και Πιερίας, όπως και του δήμου 
Παιονίας Κιλκίς, με τη δυναμικότητά 
της να ανέρχεται στους 300.000 τόνους 
απορριμμάτων ανά έτος, η δε ΜΕΑ του 
Ανατολικού Τομέα, με δυναμικότητα 
150.000 τόνους απορριμμάτων ανά έτος, 
θα διαχειρίζεται απορρίμματα των δήμων 
Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερ-
μαϊκού και Θέρμης, του Ε’ δημοτικού 
διαμερίσματος Θεσσαλονίκης και των 
δήμων Νέας Προποντίδας, Αριστοτέλη, 
Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Πολυγύρου 
Χαλκιδικής. Με την υλοποίηση και των 
δυο αυτών μονάδων ουσιαστικά τα από-
βλητα που σήμερα οδηγούνται σε ταφή 
(περίπου το 80%) θα μειωθούν στο 10% 
ή και χαμηλότερα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ 241,88 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Δημοπρατήθηκε η ΜΕΑ 
του Αγίου Αντωνίου

Κύριος στόχος της αναμόρφωσης του Α/Κ είναι η 
προτεραιοποίηση της κίνησης από τη Θεσσαλονίκη 
προς τη Θέρμη με τη δημιουργία ενός ανεξάρτη-
του κλάδου αποκλειστικής κίνησης προς αυτή 
την κατεύθυνση ο οποίος διέρχεται με τεχνικό 
πάνω από όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Για να 
επιτευχθεί αυτό και με δεδομένο ότι, από την ίδια 
έξοδο από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών 
εξυπηρετούνται και οι κινήσεις προς της Λεωφόρο 
Γεωργικής Σχολής και το τοπικό δίκτυο (Κέντρο 
Υγείας Θέρμης κ.ά.), επιμηκύνεται ο κλάδος εξόδου 
αποκτώντας δύο λωρίδες, οι οποίες διαχωρίζο-
νται σε κατάλληλη απόσταση από την έξοδο. Η 
μία κίνηση εξυπηρετεί αποκλειστικά την κίνηση 
προς Θέρμη και η άλλη προς το τοπικό δίκτυο. Η 
συνολική μορφή του κόμβου δεν μεταβάλλεται, 
παραμένοντας στην αρχική του διαμόρφωση, με 
τροποποίηση όμως των ισόπεδων σηματοδοτούμε-
νων κόμβων σε κυκλικούς κόμβους, ώστε αφενός 
για να καταργηθούν οι φωτεινοί σηματοδότες και 
αφετέρου για να επιτευχθεί η σύνδεση της νέας 
παράπλευρης οδού. Επίσης σημαντικό στοιχείο για 
τη χάραξη των τροποποιήσεων ήταν η διατήρηση 
της θέσης εισόδου από τον Α/Κ στην κατεύθυνση 
προς Ν. Μουδανιά, ώστε να μην επιδεινωθεί του-
λάχιστον η υφιστάμενη πλέξη κινήσεων με τον 
γειτονικό Α/Κ Προφήτη (είναι ο δρόμος ο οποίος 
συνδέει απ’ ευθείας την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. 
Μουδανιών με το αεροδρόμιο).
Ταυτόχρονα, για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων 
κινήσεων και προκειμένου να μην προκύψουν 
σημαντικές περιπορείες, διαμορφώνονται στον 
νέο Α/Κ τρεις ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι. Οι δύο 
στην κατεύθυνση της κίνησης από τη Λεωφόρο 
Γεωργικής Σχολής προς τη Θέρμη, όπου σήμερα 

λειτουργεί φωτεινός σηματοδότης και ο τρίτος 
μετά τη διέλευση της αερογέφυρας προς Θέρμη, 
όπου επίσης λειτουργεί σήμερα σηματοδότης. 

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος τονίζει ότι «πρόκειται για ένα 
πολύ σημαντικό έργο το οποίο ενισχύει την οδική 
ασφάλεια και αναμένεται να επηρεάσει θετικά την 
περιοχή της Θέρμης. Όπως είναι γνωστό, στην 
περιοχή μας θα κατασκευαστεί ένας καινούργιος 
ανισόπεδος κόμβος όπου βρίσκονται τα εκπαι-
δευτήρια, ενώ θα ανασχεδιαστεί ο υφιστάμενος 
στον οποίο θα καταργηθούν οι φωτεινοί σημα-
τοδότες. Επίσης θα κλείσουν όλες οι παράνομες 
είσοδοι-έξοδοι στον αυτοκινητόδρομο. Το έργο 
αποτελούσε προσωπική δέσμευση του περιφε-
ρειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα προς εμένα και 
προς τον δήμο και θέλω να τον ευχαριστήσω για 
τη συνέπεια που επέδειξε στην υλοποίηση αυτής 
της υπόσχεσης μέσα στην τρέχουσα δημοτική 
περίοδο, εντάσσοντας το έργο κατά προτεραιό-
τητα στο σχεδιασμό της Περιφέρειας. Θέλω επί-
σης να ευχαριστήσω και τον αντιπεριφερειάρχη 
Υποδομών Πάρι Μπίλλια για την βοήθεια που 
παρείχε στο στάδιο της γρήγορης ωρίμανσης των 
μελετών, όπως και τον πρόεδρο αλλά και τα μέλη 
του δ.σ. της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για 
την παραχώρηση προς χρήση, της απαιτούμενης 
έκτασης για την αναβάθμιση του του κόμβου της 
Θέρμης, χωρίς μάλιστα να έχει συντελεστή ακόμη 
η απαλλοτρίωση». 
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Απόστολος 
Τζιτζικώστας δήλωσε ότι «ως διοίκηση της Περι-

φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με μεθοδικότητα, 
συνέπεια και πολλή δουλειά, υλοποιούμε έργα 
που αναβαθμίζουν και επεκτείνουν το δίκτυο των 
υποδομών του τόπου μας, όπως το νέο σύγχρονο 
οδικό δίκτυο Ποτίδαιας-Κασσανδρείας, η Παρά-
καμψη Πολυγύρου, τα πρώτα 9 χιλιόμετρα του 
οδικού δικτύου Θέρμης - Γαλάτιστας, που χρημα-
τοδότησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και παραδώσαμε στους συμπολίτες μας. Σε αυτή 
την κατεύθυνση συνεχίζουμε. Εξασφαλίσαμε 
σημαντικούς επιπρόσθετους πόρους από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, τους οποίους αξιοποιούμε για την επέ-
κταση του οδικού δικτύου Θεσσαλονίκης - Νέων 
Μουδανιών. Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα νέο, 
πλήρες παράπλευρο δίκτυο από τον κόμβο Κ12 της 
Περιφερειακής Οδού ως τον ανισόπεδο κόμβο της 
Θέρμης με το οποίο καθιστούμε τις μετακινήσεις 
των συμπολιτών μας, των επισκεπτών, αλλά και 
των εργαζόμενων στις βιομηχανικές μονάδες της 
περιοχής ταχύτερες και πιο ασφαλείς.»
 
Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Πάρις Μπίλλι-
ας σημείωσε ότι “πρόκειται για ένα σημαντικό 
έργο με το οποίο υλοποιούμε τη δέσμευση που 
είχαμε αναλάβει για οδική ασφάλεια και κυκλο-
φοριακή ικανότητα στο συγκεκριμένο τμήμα 
της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών. Μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα ωριμάσαμε τις 
απαιτούμενες μελέτες και εξασφαλίσαμε και 
τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Στόχος μας, είναι το αργότερο έως τον Αύγουστο 
να έχει αναδειχθεί ανάδοχος, να ξεκινήσουν στη 
συνέχεια οι εργασίες, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 
το τέλος του 2025”. 
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Η μαζική προσέλευση εκατοντάδων 
πολιτών από την περιοχή της Θέρ-
μης οι οποίοι κατέκλυσαν το κλειστό 
γυμναστήριο αποτελεί απόδειξη της 
αναγνώρισης του έργου το οποίο έκανε 
για τον τόπο του ο Γιώργος Κουγιά-
μης. Ανάμεσά τους συναγωνιστές του, 
μέλη των κοινοτικών συμβουλίων 
της περιόδου 1983-1994, όπως και 
του πρώτου δημοτικού συμβουλίου 
Θέρμης, αλλά και στελέχη της πρώην 
νομαρχίας Θεσσαλονίκης στην οποία 
ο Γιώργος Κουγιάμης υπηρέτησε ως 
νομαρχιακός σύμβουλος και αντινο-
μάρχης. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους οι βουλευτές Σωκράτης 
Φάμελλος, Δώρα Αυγέρη, Γιώργος 
Αρβανιτίδης και Κωνσταντίνα Αδά-
μου, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας 
Γιουτίκας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι 
Κωνσταντίνος Πάλλας και 

Νίκος Τζόλλας, οι αντιδήμαρχοι και 
τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου 
Θέρμης, ο πρώην νομάρχης Κώστας 
Παπαδόπουλος και πρώην αντινο-
μάρχες (Λευτέρης Τζιόλας, Χρύσα 
Αράπογλου), μέλη της οικογενείας του 
Γιώργου Κουγιάμη κ.ά.  

ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ
Στην ομιλία του, με την οποία άνοι-
ξε η εκδήλωση, ο δήμαρχος Θέρμης 
σκιαγράφησε όλη τη διαδρομή του 
Γιώργου Κουγιάμη ως κοινοτάρχη 
και εν συνεχεία ως δημάρχου Θέρ-
μης. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα τα 
οποία έχουν τη σφραγίδα του (δίκτυο 
ύδρευσης, βιολογικός καθαρισμός, 
Πολιτιστικό Κέντρο, κλειστό γυμνα-
στήριο κ.ά.), θυμίζοντας παράλληλα 
τις τεράστιες δυσκολίες και τις αντι-
δράσεις που προκαλούσαν, ακόμη και 

ΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΡΙΑΔΙ

Ο δήμος Θέρμης τίμησε τη μνήμη και το έργο 
του Γιώργου Κουγιάμη  

Τη μνήμη και το έργο του Γιώργου Κουγιάμη τίμησε την Κυριακή 22 
Ιανουαρίου ο δήμος Θέρμης με μια εκδήλωση η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Θέρμης, σε κλίμα 

συγκίνησης και παρουσία εκατοντάδων πολιτών και συνοδοιπόρων 
του κατά τη μακρά διαδρομή του στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Όπως 
ανακοίνωσε από το βήμα της εκδήλωσης ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, στο εξής το αθλητικό κέντρο Θέρμης Τριαδίου, όπως 
και ο δρόμος ο οποίος συνδέει τη Θέρμη με το Τριάδι θα έχουν το όνομα 
του Γιώργου Κουγιάμη ο οποίος διετέλεσε επί 12 χρόνια πρόεδρος 
της Κοινότητας Θέρμης (1983-1994) καθώς και πρώτος δήμαρχος του 
δήμου Θέρμης (1995-1998). Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από 
το δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του δημάρχου Θέρμης.  

στην τοπική κοινωνία, αποφάσεις και 
μεταρρυθμίσεις όπως για παράδειγμα 
η απόφαση για την επέκταση σχεδίου 
του οικισμού της Θέρμης.  
Αναφερόμενος στην αφετηρία της 
διαδρομής του Γιώργου Κουγιάμη 
στην αυτοδιοίκηση ο κ. Παπαδόπουλος 
μίλησε για τη δημιουργία το καλοκαίρι 
του 1982 της παράταξης ‘Δημοκρατική 
Ενότητα’, «την μακροβιότερη σήμερα 
αυτοδιοικητική παράταξη στην Ελλά-
δα, την οποία ο Γιώργος ίδρυσε μαζί 
με νέους που είχαν καινοτόμες ιδέες 
αλλά και με παλαιότερους με εμπειρία, 
πάνω σε συμφωνημένες αρχές και με 
κύριο χαρακτηριστικό των μελών της 
την αγάπη για τον τόπο. Και η παράταξη 
αυτή, βασισμένη στις ίδιες αρχές, χωρίς 
δογματισμούς και κομματισμό, προσαρ-
μοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες και 
συνθήκες, με συνεχώς ανανεούμενο 
πολιτικό δυναμικό, ακόμη και σήμερα, 
διοικεί τον δήμο». 
Ο δήμαρχος Θέρμης στάθηκε και στη 
συμβολή του Γιώργου Κουγιάμη στις 
μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν 
στην αυτοδιοίκηση όπως η οικονομική 
αυτοτέλεια των ΟΤΑ με την θέσπιση 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, ο 
«Καποδίστριας» κ.λπ.  
«Ο Γιώργος Κουγιάμης ήταν ένας 
άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Μπήκε 
στον πολιτικό στίβο επειδή αγαπούσε 
τους συντοπίτες του και τον τόπο του. 
Και είχε όραμα για το οποίο αγωνί-
στηκε, συγκρούστηκε, διεκδίκησε! Ο 
Γιώργος θυσίασε πολλά για τον τόπο 
μας. Και αν σήμερα η Θέρμη, η έδρα 
του ενιαίου Δήμου Θέρμης, είναι ένας 
τόπος που αξίζει να ζούμε, ένας τόπος 
που συνεχώς ελκύει νέους ανθρώ-
πους, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι 
ο Γιώργος Κουγιάμης ήταν αυτός που 
έβαλε τα θεμέλια. Ήταν εκείνος που 
δημιούργησε τις βάσεις.  

Πρέπει να θυμόμαστε το όραμά του, το 
έργο του, αλλά και τις θυσίες του. Και 
αυτή η μνήμη πρέπει να διατηρηθεί. Οι 
νεότερες γενιές πρέπει να θυμούνται 
εκείνους που αγωνίστηκαν για το δικό 
τους παρόν. Το ελάχιστο που μπορούμε 
να κάνουμε λοιπόν, εμείς ως άνθρωποι 
της αυτοδιοίκησης, ως συνοδοιπόροι 
και συναγωνιστές, φίλοι και φίλες 
του Γιώργου Κουγιάμη είναι να δια-
σφαλίσουμε την αναφορά στο όνομα 
και το έργο του. Γι’ αυτό, ως ελάχιστο 
φόρο τιμής, με ομόφωνη απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου, στο εξής 
το κλειστό γυμναστήριο Θέρμης όπως 
και ο δρόμος Θέρμης – Τριαδίου θα 
φέρουν το όνομα του Γιώργου Κου-
γιάμη». Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. 
Παπαδόπουλος δήλωσε συγκινημένος: 
«Γιώργο Κουγιάμη σε ευχαριστούμε! 
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!».    

ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ
Ο πρώην νομάρχης Κώστας Παπαδό-
πουλος αναφέρθηκε στους κοινούς 
αγώνες του με τον Γιώργο Κουγιάμη 
στη Νομαρχία, αλλά και στη συνερ-
γασία τους όσο ακόμη ήταν δήμαρχος 
Θέρμης. «Ο Γιώργος είχε όραμα, ήταν 
αποφασιστικός και έπαιρνε γρήγορες 
αποφάσεις», σημείωσε ο πρώην νομάρ-
χης. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη 
συμβολή του Γιώργου Κουγιάμη, όσο 
ακόμη ήταν δήμαρχος, στο να δοθεί 
λύση στη διαχείριση των απορριμμά-
των της Θεσσαλονίκης λέγοντας ότι 
έπαιξε ρόλο στη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης αλλά συγχρόνως, έως 
ότου γίνει ο ΧΥΤΑ, διατηρήθηκε και η 
χωματερή των Ταγαράδων για να μην 
έρθει σε αδιέξοδο η Θεσσαλονίκη. Ο 
κ. Παπαδόπουλος ανέφερε επίσης στη 
συμβολή του Γιώργου Κουγιάμη στην 
εξεύρεση χώρου για την κατασκευή 
του νέου περιφερειακού μεγάρου στη 
δυτική Θεσσαλονίκη, όπως και στην 
εκπόνηση μελετών, και μάλιστα με 
πολύ μικρό κόστος, για την κατασκευή 
εκατοντάδων νέων σχολείων στη Θεσ-
σαλονίκη προκειμένου να εξαλειφθεί 
το φαινόμενο της διπλοβάρδιας.  

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της 
η Ιωάννα Ζαχαράκη, αντιδήμαρχος 
του δήμου Ζόλινγκεν (Γερμανία) και 
πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτρο-
πής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αφού 
εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για 
τον θάνατο του Γιώργου Κουγιάμη, 
αναφέρθηκε στη συμβολή του για την 
ίδρυση και τη λειτουργία του Δικτύου. 
«Ως αντινομάρχης Θεσσαλονίκης αλλά 
και ως πρόεδρος της Ανατολικής ο 
Γιώργος Κουγιάμης αγκάλιασε την ιδέα 
της ίδρυσης του Δικτύου μας και την 
έκανε πράξη το 2001, κατοχυρώνοντας 
την παρουσία του στην έδρα του Απο-
δήμου Ελληνισμού, στη Θεσσαλονίκη. 
Ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης ανα-
γνώρισε τη σημασία της δικτύωσης 
και του συντονισμού των ελληνικής 
καταγωγής των αιρετών στην Ευρώπη. 
Τις προβλέψεις του και την ορθότητα 
της στρατηγικής του τις πιστοποιεί η 
εικοσαετής και πλέον λειτουργία του 
Δικτύου. Δεν θα ξεχάσουμε την προ-
σφορά του».  

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία 
της Άννας Μίχου, συντρόφου του Γιώρ-
γου Κουγιάμη η οποία αναφέρθηκε 
στο πάθος και την αγάπη την οποία 
έτρεφε ο Γιώργος για τον τόπο του 
και την αυτοδιοίκηση. «Ο Γιώργος 
έβλεπε μπροστά από την εποχή του, 
εμπιστευόταν τους συνεργάτες του, 
τους οποίους καθοδηγούσε αλλά και 

Δρόμος Θέρμης Τριαδίου στο εξής θα ονομάζεται οδός Γ. Κουγιάμη.
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μάθαινε απ’ αυτούς, τους έδινε αρμοδιότητες και έβαλε τα 
θεμέλια για την μετέπειτα εξέλιξη της περιοχής της Θέρμης». 
Η κ. Μίχου ανέφερε ενδεικτικά κάποιες πρωτοβουλίες της 
δημαρχιακής θητείας του Γιώργου Κουγιάμη που έδειχναν 
τον οραματικό και αποφασιστικό χαρακτήρα του. Σημεί-
ωσε συγκεκριμένα, την αποφασιστικότητα που επέδειξε 
για την παραχώρηση χώρου προκειμένου να ανεγερθεί το 
Τεχνολογικό Μουσείο, καθώς και την ιδέα της ίδρυσης ενός 
διαδημοτικού φορέα, της «Ανατολικής», πριν καν ακόμη 
ωριμάσουν πολιτικές σαν κι αυτές του «Καποδίστρια» για 
τη συνεργασία μεταξύ δήμων, αλλά και άλλων φορέων. 
Κάνοντας μια πιο προσωπική αναφορά, η κ. Μίχου σημείωσε 
πως «ο Γιώργος ήταν ο σύντροφός μου. Σε κάποιο από τα 
βιογραφικά του είχαμε γράψει πως ο Γιώργος Κουγιάμης 
έκανε τρία παιδιά, την Άννα, το Θόδωρο και τον Απόστο-
λο, αλλά αυτό ήταν λάθος, γιατί στην πραγματικότητα ο 
Γιώργος έκανε τρία παιδιά αλλά είχε πέντε, είχε και τον 
Γιώργο και τον Άγγελο και γι’ αυτό θα τον ευγνωμονώ». Η 
κ. Μίχου ευχαρίστησε τον δήμαρχο Θέρμης και σύσσωμο 
το δημοτικό συμβούλιο για την απόδοση τιμής στον Γιώργο 
Κουγιάμη καθώς και τους εργαζόμενους του δήμου που 
βοήθησαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης. 
 
Τους κυριότερους σταθμούς στην αυτοδιοικητική διαδρο-
μή του Γιώργου Κουγιάμη περιέγραψε η πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Νανά Παπαδάκη.  
 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Έλλη Πασπαλά η οποία 
με τις ερμηνείες της αλλά με όσα είπε για τον ξάδελφό της 
Γιώργο Κουγιάμη σκόρπισε συγκίνηση.  

Αμέσως μετά, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος, μαζί με τον πρώην νομάρχη Κώστα Παπαδόπουλο, 
στελέχη της αυτοδιοίκησης και μέλη της οικογένειας του 
Γιώργου Κουγιάμη, προχώρησαν στην αποκάλυψη των 
πινακίδων που φέρει το όνομά του στο κλειστό γυμναστήριο 
καθώς και στον δρόμο Θέρμης – Τριαδίου. Εκατοντάδες πολίτες κατέκλυσαν το κλειστό της Θέρμης για να τιμήσουν τον Γ. Κουγιάμη.

“Γεώργιος Κουγιάμης” ονομάζεται πλέον το κλειστό γυμναστήριο Θέρμης Τριαδίου.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος.

Η πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Νανά Παπαδάκη   

Η Έλλη Πασπαλά                     

Ο πρώην νομάρχης Κ. 
Παπαδόπουλος.

Η σύντροφος του Γ. Κουγιάμη, 
Άννα Μίχου
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Εκδήλωση για την αναδοχή παιδιών

Μία ξεχωριστή συνάντηση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά 
με το θεσμό της αναδοχής παιδιών στη χώρα μας πραγματοποιήθη-
κε στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 

η δικηγόρος Κατερίνα Ζιούτα, η συντονίστρια του ΚΕ.Π. Υγείας του Δήμου 
Θέρμης Μάγδα Παπανίκου, η δικηγόρος Ασημίνα Φιλιοπούλου και η Κοινωνική 
Λειτουργός Γεωργία Χατζηχρήστου. Για μία φορά ο κόσμος ανταποκρίθηκε με 
θέρμη στο κάλεσμα και αγκάλιασε τη συγκεκριμένη δράση του ΚΕ.Π. Υγείας 
του Δήμου Θέρμης.   

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η γενική γραμματέας του Δήμου Θέρμης Εύη 
Λάππα, ο περιφερειακός σύμβουλος Κωνσταντίνος Πάλλας, η εντεταλμένη 
δημοτική σύμβουλος Κοινωνικών Θεμάτων Φανή Χατζηδημητρίου, η προϊστα-
μένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Θέρμης Φανή 
Δομουχτσή και ο Συντονιστής Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων Γιάννης Τσολάκογλου. 
Παραβρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της Καρδίας Ιωακείμ Τρικαλιάρης, ο πρόε-
δρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, η πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Θέρμης Βασιλική 
Κωστοπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Μανδριτσιωτών - Θρακιωτών Μαρία 
Καμπουρίδου, η αντιπρόεδρος του ΚΑΠΗ Θέρμης Έλση Καμπουρίδου και το 
μέλος του ΔΣ. του Αγίου Στυλιανού Νέλλη Αϊδονά.  

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τέσσερις συναντήσεις της ομάδας Ψυχικής Ενδυ-
νάμωσης με συμμετοχή μελών του ΚΑΠΗ Θέρμης οι οποίες έγιναν στη διάρκεια 

του Δεκεμβρίου. Οι συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του ΚΑΠΗ 
αφορούσαν τέσσερις διαφορετικές ενότητες και συγκεκριμένα: Αυτοφροντίδα - 
Αυτοσυμπόνια, Απολαμβάνειν, Ελπίδα –Αισιοδοξία και Ψυχική Ανθεκτικότητα. Τις 
συναντήσεις διοργανώνει το ΚΕ.Π. Υγείας του δήμου Θέρμης, σε συνεργασία με την 
Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Κωνσταντινιά Δημητρίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
όλες τις ηλικίες και για τέσσερις συναντήσεις κάθε μήνα. Υπάρχει θεματική ενότητα για 
παιδιά, εφήβους, ενήλικες καθώς και ηλικιωμένους. Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης 
των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας Ψυχικής Ενδυνάμωσης των μελών του ΚΑΠΗ η 
Συντονίστρια του ΚΕ.Π. Υγείας κ. Μάγδα Παπανίκου ευχαριστεί το δήμο Θέρμης για τη 
στήριξη που παρέχει, το Κ.Α.Π.Η. Θέρμης που φιλοξένησε τις συναντήσεις, την Σύμβου-
λο Ψυχικής Υγείας Κωνσταντινιά Δημητρίου για την πολύτιμη συνεργασία της, καθώς 
και την Εταιρία FARCOM A.E. για την ευγενική της χορηγία. Στην τελετή λήξης αυτού 
του κύκλου των συναντήσεων παραβρέθηκε και η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος 
Κοινωνικών Θεμάτων κ. Φανή Χατζηδημητρίου.

Οι συναντήσεις της ομάδας 
Ψυχικής Ενδυνάμωσης 
των μελών του ΚΑΠΗ Θέρμης

Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 έγινε η έναρξη του δια ζώσης προγράμ-
ματος, “ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, Α1”, στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Αντι-
κείμενο του προγράμματος είναι η “γνωριμία” των μαθητευομένων 

με τη ξένη γλώσσα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς την αντίληψη και τη 
χρήση αυτής σε βασικές, καθημερινές λειτουργίες και ανάγκες. Εκπαιδεύτρια 
του προγράμματος είναι η εκπαιδευτικός Ανατολή Ιατρού. Το πρόγραμμα θα 
έχει διάρκεια 50 ώρες και θα το παρακολουθήσουν 20 εκπαιδευόμενοι στο 
δημοτικό σχολείο Βασιλικών. Στην έναρξη του προγράμματος παρευρέθηκε 
η Χρυσή Κληματσούδα, προϊσταμένη και διευθύντρια στο Γραφείο Παιδείας 
και τη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς επίσης και η 
Ρούλα Καραμανώλη, τοπική σύμβουλος Βασιλικών οι οποίες καλωσόρισαν τους 
εκπαιδευόμενους και ευχήθηκαν την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος 
με την αποκόμιση γνώσης και εμπειρίας στο αντικείμενο. 
Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται από τον δήμο Θέρμης σε 
συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Το έργο συγχρημα-
τοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Παράλληλα, συνεχίζονται ακόμη οι αιτήσεις για όλα τα προγράμματα τα οποία 
έχουν αντικείμενα:   
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (25 ώρες)
Εθελοντισμός και κοινωνική δράση (25 ώρες)
Εξαρτήσεις και πρόληψη (15 ώρες)
Βασικά Αγγλικά Α1 (50 ώρες)
Οικιακή μελισσοκομία (25 ώρες)
Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες (25 ώρες)
Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη κινηματογράφου (25 ώρες)
Τα προγράμματα δύναται να υλοποιηθούν στις δημοτικές κοινότητες Βασιλικών, 
Τριλόφου και Θέρμης με την προϋπόθεση να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθ-
μός αιτήσεων για έναρξη του κάθε προγράμματος. Τα προσφερόμενα προγράμ-
ματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, 
ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την 
ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής 
αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή 
άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης:
Τηλ.: 2313300730
Ταχ. Διεύθυνση: Ουγκώ Β. 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.

ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συνεχίζεται το πρόγραμμα 
Δια Βίου Μάθησης 

Υγεία

ς

Δήμος Θέρμης
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Συνεχίζονται τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών  τα οποία διοργανώνει 
η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την Ομάδα 
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Θέρμης. Στις 10 Ιανουαρίου διοργα-

νώθηκε σεμινάριο στο δημοτικό σχολείο Αγίου Αντωνίου και την επομένη 
11 Ιανουαρίου στο 1ο δημοτικού σχολείου Πλαγιαρίου. Την Παρασκευή20 
του μήνα έγινε σεμινάριο στο δημοτικό σχολείο Περιστεράς ενώ στις 23, 24 
και 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν άλλα τρία σεμινάρια στα γραφεία 
της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας, στο κτίριο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας (στο δρόμο Θέρμης – Τριαδίου).
 
Όπως είναι γνωστό, η ομάδα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Θέρμης σε συνερ-
γασία με τον δήμο, τις Κοινότητες και τα σχολεία, διοργανώνει σειρά αυτοτελών 
σεμιναρίων διάρκειας δύο ωρών για την παροχή πρώτων βοηθειών (BLS) και 
ΚΑΡΠΑ (AED). 
Οι εθελοντές γνωρίζοντας καλά πως η καρδιοπνευμονική ανακοπή είναι μια από 
τις πιο δραστικές επείγουσες καταστάσεις που μπορεί όμως να αντιμετωπίσει ένας 
λειτουργός υγείας, αλλά και ένας απλός πολίτης, πραγματοποιούν το τελευταίο 
χρονικό διάστημα σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η αρχή του κύκλου των 
σεμιναρίων έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, στα γραφεία της Πολιτικής Προστα-
σίας και συνεχίζονται και τη νέα χρονιά με προγραμματισμό νέων σεμιναρίων 
σε Κοινότητες και σχολεία του δήμου Θέρμης. 
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια μπορούν να τηλεφωνούν στον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη, στο τηλέφωνο  6972312198. 
Η εκπαίδευση των πολιτών αφορά τη βασική υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες 
και παιδιά καθώς και την αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά. Η 
εξάσκηση των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες 
στο έδαφος, σε συνθήκες εξομοίωσης πραγματικού περιστατικού με τη χρήση 
προπλασμάτων (κούκλες) φυσικών διαστάσεων, ενώ η εκπαίδευση γίνεται σε 
ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ξεχωριστά. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Εκδήλωση προς τιμή των εθελοντών 
της Περιστεράς 

Συνεχίζονται τα σεμινάρια
Πρώτων Βοηθειών

Τους εθελοντές της Περιστεράς 
για την πολύτιμη προσφορά τους 
τίμησε σε εκδήλωση η οποία έγινε 

το Σάββατο 14 Ιανουαρίου η τοπική 
Κοινότητα. Στο σύντομο χαιρετισμό του 
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος αφού ευχήθηκε σε όλους υγεία 
και δύναμη για τη νέα χρονιά, τόνισε 
ότι «είναι γνωστό πως έχουμε τη χαρά 
να διαθέτουμε ως δήμος εθελοντικές 
ομάδες σε όλες σχεδόν τις κοινότητες, οι 
οποίες πραγματοποιούν πολλές δράσεις 
όπως δενδροφυτεύσεις, φροντίδα του 
δημόσιου χώρου, αισθητική αναβάθμιση 
των χώρων ψυχαγωγίας κ.ά., αλλά εσείς 
εδώ στην Περιστερά έχετε πάει την εθε-
λοντική προσφορά ένα βήμα πιο πάνω, 
υλοποιώντας ακόμη και ολόκληρα έργα». 
Υπογράμμισε πως «αναμφισβήτητα ο 
δήμος Θέρμης βρίσκεται και θα βρίσκεται 
στο πλευρό όλων των εθελοντών παρέ-
χοντάς σας, όλα τα απαραίτητα υλικά για 
να μπορέσετε να κάνετε όλα τα έργα που 
έχετε προγραμματίσει». Αναφερόμενος 
ειδικότερα για τους εθελοντές της Περι-
στεράς ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι 
«όταν κάποιος επισκέπτεται την Περιστέ-
ρα καταλαβαίνει από την πρώτη ματιά τη 
διαφορά, βλέποντας πόσο φροντίζετε τον 
τόπο σας, και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα 
της δικής σας δουλειάς, των εθελοντών 
του χωριού». Ο δήμαρχος αναφέρθηκε 
παράλληλα στο μεγάλο πρόβλημα της 
μείωσης του πληθυσμού της Ελλάδας 
κατά την τελευταία απογραφή και πόσο 
μάλλον στα μικρά ορεινά χωριά όπου δεν 
υπάρχουν δουλειές και έτσι ο κόσμος 
καταφεύγει στα αστικά κέντρα. Επισή-
μανε πως στην Περιστερά, με όλες τις 
παρεμβάσεις που γίνονται και την τερά-
στια προσπάθεια όλων, δίνονται κίνητρα 
στον κόσμο και κυρίως στη νεολαία να 

μείνει στο χωριό και να προσφέρει σε 
αυτό. « Το χωριό έχει ζωή, λειτουργεί το 
σχολείο κανονικά και ο τόπος έχει ανά-
πτυξη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους για την ενότητα που σας διακρίνει 
και τα έργα σας και να θυμάστε είμαστε 
δίπλα σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε».  
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτρης 
Ντισλής ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά 
με υγεία αισιοδοξία, δημιουργικότητα 
και δύναμη να συνεχίσουν όλοι μαζί! 
Ευχαρίστησε τον δήμαρχο και όλους 
τους παρευρισκόμενους που γέμισαν 
το μαγαζί, λέγοντας ότι κανένα μαγαζί 
πλέον δεν μπορεί να χωρέσει όλους τους 
εθελοντές διότι όλοι οι κάτοικοι κάτι 
έχουν προσφέρει σε αυτά τα χρόνια, 
άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο και 
με διάφορους τρόπους. «Ο αγώνας για 
την βελτίωση της καθημερινότητας είναι 
διαρκής και παρεμβάσεις έχουν γίνει σε 
όλες τις γειτονιές του χωριού μας και θα 
συνεχίσουν να γίνονται. Έχουμε ακόμη 
πολλά στο μυαλό μας μέχρι να τελειώσει 
η τετραετία, αλλά το μεγαλύτερο έργο 
για εμένα είναι η αλλαγή της νοοτροπίας 
από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο 
κάτοικο του χωριού. Όλοι πλέον νιώθουν 
το χωριό μας σαν το μεγάλο τους σπίτι, 
νοιάζονται για αυτό, βοηθάνε για να 
καλυτερεύσει το οτιδήποτε, το προσέ-
χουν και θέλουν συνεχώς να πηγαίνει 
μπροστά».  Ο κ. Ντισλής αναφέρθηκε 
στη μεγάλη στήριξη που έχουν όλοι οι 
εθελοντές από το δήμο και από τον ίδιο το 
δήμαρχο και μίλησε για όλες τις επόμενες 
προγραμματισμένες παρεμβάσεις των 
εθελοντών. Στην εκδήλωση παρέστη-
σαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Απόστολος 
Τσολάκης και Βασίλης Μουστάκας και η 
εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Φανή 
Χατζηδημητρίου.  

Οι νέες διοικήσεις στα ΚΑΠΗ της δημοτικής ενότητας Βασιλικών
Εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης στα ΚΑΠΗ της δημοτικής 
ενότητας Βασιλικών πραγματοποιήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου. Τα μέλη των Συντο-
νιστικών Επιτροπών είναι τα εξής:
ΚΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ: Ψήφισαν 136 και εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων οι: Ευριπίδης 
Μαυρουδής, Ιφιγένεια Ακρίβου, Ανδρονίκη Παπαφιλίππου, Μαρία Τσίτσιου, Ζωή 
Κουτσίντα, Μαρία Σιμώνη και Αναστασία Σαλονικίδου.
ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ: Ψήφισαν 89 και εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων οι: Γιώργος 
Αλεξάκης, Χρήστος Φαρδής και Ευδοξία Θοδωρούδη.
ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ: Ψήφισαν 71 και εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων οι: Αστέριος 
Μαυρουδής, Κατερίνα Μουστάκα και Αθανασία Ασλάνη.  
ΚΑΠΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ψήφισαν 78 και εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων οι: Γεωργία 
Σιμοπούλου, Χριστίνα Καρασαββίδου, Κώστας Παπαδόπουλος και Γιάννης Κιζιρίδης.
ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Ψήφισαν 90 και εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων 
οι: Τριανταφυλλιά Μπαλακανάκη, Σοφία Εμμανουηλίδου, Στράτος Μιχαηλίδης, 
Χρήστος Ζορμπάς και Ζαχαρή Παπαδάκη.
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ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πρόσκληση για συμμετοχή στη 
«Φιλαρμονική Ορχήστρα»  

Πρόσκληση προς όσους αγαπούν τη μουσική, να 
πλαισιώσουν τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου 
Θέρμης, απευθύνει ο Θεόφιλος Σωτηριάδης ο οποίος 

τοποθετήθηκε πρόσφατα στη διεύθυνση της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας. «Κάτοικοι του Δήμου Θέρμης και όχι μόνο ελάτε 
να γνωριστούμε και να δυναμώσουμε αυτή την προσπάθεια. 
Οποιοσδήποτε αγαπά την μουσική είναι ευπρόσδεκτος!». Οι 
πρόβες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας γίνονται στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Θέρμης (Καπετάν Χάψα- Καραολή & Δημητρίου) κάθε 
Τετάρτη στις 19.15. Λίγο νωρίτερα γίνονται τα μαθήματα για 
αρχαρίους. 

«Όσοι έχετε γνώσεις ή μια σχετική εμπειρία σε Σαξόφωνο, 
Τρομπέτα, Τρομπόνι, Κρουστά, Κόρνο, Φλικόρνο, Ευφώνιο, Φλά-
ουτο, Τούμπα, Όμποε, Φαγκότο, Κλαρινέτο μπορείτε απευθείας, 
σε συνεννόηση με τους υπευθύνους να ενσωματωθείτε στην 
ομάδα και σιγά σιγά να συμμετέχετε στις διάφορες μουσικές 
δράσεις που θα ακολουθήσουν στη διάρκεια της χρονιάς. Δεν 

υπάρχει όριο ηλικίας. Στη Μουσική δεν υπάρχουν όρια… Οι 
υπόλοιποι (αρχάριοι) έχετε τη δυνατότητα εκμάθησης ΔΩΡΕΑΝ  
σαξοφώνου, τρομπέτας, φλάουτου ή κλαρινέτου, εως ότου 
φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά 
να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310-463423 (καθημερινές 
08.00-20.00) για περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με τον 
Πλάτωνα ‘Η μουσική είναι ένας ηθικός κανόνας. Δίνει ψυχή στο 
σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει 
χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα’».  

Μία επετειακή συναυλία 
έδωσε η ορχήστρα Con 
Fuoco η οποία γιορτάζει τα 

20 και κάτι χρόνια της. Ήταν μια μουσι-
κή αναδρομή στους σημαντικότερους 
σταθμούς της, η οποία αποτέλεσε και 
τη χριστουγεννιάτικη συναυλία της 
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος Αθλητισμού του Δήμου 
Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ) που πραγματοποιή-
θηκε στο αμφιθέατρο του Noesis, στις 
16 Δεκεμβρίου. Στην ενορχήστρωση 
και την καλλιτεχνική διεύθυνση ήταν 
ο Γιάννης Πολυμενέρης, στην ερμηνεία 
η Έλσα Μουρατίδου, στην παρουσία-
ση- αφήγηση η Άλκηστις Γιωγιού, ενώ 
στην εκδήλωση τιμήθηκε ο σκηνοθέτης 
Αναστάσης Δαλλής.

Με αφορμή τη συναυλία για τα 20 plus 
χρόνια της Con Fuoco ο Γιάννης Πολυμε-
νέρης γράφει: “Η ορχήστρα Con Fuoco, 
γιορτάζει τα 20 plus χρόνια λειτουργίας 
της. Ο κορονοϊός μάς πρόλαβε πάνω 
στις ετοιμασίες για τον εορτασμό των 
20 χρόνων μας, αλλά εμείς επιστρέφου-

με για να τα γιορτάσουμε, έστω και με 
τρία χρόνια καθυστέρηση! Μουσική 
διαδρομή περίπου 23 χρόνων, γεμάτη 
ξεχωριστές στάσεις. Συμμετοχές σε 
φεστιβάλ, διαγωνισμούς και συναυλίες 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σημα-
ντικές συνεργασίες με καταξιωμένους 
καλλιτέχνες, αλλά βεβαίως τακτική και 
διαρκής παρουσία, στη φυσική μας 
έδρα, τον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. 

Σαν ζωντανός οργανισμός όλα αυτά 
τα χρόνια, η ορχήστρα εξελίσσεται. 
Άλλοτε μεγαλώνει ή μικραίνει, δυνα-
μώνει ή φθείρεται, χαίρεται ή μελαγχο-
λεί,  αλλά πάντα βρίσκει δημιουργικές 
διεξόδους, μέσα από την ομαδικότητα 
που διαπνέει τα μέλη της. Μέλη που 
έρχονται και φεύγουν, αλλά για πάντα 
θα ανήκουν, στη μεγάλη καλλιτεχνική 
οικογένεια της Con Fuoco.

Ζήσαμε πολλά ξεχωριστά και διαφο-
ρετικά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. 
Διακρίσεις σε διαγωνισμούς, όπως 
το Young Prague στην Τσεχία ή ο 
διαγωνισμός της ΧΟΝ στον Πειραιά, 

μοναδικές εμπειρίες όπως η γνωριμία 
με τον εμβληματικό πιανίστα Γιώργο 
Χατζηνίκο που μας φιλοξένησε για μία 
αξέχαστη συναυλία στο Χόρτο Πηλίου, 
στα 90στά του γενέθλια, η προσωπική 
αφιέρωση του συνθέτη Θόδωρου 
Αντωνίου, που έγραψε για μας ένα από 
τα γνωστά του Celebrations, η συνερ-
γασία μας με την Ευανθία Ρεμπούτσικα 
στο Μέγαρο Mουσικής Θεσσαλονί-
κης μαζί με τις χορωδίες Μελισσάνθη 
και Αλεξανδρινές φωνές της Ελένης 
Θεοδωρίδου και με τη σύμπραξη της 
αγαπημένης Έλσας Μουρατίδου, αλλά 
και η παλαιότερη συνεργασία μας με 
τον Ανδρέα Καρακότα σε τραγούδια 
του Μάνου Χατζιδάκι… 

Όλα αυτά δεν είναι μόνο αναμνήσεις. 
Όλα αυτά είναι οι πολύτιμες αποσκευές 
μας, στα μουσικά ταξίδια που έρχονται 
και είναι μπροστά μας. Όλα αυτά είναι 
που μας δίνουν την αφορμή να γιορ-
τάσουμε, με μια επετειακή μουσική 
αναδρομή της ιστορίας μας”.

Σημαντική διάκριση 
για το έργο “Vox Unius, 
vox Nullius ή Οι Εχθροί 
του Λαού” 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ιδρύ-
ματος Μιχάλης Κακογιάννης με 
παρουσιαστές τον Πρόεδρο της 

Ε.Σ.Ε. Αλέξανδρο Κακαβά και την Αλε-
ξάνδρα Γεωργοπούλου, Καλλιτεχνική 
Διευθύντρια του Ι.Μ.Κ., απονεμήθη-
καν τα βραβεία του 9ου Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Σεναρίου Μικρού και 
Μεγάλου Μήκους της Ένωσης Σεναριο-
γράφων Ελλάδας, του 6ου Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Θεατρικού Έργου και 
Θεατρικού 30 σελίδων της Ε.Σ.Ε. και 
του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης 
και του 2ου Πανελληνίου Διαγωνισμού 
Σεναρίου Μικρού Μήκους εκ Διασκευής 
Ελληνικού Διηγήματος της Ε.Σ.Ε. και 
του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Το έργο «Vox Unius, vox Nullius ή Οι 
Εχθροί του Λαού» , ένα πολιτικό δράμα 
επιστημονικής φαντασίας, έλαβε το 
δεύτερο βραβείο στην κατηγορία ολο-
κληρωμένων θεατρικών έργων. Είναι 
δημιουργία του Δημήτρη Χατζηθεοδο-
σίου, ηθοποιού και καθηγητή Θεάτρου 
και Δραματουργίας της ΔΕΠΠΑΘ.

Μια τέτοιου είδους τιμή, αποτελεί ένα 
σημείο αναγνώρισης περισσότερο, ενός 
διαρκούς αγώνα και μιας αγωνίας που 
εκφράζεται μέσα από τους δραματικούς 
διαλόγους γύρω από την κοινωνία, το 
πολιτικό αγαθό και τις προκλήσεις των 
νέων τεχνολογιών που δοκιμάζουν τις 
θεμελιώδεις αρχές αυτού που αποκα-
λούμε «ανθρώπινο».

Ο Δήμος Θέρμης και Δημοτική Επι-
χείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού συγχαίρουν θερμά 
τον Δημήτρη Χατζηθεοδοσίου όπως 
επίσης και όλους τους συντελεστές 
της παράστασης για την επιτυχία τους! 
Το έργο παρουσιάστηκε στο Θεατρικό 

Φθινόπωρο Θέρμης! 

ΣΤΟ NOESIS

Συναυλία για τα 20 plus χρόνια της Con Fuoco 

Η αφίσα από τη θεατρική παράσταση



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 13Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Προσφορά Αγάπης από 
το Αριστοτέλειο Κολλέγιο 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του δήμου Θέρμης

Σε μια σπουδαία χειρονομία προς το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης, προέβησαν 
μαθητές και μαθήτριες, μαζί και εκπαιδευτικοί 

του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Αντιπρο-
σωπεία του Κολλεγίου, με επικεφαλής τον κ. Χρήστο 
Γκροζούδη, επισκέφθηκαν λίγο πριν από τα Χριστού-
γεννα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης 
προσφέροντας διάφορα είδη (τρόφιμα, είδη ατομικής 
υγιεινής, μπισκότα κ.λπ.) προκειμένου να δοθούν στους 
ωφελούμενους της δομής. Τους εκπαιδευτικούς και τα 
παιδιά του κολλεγίου υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος 
για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Φανή Χατζηδημητρίου 
και οι υπεύθυνοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ο κ. 
Παπαδόπουλος ευχαρίστησε μαθητές, μαθήτριες και 
εκπαιδευτικούς καθώς και τη διεύθυνση του Σχολείου 
για την αξιέπαινη πρωτοβουλία τους. «Ο δήμος Θέρμης, 
μέσα από τις κοινωνικές δομές του, κάνει ό,τι περνά από το 
χέρι του προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους 

μας που μας έχουν ανάγκη. Στόχος μας είναι κανένας 
συνάνθρωπός μας να μην μείνει αβοήθητος, κυρίως 
αυτές τις γιορτινές μέρες. Σας ευχαριστώ θερμά που 
συμβάλλετε κι εσείς σε αυτήν την προσπάθεια και αυτή 
η χειρονομία σας δείχνει την ευαισθησία που διαθέτετε 
σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς. 
Σας εύχομαι καλές γιορτές και μια καλύτερη νέα χρονιά, 
με υγεία και ειρήνη». Σημειώνεται ότι αυτή δεν ήταν η 
πρώτη φορά που το Αριστοτέλειο Κολλέγιο ενισχύει το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης. Μάλιστα, 
όπως θυμήθηκε ο κ. Γκροζούδης, μαθητής του Κολλεγί-
ου, ο οποίος σπουδάζει σήμερα στο πανεπιστήμιο Yale, 
ήταν μεταξύ των ατόμων που προσέφεραν εθελοντικά 
υπηρεσίες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η επίσκεψη του 
Αριστοτελείου Κολλεγίου έκλεισε με χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα τα οποία έπαιξαν και τραγούδησαν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες του Σχολείου.  

ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ

Τα Θεοφάνεια και ο Αγιασμός των υδάτων 
στο Φράγμα Θέρμης 

Με τη δέουσα κατάνυξη και λαμπρό-
τητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια 
στο δήμο Θέρμης. Νωρίς το πρωί 

της Παρασκευής 6 Ιανουαρίου τελέσθηκε 
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου και ακολούθησε ο «Μέγας 
Αγιασμός» των Θεοφανείων, παρουσία του 
δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, 
εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, περιφερεια-
κών συμβούλων και άλλων αρχών του τόπου. Η 
τελετή του Αγιασμού των υδάτων στη λίμνη 
στο Φράγμα της Θέρμης, έγινε λίγο μετά τις 12 
το μεσημέρι, με την πολύτιμη συνδρομή και 
φέτος των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 
Θέρμης. 
Τέσσερις τολμηροί νέοι βούτηξαν στα νερά 
της λίμνης και τον Σταυρό έπιασε για 8η φορά 
ο Ορέστης Βλαχοπάνος. Ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος στο μήνυμά του 
τόνισε πως «τα Άγια Θεοφάνεια είναι μια από 
τις λαμπρότερες γιορτές της Ορθοδοξίας και 
αποτελεί την αφετηρία μιας προσπάθειας 
όλων μας, να εργαστούμε για ένα καλύτερο 
μέλλον. Είναι η ημέρα που συμβολίζει την 
κάθαρση και την πνευματική αναγέννηση και 
δίνει σε όλο τον κόσμο την ελπίδα και τη δύναμη 
να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα στην 
προσπάθεια ανάπτυξης και εξέλιξης του τόπου 
μας έχοντας παράλληλα ως ‘πυξίδα’ την ειρήνη, 

την αγάπη και την αλληλεγγύη για τον διπλανό 
μας. Ας φωτίσουμε την καθημερινότητα μας με 
αισιοδοξία, ελπίδα και σιγουριά για το αύριο 
του τόπου και των παιδιών μας. Χρόνια πολλά 
σε όλους και του χρόνου με υγεία». 
Στον εορτασμό έδωσαν το «παρών» οι βου-
λευτές Σάββας Αναστασιάδης, Δημήτρης 
Βαρτζόπουλος, Σωκράτης Φάμελλος και Κων-
σταντίνα Αδάμου, ο περιφερειακός σύμβουλος 
Κωνσταντίνος Πάλλας, η πρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου Θέρμης Αθηνά Παπαδάκη, 
οι αντιδήμαρχοι Στέλιος Γκιζάρης και Κώστας 
Κουγιουμτζίδης, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Θέρμης Τριαδίου Ευστάθιος Πιστέλας, οι 
δημοτικοί Σύμβουλοι Άννα Τσιφτελίδου και 
Σάββας Φωτιάδης καθώς και πλήθος τοπικών 
Συμβούλων. 

Ο Ορέστης Βλαχοπάνος έπιασε τον Σταυρό 
για όγδοη φορά

Οι ευχές του δημάρχου Θέρμης για τη νέα χρονιά

Την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Πολιούχου της Θέρμης Αγίου Νικολάου, πραγματοποίησε 
όπως κάθε χρόνο ο Dήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023 στο χώρο εκδηλώσεων 
του Ναού. Στο μήνυμά του για το νέο χρόνο ο δήμαρχος Θέρμης ευχήθηκε σε όλους ομόνοια, αγάπη και πάνω από όλα 

ειρήνη τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Η αυγή κάθε νέας χρονιάς φέρνει πάντα μήνυμα ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον γεμάτο 
υγεία, ομόνοια και ειρήνη για όλο τον κόσμο. Καλωσορίζουμε τη νέα χρονιά με πίστη στο καλύτερο που μπορούμε να είμαστε 
και να πετύχουμε. Οι εικόνες που πέρασαν από μπροστά μας το 2022 μας δημιούργησαν πολλά και ποικίλα συναισθήματα και 
μας γέμισαν εμπειρίες, οι οποίες θα αποτελέσουν φάρο για να κάνουμε μια νέα αρχή. Εύχομαι το 2023 να είναι η χρονιά που η 
ανθρωπότητα θα επιλέξει την ειρήνη, θα επιλέξει την αξιοπρέπεια, θα επιλέξει την αλληλεγγύη, την ομόνοια και την Αγάπη. Ας 
είναι το 2023 η χρονιά που όλοι περιμένουμε. Η χρονιά που θα μας φέρει ένα νέο, καλύτερο και ευτυχέστερο μέλλον. Εύχομαι 
από καρδιάς σε όλες και όλους καλή χρονιά με υγεία, ευδαιμονία, προσωπική και οικογενειακή γαλήνη και πρόοδο».

Ο Ορέστης Βλαχοπάνος έπιασε τον Σταυρό 
για όγδοη φορά
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Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Περιστερά και Λιβάδι

Το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου σημειώθηκαν οι πρώτες χιονοπτώσεις 
για τον φετινό χειμώνα στον δήμο Θέρμης. Στα λευκά ντύθηκαν το 
Λιβάδι και η Περιστερά, όπου επικράτησαν στη συνέχεια και χαμηλές 

θερμοκρασίες, χωρίς ωστόσο, να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Με 
την έναρξη των φαινομένων, λίγο μετά τις 10 το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου, 
μηχανήματα τύπου Unimog, δύο της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θέρμης 
και ένα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και δύο οχήματα NAVARA 
του δήμου, ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή καθαρίζοντας το οδικό δίκτυο 
και ρίχνοντας παράλληλα αλάτι.
Η ομάδα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θέρμης, στελεχωμένη με 15 άτομα, 
παρέμεινε στην ορεινή περιοχή όσο διαρκούσε η χιονόπτωση, συνεχίζοντας τον 
καθαρισμό εντός των οικισμών Λιβαδίου και Περιστεράς. Χιονόνερο και χαμηλές 
θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της δημοτικής ενότητας Βασι-
λικών, χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

Ο εορτασμός του Αγίου
Αντωνίου στον Άγιο Αντώνιο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και τη συμμετοχή 
πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκαν στις 

17 Ιανουαρίου οι θρησκευτικές εκδηλώσεις, 
ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία λειτουργία 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, στην ομώ-
νυμη κοινότητα. Αμέσως μετά το τέλος της 
Θείας λειτουργίας τη σκυτάλη των εκδηλώσεων 
παρέλαβαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Παναγία Σουμελά» Αγίου Αντωνίου που και 
φέτος επιμελήθηκαν την παρασκευή της παρα-
δοσιακής κρεατόσουπας, η οποία μοιράστηκε 
σε όλους τους προσκυνητές. Πρόκειται για ένα 
έθιμο που τηρείται σταθερά τα τελευταία χρόνια 
την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αντωνίου. Τις 
εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους οι 
αντιδήμαρχοι Απόστολος Τσολάκης και Βασίλειος 
Μουστάκας, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος 
Αγγέλου και η πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου 
Αντωνίου Καλλιόπη Πουρσανίδου. Οι θρησκευ-
τικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το απόγευμα, 
με τον εσπερινό και την παράκληση στον Άγιο 
Αντώνιο. 

Άλλες 35 φιάλες 
αίματος συγκεντρώθη-
καν από την εθελοντική 
αιμοδοσία στη Θέρμη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 
την Κυριακή 18.12.2022 η 

εθελοντική αιμοδοσία της κοινότη-
τας Θέρμης-Τριαδίου, η οποία έγινε 
στο ΚΑΠΗ Θέρμης. Στην εθελοντι-
κή δράση προσήλθαν 48 άτομα και 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 35 φιάλες 
αίματος για την Τράπεζα Αίματος του 
Δήμου Θέρμης. Την αιμοδοσία οργά-
νωσε το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Θέρμης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος.

Μία ξεχωριστή έκθεση εγγράφων 
και κειμηλίων με τίτλο «Από τα 
Βασιλικά στη Μικρά Ασία και από 

τη Μικρασία στα Βασιλικά» λειτουργεί με 
αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
καταστροφή. Η έκθεση γίνεται με πρωτο-
βουλία της εθελοντικής ομάδας για την 
Ιστορία και την ποιότητα ζωής Βασιλικών, 
θα διαρκέσει ως 29 Ιανουαρίου 2023 και 
φιλοξενείται στην αίθουσα του ενοριακού 
Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Βασιλικών. Ο επισκέπτης της έκθεσης μπο-
ρεί να δει μέσα από πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό, κειμήλια και έγγραφα, το χρονολόγιο 
των ετών 1919-1922 όπου παρουσιάζονται 
τα σημαντικότερα στρατιωτικά και πολιτικά 
γεγονότα της περιόδου. 

Δύο χάρτες τοποθετούν τον επισκέπτη στο 
χώρο δράσης των γεγονότων. Ο πρώτος χάρ-
της δείχνει τα όρια της «ζώνης της Σμύρνης» 
σύμφωνα με τη Συνθήκη των Σεβρών και ο 
δεύτερος εστιάζει στην πορεία των Ελλήνων 

και των Τούρκων της ανταλλαγής πληθυσμών 
μετά τα γεγονότα του Αυγούστου του 1922 
και τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923. Ακο-
λουθούν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στα 
ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1919-1922. 
Βασιλικιώτες στρατιώτες στη Μικρασιατική 
εκστρατεία προβάλλονται μέσα από σπάνιο 
φωτογραφικό υλικό εκστρατειών και μαχών, 
ενώ προβάλλονται επίσης και πρόσφυγες 
μεμονωμένα ή και με τις οικογένειές τους.  

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ένα μακρύ 
ονομαστικό κατάλογο Βασιλικιωτών που 
έλαβαν μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία 
και κλείνει με μία σπάνια παράθεση κειμη-
λίων, πολύτιμα ημερολόγια της εποχής από 
το μέτωπο, μετάλλια ανδρείας, εικόνες που 
έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες, φωτογρα-
φίες και αντικείμενα καθημερινής χρήσης και 
πολύτιμα έγγραφα.  Η έκθεση είναι ανοιχτή 
για το κοινό κάθε Τετάρτη από τις 17.00 έως 
τις 21.00 και Σάββατο και Κυριακή από τις 
10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. 

ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Σημαντική έκθεση για τη Μικρασία   

Ο εορτασμός του 
Αγίου Αθανασίου 
στη Νέα Ραιδεστό

Πλήθος κόσμου τίμησε και φέτος 
τις θρησκευτικές εκδηλώσεις 

εορτασμού του Αγίου Αθανασίου 
στον ομώνυμο Ιερό Ναό της κοινό-
τητας Νέας Ραιδεστού του δήμου 
Θέρμης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν 
νωρίς το πρωί, ανήμερα της εορτής, 
με την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία. Στη συνέχεια προσφέρ-
θηκαν όπως κάθε χρόνο καφές και 
γλυκίσματα στο χώρο του πνευματι-
κού κέντρου πίσω από την Εκκλησία 
του Αγίου Αθανασίου, όπου ο Πατέρας 
Σεραφείμ απευθυνόμενος στους 
προσκυνητές αναφέρθηκε στις παρεμ-
βάσεις που έχουν γίνει στην Ενορία 
της Νέας Ραιδεστού τον τελευταίο 
χρόνο με τη στήριξη και την αρωγή 
του δήμου Θέρμης. Αναφέρθηκε 
συγκεκριμένα, στην κατασκευή της 
μπάρας αναπήρων έξω από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου, στην ανακαίνι-
ση στο παρεκκλήσι των Αρχαγγέλων 
Μιχαήλ και Γαβριήλ καθώς και στην 

επιτάχυνση των διαδικασιών, με πρω-
τοβουλία του δημάρχου Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου όπως είπε, ώστε να 
παραχωρηθεί η έκταση πάνω στην 
οποία χτίστηκε ο Ιερός Ναός. Τέλος, 
ευχήθηκε σε όλους Χρόνια Πολλά 
και Καλή και Ευλογημένη Χρονιά. 
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο 
αντιδήμαρχος Συντήρησης και Αυτε-
πιστασίας Βασίλειος Μουστάκας, 
ο δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος 
Λαγός, ο πρόεδρος της κοινότητας 
Νέας Ραιδεστού Παναγιώτης Κατρα-
νιάς και πλήθος πιστών. 
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Εργασίες στα ΚΑΠΗ Βασιλικών και Σουρωτής

Εργασίες προσαρμογής των χώρων στα ΚΑΠΗ Βασιλικών και Σουρωτής με σκοπό 
να τα καταστήσουν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες και εν γένει εμποδιζόμενα 

άτομα πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της παράτασης των προθεσμιών που ορίζονται 
στο Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» για την «Προσβασιμότητα χωρίς 
φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα». Με τη συνεργασία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Θέρμης και της νεοσύστατης Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας, στην αρμοδιότητα της οποίας έχουν ανατεθεί η εποπτεία 
και ο συντονισμός λειτουργίας όλων των ΚΑΠΗ του δήμου, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες 
διαμόρφωσης των χώρων στα ΚΑΠΗ Βασιλικών και Σουρωτής, ενώ θα ακολουθήσουν 
αντίστοιχες παρεμβάσεις και σε άλλες δομές.

Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής Φανή Χατζη-
δημητρίου επισημαίνει πως «η διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με την 
Τεχνική αλλά και την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου, προχωρούν σε όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες ώστε οι παρεμβάσεις να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν σε όλες 
τις δομές όπου απαιτούνται». Παράλληλα ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν στην 
υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων καθώς και την ιδιωτική τεχνική εταιρεία η οποία 
ανέλαβε όλες τις εργασίες».

Μαζική ήταν η συμμετοχή των ηλικιωμένων στην 
εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίττας 

του ΚΑΠΗ Θέρμης. Έπειτα από δύο χρόνια αποχής λόγω 
της πανδημίας, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας έδωσαν 
δυναμικό παρών στο καθιερωμένο τους ραντεβού για 
την κοπή της Βασιλόπιτας, από το δήμαρχο Θέρμης 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο..“Με δύναμη, κουράγιο, αισι-
οδοξία και κυρίως ενωμένοι θα συνεχίσουμε και τη νέα 
χρονιά να παρακάμπτουμε τα εμπόδια και να ανοίγουμε 
νέους δρόμους για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, 
με πλήθος δραστηριοτήτων, κρατώντας ένα αυξημένο 
επίπεδο παροχών για όλα τα μέλη μας με την αρωγή και 
τη βοήθεια φυσικά του δήμου Θέρμης και προσωπικά του 
δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου”, σημείωσε, βαθιά 
συγκινημένος, ο επί 17 έτη πρόεδρος του ΚΑΠΗ Θέρμης, 
Ανδρέας Βιολιτζής. Ευχαρίστησε επίσης τη δημοτική 
αρχή «που είναι πάντα στο πλευρό των ανθρώπων της 
τρίτης ηλικίας» και ευχήθηκε σε όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ, 
να περπατούν για πολλά χρόνια ακόμα δίπλα – δίπλα και 
όλοι μαζί. 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θέρμης ευχήθηκε «τη 
νέα χρονιά που μόλις ανέτειλε να πορευτούμε όλοι μας με 
περισσότερη αγάπη, γαλήνη και ηρεμία», προσθέτοντας 
παράλληλα «του χρόνου να μη λείπει κανείς από αυτήν 
την καθιερωμένη εκδήλωση». Ο κ. Παπαδόπουλος ευχα-
ρίστησε τους βουλευτές που τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση καθώς και τους εκπροσώπους της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που όπως σημείωσε 
«δεν είναι κοντά μόνο σε γιορτές και εκδηλώσεις, αλλά 
είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε».  

Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος, αρμόδια για θέματα 
των ΚΑΠΗ, Φανή Χατζηδημητρίου σημείωσε πως «είναι 
πολιτική επιλογή της νεοσύστατης Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής αλλά και της δημοτικής αρχής να συνεχίσει με 
κάθε τρόπο και με συγκεκριμένες δράσεις τη στήριξη των 
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, προσφέροντας συμπα-
ράσταση και ενίσχυση προς όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ του 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το ΚΑΠΗ 
Αγίας Παρασκευής 

Σε εορταστική ατμόσφαιρα έκοψε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα του το ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής. Την εκδήλωση τίμησαν 

με την παρουσία τους η περιφερειακή σύμβουλος Μαγδαληνή Φιλιππιάδου, 
οι αντιδήμαρχοι Βασίλειος Μουστάκας, Στυλιανός Αποστόλου, Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Πολυχρόνης Κοντοπίδης, η πρό-
εδρος της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Μαρία Τζιουβάκα, ο πρόεδρος του 
ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέας Βιολιτζής καθώς και πλήθος κόσμου. Μεταφέροντας 
τις ευχές του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου ο οποίος απουσίαζε λόγω 
της επίσκεψής του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η εντεταλμένη δημοτική 
σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής Φανή Χατζηδημητρίου διαβεβαίωσε ότι ο 
δήμος Θέρμης, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες θα συνεχίζει να στηρίζει και 
να ενισχύει τις δράσεις των ΚΑΠΗ».

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του το ΚΑΠΗ Θέρμης

δήμου μας». Τόνισε επίσης ότι «τα τελευταία 12 χρόνια 
ο ενιαίος δήμος Θέρμης αύξησε τις παροχές προς τα 
μέλη των ΚΑΠΗ κατά 50% , ενώ το ποσό που διαθέτει 
για αυτές διπλασιάστηκε, κάτι το οποίο δε συμβαίνει σε 
κανένα άλλο δήμο της χώρας».  

Θερμές ευχές σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ, απηύθυναν 
επίσης οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Σάββας Ανα-
στασιάδης, Σωκράτης Φάμελλος, Γιώργος Αρβανιτίδης 
και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, οι περιφερειακοί Σύμβουλοι 
Κωνσταντίνος Πάλλας και Μαγδαληνή Φιλιππιάδου κ.ά.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η 
πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου Αθηνά Παπαδάκη, 
οι αντιδήμαρχοι Απόστολος Τσολάκης, Στέλιος Γκιζάρης, 
Στέλιος Αποστόλου, Αργύρης Μωραΐτης και Κωνσταντί-
νος Κουγιουμτζίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος 

Αγγέλου, ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής Αχιλλέας Μεταλούλης, οι πρόεδροι των Κοι-
νοτήτων Θέρμης Τριαδίου Ευστάθιος Πιστέλας, Αγίας 
Παρασκευής Μαίρη Τζιουβάκα και Πλαγιαρίου Νίκος 
Κουλέτας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Άννα Τσιφτελίδου, 
Δήμητρα Χίνη, Σάββας Φωτιάδης, Κωνσταντίνος Πάζης, 
καθώς και οι πρόεδροι των ΚΑΠΗ όλων των διαμερισμά-
των του Δήμου όπως και εκπρόσωποι Σωματείων και 
Συλλόγων του δήμου Θέρμης. 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος 
Φανή Χατζηδημητρίου και ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Θέρμης 
Ανδρέας Βιολιτζής παρέθεσαν γεύμα γνωριμίας στα νεοε-
κλεγέντα Συμβούλια όλων των ΚΑΠΗ του δήμου και τους 
ευχήθηκαν καλή και δημιουργική θητεία, γεμάτη υγεία. 
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Η πίτα του ΚΑΠΗ Τριλόφου

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου έκονψαν την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα τους τα μέλη του ΚΑΠΗ Τριλόφου. Ο 

πρόεδρος του ΚΑΠΗ Ευάγγελος Παπαναγιώτου, αφού 
ευχαρίστησε τα μέλη για την πολυπληθή παρουσία 
τους στην εκδήλωση ανέφερε πως «οι παροχές και οι 
δράσεις καθώς και τα προγράμματα ψυχαγωγίας για 
τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας συνεχίζονται και 
με αυξητική τάση από πλευράς δημοτικής αρχής παρά 
τη δύσκολη υγειονομική περίοδο που βιώσαμε όλοι 
τα προηγούμενα δύο χρόνια». Παράλληλα ζήτησε τη 
στήριξη και αρωγή όλων ώστε ο χώρος του ΚΑΠΗ 
να διατηρείται καθαρός και προσεγμένος. 

Μεταφέροντας τις ευχές του δημάρχου Θέρμης 
Θεόδωρου Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν μπόρεσε 
να παραβρεθεί στην εκδήλωση λόγω της μετάβα-
σής του στο Πατριαρχείο, ο αναπληρωτής δημάρ-
χου αντιδήμαρχος Απόστολος Τσολάκης κατά το 
σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις δράσεις 
που υλοποιούνται για όλες τις δομές των ΚΑΠΗ του 
δήμου καθώς και σε μία σειρά έργων που έχουν 
δημοπρατηθεί για την περιοχή του Τριλόφου. Συγκε-
κριμένα ο κ. Τσολάκης τόνισε πως όλες οι κτιριακές 
αναπροσαρμογές που πρέπει να γίνουν σε κάποιες 
δομές έχουν δρομολογηθεί όπως και οι διαδικασίες 
για τα κιλικία, καθώς οι αρμοδιότητες πλέον με την 
κατάργηση του ΝΠΔΔ έχουν μεταφερθεί στο δήμο 
και τη νεοσύστατη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, 
η οποία με αγαστή συνεργασία με την Οικονομική 
Υπηρεσία επιλύουν όλες τις εκκρεμότητες για τις 
δομές των ΚΑΠΗ. 

Αναφερόμενος στη στήριξη που παρέχει ο δήμος 
προς το ΚΑΠΗ ο κ. Τσολάκης ανέφερε πως παρά 
δυσμενή οικονομική συγκυρία λόγω και της ενεργει-
ακής κρίσης, η βούληση του δημάρχου είναι  «να μη 
στερηθεί ούτε ένα ευρώ από τις έως τώρα παροχές 
προς τα ΚΑΠΗ» και να διατηρηθούν όλες οι παροχές 
και οι δραστηριότητες αυτών των δομών. Επίσης 
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια που καταβάλει η δημοτική αρχή ώστε 
να δημιουργηθεί ένας νέος βρεφονηπιακός σταθ-
μός στον Τρίλοφο καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη οι 
απαιτούμενες διαδικασίες, με την ολοκλήρωση της 
μελέτης του και τη δημοπράτησή του που αναμένεται 
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για 
ένα έργο προϋπολογισμού 220.000 ευρώ το οποίο με 
την ολοκλήρωσή του θα είναι σε θέση να φιλοξενεί 
περίπου 20 νήπια και 10 βρέφη.  

Αναφερόμενος σε ένα άλλο μεγάλο έργο, το κλειστό 
γυμναστήριο Τριλόφου, συνολικού προϋπολογισμού 
3.650.000 ευρώ εκ των οποίων χρηματοδοτούνται 
μόνο οι 600.000 από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» και τα υπόλοιπα είναι με ιδίους πόρους του 
δήμου, ο κ. Τσολάκης τόνισε πως ήδη ο εργολάβος 

έχει εγκατασταθεί ενώ ενημέρωσε τα μέλη για όλες 
τις χρονοβόρες διαδικασίες του προηγούμενου δια-
στήματος έως ότου αναδειχθεί ανάδοχος του έργου. 
«Πρόκειται για ένα έργο πνοής» που θα εξυπηρετεί 
τις αθλητικές δραστηριότητες και ανάγκες ολόκλη-
ρης της δημοτικής Ενότητας Μίκρας» σημείωσε ο 
αντιδήμαρχος Οικονομικών. 

Παράλληλα ανακοίνωσε την δημοπράτηση του 
1ου Γενικού Λυκείου Μίκρας στη θέση Βράχος το 
οποίο θα φιλοξενεί περίπου 250 μαθητές.

Τέλος για το έργο της γέφυρας Τριλόφου - Πλαγιαρίου, 
προϋπολογισμού 3.900.000 ευρώ, αφού εξήγησε με 
κάθε λεπτομέρεια τις διαδικασίες που προηγήθηκαν 
και συμφώνησε όλο το δημοτικό Συμβούλιο ως προς 
τον τρόπο που θα προχωρήσουν οι διαδικασίες 
του έργου, σημείωσε πως πλέον η σύμβαση με τον 
ανάδοχο βρίσκεται προς έλεγχο και έγκριση από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. «Είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει 
και η κατασκευή ενός υπερσύγχρονου έργου, πραγ-
ματικό στολίδι για την περιοχή, το οποίο θα λύσει δια 
παντός για τις επόμενες δεκαετίες την επικοινωνία 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων», τόνισε ο κ. Τσολάκης, 
ευχόμενος σε όλους και όλες καλή χρονιά γεμάτη υγεία. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι αντιδήμαρχοι 
Βασίλειος Μουστάκας, Στέλιος Αποστόλου, Αργύρης 
Μωραΐτης, Σωκράτης Σαμαράς, η εντεταλμένη δημο-
τική σύμβουλος Φανή Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος 
της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Πασχάλης Αναγνώστου και Αργυρώ Χατζηαντωνίου 
και ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέας Βιολιτζής. 

Κλοπή στο ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου 

Κλοπή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 18 
Ιανουαρίου στο ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου. Συγκεκριμένα, 

άγνωστοι παραβίασαν παράθυρο, πιθανότατα με τη 
χρήση λοστού και στη συνέχεια αφαίρεσαν από το 
ταμείο χρηματικό ποσό και από τα ψυγεία πήραν χυμούς 
και αναψυκτικά. Το πρωί της Πέμπτης η εντεταλμένη 
δημοτική σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής, αρμόδια 
για θέματα ΚΑΠΗ Φανή Χατζηδημητρίου βρέθηκε στο 
σημείο και κλήθηκε η αστυνομία προκειμένου να προ-
χωρήσουν όλες οι νόμιμες ενέργειες. Όπως δήλωση η 
κ. Χατζηδημητρίου “η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
του δήμου Θέρμης έχει καταγγείλει το περιστατικό στο 
Τμήμα Ασφαλείας των Βασιλικών και έχει προχωρήσει 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες”. 

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα των ΚΑΠΗ 
Τριαδίου και Νέας Ραιδεστού

Tην πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν την Κυρια-
κή 15 Ιανουαρίου τα ΚΑΠΗ Τριαδίου και Νέας 

Ραιδεστού. Το κλίμα και στις δύο εκδηλώσεις ήταν 
εορταστικό, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα και με 
τα μέλη των ΚΑΠΗ να ανταλλάσσουν ευχές για τη νέα 
χρονιά. Απευθυνόμενος προς τα μέλη των ΚΑΠΗ ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος τόνισε 
ότι η πολιτική επιλογή της διοίκησης του δήμου, παρά 
τις οικονομικές δυσκολίες, να αναβαθμίζει διαρκώς το 
εύρος της κοινωνικής της παρέμβασης, θα συνεχιστεί 
σταθερά και αμείωτα και τη νέα χρονιά, ως ελάχιστη 
ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς την τρίτη 
ηλικία. «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας μέσα από ποικίλες δράσεις, να είμαστε 
δίπλα σας και να σας συμπαραστεκόμαστε» σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος. Παράλληλα, ευχα-
ρίστησε όλους τους προέδρους και τα μέλη των ΚΑΠΗ 
του δήμου για την εξαιρετική βοήθεια και συνεργασία 
τους κατά την δύσκολη υγειονομική περίοδο, για την 
κατανόηση που έδειξαν ακόμη και όταν χρειάστηκε να 
κλείσουν οι δομές λόγω της πανδημίας. «Ζήσαμε μία πολύ 
δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση και καταφέραμε 
με συνέπεια και σοβαρότητα να την αντιμετωπίσουμε 
και να τη διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε 
και σας ευχαριστώ για αυτή σας τη συνεπή στάση», 
υπογράμμισε ο δήμαρχος Θέρμης. 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Απόστολος Τσολάκης 
διαβεβαίωσε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ ότι παρά την οικο-
νομική ύφεση όλες οι παροχές θα συνεχιστούν κανονικά 
και θα είναι ενισχυμένες τη νέα χρονιά. Η εντεταλμένη 
δημοτική σύμβουλος, αρμόδια για τα ΚΑΠΗ, Φανή 
Χατζηδημητρίου ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά 
και διαβεβαίωσε πως οι δράσεις και τα προγράμματα 
ψυχαγωγίας για την τρίτη ηλικία, θα συνεχιστούν. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στο ΚΑΠΗ Νέας Ραιδε-
στού, ο δήμαρχος Θέρμης απένειμε τιμητική πλακέτα 
στην Κυριακή Σαρρή η οποία διετέλεσε πρόεδρος της 
δομής για 17 χρόνια.    

Στην εκδήλωση του ΚΑΠΗ Νέας Ραιδεστού παρέστησαν οι 
βουλευτές Σωκράτης Φάμελλος και Δώρα Αυγέρη, ο 
περιφερειακός σύμβουλος Κωνσταντίνος Πάλλας, οι 
αντιδήμαρχοι Απόστολος Τσολάκης, Βασίλης Μουστάκας 
και Αργύρης Μωραΐτης, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος 
της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου και Πολυχρόνης Κοντο-
πίδης αντίστοιχα, οι δημοτικοί Σύμβουλοι Νίκος Λαγός, 
Άννα Τσιφτελίδου και Δήμητρα Χίνη και οι πρόεδροι 
των Κοινοτήτων Θέρμης Τριαδίου Ευστάθιος Πιστέλας 
και Νέας Ραιδεστού Παναγιώτης Κατρανιάς. Το φλουρί 
της βασιλόπιτας έπεσε στην εκκλησία και το κομμάτι το 
παρέλαβε ο Πάτερ Ιωάννης Φαρδέλας. 

Στην εκδήλωση του ΚΑΠΗ Τριαδίου παραβρέθηκαν ο 
περιφερειακός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Πάλλας ο 
οποίος έτυχε και το φλουρί, οι αντιδήμαρχοι Απόστολος 
Τσολάκης και Βασίλειος Μουστάκας, ο πρόεδρος της 
ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, οι δημοτικοί Σύμβουλοι 
Άννα Τσιφτελίδου και Δήμητρα Χίνη και ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Θέρμης Τριαδίου Ευστάθιος Πιστέλας.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος απένειμε τιμητική πλακέτα 
στην Κυριακή Σαρρή, πρόεδρο του ΚΑΠΗ για 17 χρόνια
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Το έντονο πρόβλημα της υψηλής εγκληματι-
κότητας, με τις αλλεπάλληλες διαρρήξεις, 
κλοπές και ληστείες που μαστίζουν την περι-

οχή του δήμου Θέρμης, έθεσε για άλλη μια φορά προς 
την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη 
ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, στο 
πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης που έγινε στις 31 Ιανουαρί-
ου για το θέμα αυτό στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας. Απευθυνόμενος προς τον γενικού 
επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγο 
Γιώργο Δούβαλη και τον γενικό αστυνομικό διευθυντή 
Θεσσαλονίκης, υποστράτηγο Χρήστο Μπουλούμπαση 
που ήταν παρόντες, ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε 
«ιδιαίτερα προβληματική» την αστυνόμευση σε όλη την 
έκταση του δήμου Θέρμης. «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
η εγκληματικότητα να βρίσκεται στα ύψη, προκαλώντας 
αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους». Ο δήμαρχος 
σημείωσε ότι «στην περιοχή της Θέρμης υπάρχει μεγά-
λη ανοικοδόμηση που συνεπάγεται και αύξηση του 
πληθυσμού, την ίδια ώρα που το ανθρώπινο δυναμικό 
της Αστυνομίας είναι ελλιπές». Ο κ. Παπαδόπουλος είπε 
πως «είναι θετικό το γεγονός ότι η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στη 
Θεσσαλονίκη ανταποκρίθηκε στα αλλεπάλληλα αιτήματα 
του δήμου για ενίσχυση της αστυνόμευσης και έστειλε 
να περιπολούν δύο φορές την εβδομάδα στελέχη της 
ΟΠΚΕ και της ΔΙΑΣ. Όπως θετικό είναι ότι πρόκειται να 
έρθει και τρίτο περιπολικό στη Θέρμη. Όμως δεν φτάνει 
αυτό. Υπάρχει άμεση ανάγκη για ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. σε 
ανθρώπινο δυναμικό όπως και σε οχήματα και σε εξοπλι-
σμό. Το θέμα αυτό μας απασχολεί καθημερινά, το έχουμε 
θέσει επανειλημμένως και θα επανέλθουμε, μαζί και με 
τους βουλευτές, για να αναδείξουμε ξανά το ζήτημα ώστε 
να επιτύχουμε καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής». 
Στην ίδια συνεδρίαση και οι υπόλοιποι δήμαρχοι μίλησαν 
για την ανάγκη να ενισχυθεί η δύναμη της αστυνομίας και 
να αυξηθούν οι περιπολίες, τονίζοντας ότι καθημερινά 

ΖΗΤΗΣΕ ΕΚ ΝΕΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στο δήμο Θέρμης

γίνονται αποδέκτες παραπόνων από πολίτες που έχουν 
πέσει θύματα κλοπών, διαρρήξεων και κάθε μορφής 
παραβατικότητας. Οι δήμαρχοι ζήτησαν από την ηγεσία 
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να σκύψει με 
ενδιαφέρον στο πρόβλημα και να δώσει άμεσα λύσεις.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια στις 
πόλεις είναι πρώτη στην ιεράρχηση των προβλημάτων, 
ζήτημα για το οποίο, όπως είπε, η αυτοδιοίκηση φωνάζει 
εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά μετά το 2017 και τη συγχώ-
νευση των αστυνομικών τμημάτων, η οποία έγινε χωρίς 
κανέναν σχεδιασμό.
«Δυστυχώς, οι διαμαρτυρίες μας από τότε επιβεβαιώ-
θηκαν. Τα κρούσματα έχουν πάρει χαρακτήρα πανδη-
μίας στις περιοχές της πόλης, ανατολικά και δυτικά, και 
πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει» τόνισε χαρακτηριστικά 
ο κ. Καϊτεζίδης και πρόσθεσε ότι οι δήμαρχοι τιμούν τις 
προσπάθειες που κάνουν οι αστυνομικοί, τον επαγγελ-
ματισμό και την ευσυνειδησία τους αλλά το θέμα είναι 
βαθιά πολιτικό. «Θα πρέπει», συνέχισε, «η Θεσσαλονίκη, 
η ευρύτερη περιοχή, αλλά και η περιφέρεια της Κεντρικής 
Μακεδονίας να ενισχυθούν. Μας καταγγέλλουν οι συν-

δικαλιστές αστυνομικοί ότι έχουν σημαντικές ελλείψεις 
και σε προσωπικό και σε υποδομές. Δεν πάει άλλο. Ας 
το πάρουν σοβαρά αυτό το θέμα» σημείωσε.  Από την 
πλευρά του ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδας, αντιστράτηγος Γεώργιος Δούβαλης, μιλώντας 
στη συνεδρίαση της ΠΕΔΚΜ παραδέχτηκε ότι υπάρχει 
πρόβλημα με ελλείψεις στο προσωπικό, επισημαίνοντας 
ότι η αστυνομία καλείται να καλύψει πολλά περιστατικά, 
ενώ αναφέρθηκε στη διαβεβαίωση του αρχηγού της 
αστυνομίας ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 
θα ενισχυθεί σημαντικά στις καλοκαιρινές μεταθέσεις.
 
Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, υπο-
στράτηγος Χρήστος Μπουλούμπασης, διαβεβαίωσε τους 
δημάρχους ότι οι δυνάμεις της αστυνομίας κινούνται σε 
όλον τον νομό Θεσσαλονίκης, ενώ περιοχές που έχουν 
πρόβλημα εξυπηρετούνται και από όμορα τμήματα. 
«Είμαστε στη διάθεσή σας. Έχουμε τα αφτιά μας και 
τα μάτια μας ανοιχτά, είμαστε παρόντες με τον τρόπο 
που μπορούμε και με τα ελλείμματα που έχουμε», είπε 
χαρακτηριστικά και τόνισε ότι θα υπάρξει και περαιτέρω 
προσπάθεια όπου χρειάζεται.

XTREME TEAM 
Εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του για το έτος 
2023 πραγματοποίησε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου ο 
σύλλογος εθελοντισμού Xtreme Team Περιστεράς. Τη 
βασιλόπιτα ευλόγησε ο εφημέριος της Περιστεράς πάτερ 
Αντώνιος, ενώ στην εκδήλωση παρέστησαν εκ μέρους 
του δήμου ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κ. 
Κουγιουμτζίδης και η δημοτική σύμβουλος Λίτσα Κούτρη.

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του για το έτος 
2023 πραγματοποίησε και ο σύλλογος γυναικών Περι-
στεράς «Η Ερατώ» την Κυριακή 22 Ιανουαρίου.

Η Τοπική Κοινότητα, το ΚΑΠΗ, αλλά και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιστεράς, διοργάνωσαν κοινή εκδήλωση 
για την κοπή της βασιλόπιτας των φορέων τους για το έτος 2023.

Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του την όμορφη εκδήλωση. Το δήμο Θέρμης εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών Α. Τσολάκης ο οποίος μετέφερε τις ευχές του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, διότι 
λόγω αυξημένων υποχρεώσεων δεν πρόλαβε να έρθει ο ίδιος, αλλά και τη διαβεβαίωση ότι ο δήμος θα συνεχίσει 
να στηρίζει τις πρωτοβουλίες των ΚΑΠΗ και των άλλων τοπικων φορέων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο 
αντιδήμαρχος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Β. Μουστάκας και η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Κοινωνικής 
Πολιτικής Φανή Χατζηδημητρίου. Ο εφημέριος της Περιστεράς πάτερ Αντώνιος, ευλόγησε τη βασιλόπιτα με τη βοή-
θεια του ψάλτη και πρώην προέδρου Γεωργίου Κουτσιλά, ενώ η τυχερή της ημέρας που κέρδισε το φλουρί ήταν η 
Αναστασία Κώττη η οποία κέρδισε και το δώρο που ήταν το καλάθι της νοικοκυράς. Στο κλείσιμο όλοι οι παριστάμενοι 
απολαύσαν τον μπουφέ και τα κεράσματα τον οποίο προσφέραν οι νοικοκυρές του χωριού.

Κοπή βασιλόπιτας στην Περιστερά
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Έκοψε την πίτα του το Συμβούλιο 
Νέων Δήμου Θέρμης
 
Μέσα σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά 
σε ανοιχτό κύκλο, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συμβούλιο Νέων 
δήμου Θέρμης στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης. Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους, πολλοί νέοι του δήμου, ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι κ.α. 

Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις που 
πραγματοποίησε το 2022 το Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης και να ανταλλά-
ξει ευχές για το 2023. Το φλουρί της κεντρικής πρωτοχρονιάτικης πίτας φέτος 
το κέρδισε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης που το παρέλαβε ο 
πρόεδρος κ. Μάριος Σαπουντζάκης. 

Με ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Νέων ευχαριστεί την Διεύθυνση Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα την προϊσταμένη διεύθυνσης Χρύσα 
Κληματσούδα για την στήριξη που τους παρέχει όλον τον χρόνο. Ευχαριστεί,  

Επίσης, την εταιρεία ΚΥΑΝΑ και τον πρόεδρο της κ. Γιάννης Βασιλειάδης για 
την ευγενική του χορηγία. 

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ «ΣΤΟΡΓΗ»

Στο κλείσιμο του 2022, το Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης επισκέφτηκε τον 
σύλλογο φίλων των καρκινοπαθών παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ», και μοίρασε στα 
παιδιά από ένα μικρό δωράκι. Η συνεργασία μας με τον Σύλλογο «ΣΤΟΡΓΗ» 
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 με την συγκέντρωση τροφίμων και άλλων 
ειδών για την κάλυψη των αναγκών του ξενώνα τους. Δεν σταματήσαμε 
όμως εκεί. Συνεχίστηκε με την προσφορά δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού και 
ενός υπολογιστή όπως και με τη συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
του συλλόγου, πέρυσι στην κεντρική πλατεία της Καλαμαριάς και φέτος 
στο Κολλέγιο Ανατόλια. 

 

Παρουσίαση του 
προγράμματος 
Erasmus+ 
στο ΙΕΚ Θέρμη

Με μια πολύ όμορφη Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή πλαισίω-

σαν την διάχυση και παρουσίαση του 
προγράμματος Erasmus+ : «Ενεργητική 
εκπαίδευση των σπουδαστών στους 
τομείς Τουριστικών και Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών Χορού», στο Πειραματικό 
Δημόσιο ΙΕΚ Θέρμης. Η Χριστουγεν-
νιάτικη αυτή ημερίδα, συνοδεύτηκε 
από την φιλοξενία του αντίστοιχου 
προγράμματος του Θεματικού ΙΕΚ 
Θεσσαλονίκης, από θεατρική παρά-
σταση του τμήματος υποκριτικής και 
χορευτικό δρώμενο των εφαρμοσμέ-
νων τεχνών χορού.

Η εκδήλωση άνοιξε με το καλωσόρι-
σμα του διευθυντή του Πειραματικού 
Δημόσιου ΙΕΚ Θέρμης Αντώνη Κατάβε-
λου. Ακολούθησε η παρουσίαση του 
προγράμματος Erasmus+ : «Ενεργητική 

εκπαίδευση των σπουδαστών στους 
τομείς Τουριστικών και Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών Χορού» από τον εκπαι-
δευτή Γιάννη Ζερβα, και προγράμ-
ματος Erasmus+ του Θεματικού ΙΕΚ 
Θεσσαλονίκης από την διευθύντριά 
του Παρασκευή Μαυροπούλου και 
η απονομή βεβαιώσεων Erasmus+ 
στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Ακολούθησε η μουσικοθεατρική 
κωμωδία «Σκρούτζ: Τα Χριστούγεν-
να ενός γεροξεκούτη» από μαθη-
τές -τρίες του τμήματος υποκριτικής 
θεάτρου κινηματογράφου». Στην 
παράσταση συμμετείχαν οι μαθη-
τές -τρίες Ηλίας Γεράκος, Νικόλαος 
Γερασιμίδης, Ιωάννα Διαμαντούλη, 
Χάρις Δούρα, Πασχαλίνα – Ελβίρα 
Καλίνη, Άλκηστης -Μαρία Μαρκο-
πούλου, Αγάπη Ξιφιλίδου, Βασίλειος 
Παναγιωτίδης, Δέσποινα Τεριάκη και 
Αγγελική -Ελένη Χατζηιωάννου σε 
σκηνοθεσία και θεατρικό κείμενο της 
ηθοποιού -θεατρολόγου συγγραφέα 
και εκπαιδεύτριας στο Πειραματικό 
Δημόσιο ΙΕΚ Θέρμης Μάρως Αργυρίου. 

Βιβλιοπαρουσίαση 
Πράτανου
Στο βιβλιοπωλείο «ΒΙΒΛΙΟΠΑΛΜΟΣ» 
του Τριλόφου  πραγματοποιήθηκε 
στην εκπνοή του 2022, η παρουσίαση 
του νέου βιβλίου του Τριλοφιώτη 
συγγραφέα Γιώργου Πράτανου και 
της Νίκης Σταύρου πνευματικό παιδί 
της Ελένης Καζαντζάκη, «Έχεις τα 
πινέλα» (33 μαθήματα ζωής από τον 
Νίκο Καζαντζάκη).

Τον συντοπίτη μας συγγραφέα και 
το έργο του παρουσίασε η υπεύθυνη 
του Κέντρου Πολιτισμού Τριλόφου, 
αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Τριλόφου, διευθύντρια 
του Γυμνασίου Νέας Καλλικράτει-
ας και εκπαιδευτικός, Κατερίνα 
Παπακωνσταντίνου. 

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 διηγη-
θεί την ιστορία τους. Το 2005 μετακο-
μίζει 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 ρεπορτάζ 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 σπουδαίου Έλληνα 
στοχαστή της νεότερης Ελλάδας. Από 
τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το 
βιβλίο του Ο ανεπιθύμητος νεκρός.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών 
πολλά μέλη του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου, της Ένωσης Επαγγελματιών 
Εμπόρων Μικράς και φυσικά κάτοι-
κοι της περιοχής. 

Κλάδεμα στο Γυμνάσιο Βασιλικών

Άμεσα ανταποκρίθηκε η Αντιδημαρχία Πρασίνου στο αίτημα της διεύθυνσης 
του Γυμνασίου Βασιλικών προκειμένου να χαμηλώσουν τα δέντρα που 

υπάρχουν στην Σχολική αυλή  ώστε  οι μαθητές  να απολαμβάνουν ευχάριστα 
και με ασφάλεια  τη διαμονή τους στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου κατά 
τη διάρκεια  του διαλείμματος ή της γυμναστικής.
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ΚΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
έκοψε την ίδια μέρα και το ΚΑΠΗ 
Βασιλικών, σε μια εκδήλωση 
στην οποία συμμετείχαν δεκάδες 
μέλη του. Ξεχωριστή στιγμή ήταν 
η βράβευση του απερχόμενου 
προέδρου του ΚΑΠΗ, Βασίλη 
Δημητρούλα ο οποίος έπειτα από 
πολλά χρόνια προσφοράς απο-
φάσισε να συνδράμει στο έργο 
και τις δράσεις της δομής από τη 
θέση πλέον του απλού μέλους. Ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος ευχαρίστησε 
τον απερχόμενο πρόεδρο για την 
άψογη πολύχρονη συνεργασία 
τους, την κατανόηση που έδειχνε 
πάντα αλλά και την καλή συνεν-
νόηση που είχε με τη διοίκηση 
του δήμου στα δέκα  χρόνια της 
θητείας του.   

Το «παρών» στην εκδήλωση έδω-
σαν οι βουλευτές Θ. Καράογλου, 
Σ. Αναστασιάδης και Σ. Φάμελ-
λος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι 

Κ. Πάλλας και Μ. Φιλιππιάδου, 
οι αντιδήμαρχοι Α. Τσολάκης, 
Β. Μουστάκας, Σ.  Αποστόλου 
και Α. Μωραΐτης, η εντεταλμένη 
δημοτική σύμβουλος Κοινωνικής 
Πολιτικής Φ. Χατζηδημητρίου, ο 
πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γ. Αγγέ-
λου, δημοτικοί και τοπικοί σύμ-
βουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων και 
άλλων ΚΑΠΗ του δήμου.

Τ ην πρωτοχρονιάτικη πίτα τους 
έκοψαν το σαββατοκύριακο 28 

και 29 Ιανουαρίου πέντε Σύλλογοι του 
δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα, την Κυρια-
κή 29 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε 
στο Δημοτικό Θέατρο του Πολιτιστικού 
Κέντρου Θέρμης η πατροπαράδοτη «Γιορτή 
Γραμμάτων και Κοπή Βασιλόπιτας» του 
Σωματείου Παναγία Σουμελά Θέρμης. 
Την εκδήλωση άνοιξαν τα παιδιά του Σωμα-
τείου, τα «χάταλα» ψέλνοντας τα κάλαντα 
και χορεύοντας ποντιακούς χορούς με 
τη συνοδεία του Δημήτρη Κοσμίδη στη 
λύρα και του νεαρού μαθητή Παναγιώτη 
Παπαδόπουλου στο νταούλι. Στη συνέχεια, 
η χορωδία του Σωματείου με τη συνοδεία 
του χοράρχη Αχιλλέα Βασιλειάδη και του 
Αλέξανδρου Γεωργιάδη στη λύρα τραγού-
δησε τραγούδια του Πόντου. Ακολούθησε 
η ομιλία του Σάββα Μαυρίδη, διδάκτορα 
Κοινωνιολογίας, με θέμα: «Το Φροντιστήριο 
της Τραπεζούντος και το φροντιστήριο 
σήμερα». 
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις βραβεύ-
σεις των επιτυχόντων μαθητών/τριών, 
αποφοίτων Λυκείων της Θέρμης, μελών 
του Σωματείου, στις πανελλαδικές εξετά-
σεις. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή 
της βράβευσης της πολύτεκνης μητέρας, 

κυρίας Αλεξάνδρας Χοροζίδου -Τσανα-
κτσίδου, η οποία έλαβε χώρα με αφορμή 
την Εορτή της Υπαπαντής. Ακολούθησαν 
τραγούδια αφιερωμένα στη «Μάνα» από 
τον καλλιτέχνη Χρήστο Γεωργιάδη με τη 
συνοδεία του Παναγιώτη Βελονά στη λύρα 
και του Χρόνη Τριανταφυλλίδη στο νταούλι. 
Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση 
των μαθητών/τριών του 3ου Γυμνασί-
ου Μίκρας, οι οποίοι κατέκτησαν το 1ο 
βραβείο στην κατηγορία «Ιστοσελίδας» 
στον Πανελλήνιο διαγωνισμό με θέμα: 
«Ποντιακός Ελληνισμός, μνήμες και όνειρα, 
παρελθόν, παρόν, μέλλον». 

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 την Πρω-
τοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν ο Σύλλογος 
Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης 
στο χώρο του Πολιτικού Κέντρου με αντί-
στοιχες εκδηλώσεις βραβεύσεων παιδιών 
του Συλλόγου που πέτυχαν της εισαγωγή 
τους στα πανεπιστήμια, καθώς και προβο-
λή-παρουσίαση όλων των δράσεων του 
Συλλόγου κατά την προηγούμενη χρονιά. 
Ακολούθησε ο Λαογραφικός Χορευτικός 
Σύλλογος Βασιλικών, που έκοψε την πίτα 
του παρουσία πλήθους μελών του Συλλό-
γου, αλλά και με την παρουσία πολλών 
μικρών παιδιών. 

Τη σκυτάλη των Πρωτοχρονιάτικων εκδη-
λώσεων πήραν στη συνέχεια της ίδιας 
μέρας ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων 
Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος», όπου 
σε μία κατάμεστη αίθουσα παρουσίασαν 
χορούς του τόπου τους αλλά και βράβευ-
σαν τους επιτυχόντες στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, και όλους του χορηγούς του 
Συλλόγου που στηρίζουν το έργο και τις 
δράσεις του. 

Η αυλαία των εκδηλώσεων του Σαββάτου 
έκλεισε με τον καθιερωμένο χορό του 

Συλλόγου Σερραίων κατοίκων Θέρμης 
τα μέλη του οποίου είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν μία ξεχωριστή μουσική 
βραδιά στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών 
της 113 Π.Μ. στη Θέρμη. 

Στις εκδηλώσεις των συλλόγων παρέστη ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος ο οποίος συνεχάρη τις διοικήσεις και 
τα μέλη τους για τη σημαντική προσφορά 
τους στη διατήρηση των παραδόσεων του 
τόπου τους. «Σας ευχαριστούμε για τον 
τρόπο με τον οποίο μεταδίδετε την ιστορία 
και τη γλώσσα του τόπου μας στα παιδιά 
μας και που διατηρείτε την παράδοσή μας, 
τα έθιμά μας, τις ιδέες, τις δραστηριότη-
τες και τις αξίες που η ίδια η παράδοσή 
μας εμπεριέχει, αναλλοίωτα, από τη μία 
γενιά στη άλλη. Δεν υπάρχει τίποτε πιο 
σημαντικό, από το να πετυχαίνουμε να 
προστατεύουμε και να προβάλλουμε 
τα αγαθά του πολιτισμού μας, μέσω των 
συλλόγων μας, να δημιουργούμε μία αέναη 
ροή πολιτιστικής ιστορίας, ένα συνεχές 
ιστορικό αποτύπωμα, κληρονομώντας το 
ως παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές μας. 
 
Σας ευχαριστούμε όχι μόνο για τη δια-
τήρηση της λαϊκής παράδοσης, αλλά και 
για τη συμβολή σας στην ανάπτυξη του 
πολιτιστικού κεφαλαίου του δήμου Θέρ-
μης. Σας ευχαριστούμε που μέσω της 
δράσης σας καλλιεργείτε και μεταδίδετε 
πολιτισμό και παράδοση στις νέες γενιές 
ενώ παράλληλα βοηθάτε τον τόπο μας να 
αναπτυχθεί κοινωνικά με συνοχή.  Καλή 
και ευλογημένη χρονιά σε όλους».

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
τους έκοψαν τα ΚΑΠΗ 
Σουρωτής και Βασιλικών

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν την 
Κυριακή 29 Ιανουαρίου τα ΚΑΠΗ Σουρωτής 

και Βασιλικών. Μιλώντας στην εκδήλωση του 
ΚΑΠΗ Σουρωτής ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε ότι οι δράσεις 
και τα προγράμματα ψυχαγωγίας για την τρίτη 
ηλικία, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία 
λόγω της ενεργειακής κρίσης, θα συνεχιστούν 
καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Έχουμε χρέος να είμαστε στο πλευρό των 
ανθρώπων που μας μεγάλωσαν με αρχές, αποτε-
λώντας φωτεινό φάρο στο στίβο της ζωής όλων 
μας. Με αισιοδοξία, αλληλεγγύη  και ενότητα, θα 
συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά να ξεπερνούμε 
εμπόδια και να ανοίγουμε νέους δρόμους για 
τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, με πλήθος 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Και το 2023 
προγραμματίζονται ποικίλες δράσεις, με στόχο 
την ενίσχυση, αλλά και την βελτίωση της ποιότη-
τας της ζωής όλων μελών των ΚΑΠΗ του δήμου 

μας», τόνισε ο δήμαρχος. Ο κ. Παπαδόπουλος 
εξήγησε παράλληλα ότι τα ΚΑΠΗ βρίσκονται 
σε μεταβατικό στάδιο μετά την κατάργηση 
του ΝΠΔΔ και τη δημιουργία της νεοσύστατης 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και 
τις αλλαγές που γίνονται και διαρκώς δρομο-
λογούνται για όλες τις δομές με βάση το νέο 
θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει μεταξύ άλλων 
νέες υποδομές μέσα στους χώρους των ΚΑΠΗ, 
όπως για παράδειγμα η δημιουργία τουαλετών 
ΑΜΕΑ κ.λπ. Στην εκδήλωση έψαλαν πρωτοχρο-
νιάτικες  μελωδίες τα παιδιά της χορωδίας του 
κατηχητικού.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 28 ΚΑΙ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Πέντε πολιτιστικοί σύλλογοι έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
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Ο ρόλος των γονέων στην ψυχική ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων αναλύθηκε 
στη διάρκεια εκδήλωσης του συλλόγου «ΕΠΙ», την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης.

Βασικός ομιλητής ήταν ο Δρ. Βάιος Νταφούλης, διακεκριμένος παιδοψυχίατρος - ψυχο-
θεραπευτής, Διευθυντής του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο. Ο κ. 
Νταφούλης αναφέρθηκε στα ψυχοκοινωνικά και ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που απασχο-
λούν τους γονείς σήμερα, στις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, 
τους εθισμούς των νέων, τη σημασία του εκπαιδευτικού και τη σημασία της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας. Στη συνέχεια απάντησε στα ερωτήματα και 
τους προβληματισμούς των παρευρισκόμενων γονέων, στο πλαίσιο ενός ενδιαφέροντος 
διαλόγου.
Τη σκυτάλη πήρε η ομάδα του θεάτρου Playback «ΗΧΩ» η οποία, σε αλληλεπίδραση με το 
κοινό, μετέτρεπε τις προσωπικές εμπειρίες που μοιράζονταν οι θεατές σε σύντομες θεα-
τρικές πράξεις! Στη διαδραστική θεατρική ομάδα συμμετείχαν οι: Γιάννης Σέμπρος, Ελένη 
Λεβέντη, Έυη Χριστοπούλου, Ευθυμία Καπαγερίδου, Έφη Μαγούλα, Μαρία Κωνσταντινί-
δου, Πάρης Καμπάκης και οι εθελοντές Άννα Καλυμνίου και Γιάννης Παπατριανταφύλλου.

Εκδήλωση του συλλόγου «ΕΠΙ» για το ρόλο των γονέων

Το βιβλίο του Μιχάλη Κεσσόπουλου «Τα λιο-
ντάρια πεθαίνουν στο Μόναχο από χολη-
στερίνη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Πηγή, παρουσιάστηκε στο δημοτικό θέατρο Θέρμης.
 Το πρώτο συγγραφικό λογοτεχνικό έργο του κ. Κεσόπου-
λου παρουσίασαν ο αναπληρωτής καθηγητής διδακτικής 
των γλωσσών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης Αντώνης Βεντούρης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα 
«από την ιχνιλάτηση της μυθοπλασίας, στο ταξίδεμα 
της γλώσσας και της ποίησης, ο γενικός διευθηντης της 
εταιρείας διανομής φυσικού αεριού Λεωνίδας Μπάκου-
ρας, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και 
διευθυντής της δημοτικής τηλεόρασης TV 100 και των 
ραδιοφωνικών σταθμών FM 100 και FM100,6 Γιάννης 
Κεσσόπουλος. 
Το μυθιστόρημα πραγματεύεται το ζήτημα της μνήμης και 
της επιστροφής σε καταστάσεις που έμειναν άλυτες. Όλες 
οι επιστροφές έχουν πόνο, γιατί είναι καταναγκαστικές 
και ηνίοχος τους είναι η μνήμη.
Περισσότερο όμως είναι επικίνδυνες, γιατί σ αυτές 
συγκρούονται οι δύο διαστάσεις του χρόνου, το παρελ-
θόν και το παρόν και κινδυνεύει η τρίτη, το μέλλον. Στην 
περίπτωση του ήρωα, η επιστροφή ήταν αδιανόητη. 
Πίστευε πως είχε διαγράψει κάθε ψήγμα μνήμης από 

το μυαλό του. Μάταια όμως γιατί ότι ζήσαμε είναι πάντα 
παρόν και δεν ξεριζώνεται. Έτσι, σαν έτοιμος από καιρό 
σαν θαρραλέος αποφάσισε να μπει στη σκουληκότρυπα 
του σύμπαντος του και να αντιμετωπίσει τους Κύκλωπες 
της ζωής του.
Σύντροφός του σε αυτό το ταξίδι η ποίηση. Για κάθε δυσκο-
λία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και ένα ποίημα του 
Καβάφη που τον συντροφεύει και του συμπαραστέκεται. 
Θα μπορέσει να γεμίσει τα κενά του παρελθόντος του;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Μιχάλης Κεσσόπουλος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. 
Σπούδασε στην Φιλοσοφική σχολή του Α.Π.Θ. στην οποία 
έκανε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές και συνεχίζει 
πλέον ως υποψήφιος διδάκτορας. Ζει και εργάζεται στην 
Θέρμη ως φιλόλογος στο 1ο
Γενικό λύκειο, ενώ ευτύχισε να μεγαλώσει τρία παιδιά.
Στο χώρο της συγγραφής εισήλθε από νωρίς, γράφοντας 
μια σειρά από βιβλία που σχετίζονται με τον χώρο της 
εκπαίδευσης και αφορούν τα φιλολογικά μαθήματα της 
έκθεσης και των αρχαίων ελληνικών.
Το μυθιστόρημα «Τα λιοντάρια πεθαίνουν στο Μόναχο 
από χοληστερίνη» αποτελεί και την πρώτη εκδοτική 
απόπειρά του στον χώρο της λογοτεχνίας.

Το 1ο βραβείο προσφοράς προς το περιβάλλον Με θέμα τις μέλισσες πήρε το 
δημοτικό σχολείο Αγίου Αντωνίου του δήμου μας, στο 8ο πανελλήνιο φεστιβάλ 
ρομποτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αγ. Αντωνίου 
Θεσσαλονίκης ευχαριστεί την διευθύντρια Μαρία Ιορδανίδου και την δασκάλα 
Ελένη Χριστοδούλου για την ευκαιρία που δώσανε στα παιδιά, να έχουν αυτή 
την υπέροχη εμπειρία.
Ευχαριστεί, επίσης τον δήμο Θερμής «για την άμεση ανταπόκριση του σε ότι 
ζητήθηκε προκειμένου να συμμετάσχει το σχολείο», καθώς και τον κ. Θανάση 
Πολυράκη που «για πολλοστή φορά έτρεξε μαζί τους για να έχουμε την παρου-
σίαση που πρέπει στο φεστιβάλ». Το εργοστάσιο της Σουρωτής «που πάντα δίνει 
απλόχερα ότι ζητάμε» και τέλος τον κ. Χρήστο Ιμβριώτη που με το υπέροχο μέλι 
του «Κισσός» γλύκανε την παρουσίαση μας και όχι μόνο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

Το βιβλίο του Μιχάλη Κεσσόπουλου

Διάκριση στην ρομποτική  
για το δημοτικό Αγ. Αντωνίου 

Από αριστερά ο κ. Μ. Κεσσόπουλος, ο κ. Α. Βεντούρης, ο κ. Λ. 
Μπάκουρας και ο Γ. Κεσσόπουλος. 

 Ο κ. Μ. Κεσσόπουλος.
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Το χρονικό διάστημα 9 –20 
Ιανουαρίου πραγματοποιή-
θηκε στη δημοτική βιβλιο-

θήκη- πινακοθήκη Θέρμης η έκθεση με 
το χαρακτηριστικό τίτλο «Κατάδυση στα 
άδυτα της ψυχής» με έργα της εικαστικού 
Λιλίκας Αρνάκη. Η ζωγράφος της ψυχής 
με μια ακόμη συγκλονιστική έκθεση 
μας καθήλωσε μέσα από την ματιά και 
τα πινέλα της. Τα εγκαίνια της έκθεσης 
πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 11 
Ιανουαρίου, παρουσία του προέδρου 
της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργου Αγγέλου. 
 
Η εικαστικός γεννήθηκε στην Κοκκινόγη 
Ελασσόνος Λαρίσης. Μεγάλωσε σε αγρο-
τική οικογένεια. Όπως επισημαίνει πάντα 
εργάζεται για τη λύση του προβλήματος 
αξιοποιώντας τα εκάστοτε δεδομένα. 
Σπούδασε μηχανικός και εργάστηκε στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η τέχνη της 
ζωγραφικής και της χαρακτικής είναι το 
πάθος της. Ζωγραφίζει ρούχα και τσάντες.
Δίδαξε ελεύθερο σχέδιο σε ΙΕΚ και στην 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο έργο της 
πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η ανθρώπινη 
μορφή την οποία επεξεργάζεται  ποικιλό-
τροπα προκειμένου να αναδείξει όχι μόνο 
τα εξωτερικά φυσιογνωμικά στοιχεία 
άλλα και τον εσωτερικό καλά κρυμμένο 
κόσμο του κάθε εικονιζόμενου. 
Έχει στο ενεργητικό της 10 ατομικές εκθέ-
σεις στην Θεσσαλονίκη και 52 ομαδικές 
εκθέσεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μύκονο, 
Πάρο, Αθήνα, Χαλκιδική, Βόλο, Βέροια, 
Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη , Έδεσσα, Πρέ-
βεζα και Ηράκλειο Κρήτης.
Συμμετείχε στον 1ο διεθνής διαγωνισμό 
εικαστικών στην Αθήνα το 2019. Στην 
Κωνσταντινούπολη με Έλληνες και Τούρ-

κους ποιητές στις 13/10/2019, στην ART 
Θεσσαλονίκης το 2018 και στο παγκόσμιο 
κάλεσμα ζωγράφων και ποιητών στο Ηρά-
κλειο το 2015 για το Μινωικό πολιτισμό.
Για δυο χρόνια έγραφε στο avecnews.gr. 
Έγραψε δύο βιβλία «ΖΩ ΜΕ ΠΑΘΟΣ» και 
«ΚΑΤΑΔΥΣΗ» το οποίο προτάθηκε από τα 
Public στα βιβλία της χρονιάς 2018. 
Συ μ μ ε τ ε ί χ ε  σ τ η δ ι ε θ ν ή έ κ θ ε σ η 
Manualmente 25-29-2014 στην Αττάλεια 
της Τουρκίας και στο Τορίνο της Ιταλίας.
Είναι ο άνθρωπος του «Εγώ τι κάνω τώρα» 
ανεξαρτήτως των περιστάσεων. Πιστεύει 
στη δύναμη της αγάπης. Η αγάπη, η αγάπη 
για προσφορά, η υπηρεσία για το σύνολο, 
η καλοσύνη, η συμπόνια και πάνω από 
όλα η αγάπη προς τον ίδιο μας τον εαυτό. 
Στο έργο της πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει 
η ανθρώπινη μορφή την οποία επεξερ-
γάζεται ποικιλότροπα προκειμένου να 
αναδείξει όχι μόνο τα εξωτερικά φυσιο-
γνωμικά στοιχεία άλλα και τον εσωτερικό 
καλά κρυμμένο κόσμο του κάθε εικονιζό-
μενου. Πρόσωπα πορτραίτα ανδρικά και 
κυρίως γυναικεία προβάλλουν μέσα από 
ετερόκλητα υλικά καμένες εφημερίδες, 
χαρτομάζες, άμμος, κόσκινο, τσουβάλι, 
λαζάνια και περιοδικά που τα μετατρέπει 
σε γλυπτά, με την εξής δυνατότητα, αλλά-
ζοντας σελίδα, να προβάλλεται άλλο έργο. 
Δεν περιορίζεται στα απλά και επιφανειακά 
αλλά αναζητεί παράγοντες ρέουσας ζωής 
.. από διαφοροποιήσεις ευαισθησίας. Οι 
σωστές αναλογίες και το βάθος, το φως 
και οι σκιές σ’ ένα πίνακα είναι περιορι-
σμένα από τον χώρο και τον χρόνο, είναι 
παγιδευμένα στο όμορφο-άσχημο. Αλλά 
εκείνο που βρίσκεται πέρα από τις γραμμές 
και τα σχήματα, πέρα από την μάθηση και 
τη γνώση, είναι η ομορφιά της ουσίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑΣ ΑΡΝΑΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

«Κατάδυση στα άδυτα της ψυχής»                       

Όταν το  ποιοτικό πολιτιστικό αγαθό 
που παράγεται στους κόλπους και 

στις δομές των Πολιτιστικών Κέντρων 
της ΔΕΠΠΑΘ δημιουργεί γέφυρες εμπι-
στοσύνης και αναγνώρισης μεταξύ 
των ανθρώπων του πολιτισμού και 
της κοινωνίας, έχει ως αποτέλεσμα 
την έμπρακτη και άμεση  θετική αντα-
πόκριση των ιδιωτών σε οποιαδήποτε 
ιδέα των ανθρώπων του πολιτισμού .

Μία τέτοια ιδέα υλοποιήθηκε επιτυχώς 
με την θετική ανταπόκριση των εργαζο-
μένων και των υπευθύνων της εταιρείας 
Interlife που αγκάλιασαν από την πρώτη 
στιγμή την ιδέα μας, για ενίσχυση με 
είδη πρώτης ανάγκης και τροφίμων 
για τις οικογένειες των Ουκρανών 
προσφύγων που φιλοξενούνται από 
τους κατοίκους του Μονοπήγαδου.

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέ-
λου μαζί με τους εκπροσώπους της εται-
ρείας Ιnterlife και συγκεκριμένα με την 
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Ελένη 
Τοπάλη και τον υπεύθυνο ανθρώπινου 
δυναμικού Γεράσιμο Χατζηεμμανουήλ 
παραδώσαν τα είδη πρώτης ανάγκης 
και δώρα για τα παιδιά στον πρόεδρο 

του Πολιτιστικού Συλλόγου του Μονο-
πήγαδου Παναγιώτη Μπατατόλη.

Όλοι μαζί ανταλλάξαν ευχές για ένα 
ειρηνικό 2023, δίνοντας ταυτόχρονα 
χαρά και σχηματίζοντας χαμόγελα 
στα πρόσωπα των μικρών παιδιών 
και των μητέρων τους τις άγιες ημέρες 
των εορτών. 

Ευχαριστίες στην Interlife
Η ΔΕΠΠΑΘ απευθύνει ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στον όμιλο της Interlife 
για την ευγενική προσφορά -δωρεά, 
ολοκαίνουργιων παιδικών επίπλων, 
μουσικών οργάνων και επιτραπέζιων 
παιχνιδιών για τις ανάγκες της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης Θέρμης και των 
τμημάτων μουσικής και σκακιού του 
Π.Κ.Θ.

«Μια μεγάλη 
αγκαλιά» στους 
προσφυγές της 
Ουκρανίας

FARCOM A.E.

Το ΚΕ.Π. Υγείας (Κέντρο Πρόληψης) του δήμου Θέρμης με την συνερ-

γαζέται με την εταιρία FARCOM A.E. η οποία είναι και αρωγός στις 

εκδηλώσεις του ΚΕ.Π. Υγείας Θέρμης. Ευχαριστούμε από καρδιάς την 

οικογένεια Σαρασίδη για την προσφορά των προϊόντων της FARCOM A.E. 

ως δώρα στους συντελεστές των εκδηλώσεων του ΚΕ.Π. Υγείας Θέρμης και 

ευχόμαστε καλή επιτυχία στους στόχους της εταιρίας σας..
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Με τη συμμετοχή τεσσάρων 
ομάδων, της διοργανώτρι-

ας Α.Π.Ο. Θέρμης ο Θερμαϊκός, του 
Α.Ο. Πολυγύρου, του Κένταυρου 
Καλλικράτειας και της Α.Ε. Πυλαίας 
διοργανώθηκε στο κλειστό γυμνα-
στήριο Θέρμης -Τριαδίου «Γιώργος 
Κουγιάμης» το 1ο τουρνουά μπάσκετ 
στην κατηγορία Μίνι Κοριτσιών που 
διοργάνωσε ο Αθλητικός Πολιτιστι-
κός Όμιλος Θέρμης Ο Θερμαϊκός. 

Το τουρνουά διεξήχθη στις 4 και 5 
Ιανουαρίου, και περιελάβανε 2 αγώνες 
ανά ημέρα. Στο τέλος της 2ης ημέρας, 
απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια 
στις αθλήτριες των 4ων ομάδων, στους 
προπονητές αλλά και στις ομάδες τους.

Όπως μας επισημαίνει ο έφορος του 
τμήματος μπάσκετ του συλλόγου Σωτή-

ρης Ζωγράφος «στο τουρνουά δεν 
υπήρχαν νικητές και ηττημένοι, κερδί-
σανε όλοι οι μικροί αθλητές πολύτιμες 
εμπειρίες, φιλίες και χρόνο συμμετοχής 
στο αγαπημένο μας παιχνίδι. Ελπίζου-
με να το διασκέδασαν όλοι, αθλητές, 
γονείς και προπονητές. Εμείς από την 
πλευρά μας, δεσμευόμαστε να το επα-
ναλάβουμε και ελπίζουμε να είναι και 
πάλι όλοι παρόντες».

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων 
πραγματοποιήθηκαν οι απονομές ανα-
μνηστικών μεταλλίων στις αθλήτριες 
των 4ων ομάδων, στους προπονητές 
αλλά και στις ομάδες τους. Την εκδή-
λωση της απονομής τίμησαν με την 
παρουσία τους οι αθλήτριες της Α1 
μπάσκετ γυναικών Μάρω Τράντα και 
Κατερίνα Βαξεβάνου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ»

Το 1ο τουρνουά μπάσκετ Μίνι Κοριτσιών 
του Θερμαϊκού

Τρία μετάλλια στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα 
για το Θερμαϊκό

Τρία μετάλλια κατέκτησε στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Μουαι Ται, το οποίο πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα, η ομάδα Μουαι Ται του τμή-
ματος δυναμικών αθλημάτων του Α.Π.Ο. Θέρμης ο 
Θερμαϊκός. Η ομάδα του δήμου μας με προπονητές 
τους Κωστή και Μάρκο Κονδυλάκη, στη συμμετοχή 
της στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που διοργανώ-
θηκε τον Δεκέμβριο στην Αθήνα, κατέκτησε τρία 
ασημένια μετάλλια, τα οποία κέρδισαν οι αθλητές Ν. 
Κανταλάφτ, Μ. Καλίνικ και Ρ. Χάγκαν, αγωνιζόμενοι 
με πολύ πιο έμπειρους αθλητές στο αγώνισμά τους. 
Από την αποστολή είχε αποκλειστεί την τελευταία 
στιγμή ο πρωταθλητής του συλλόγου  Γ. Ζαρζαβάς 
λόγω ασθένειας. 

Οι αθλητές της ομάδας με τις εμφανίσεις και το 
επίπεδο τους άφησαν πολλές υποσχέσεις για ακόμη 
μεγαλύτερες επιτυχίες στο άμεσο μέλλον. Οι προ-
πονητές τους δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι «κάθε 
λάθος που διορθώνεται είναι και μία μεγάλη νίκη».

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ
Μετά τους αγώνες την ομάδα επισκέφτηκε ο πρό-
εδρος της ομοσπονδίας του κιγκ μποξινγκ της 
Αλβανίας και εκπρόσωπος της WKU της χώρας 
του, Alban Alikaj. Μαζί του ήταν και η τρεις φορές 
παγκόσμια πρωταθλήτρια Ilda Lelo. Όλοι μαζί βρέ-
θηκαν στην Βέροια με τον πρωταθλητή του Enfusion 
στα 85 kg Π. Θεοδοσιάδη όπου και προπονήθηκαν 
έχοντας παρατηρητή τον δάσκαλο Νικόλαο Κονδυ-
λάκη. Μοιράστηκαν γνώσεις και αξιολογήθηκαν οι 
τεχνικές τους. Είχαν να πάρουν όλοι από αυτή την 
συνάντηση και σε επίπεδο γνώσεων αλλά και σε 
επίπεδο συνεργασίας για επαγγελματικούς αγώνες.

Δυναμική πορεία 
για τον Απόλλωνα 
Κάτω Σχολαρίου

Γ ια 900 αγωνιστικά λεπτά η 
ομάδα του Απόλλων Κάτω 
Σχολαρίου, στη φετινή της 

συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α 
κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαι-
ρικών Σωματείων Μακεδονίας (στον 
πέμπτο όμιλο) πέτυχε να κρατήσει 
ανέπαφη την εστία της, και ηγείται 
του βαθμολογικού πίνακα. Οι «πρά-
σινοι», ηττήθηκαν και δέχτηκαν γκολ 
την 11 αγωνιστική αλλά το συγκεκρι-
μένο κατόρθωμα είναι αποτέλεσμα 
όλης της ομάδας και όλοι είναι πολύ 
χαρούμενοι γι’ αυτό.

Ο προπονητής της ομάδας του Κάτω 
Σχολαρίου Χρήστος Αλιβάνογλου 
σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η ομάδα 
ενισχύθηκε κατά τη μεταγραφική 
περίοδο και είναι οργανωμένη σε 
όλους τους τομείς. Κοιτάμε το κάθε 
παιχνίδι ξεχωριστά με στόχο τη νίκη».

«Έχουμε πέντε έξι έμπειρους παίκτες 
ενώ οι υπόλοιποι είναι κάτω των 25 
ετών. Να αναφέρω ότι προωθήθηκαν 
φέτος έξι παιδιά από την ακαδημία 15 
ετών, ενώ 15χρονος είναι ο βασικός 
μας σέντερ φορ, ο Γαβράς. Η διοίκη-
ση είναι κάθε μέρα στο γήπεδο και η 
δουλειά που γίνεται φαίνεται στον 
αγωνιστικό χώρο» πρόσθεσε. 

Το ρόστερ της ομάδας αποτελούν 29 
αθλητές οι: Χατζόπουλος Λευτέρης, 
Μπουλιώνης Μπάμπης, Τόλα Ματέο, 

Μαρμαρίδης Ανάστασης, Μηλώσης 
Θωμάς, Βουδούρης Στέλιος, Καφές 
Δημήτρης, Μηλώσης Μάριος, Γαβράς 
Λευτέρης, Νικολάου Άγγελος, Τσου-
κάνης Αθανάσιος, Καραϊσκάκης 
Γιάννης, Καραουλάνης Αντώνης, 
Λέλεκας Σωτήρης, Καραμητρούδης 
Αθανάσιος, Τοπουζλίδης Ισαάκ, Τόλα 
Δημήτρης, Καραουλάνης Γιώργος, 
Καλύβας Αλέξανδρος, Κόρη Όσλι, 
Φίντας Ευάγγελος, Μαλτέζας Σταύ-
ρος, Πεχλιβάνης Ευγένης, Χαϊδεμένος 
Νικόλαος, Κοντοπίδης Νικόλαος, 
Ζιώγας Κωνσταντίνος, Αντωνιάδης 
Λάζαρος, Γκαργκαλατζίδης Άρης και 
Αρκούδης Αντώνης.

Αξίζει να αναφέρουμε και το υπερκι-
νητικό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο 
αποτελούν οι: Χρήστος Καραουλάνης 

(πρόεδρος), Πασχάλης Μαυρίδης 
(αντιπρόεδρος), Αθανάσιος Καφές 
(γενικός γραμματέας), Ελευθέριος 
Ράλλης (ειδικός γραμματέας - υπεύ-
θυνος τύπου), και Στέφανος Μαντό-
πουλος (ταμίας). 



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 23Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α

Με πολλές ευχές για τη συνέχιση της 
εξαιρετικής πορείας της ομάδας 
στη Γ΄ Εθνική κατηγορία πραγματο-

ποιήθηκε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΓΑΣ Βασιλικών. 
Μεταφέροντας τις ευχές του δημάρχου Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου που δεν κατάφερε να βρίσκεται 
στην εκδήλωση λόγω της απουσίας του στην 
Κωνσταντινούπολη, ο αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών Απόστολος Τσολάκης συνεχάρη διοίκηση 
και μέλη της ομάδας για τη μεγάλη προσπάθεια 
που καταβάλλουν ώστε ο ΓΑΣ α να διαγράφει μία 
εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα.
Όσον αφορά τον αθλητισμό και ειδικότερα το 
ζήτημα της συντήρησης των αθλητικών υποδομών 
αλλά και της δημιουργία νέων ο κ. Τσολάκης τόνισε 
πως ο δήμος Θέρμης παρά την ανυπαρξία σχετικών 
χρηματοδοτήσεων από την πολιτεία, διαθέτει και 

Έκοψε την πίτα του ο ΓΑΣ Βασιλικών

θα συνεχίσει να διαθέτει ένα σημαντικό ποσό για όλες 
τις αθλητικές υποδομές αλλά και για τη δημιουργία 
νέων, αναφέροντας το παράδειγμα το νέο κλειστό 
γυμναστήριο Μίκρας συνολικού προϋπολογισμού 
3,8 εκατ. ευρώ. 
«Η διοίκηση του δήμου θέρμης θα βρίσκεται πάντα δίπλα 
σας και σε συνεργασία με τη διοίκηση της ομάδας, θα 
συνεχίσει να φροντίζει για τη βελτίωση των αθλητικών 
υποδομών, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται, ώστε οι 
αθλητές να μπορούν να απολαμβάνουν και να λειτουρ-
γούν χωρίς προβλήματα και επιπλέον θα υποστηρίζει 
στα μέτρα των δυνατοτήτων του δήμου οικονομικά 
το Σύλλογο. Συγχαρητήρια στον ΓΑΣ για την ανοδική 
του πορεία αλλά και στη διοίκηση και τα μέλη που 
πασχίζοντας και αγωνιώντας καταφέρνουν να βρουν 
χρήματα και να υποστηρίξουν τους αθλητές ώστε να 
πετυχαίνουν τα σημερινά θετικά αποτελέσματα».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επί-

σης ο βουλευτής Γ. Αρβανιτίδης, ο Διευθυντής του 
Γραφείου του Περιφερειάρχη Κ.Μ. Γ. Παπαλεξίου, ο 
αντιδήμαρχος Β. Μουστάκας, οι δημοτικοί σύμβου-
λοι Φ. Χατζηδημητρίου, Ά. Τσιφτελίδου, Ε. Κούτρη ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών Α. Καρακώτας, 
οι Τοπικοί Σύμβουλοι Ό. Γιαννιού, Ρ. Καραμανώλη και 
Α. Σαλαγκούδη ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της 
ΔΕΠΠΑΘ Γ. Αγγέλου και Π. Κοντοπίδης, ο πρόεδρο της 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Α. Μεταλούλης, 
και πλήθος κόσμου, ενώ το φλουρί έτυχε το εφηβικό 
τμήμα της ομάδας.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠΠΠΑΘ

Εργασίες 
συντήρησης 
σε γήπεδα του 
δήμου Θέρμης 

Ολοκληρώθηκαν οι εκτε-
ταμένες εργασίες συντή-
ρησης (ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις, θερμομονώσεις, 
ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.) σε κλει-
στά αλλά και ανοιχτά γήπεδα 
του δήμου Θέρμης, τις οποίες 
πραγματοποίησε η Δημοτική Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού 

(ΔΕΠΠΑΘ).  Ειδικότερα, πραγμα-
τοποιήθηκαν εργασίες σοβατί-
σματος και ελαιοχρωματισμών 
στα κλειστά αθλητικά κέντρα 
της Θέρμης και του Πλαγιαρίου, 
ενώ αντικαταστάθηκε η μόνωση 
στην οροφή του κλειστού γηπέ-
δου στο Νέο Ρύσιο. Στο κλειστό 
γήπεδο των Βασιλικών έγινε 
επιδιόρθωση και αντικατάστα-
ση όπου απαιτούνταν όλων των 
φρεατίων και αποκαταστάθηκε η 
κατεστραμμένη σιδερένια πόρτα 
εισόδου των φιλάθλων.

Παρεμβάσεις πραγματοποιή-
θηκαν και στα ποδοσφαιρικά 
γήπεδα Αγίας Παρασκευής όπου 
έγινε συνολική αντικατάσταση 
του πυλώνα και της βάσης των 
προβολέων του γηπέδου καθώς 
και επανατοποθέτηση νέων προ-

βολέων με γερανό. Επίσης έγινε 
αντικατάσταση του φωτισμού και 
των προβολέων στο γήπεδο Νέας 
Ραιδεστού, καθώς και επισκευή 
της σιδερένιας πόρτας εισόδου 
στο γήπεδο των Βετεράνων στο 
Φράγμα Θέρμης.

Σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος 
της ΔΕΠΠΑΘ Πολυχρόνης Κοντο-
πίδης σημειώνει ότι «ο δήμος 
Θέρμης συνεχίζει τις προσπά-
θειές του ώστε να βελτιώσει τις 
αθλητικές υποδομές του, με προ-
γραμματισμό σειράς έργων και 
παρεμβάσεων αποκατάστασης 
και αναβάθμισής τους. Βασική μας 
επιδίωξη για μία ακόμη χρονιά 
αποτελεί η καλύτερη και αποδοτι-
κότερη λειτουργία των δημοτικών 
αθλητικών χώρων προς όφελος 
όλων των δημοτών».Εργασίες ελαιοχρωματισμών και συντήρηση πυλών φωτισμού

Αγώνες στην 
Αλεξανδρούπολη 
για τον Άδωνι

Στο πανελλήνιο αναπτυξιακό τουρ-
νουά που πραγματοποιήθηκε το 
Δεκέμβριο του 2022 στην πόλη της 

Αλεξανδρούπολης συμμετείχε το τμήμα 
Πινγκ Πονγκ του Α.Ο. Θέρμης Θερμαίος.

Οι αθλητές -τρια της ομάδας Ιωάννα Κομπού-
ρη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πίσω 
ταμπλό και ο αθλητής Αντώνης Τασιό, αση-
μένιο μετάλλιο στο πίσω ταμπλό. 
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν υπό τις 
οδηγίες της head coach: Ανίτας Χατσατράν 
και στην αποστολή συμμετείχαν 10 αθλητές, 
σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες που αγωνί-
στηκαν, οι:  Αντωνία Γαντά (1η μίνι παγκορα-
σίδων), Ελπίδα Τασιού (1η παγκορασίδων), 
Ιωάννα Κομπούρη (6η παγκορασίδων), 

Θεοδώρα Μπαχτσεβάνη (4η κορασίδων),  
Αρετή Κομπούρη (11η κορασίδων),  Αντώνης 
Τασιός (20ος έφηβοι), Σάββας Καφετζής (16ος 
παίδες), Γιώργος Αράπης (22ος παμπαίδων), 
Μάνος Ικιούζης (27ος παμπαίδων), Λεωνίδας 
Κουτουξής (23ος παμπαίδων). 

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
Για το τμήμα στίβου του Άδωνι η αγωνιστική 
χρονιά ξεκίνησε με την 1η ημερίδα στίβου 
για το 2023 που πραγματοποιήθηκε στο 
στάδιο των Αμπελοκήπων. 
Ο σύλλογός συμμετείχε με τους: Γεωργία 
Γραμμένου και Αγησίλαο Αλαβέρα στα 60 
μέτρα ενώ στα 1200 μέτρα πήραν μέρος 
οι: Νεφέλη Μπότσκαρη, Σοφία Μοσκοφί-
δου, Ιωάννης Καρανικόλας και Αλέξανδρος 
Αποστόλου. 
Συγχαρητήρια στους αθλητές και στις αθλή-
τριές που σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις 
και πλασαρίστηκαν σε αξιόλογες θέσεις στην 
γενική κατάταξη.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

«Το μέλλον που 
θέλουμε – βιώσιμη 
ανάπτυξη»

Τον 6ο διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα 
«Το μέλλον που θέλουμε – βιώσιμη ανά-

πτυξη», στον οποίο προσκαλούνται να συμμε-
τέχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και 
Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 
Η περιοχή απ’  όπου θα πρέπει να προέρχεται το 
φωτογραφικό υλικό το οποίο θα υποβληθεί είναι 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υπο-
χρεωτικά θα αναφέρεται ο Δήμος, στον οποίο 
βρίσκεται το αντικείμενο της φωτογράφισης.
Οι φωτογραφίες, υποχρεωτικά θα συνοδεύ-
ονται με τίτλο και με αναφορά στο στόχο της 
Αειφόρου Ανάπτυξης με τον οποίο συνδέεται 
η φωτογραφία
άθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει 
στο διαγωνισμό με την υποβολή μέχρι τριών 
φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@anatoliki.gr 
ή σε δίσκο DVD ή σε USB STICK στη διεύθυνση 
1ο χλμ Θέρμης-Τριαδίου, Gold Center αρ.9, ΤΚ 
57001, ΤΘ 60497.
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή 
των μαθητών/τριών μέσω της ενασχόλησης 
τους με την τέχνη της φωτογραφίας, στην προ-
βολή της Βιώσιμης Διαχείρισης των Πόρων και 
στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής 
στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο 
ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία.  Ο 
διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει 
τους νέους προκαλώντας τους να γίνουν δημι-
ουργικοί και να καταγράψουν τον τρόπο που 
βλέπουν οι ίδιοι το μέλλον μέσα από τους 17 
Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για τους όρους και την αναλυτική περιγραφή 
του διαγωνισμού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 
να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στη 
ηλεκτρονική διεύθυνση   HYPERLINK «https://
bit.ly/3l17iqh» https://bit.ly/3l17iqh, ενώ η 
διάρκεια του διαγωνισμού είναι  έως τις 15 
Μαρτίου 2023.

ΒΡΑΒΕΙΑ:
Στις καλύτερες φωτογραφίες  θα δοθούν:
• Βραβείο από την κριτική επιτροπή στην 

καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του 
Γυμνασίου

• Βραβείο από την κριτική επιτροπή στην 
καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του 
Λυκείου

• Έπαινος στις επόμενες 5 καλύτερες φωτο-
γραφίες Γυμνασίου

• Έπαινος στις επόμενες 5 καλύτερες φωτο-
γραφίες Λυκείου 

Οι παραπάνω φωτογραφίες θα αναρτηθούν 
στο διαδίκτυο 
Στον/στη βραβευθέντα/βραβευθείσα με την 
καλύτερη φωτογραφία των μαθητών του 
Λυκείου και του Γυμνασίου από την κριτική 
επιτροπή, απονέμεται ως βραβείο, για αγορά 
φωτογραφικού υλικού, 1 δωροεπιταγή € 500 
και € 300 ευρώ αντίστοιχα 
Τα δύο πρώτα βραβεία, οι πέντε (5) πρώτοι 
έπαινοι των μαθητών του Γυμνασίου και οι (5) 
πέντε πρώτοι έπαινοι των μαθητών του Λυκείου, 
θα εκτυπωθούν σε ειδική έκδοση επιτραπέζιου 
ημερολογίου του έτους 2024, με ειδική αναφορά 
στο διαγωνισμό, που θα διανεμηθεί δωρεάν σε 
500 τουλάχιστον αντίτυπα.

«Σχολικός Εκφοβισμός –
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Το ΚΕ.Π. Υγείας του δήμου Θέρμης σε συνεργα-
σία με την Διεύθυνση Αστυνόμευσης κρατικού 
αερολιμένα Θεσσαλονίκης και τον ψυχολόγο 

της Αναστάσιο Κατραμάδο Αστυνόμο Α(ΥΓ)  πραγμα-
τοποίησε ενημερωτικές ομιλίες σε όλες τις τάξεις του 
3ου Γυμνασίου  Θέρμης στις ημερομηνίες 12-1-2023 
, 26-1-2023 και 2-2-2023 στο 3ο Γυμνάσιο Θέρμης  
με θέμα «Σχολικός Εκφοβισμός – Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο».  

Ο εκφοβισμός είναι οποιαδήποτε πράξη επιθετικότη-
τας .. παρενόχλησης .. τρομοκρατικής .. ή αυταρχικής 
συμπεριφοράς που  πραγματοποιείται .. είτε δια 
ζώσης .. είτε μέσω διαδικτύου και επαναλαμβάνεται 
ανά τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα. Υπεύθυνη 
της δράσης ήταν η συντονίστρια του ΚΕ.Π. Υγείας 
Θέρμης Μάγδα Παπανίκου, ενώ παραβρέθηκα ο 
αντιδήμαρχος παιδείας Στυλιανός Αποστόλου και η 
διευθύντρια Ελισάβετ Σιμουλίδου. 

Εκατοντάδες μαθητές 
παρακολουθούν 
τα προγράμματα του 
ΚΕ.ΠΕ.Α. Λειβαδίου

Τριάντα δύο μαθητικές ομάδες με περίπου οκτα-
κόσια παιδιά αναμένεται να επισκεφτούν κατά 
το τετράμηνο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2023 το 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Θέρ-
μης στο Λειβάδι. Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση του ΚΕ.ΠΕ.Α, στο χρονικό διάστημα 
από 2 Φεβρουαρίου έως 23 Μαΐου, προβλέπεται 
να συμμετάσχουν στα προγράμματα του Κέντρου 
32 μαθητικές ομάδες και συνολικά 788 μαθητές και 
μαθήτριες από σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής, Ημαθίας, Σερρών, Δράμας και Λέσβου.

Στον συμπληρωματικό πίνακα αναμένουν άλλες 14 
μαθητικές ομάδες, με συνολικά 345 μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στον κατάλογο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης η ομάδα των εκπαιδευτικών του ΚΕ.Π.Ε.Α 
του Δήμου Θέρμης έχει συμπεριλάβει ποικιλία 

καινοτόμων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, 
που είναι πολύ ενδιαφέροντα και ελκυστικά για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπως διαπιστώνεται 
από τη αθρόα συμμετοχή των σχολείων της Πρω-
τοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Κεντρικής Μακεδονίας και των νησιών του 
Αιγαίου. Σημαντική είναι η συμβολή της ομάδας του 

ΚΕ.Π.Ε.Α, της προϊσταμένης Λουκίας Λιθοξοΐδου, 
του Άρη Κωνσταντινίδη και του Αλέξη Οικονομίδη, 
καθώς και των εκπαιδευτικών των σχολείων που 
συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΕ.Π.Ε.Α, στη 
μεγάλη προσπάθεια που επιχειρείται παγκοσμίως 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Έθιμο των Θεοφανείων
 

Στα Βασιλικά οι εκκλησιαστικές επιτροπές την παρα-
μονή των Θεοφανείων αγόραζαν έγκαιρα μεγάλες 
ποσότητες  λεμονιών και πορτοκαλιών και σε συνερ-
γασία με δεσποινίδες και κύριες στόλιζαν με αυτά, 
τις εικόνες, τους πολυέλαιους, τα κανδήλια κ.α. Τα 
περνούσαν ένα ένα στο σπάγκο στόλιζαν τις εικόνες 
και σε κάθε εικόνα επίσης κρεμούσαν και ένα σταυρό 
με τα ίδια εσπεριδοειδή. Επίσης κατασκεύαζαν και 
ένα στεφάνι με επιχρυσωμένα λεμόνια και πορτο-
κάλια με το όποιο στεφάνωνα  την εικόνα του Αι 
Γιάννη του Βαπτιστή.  
Το μεσημέρι όσοι είχαν ασχοληθεί με την διακόσμηση 
του ναού, καθόταν σε κοινό τραπέζι με νηστίσιμα 
φαγητά. Την άλλη μέρα οι Θρόνοι μεταφερόταν 
στην αγορά όπου τελούταν ο Αγιασμός. 
Ύστερα ξεμπούρλιαζαν τα πορτοκάλια και τα λεμόνια 
και τα μοίραζαν στα σπίτια , ενώ τους Σταυρούς τους 
έδιναν στους προύχοντες του χωριού. Όλοι όσοι 
έπαιρναν αυτήν την ευλογία έδινα χρήματα για την 
εκκλησία και μπαξίσι για τα παιδιά.»  

 
ΚΑΛΑΝΤΑ
«Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί και χαρές μεγάλες 
οι αγιασμοί.....» τα κάλαντα των Φώτων έψαλλαν 
την παραμονή της μεγάλης θρησκευτικής εορτής 
του χριστιανισμού, μέλη - χορευτές του συλλόγου 
Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης.
Τα μέλη του συλλόγου επισκεφτήκαν πολλές κατοι-
κίες και καταστήματα, όπου έψαλαν τα κάλαντα 
και αντάλλαξαν ευχές με τους οικείος και τους 
καταστηματάρχες.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΙΣΑΝΘΗ

«Ελεύθεροι 
Πολιορκημένοι»

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου ο καλλίτεχνος 
μορφωτικός σύλλογος «Βισάνθη» διοργά-
νωσε στο δημοτικό θέατρο Θέρμης , μια 

επετειακή συναυλία χορωδιών σε σύμπραξη με 
την χορωδία του Ιστορικού Μουσείου Αλεξαν-
δρούπολης το μεγαλειώδες έργο της Τερψιχόρης 
Παπαστεφάνου «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης οι σολίστ Έλλη 
Χατζηκυριακιδου και Αθανάσιος  Καϊσάς, σε διεύ-
θυνση χορωδιών της Ελένης Τερζίδου παρουσία-
σαν οκτώ (8)μουσικά κομμάτια σε μουσική της της 
Τερψιχόρης Παπαστεφάνου και στίχους του Πάνου 

Παναγιωτούνη. Το δεύτερο μέρος της συναυλίας 
είχε ένα κλίμα ευφορίας και συγκίνησης. Τις δύο 
χορωδίες διηύθυνε με την 40ετη του πείρα ο 
μαέστρος της χορωδίας του Ιστορικού Μουσείου 
Αλεξανδρούπολης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, οι 
οποίες παρουσίασαν έξι (6) μουσικά κομμάτια σε 
μουσική της της Τερψιχόρης Παπαστεφάνου και 
στίχους του νικηφόρου Βρετάκου.

«Μεγάλη συγκίνηση να βλέπεις στην σκηνή μετά 
από χρόνια τον δάσκαλο Θεόδωρο Παπαδόπουλο» 
όπως τον αποκαλέσε η τότε μαθήτρια του Έλλη 
Χατζηκυριακίδου σε μια εξαιρετική συνεργασία.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο καλλί-
τεχνος μορφωτικός σύλλογος «Βισάνθη». Το 
τυχερό κομμάτι έπεσε στο μέλος του συλλόγου 
Δήμητρα Καραγκούνη. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, η 
υπεύθυνή του Κ.Π. Ν. Ραιδεστού Έλενα Συντακη, 
ο πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Ραιδεστού Πανα-
γιώτης Κατρανιάς κ.α.

Άγιος Γεώργιος Τριαδίου

Πολλές ευχές για υγεία, ευτυχία και αρμονία, 
καλή χρονιά με υγεία με όμορφες χορευτικές 
στιγμές έδωσε η διοίκηση και τα μέλη του 
συλλόγου πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
Άγιος Γεώργιος Τριαδίου στην καθιερωμένη 
εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του συλλόγου. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου, και την τίμησαν 
με την παρουσία τους ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο Αντιδήμαρχος 
Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κουγιουμτζίδης 
και πολλά μέλη 

Η διοίκηση ευχαρίστησε τον δάσκαλο Σωτήρη 
Καραμίτζιο για το όμορφο ξεκίνημα της φετι-
νής χρονιάς και ευχήθηκε πολλά χορευτικά 
«ταξίδια». 

Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Θέρμης

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θέρμης έκοψε 

την πρωτοχρονιάτικη πίτα του παρουσία των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου στα γρα-

φεία του στο κέντρο της Θέρμης. Ο τυχερός 

που έτυχε το νόμισμα ήταν ο πρόεδρος του 

Α.Σ. Θέρμης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 
συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του, στις 
14, 15, 21, 23 και 27 Δεκεμβρίου, συζήτησε και έλαβε τις 
εξής αποφάσεις:
 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2022 
• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ισολογισμό χρήσης 

έτους 2021 του δήμου Θέρμης.  Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ι. 
Ιωσηφίδης, Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη και Α. Χατζηαντω-
νίου καταψήφισαν, οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, 
Κ. Καπουσουζη και Σ. Φωτιάδης τοποθετήθηκαν με 
παρών, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τρια-
νταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2022
• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 264/2022 από-

φασης Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου σχετικά με 
τον «Καθορισμό συντελεστών 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, Ι. 
Ιωσηφίδης, Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη και Α. Χατζηαντω-
νίου τοποθετήθηκαν με παρών, οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, 
Κ. Γραικός και Σ. Φωτιάδης απείχαν από τη συζήτηση 
του θέματος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. 
Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα τη μακροχρόνια εκμίσθωση συνο-
λικής έκτασης 203.328,46 τ.μ., που βρίσκεται στα όρια 
των Αγροκτημάτων Θέρμης και Ταγαράδων και αποτε-
λείται από τρία (3) τμήματα αγροτεμαχίων, όπως αυτά 
περιγράφονται παρακάτω, που αποτελούν ανεκμετάλ-
λευτη χέρσα έκταση. Συγκεκριμένα: α. τμήματος του 
αγροτεμαχίου με αριθ. 1847 του αγροκτήματος Θέρμης 
(συμπληρωματική διανομή 1932), εμβαδού 11.094,62 
τ.μ., β. τμήματος του αγροτεμαχίου με αριθ. 1847 του 
Αγροκτήματος Θέρμης (συμπληρωματική διανομή 1932), 
εμβαδού 145.031,44 τ.μ.,  γ. τμήματος του αγροτεμαχίου 
με αριθ. 2 του Αγροκτήματος Ταγαράδων (οριστική 
διανομή), εμβαδού 47.202,40 τ.μ. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης 
και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με παρών.

• Αποδέχτηκε ομόφωνα τα οχήματα του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. 
λόγω συγχώνευσης του ΝΠΔΔ με τον δήμο.

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρου επί της οδού 
Ειρήνης στον οικισμό Θέρμης.

• Όρισε ομόφωνα μέλος του Δημοτικού Συμβούλου στην 
επιτροπή για την εκκαθάριση αρχείων της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του Τμήμα-
τος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και πρώην 
Γραφείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ιδίου 
τμήματος δήμου Θέρμης

• Όρισε ομόφωνα εκπροσώπους με τους αναπληρωτές 
τους για τη συμμετοχή τους σε επιτροπή εκτίμησης της 
εν ζωή αξίας ζώων.

• Συγκρότησε ομόφωνα επιτροπής εξέτασης ενστάσεων 
κατά εκθέσεων παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας

• Ενέκρινε ομόφωνα την προχρηματοδότηση του έργου: 
«Αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Θέρμης». Υποέργο 
55: Αντιπλημμυρική προστασία Δ. Θέρμης και απο-
κατάσταση πρανούς ρέματος στην Τοπική Κοινότητα 
Κάτω Σχολαρίου, ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57200002. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την προχρηματοδότηση του 
έργου: «CONSE PP» Υποέργο 1: CONSE PP_ δήμος 
Θέρμης_ GR-FYROM 2014-2020 ενάριθμος έργου: 
2018ΕΠ40860037.

• Ενέκρινε ομόφωνα την προχρηματοδότηση 
του έργου: «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου» υπο-
έργο 3: συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 
υλοποίηση της πράξης ενάριθμος έργου:2019 
σε11910080

• Απέδωσε ομόφωνα ποσό ύψους 163.475,60€ 
στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), για τον 11ο 
λογαριασμό κατασκευής του έργου «Απο-
χέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης 
Θέρμης»

• Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 (12η αναμόρφωση). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και Ι. 
Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με παρών.

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

• Ενέκρινε ομόφωνα την κατανομή της έκτα-
κτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2022
• Ενέκρινε ομόφωνα την κάλυψη εξόδων 

κηδείας του τέως δημάρχου Θέρμης Γ. 
Κουγιάμη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
• Καθόρισε ομόφωνα τους συντελεστές των 

Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση των εισφο-
ρών σε χρήμα της παρ. 1 του άρθρου 9 
του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α) στη Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Δήμου 
Θέρμης (ΔΕΥΑΘ) για την κατασκευή του 
έργου χρηματοδότηση του έργου «Ανόρυξη 
ερευνητικής γεώτρησης Τριαδίου».

• Ενέκρινε ομόφωνα την μεταβολή των γεω-
μετρικών στοιχείων των ακινήτων με ΚΑΕΚ 
190241203014 και 19024ΕΚ00662 του αγρο-
κτήματος Βασιλικών της Κοινότητας Βασι-
λικών (ΑΠΟΦ. ΕΠΖ 88/2022).   

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του συμ-
βατικού χρόνου παράδοσης της «Επικαιρο-
ποίησης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού 
κινδύνου στο δήμο Θέρμης». Κατά την συζή-
τηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. 
Χ. Φάσσας, και Κ. Γραικός, απείχαν από τη 
συζήτηση του θέματος.  

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του συμ-
βατικού χρόνου για την «Προμήθεια δομικών 
υλικών» έτους 2022». Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. 
Χ. Φάσσας, και Κ. Γραικός, απείχαν από τη 
συζήτηση του θέματος.  

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του συμβα-
τικού χρόνου για την υπηρεσία «Συντήρηση 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ. Βασιλικών 
δήμου Θέρμης». Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, 
και Κ. Γραικός, απείχαν από τη συζήτηση 
του θέματος.  

• Όρισε ομόφωνα των επιτροπών παρακο-
λούθησης και παραλαβής προμηθειών και 
γενικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των 
οργανικών μονάδων του δήμου Θέρμης για 
το έτος 2023.

• Όρισε ομόφωνα δύο (2) Δημοτικούς Συμ-
βούλους ως μέλη της Επιτροπής της παρ. 5 
του άρθρου 186 και της παρ. 2 του άρθρου 
192 του Ν.3463/2006 για την εκμίσθωση 
τμήματος του υπ’ αριθμ. 672 αγροτεμαχίου 
της Συμπληρωματικής Διανομής 1971 (πρώην 
20 Οριστικής Διανομής 1932) του αγροκτήμα-
τος Σουρωτής του Δήμου Θέρμης, εκτάσεως 
35.072,09 τ.μ. για επαγγελματική χρήση από 
την εταιρεία ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. Ορίσθηκαν ο Δ.Σ. 
Α. Τσολάκης με αναπληρ τον Δ.Σ. Χ. Φάσσα 
και ο πρόεδρος της Κοινότητας Σουρωτής Θ. 
Ασλάνης με αναπληρ τον Δ.Σ. Ι. Ιωσηφίδη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
• Τροποποίησε ομόφωνα την με αρ. πρωτ. 

218781/26-4-2021 σύμβασης της εργασίας της 
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ομάδας Α (Διαχείριση ογκωδών, αποβλήτων 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ)) του διαγωνισμού με τίτλο: Εργασίες 
διαχείρισης αποβλήτων  λόγω μεταβολών σε 
ποσότητες ανά εργασία. Το θέμα χαρακτηρί-
στηκε ως κατεπείγον καθώς ο προσωρινός 
χώρος εναπόθεσης ογκωδών στον Χριστο-
δουλίδη είναι υπερπλήρης και εγκυμονεί 
σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς (υπήρξε ανάλογο 
περιστατικό πριν λίγες ημέρες, όπου η φωτιά 
σβήστηκε με την έγκαιρη παρέμβαση της 
πυροσβεστικής). Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας 
δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στο Δ.Σ., ενώ 
ο Δ.Σ. κ. Κ. Πάζης δήλωσε παρών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο σύμ-

βασης μεταξύ της εταιρείας Fraport Greece 
και του δήμου Θέρμης για τη συλλογή και 
μεταφορά απορριμμάτων από το αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για τα έτη 2023-2024». Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο 
Δ.Σ. κ. Καρκατζούνης  καταψήφισε, ενώ οι 
Δ.Σ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός και Σ. Φωτιάδης 
δηλώσαν ότι απέχουν από το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την 2η παράταση του 
συμβατικού χρόνου της υπηρεσίας «Μίσθω-
ση μηχανημάτων έργων, οχημάτων και  
φορτηγών» ως προς την ομάδα Β»

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός 
και Σ. Φωτιάδης δηλώσαν ότι απέχουν από 
τη συζήτηση δηλώνοντας ότι «Η παράταξη 
μας απέχει από τα εν λόγω θέματα τα οποία 
θεωρούμαι γραφειοκρατικά και διαδικαστικά 
ζητήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν 
από τις υπηρεσίες του δήμου».

• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ’ αριθμ. 
388/23-10-2019 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου περί ορισμού Επιτροπής Διαχείρισης 
του Κοινωνικού Φαρμακείου δήμου Θέρμης. 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός 
και Σ. Φωτιάδης δηλώσαν ότι απέχουν από τη 
συζήτηση, ο Δ.Σ. κ. Κ. Πάζης δήλωσε παρών, 
ενώ η Δ.Σ. Ε. Αγοραστούδη προτάθηκε ως 
μέλος της επιτροπής.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρωτόκολλο 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου «Συντήρηση επισκευή Πλατεία Παρα-
μάνα». Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε. 
Αγοραστούδη, Ι. Ιωσηφίσης, Α. Χατζηαντω-
νίου Δ. Χίνη καταψήφισαν, οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. 
Φάσσας, Κ. Γραικός και Σ. Φωτιάδης δηλώσαν 
ότι απέχουν από τη συζήτηση δηλώνοντας 
ότι «Η παράταξη μας απέχει από τα εν λόγω 
θέματα τα οποία θεωρούμαι γραφειοκρατι-
κά κ διαδικαστικά ζητήματα που θα έπρεπε 
να αντιμετωπιστούν από τις υπηρεσίες του 
δήμου», ενώ ο Δ.Σ. Θ. Καρκατζούνης τοπο-
θετήθηκε με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσω-
ρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση δημοτικών δικτυών φωτισμού 
σε πάρκα πλατείες παιδικές χάρες και πεζο-
δρομία» (αρ. μελ. 07/2018 αρ. έργου 06/2018). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός 
και Σ. Φωτιάδης δηλώσαν ότι απέχουν από 
τη συζήτηση δηλώνοντας ότι «Η παράταξη 
μας απέχει από τα εν λόγω θέματα τα οποία 
θεωρούμαι γραφειοκρατικά κ διαδικαστικά 
ζητήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν 
από τις υπηρεσίες του δήμου».

• Ενέκρινε ομόφωνα τη διακοπή φιλοξενίας 
παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπι-
ακούς σταθμούς Θέρμης για τους μήνες 
Σεπτέμβριο -Οκτώβριο -Νοέμβριο 2022..

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΔΗ 

Μήνυμα αισιοδοξίας και ευαισθησίας

Τρία ιδιαίτερα έργα αφιερωμένα στο εθνικό φρόνημα της χώρας μας και στο φιλάνθρωπο πνεύμα 
το οποίο θα πρέπει να μας διακρίνει ως κοινωνία δημιούργησε ο συνδημότης μας ζωγράφος 
με το στόμα, Τριαντάφυλλος Ηλιάδη. Ο καλλιτέχνης που είναι μέλος της παγκόσμιας ένωσης 

V.D.M.F.K. δημιούργησε τα έργα του θέλοντας να απεικονίσει τις ευαισθησίες του για τα εθνικά θέματα, 
καθώς επίσης και για το ζήτημα της αύξησης των κοινωνικών προβλημάτων των συνάνθρωπών μας.

Όπως μας εξηγεί ο κ. Ηλιάδης «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 ολό-
κληρο 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.

Πρόσθεσε, επίσης ότι πάντοτε τα σπουδαία γεγονότα επηρεάζουν έναν καλλιτέχνη, όπως π.χ. το 
τσουνάμι που έπληξε την Ινδονησία, οι ολυμπιακοί αγώνες του 2004 της Αθήνας, η επιδημία του Covid 
-19, ο εμφύλιος πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας, οι άστεγοι κ.α. Όλα αυτά αποτελούν ερεθίσματα για 
να τα αποτυπώσει ένας καλλιτέχνης στον καμβά του. 

Στο πλαίσιο αυτό ο πρώτος πίνακας απεικονίζει ένας καβαλάρη σε ένα γαϊδουράκι, ο οποίος κρατάει 
στο χέρι του την εφημερίδα Μακεδονία. Με την δημιουργία του θέλει να δείξει ότι η Μακεδονία, 
ήταν είναι και θα είναι για πάντα ελληνική. Και μάλιστα δηλώνει ότι «δεν νοικιάζεται σε κανέναν η 
ελληνικότητα της Μακεδονίας». 

Ο δεύτερος πίνακας «η θαλπωρή της ευαίσθητης ειρήνης», δημιουργήθηκε με αφορμή τον πόλεμο 
της Ουκρανίας. Απεικονίζει μια νεαροί κοπέλα που κρατάει στο χέρι της ένα λευκό πουλάκι με φόντο 
ένα χιονισμένο τοπίο. Το χιόνι συμβολίζει το σφυροκόπημα αθώων ανθρώπων και το ιδιαίτερα 
δύσκολο τοπίο που διαμορφώνεται. «Η κατάσταση αυτή με θλίβει «ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη» 
υπογράμμισε ο κ. Ηλιάδης. 

Τέλος ο τρίτος πίνακας, το «μελαγχολικό ελάφι» απεικονίζει ένα ελάφι μέσα στο χιονιά, το οποίο 
δημιούργησε με αφορμή τους πολλούς άστεγους που είδε στην οδό Τσιμισκή, σ έναν από τους πιο 
κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα ως μέλος της Παγκόσμιας Ένωση Αναπήρων 
Καλλιτεχνών (VDMFK), το έργο αυτό θα εκδοθεί σε κάρτα που θα κυκλοφορήσει στην επόμενη 
εορταστική περίοδο.

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. 

Το 1970 πήρε υποτροφία από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (VDMFK) και το 1992 
έγινε τακτικό μέλος της Ένωσης, η οποία έχει ως έδρα της το Λιχτενστάιν. Βραβεύτηκε από την Ακα-
δημία Αθηνών και μέχρι σήμερα έχει στο ενεργητικό του αρκετές ατομικές εκθέσεις και συμμετοχές 
σε ομαδικές, εντός και εκτός Ελλάδας. 
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Οι κόμβοι στην Απ. Κουγιάμη, 
ως κριτήριο συνέπειας 
και αποτελεσματικότητας

Χρέος μας να τιμήσουμε 
τους ανθρώπους που 
προσέφεραν στον τόπο μας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Σε έναν ηγεμόνα δεν λείπουν 
ποτέ οι νόμιμοι λόγοι για να 
παραβεί μια υπόσχεση» (Νικο-

λό Μακιαβέλι)  
Αισθάνεται άραγε αποτελεσματική η διοί-
κηση του δήμου τώρα που ολοκληρώθηκε 
ο ένας από τους δύο κόμβους στη συμβολή 
της οδού Κουγιάμη με την Αθανασίου 
Διάκου; Μετά από ήδη 10ετή αιτήματα των 
κατοίκων, πέντε χρόνια μετά την ένταξη 
του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και 
ύστερα από τόσες προεκλογικές -πριν 
το Μάη του 2019- υποσχέσεις; (Θέρμης 
Δρώμενα, τ.186 «Δημοπρατούνται οι 
δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι στην οδό Α. 
Κουγιάμη»)
Είναι αυτό έργο τέτοιων διαστάσεων ώστε 
να δικαιολογείται τόση καθυστέρηση;
Το έργο των δυο κόμβων, του ενός στη 
συμβολή της οδού Κουγιάμη με την Αθανα-
σίου Διάκου και του άλλου με την Παπαν-
δρέου, δεν είναι λόγος να πανηγυρίζει η 
διοίκηση. Οι χειρισμοί και ο χρόνος που 
απαιτήθηκε, δεν είναι αυτό  που αναμένει 
κανείς από μια διοίκηση που βαυκαλίζεται 
και αντιτάσσει την εμπειρία και τη γνώση 
της στην αντιπολίτευση. 
Προφανώς το αντιλαμβάνεται ο Δήμαρ-
χος και γι’αυτό χάνει την ψυχραιμία του 
στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε φορά στις 
σχετικές τοποθετήσεις μας, με τελευταία 
αυτή προ ολίγων εβδομάδων!
Μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό του 
έργου, είναι θεωρούμε αποκαλυπτική, 
για τα συμπεράσματα: 
Από το 2013 οι κάτοικοι που διαμένουν 
στην επέκταση κατήγγειλαν στην τροχαία  
τις υψηλές  ταχύτητες και τα ατυχήματα 
στην οδό Κουγιάμη. Η Τροχαία τον Οκτώ-
βριο του 2013 γνωμοδότησε προς το Δήμο 
Θέρμης με έγγραφό της για την ανάγκη 
ύπαρξης οδοφωτισμού, διαβάσεων και 
φωτεινών σηματοδοτών. Το 2014 ολο-
κληρώθηκαν οι κόμβοι στην Κουγιάμη 
με τις Στέλιου Καζαντζίδη και Τσαλδάρη 
κι έγιναν διαγραμμίσεις.
Όμως επειδή το πρόβλημα δεν επιλύθηκε, 
οι κάτοικοι επανήλθαν διαμαρτυρόμενοι 
και ειδικά μετά από το θανατηφόρο τρο-
χαίο τον Ιανουάριο του 2019, η τροχαία  
(έγγραφο 22-1-2019) συνέστησε στο 
Δήμο τη δημιουργία κυκλικού κόμβου 
στη συμβολή με την Αθανασίου Διάκου, 
τον επαναχρωματισμό των διαβάσεων 
και το φωτισμό σε όλο το μήκος της Απο-
στόλου Κουγιάμη.
Από το 2018 είχε ενταχθεί η κατασκευή 
των δύο κόμβων, Κουγιάμη με Παπανδρέ-
ου και Κουγιάμη με Αθανασίου Διάκου, 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά είναι γνω-
στό ότι πολλά έργα μολονότι μπαίνουν 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα, δεν πραγματο-
ποιούνται παρά το μικρό τους κόστος.
Έπειτα από πιέσεις, δημοσιεύματα, άρθρα, 
συνεντεύξεις και διαμαρτυρίες κυρίως 
των κατοίκων, που υπήρξαν και αφορμή 
για να συστήσουν Σύλλογο Κατοίκων 
αλλά και της δημοτικής μας παράταξης 
εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, 
τελικά υπεγράφη στις 18-2-2020 το έργο 
με συμβατικό αντικείμενο 269.431,35 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένων άλλων δύο 
έργων και ΦΠΑ) με ημερομηνία περάτω-
σης την 18-8-2020! 
Στα επίμονα ερωτήματά μας γιατί δεν 
ξεκινούσε το έργο, μας απαντούσαν ότι 
διαφωνεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε 
ό,τι αφορά την αδειοδότηση των μονίμων 
μέτρων κυκλοφορίας και σύμφωνα με 
την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του 
δήμου (αριθ. πρωτ. 28697/16-6-2021) «η 
διαδικασία έγκρισης των προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ανεστά-
λη, καθώς άποψη της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ήταν ότι 
έπρεπε να προηγηθεί υποβολή και έγκριση 
των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
που ήταν οι ίδιοιοι κυκλικοί κόμβοι. Η 
υποβολή των μονίμων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων έγινε στις 2-10-2020».

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης διαφωνού-
σε όχι με τις προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις εκτροπής της κίνησης κατά την 
κατασκευή του έργου αλλά με τις μόνιμες 
που αφορούσαν το έργο. 
Τα επόμενα χρόνια κύλησαν με ένα ατε-
λείωτο πήγαινε-έλα μεταξύ δήμου και 
αποκεντρωμένης με ελέγχους, συμπλη-
ρώσεις και διορθώσεις… Τελικά απο-
φασίστηκε η επανυποβολή από ιδιώτη 
συγκοινωνιολόγο μελετητή!
Εδώ έχει ιδιαίτερη αξία η άποψη του 
δημάρχου την οποία διατύπωσε επανει-
λημμένα δημόσια στο Δημοτικό Συμβού-
λιο ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ποτέ 
δεν θα ζητούσε διόρθωση των μόνιμων 
κυκλοφοριακών μέτρων αν δεν είχε 
συνομιλήσει με τους κατοίκους, ωσάν η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση να ζητούσε ή να 
απαιτούσε κάτι πέρα από τη νομιμότητα!
Κάπως έτσι κι αφού πείστηκε ο Δήμος 
τελικά να συμμορφωθεί  με όσα εξ αρχής 
ζητούσε η αποκεντρωμένη διοίκηση, 
καθυστερήσαμε κι ολοκληρώθηκε ο 
πρώτος κόμβος το 2023.
Έχουμε φτάσει στο 2023 και το έργο είναι 
μισό, αφού έχει κατασκευαστεί ο ένας 
από τους δυο κόμβους! 
Γίνεται σαφές από την παραπάνω εξιστό-
ρηση ότι οι κόμβοι θα μπορούσαν εδώ και 
χρόνια να είναι έτοιμοι και να εξασφαλί-
ζουν κατά το δυνατό την ασφαλέστερη 
κυκλοφορία.
Επειδή γνωρίζουμε ότι δυστυχήματα 
δυστυχώς -όσο κινούμαστε- θα συμβαί-
νουν, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει 
απ’ το χέρι μας για να ελαχιστοποιήσουμε 
τους κινδύνους.
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-
τητας (ΣΒΑΚ) θα συνέβαλαν συνολικά 
στην επίλυση τέτοιων θεμάτων αλλά 
ψηφίστηκαν το 2014, δεν υλοποιηθήκαν 
και είναι προς επαναδιατύπωση. Στα 
ΣΒΑΚ ενσωματώνονται μακροπρόθεσμα 
οράματα και στρατηγικές εφαρμόζοντας 
την αρχή της «χωρικής δικαιοσύνης» και 
αποτελούν λειτουργικό ανθρωποκεντρι-
κό διεπιστημονικό σχεδιασμό στη βάση 
της προσβασιμότητας, της ποιότητας 
ζωής, της οικονομικής βιωσιμότητας με 
κοινωνική δικαιοσύνη.
Η προ δεκαετιών πρόβλεψη της επέκτασης 
της δημοτικής Κοινότητας της Θέρμης, 
πράγμα που ανεκόπη λόγω της οικονομι-
κής κρίσης αλλά ξανά πήρε μπρος, έχει 
καταστήσει τη Θέρμη σήμερα έναν από 
τους γρηγορότερα αναπτυσσόμενους 
τόπους. Μολονότι αυτή η διαδικασία 
εξελισσόταν αργά, οι άρχοντες δεν προ-
ετοίμασαν τον τόπο κατάλληλα με τις 
υποδομές, που ως σήμερα είναι ελλιπείς: 
χτίζεται μια νέα πολιτεία με γειτονιές, με 
χρήση αμιγούς κατοικίας όπου ήδη υπάρ-
χει ανάγκη για γενική κατοικία, που επί 
χρόνια εξυπηρετείται με βόθρους (τώρα 
ένα μέρος της θα συνδεθεί με αποχέτευ-
ση, ενώ κάποιο άλλο μένει πάλι εκτός), 
χωρίς σύνδεση με αστική συγκοινωνία, 
με προβλήματα υδροδότησης, χωρίς 
παιδικές χαρές, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς 
οδοφωτισμό, με στενούς διανοιγμένους 
δρόμους όπου ήδη σταθμεύουν οχήματα, 
με ένα κέντρο κωμόπολης φιλικό μεν 
αλλά με περιορισμένη χωρητικότητα και 
στάθμευση, με ένα δρόμου παραφορτω-
μένο με κίνηση (τη Στέλιου Καζαντζίδη) 
που τη συνδέει με την πόλη και με ένα 
δρόμο, την Αποστόλου Κουγιάμη, που 
έμελλε να γράψει τη δική του ιστορία, 
μετά από σοβαρά τροχαία ατυχήματα, 
ενώ τον διασχίζουν καθημερινά μικροί 
μαθητές για να προσεγγίσουν τα σχολεία 
και τα φροντιστήρια τους.  
Βιώνουμε τα αποτελέσματα μιας προχει-
ρότητας με την οποία «προγραμμάτισαν» 
την ανάπτυξη των υποδομών και των 
υπηρεσιών που οφείλει να προσφέρει 
ο δήμος.
Θέρμη 5/2/2023

Τα τρία τελευταία χρόνια είδαμε να 
φεύγουν από κοντά μας άνθρωποι 
οι οποίοι αφιέρωσαν μεγάλο μέρος 

της ζωής τους, αγωνιζόμενοι για τον τόπο 
τους. Για να δουν τη γειτονιά τους, την κοι-
νότητα, τον δήμο τους, να μεγαλώνει και 
να προοδεύει. Τον περασμένο Δεκέμβριο 
είχαμε την απώλεια του Γιώργου Κουγιάμη 
ο οποίος διετέλεσε επί τρεις τετραετίες 
πρόεδρος της κοινότητας Θέρμης, αλλά 
και ο πρώτος της δήμαρχος, ενώ συνέχισε 
να προσφέρει στον τόπο μας και από τη 
θέση του αντινομάρχη. Είχαν προηγη-
θεί οι επώδυνες απώλειες του Χρήστου 
Θωμάρεϊ, αντιδημάρχου και για πολλά 
χρόνια προέδρου της κοινότητας Νέου 
Ρυσίου, του Δημήτρη Λιάντα, στελέχους 
του πρώην δήμου Μίκρας αλλά και από 
τους  στυλοβάτες του νέου Καλλικρατικού 
δήμου Θέρμης, του Γιώργου Κοντοπίδη, 
πρώην αντιδημάρχου, καθώς και του 
Θόδωρου Ιγνατιάδη ο οποίος υπηρέτησε 
τον τόπο μας από πολλά μετερίζια, μεταξύ 
των οποίων και ως μέλος του δημοτικού 
συμβουλίου. 

Όσοι έχουν ασχοληθεί με τα κοινά, και 
ιδίως με την αυτοδιοίκηση η οποία είναι 
πολύ πιο απαιτητική καθώς βρίσκεται πιο 
κοντά στους πολίτες και τα προβλήματά 
τους, γνωρίζουν ότι η απόφαση να ασχο-
ληθεί κανείς με την τοπική αυτοδιοίκηση 
δεν είναι εύκολη ούτε δίχως συνέπειες. 
Και όμως οι περισσότεροι θεωρούν ότι 
η εκλογή στο δημοτικό συμβούλιο ή και 
η ανάδειξη στο αξίωμα του Δημάρχου 
συνοδεύεται από μια περίοδο ανεμε-
λιάς, εύκολων λόγων, αποφάσεων και 
προβολής. 

Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως 
διαφορετική. Όταν πραγματικά θέλει 
κανείς να βοηθήσει τον τόπο του και 
τους ανθρώπους του, όταν πραγματικά 
έχει όραμα να αλλάξει την ποιότητα της 
ζωής προς το καλύτερο, όταν θέλει να 
δημιουργήσει προϋποθέσεις αλλά και να 
βάλει όρους για την ανάπτυξη μιας περι-
οχής, τότε εκτός από όραμα και θέληση 
χρειάζονται και άλλα. 

Χρειάζεται ατελείωτες ώρες δουλειάς, 
απομάκρυνση από τους ανθρώπους που 
αγαπάμε – την οικογένειά μας, τους φίλους 
μας - συγκρούσεις με πολιτικά και οικο-
νομικά συμφέροντα, αντιπαραθέσεις 
με την κεντρική κυβέρνηση, και δυστυ-
χώς, ορισμένες φορές χρειάζονται και 
συγκρούσεις με δικούς μας ανθρώπους. 
Κι αυτό είναι ίσως το πιο επώδυνο. 

Όλοι, όσους μνημονεύσαμε, άλλος λιγό-
τερο, άλλος περισσότερο, μα όλοι τους 
καθοδηγούμενοι από την αγάπη για τον 
τόπο μας, στερήθηκαν πολλά για να υπη-
ρετήσουν τους συμπολίτες μας. Μπήκαν 
στον πολιτικό στίβο επειδή αγαπούσαν 
τους συντοπίτες τους, επειδή λάτρευαν 
τον τόπο τους. Και είχαν όραμα, θέληση 
και πάνω από όλα ήταν έτοιμοι να θυσιά-
σουν σημαντικές πτυχές της προσωπικής, 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
τους. Αγωνίστηκαν, συγκρούστηκαν, 
διεκδίκησαν! Και όλα αυτά με κόστος. 
Κόστος προσωπικό. Γιατί τελικά αυτό 
είναι το κόστος που δύσκολα αναπλη-
ρώνει κανείς. 

Λίγοι θυμούνται πώς ήταν οι κοινότητες 
που συναποτελούν σήμερα τον Καλλι-
κρατικό δήμο Θέρμης, πριν από τρεις και 
τέσσερις δεκαετίες. Η Θέρμη, ο Τρίλοφος, 
το Πλαγιάρι, η Καρδία, μα και μικρότερες 
κοινότητες όπως οι Ταγαράδες, η Αγία 
Παρασκευή, το Νέο Ρύσιο, η Νέα Ραιδε-
στός, η Σουρωτή... Από αφανείς οικισμοί, 
λίγων χιλιάδων κατοίκων, χωρίς καν τις 
βασικές υποδομές και μύρια όσα προβλή-
ματα, μεταλλάχθηκαν σε αξιοζήλευτες 
κωμοπόλεις που εξ αιτίας της μεγάλης 
προόδου τους, προσέλκυσαν δεκάδες 
χιλιάδες νέους κατοίκους. Το γεγονός 
αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και 
αναγνώριση του τεράστιου έργου το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή 
μας τα προηγούμενα χρόνια. 

Όμως όλα αυτά δεν έγιναν ως δια μαγεί-
ας. Ούτε μας τα χάρισαν κάποιοι. Όλα 
αυτά έγιναν γιατί κάποιοι άνθρωποι τα 
οραματίστηκαν και μέσα από πολλούς 
αγώνες και θυσίες κατάφεραν να τα 
κάνουν πράξη. Το ελάχιστο δικό μας 
χρέος είναι να θυμόμαστε και να τιμούμε 
τα οράματα, το έργο και τις θυσίες τους. 
Οι νεότερες γενιές πρέπει να θυμούνται 
εκείνους που αγωνίστηκαν για το δικό 
τους παρόν. Το ελάχιστο που μπορούμε 
να κάνουμε λοιπόν, εμείς ως άνθρωποι 
της αυτοδιοίκησης  είναι να διασφαλί-
σουμε την αναφορά στο όνομα και στο 
έργο τους. Κυρίως στο όνομα και το έργο 
των συνοδοιπόρων και συναγωνιστών 
μας στην Αυτοδιοίκηση, που έφυγαν 
από τη ζωή. Ήδη, ως δήμος Θέρμης το 
χρέος αυτό το έχουμε εκπληρώσει για 
τον Γιώργο Κουγιάμη και τον Χρήστο 
Θωμάρεϊ. Εμείς, ως Δημοκρατική Ενότητα 
θα προτείνουμε πολύ σύντομα, ο δήμος 
να τιμήσει τη μνήμη και τη συνεισφορά 
στον τόπο μας, τόσο του Δημήτρη Λιάντα, 
όσο και του Γιώργου Κοντοπίδη και του 
Θόδωρου Ιγνατιάδη.
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Χρειάζεται διεκδίκησηΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Ως Δημοτικός συνδυασμός με 

αφορμή τον σχολιασμό κατοίκου 

του Πλαγιαρίου, που δημοσι-

οποίησε τις απόψεις του σχετικά με τα 

τεκταινόμενα στο Δ.Δ. Πλαγιαρίου, θα 

θέλαμε να επισημάνουμε ότι λίγο ή πολύ 

τα ίδια φαινόμενα ισχύουν σε όλες τις 

περιφερειακές κοινότητες του Δήμου 

Θέρμης. 

Συμφωνούμε απόλυτα για το ότι η πολύ-

παθος γέφυρα που ενώνει τα Δ.Δ. Πλα-

γιαρίου και Τριλόφου είναι το σύμβολο 

της αδιαφορίας και της απαξίωσης της 

περιοχής. Όπως επίσης ότι τα τελευταία 

χρόνια στο Πλαγιάρι κυρίως δεν έχει γίνει 

τίποτα που να βοηθάει στην καλυτέρευση 

της ζωής των κατοίκων. Αλλά έχεις την 

εντύπωση ότι η απαξίωση αυτή δεν είναι 

σύμπτωμα και των υπολοίπων Δημοτικών 

Διαμερισμάτων του Δήμου μας; 

Πράγματι το Πλαγιάρι, όπως και όλοι οι 

άλλοι έχουν καταντήσει παραμελημένοι 

οικισμοί, επικίνδυνοι για τους πεζούς και 

τα αυτοκίνητα, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς 

καμία μέριμνα για την καθημερινότητα 

των ανθρώπων του. 

Το ότι είναι χρονιά εκλογών, δεν επηρεάζει 

κανέναν από αυτούς που έχουν στρογ-

γυλοκαθίσει στις καρέκλες τις εξουσίας. 

1. Να παρουσιάσουν τα πεπραγμένα 

οι εκπρόσωποι μας στο Δήμο αυτά 

που γίνανε και αυτά που προτείνανε.

2. Αυτοί που θέλουν να πολιτευτούν 

να πουν δημόσια γιατί το κάνουν 

αυτό, ποια είναι τα σχέδιά τους και 

η επιδίωξη τους. 

3. Και δεν θέλω να ακούω ότι φταίει ο 

Δήμος ή γίνονται πολλά στην Θέρμη. 

Όπως φαίνεται ο Δήμος κάνει πολλά 

έργα εκεί που ίσως θέλει, αλλά κυρί-

ως εκεί που τα ζητάνε. Εάν εμείς και 

οι εκπρόσωποι μας δεν απαιτούμε, 

δεν προτείνουμε, δεν σχεδιάζουμε, 

δεν ανησυχούμε και δεν θέλουμε 

καλύτερες συνθήκες στο Πλαγιάρι 

τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. 

ΥΣ.: Δεν θα είμαι υποψήφιος με κανένα 

συνδυασμό, ούτε είμαι με κάποιον, αυτό 

προς απάντηση κάποιων που νομίζουν 

ότι όλοι επιβουλεύονται τις καρέκλες. 

Το άρθρο μας αυτό σκοπεύαμε να 
το γράψουμε στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας, πλην, όμως, 

προτιμήσαμε να μη βαρύνουμε περισσό-
τερο το γιορτινό κλίμα των εορταστικών 
ημερών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς 
και, κυρίως, Θεοφανίων. Για τον λόγο 
αυτόν περιμέναμε το επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας για να γίνουμε δυσάρεστα 
επίκαιροι…

Υπήρχε, όμως, και ένας ακόμη λόγος για 
την καθυστέρησή μας αυτή να θέσουμε 
το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων… 
Αναμέναμε δράση από το Συμβούλιο 
Καθηγητών του ΕΠΑΛ Βασιλικών σε 
σχέση με το δεύτερο ζήτημα με το οποίο 
καταπιανόμαστε στο παρόν δημοσίευμά 
μας, πλην, όμως, διαψευστήκαμε οικτρά. 
Καμία απολύτως πρόθεση δεν διαφάνηκε 
για τη λήψη σκληρών αλλά αναγκαίων 
αποφάσεων…

Ας μπούμε, λοιπόν, στο κυρίως θέμα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι ειδή-
σεις που έρχονται για τον Δήμο μας από 
το αστυνομικό δελτίο μόνο ευχάριστες 
δεν είναι. Η αναφορά μας δεν αφορά στο 
μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών στην 
περιοχή της επέκτασης του οικισμού της 
Θέρμης που διαρκώς, με πρωτοβουλία 
του δραστήριου συλλόγου των κατοίκων 
της περιοχής αυτής παίζει διαρκώς και 
αναπαράγεται σε ιστοσελίδες ενημέρω-
σης, στους τηλεοπτικούς δέκτες και στις 
εφημερίδες. Δεν αφορά ούτε στο μπαράζ 
διαρρήξεων και κλοπών σε άλλες περιοχές 
του Δήμου μας, που και αυτές είναι ένα 
καθημερινό φαινόμενο, πλην, όμως, δεν 
υπάρχει ενεργός σύλλογος κατοίκων για 
να τις προβάλλει.

Ο λόγος γίνεται για δύο πολύ σοβαρές 
ειδήσεις που απασχόλησαν τα αστυνο-
μικά δελτία της περιόδου και είναι πολύ 
ανησυχητικές για την κοινωνία μας. Στα 
μέσα περίπου Δεκεμβρίου δελτίο τύπου 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλο-
νίκης μας ενημέρωνε ότι ανήλικες αθλή-
τριες κατήγγειλαν πως τις παρενόχλησε 
σεξουαλικά εργαζόμενος του Δήμου μας 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες 
προπονούνταν σε περιοχή του Δήμου μας 
με χειρονομίες και λόγια που κατέτειναν 
στην προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέ-
πειάς τους. Το θέμα ήταν σε γνώση μας και 
πριν την παραπάνω ανακοίνωση, μάλιστα 
είχαμε ζητήσει προφορικά ενημέρωση 
από τον κ. Δήμαρχο επ’ αυτού και ζητή-
σαμε να ενημερωθούμε για τις ενέργειες 
του Δήμου για το συμβάν. Τώρα, πλέον, 
που το ζήτημα έχει λάβει δημοσιότητα, 
που οι διαδικασίες για την άσκηση ποι-
νικής δίωξης έχουν κινηθεί, είναι η ώρα 
να μας απαντήσει ο Δήμος Θέρμης αν 
με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, θα 
πρέπει ο Δήμος μας να χρησιμοποιήσει 
ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για την επιλογή 
των υπαλλήλων που απασχολούνται σε 
τέτοιες θέσεις ευθύνης και έχουν επαφή 
σε καθημερινή βάση με ανήλικα παιδιά, 
αγόρια και κορίτσια. Και να μας εξηγήσει, 
επίσης, πως και με ποιον τρόπο βρέθηκε σε 

μια τέτοια υπεύθυνη θέση ένα άτομο που 
προχώρησε στη διάπραξη τόσο σοβαρών 
αδικημάτων σε βάρος τόσο ευαίσθητων 
ηλικιακά και συναισθηματικά παιδιών… 
Θεωρούμε ότι η απάντηση σε αυτά τα απλά 
ερωτήματα είναι κρίσιμη και χρήσιμη, ανε-
ξάρτητα από το αν επέδειξε τα αναγκαία 
αντανακλαστικά στην αντιμετώπιση του 
θέματος ή όχι.

Το δεύτερο πολύ σοβαρό ζήτημα έρχεται 
από τον ξυλοδαρμό ενός μαθητή του 
Γενικού Λυκείου Βασιλικών από δύο 
μαθητές του ΕΠΑΛ Βασιλικών στο χωριό 
Γαλαρινός. Ανεξάρτητα από το γεγονός 
ότι ούτε οι δράστες ούτε το θύμα είναι 
κάτοικοι του Δήμου μας, σε κάθε περί-
πτωση όλοι τους φοιτούν σε σχολεία 
του Δήμου μας. Στη μέση του δρόμου, 
όπως όλα τα περιστατικά βίας με θύματα 
μαθητές σχολείων που παρακολουθού-
σαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
στα δελτία ειδήσεων για άλλες περιοχές 
της χώρας μας, δύο μαθητές του ΕΠΑΛ 
Βασιλικών ξυλοκόπησαν άγρια 15χρονο 
μαθητή του Γενικού Λυκείου Βασιλικών 
μέρα μεσημέρι στον Γαλαρινό. Την ίδια 
στιγμή άλλοι μαθητές παρακολουθούσαν 
το περιστατικό χωρίς να αντιδρούν, σύμ-
φωνα με τα καταγγελόμενα. 

Το περιστατικό αυτό από μόνο του είναι 
αποκρουστικό και αηδιαστικό. Δεν θα 
σχολιάσουμε ούτε το γεγονός της σωμα-
τικής βίας που ασκείται εναντίον μαθητή 
σχολείου από άλλους μαθητές σχολείου 
που αυλίζονταν στον ίδιο χώρο ούτε και 
το γεγονός ότι οι υπόλοιποι μαθητές παρα-
κολουθούσαν αμέτοχοι το περιστατικό. 
Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είχαν ληφθεί 
μέτρα άμεσα. Εδώ, πλέον, δεν έχουμε 
να κάνουμε με φθορές και προκλήσεις 
ζημιών σε σχολεία από τους μαθητές μας 
ή εξωσχολικούς βανδάλους, έχουμε να 
κάνουμε με απρόκλητες επιθέσεις βίας 
από μαθητές εναντίον άλλων μαθητών. 
Το σχολείο όφειλε να λάβει άμεσα μέτρα. 
Το γεγονός ότι σήμερα ασχολούμαστε με 
το σοβαρό θέμα αυτό οφείλεται εν μέρει 
και στο γεγονός ότι μέχρι πολύ πρόσφα-
τα δεν είχε ληφθεί κανένα απολύτως 
μέτρο από το Σχολικό Συμβούλιο του 
ΕΠΑΛ Βασιλικών για τους μαθητές που 
βιαιοπράγησαν εναντίον άλλου μαθητή. 
Αναμένουμε την άμεση λήψη μέτρων. Ήδη 
έχει καθυστερήσει το σχολείο και δεν 
γνωρίζουμε τον λόγο της καθυστέρησης 
αυτής. Οφείλει, όμως, και ο Δήμος μας να 
λάβει άμεσα μέτρα από την πλευρά του. 
Θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη 
διενέργεια ενημερωτικής καμπάνιας για 
το θέμα μέσω συζητήσεων, εισηγήσεων, 
διαλέξεων από ειδικούς επιστήμονες 
τόσο προς τους μαθητές όσο και προς 
τους εκπαιδευτικούς. Αναμένουμε δρά-
σεις από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. 
Σε περίπτωση αδράνειάς τους είμαστε 
έτοιμοι να καταγγείλουμε όλους όσους 
αδιαφορήσουν να λάβουν μέτρα για το 
θέμα. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Εντείνεται χρόνο με το χρόνο το 
άλυτο πρόβλημα της σχολικής 
στέγης που ταλανίζει μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς στον Δήμο 
Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, γιατί 
οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται.

Ο δήμος Θέρμης, είναι μια περιοχή 
που τα προηγούμενα χρόνια γνώρισε 
ραγδαία ανάπτυξη και ο μαθητικός 
πληθυσμός σήμερα αγγίζει τις 8.300. 
Ιδιαίτερα η Δημοτική Ενότητα Θέρμης 
-με την ανοικοδόμηση και την έλευση 
νέων κατοίκων που εξελίσσεται αυτά 
τα χρόνια κυρίως στην επέκταση του 
οικισμού της Θέρμης -θα βρεθεί σε 
αδιέξοδο τα επόμενα χρόνια, καθώς 
τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι 
ήδη ασφυκτικά γεμάτα.

Στον δήμο λειτουργούν 66 σχολεία 
σε όλες τις βαθμίδες, ενώ λείπουν 11 
σχολικά κτίρια. Την ίδια ώρα μόνο για 
τα 4 ενοικιαζόμενα κτίρια δίνονται  
περίπου 350.000 ευρώ το χρόνο.

Αναλυτικότερα:

Το 2ο  Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου 
λειτουργεί εξαιτίας έλλειψης κτιρίου 
ως συστεγαζόμενο με το 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Πλαγιαρίου  και εν μέρει στο 
πρώην κτήριο του 3ου Νηπιαγωγεί-
ου Πλαγιαρίου (το οποίο στεγάζεται 
πλέον σε κοντέινερ σε κοντινή από-
σταση). Σε μια αυλή προαυλίζονται 
συνολικά πάνω από 350 παιδιά, τα 
οποία δεν χωράνε στους υπάρχοντες 
χώρους, ακόμα και μετά από ήπιες 
παρεμβάσεις στο κτίριο. Ωστόσο 
υπάρχει χαρακτηρισμένο οικόπεδο 
του Δήμου και οριστική μελέτη. 

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ραιδε-
στού λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο κτί-
ριο πρώην βιοτεχνίας και είναι εκτός 
οικισμού, γεγονός που σημαίνει ότι 
απαιτείται μεταφορά. Υπάρχει επίσης 
χαρακτηρισμένο οικόπεδο του δήμου.

Σε ενοικιαζόμενο κτίριο (πρώην βιο-
τεχνία) στεγάζεται το 2ο  ΓΕΛ Θέρμης, 
ενώ υπάρχει χαρακτηρισμένο οικόπε-
δο του Δήμου στη Ν. Ραιδεστό. Το 2ο 
ΓΕΛ Μίκρας στεγάζεται σήμερα στο 
κτίριο του ΙΕΚ Θέρμης στην περιοχή 
του Ρυσίου, την ώρα που υπάρχει 
χαρακτηρισμένο οικόπεδο στην 
περιοχή Βλάχος στον Τρίλοφο (έχει 
ενταχθεί σε πρόγραμμα ΣΔΙΤ).

Επίσης οικόπεδο και αρχιτεκτονική 
μελέτη υπάρχει και για το 7ο Νηπια-
γωγείο Θέρμης, το οποίο λειτουργεί 
τα τελευταία χρόνια σε προκάτ στο 
Τριάδι με τους μαθητές να μεταφέρο-
νται εκεί από τη Θέρμη. Το 6ο Δημο-
τικό Σχολείο Θέρμης έχει ιδρυθεί και 
έχει και οργανικές θέσεις δασκάλων, 
αλλά δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης 
κτιρίου, παρόλο που υπάρχει ανάγκη 
για την αποσυμφόρηση των υπολοί-
πων Δημοτικών Σχολείων της Θέρμης.

Σε ακατάλληλο κτίριο, ενοικιαζόμενο 
διαμέρισμα στο κέντρο της Θέρμης, 
μικρό, με σκάλες, με χώρους στο 
υπόγειο και χωρίς αυλή, στεγάζεται 
το ΕΕΕΕΚ Θέρμης. Το 2ο ΕΝΕΕΓΥΛ 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης στεγάζεται 
σε ένα ακατάλληλο ενοικιαζόμενο 
κτίριο, που κατά διαστήματα αντι-
μετώπισε και αντιμετωπίζει πολλά 
προβλήματα.

Παράλληλα, άμεσες είναι οι ανάγκες 
για δημιουργία του 4ου Γυμνασίου 
Θέρμης στο Τριάδι, για το οποίο 
υπάρχει χαρακτηρισμένο οικόπεδο 
του Δήμου. 

Επιπροσθέτως μεγάλη είναι η ανάγκη 
για την ίδρυση (υπάρχει εισήγηση από 
ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και 
Δήμο Θέρμης) του 8ου Νηπιαγωγείου 
Θέρμης, κάτι που απαιτεί βέβαια και 
την κατασκευή σχολικού κτηρίου.

Ακόμη, το 3ο Γυμνάσιο Μίκρας στην 
Καρδία λειτουργεί εδώ και χρόνια 
σε προκάτ, με τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς να είναι εκτεθειμέ-
νοι σε κρύο, ζέστη, άνεμο και βροχή, 
χωρίς καμιά αίθουσα για εκδηλώσεις, 
εργαστήρια. Συνθήκες δηλαδή απαρά-
δεκτες για ένα σχολείο το 2022. 

Τέλος το μοναδικό ΕΠΑΛ που λειτουρ-
γεί στο δήμο Θέρμης, το ΕΠΑΛ Βασι-
λικών, έχει ξεπεράσει τα όρια χωρητι-
κότητας σε μαθητές και απαιτούνται 
νέες αίθουσες και εργαστήρια. 

Αποδεικνύεται και από τα παραπάνω 
ότι με την ασκούμενη πολιτική για την 
Παιδεία από όλες τις μέχρι σήμερα 
κυβερνήσεις και τα ελάχιστα κονδύ-
λια για ανέγερση σχολείων η Παιδεία 
υποβαθμίζεται και δεν λαμβάνεται 
κανένα μέτρο για την ικανοποίηση 
των στοιχειωδών αναγκών. Την ώρα 
που δίνονται απλόχερα δις ευρώ 
στους μεγάλους ομίλους, δεν δίνεται 
ούτε ευρώ για την κατασκευή σχολεί-
ων. Εξάλλου με τα χρήματα που δίνο-
νται για τα ενοίκια για σχολεία  στη 
Θέρμη εδώ και χρόνια, θα χτίζονταν 
σχολεία.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, σε ποια 
άμεσα μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση 
για να ικανοποιηθούν άμεσα οι οξυμ-
μένες ανάγκες της σχολικής στέγης 
στο Δήμο Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλο-
νίκης, με την υλοποίηση, μέσω της 
αναγκαίας κρατικής χρηματοδότησης 
και χωρίς ΣΔΙΤ, ενός σύγχρονου προ-
γράμματος σχολικής στέγης.

Οι Βουλευτές                                                                                 

Δελής Γιάννης 

Στολτίδης Λεωνίδας 

Κυβέρνηση και κράτος 
δολοφονούν εργάτες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Ανακοίνωση για τα αλλεπάλλη-
λα εργατικά ατυχήματα που 
σημειώνονται το τελευταίο 

διάστημα, εξέδωσαν οι Αγωνιστικές 
ΚΙνήσεις Συσπειρώσεις στους ΟΤΑ 
(ΑΚΙΣ ΟΤΑ).

«Η απόφαση για απεργία είναι η 
ελάχιστη αντίδραση, αλλά δεν μπορεί 
να δώσει λύση, όσο συνεχίζεται η 
ίδια πολιτική, αν μένει μια ξεκάρφω-
τη 24ωρη, χωρίς συνέχεια και χωρίς 
σταθερό μέτωπο για την ανατροπή 
της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – 
κεφαλαίου. Δεν μπορεί η κήρυξη της 
24ωρης απεργίας για τις 17.01.2023 με 
ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε. της ΠΟΕ 
-ΟΤΑ να έχει ως σκοπό «τη συνάντηση 
με τον Υπουργό και την εφαρμογή της 
νομοθεσίας». Δεν μπορεί αυτοί που 
δηλώνουν ότι γνώριζαν για τη ΜΑΥΡΗ 
εργασία και δεν έκαναν τίποτα όλο 
αυτό το διάστημα να προχωράνε σε 
μια 24ωρη απεργία για να «πετάξουν» 
από πάνω τους τις ευθύνες που έχουν. 
Αυτό που χρειάζεται δεν είναι ούτε το 
κλάμα, ούτε τα μοιρολόγια. Η απόφα-
ση για απεργία πρέπει να εκφράζει 
την οργή, το θυμό και την αγανάκτη-
ση και να τα μετατρέπει σε πολιτικό 
ποτάμι διεκδίκησης μιας άλλης ζωής 
και ανατροπής της πολιτικής τους», 
τονίζεται στην ανακοίνωση.

Καθημερινά, ειδικά στην καθαριότητα 
και ιδιαίτερα στην αποκομιδή, έχουμε 
πολλά εργατικά ατυχήματα. Πτώσεις 
από απορριμματοφόρα, κατάγματα 
σε πόδια και χέρια, κομμένα δάχτυλα, 
κλπ.

Έχουμε εκατοντάδες σακατεμένους 
συναδέλφους, γυναίκες και άντρες, 
αποτέλεσμα των συνθηκών εργασί-
ας, αλλά και της καθημερινής (365 το 
χρόνο) εντατικοποιημένης – εργασίας. 
Δεν πρόκειται για παράπλευρες απώ-
λειες, αλλά για ανθρώπινες ζωές.

Τα όσα αναφέρουμε  είναι μικρά απο-
σπάσματα μιας τεράστιας καταστρο-
φής που έχει μεγαλώσει σε αριθμούς 
και απώλειες τα τελευταία χρόνια. 
Κι ο κατάλογος μακρύς… χάσαμε 
το μέτρημα πόσους συναδέλφους 
έχουμε θάψει. Πόσα παιδιά έμειναν 
ορφανά, όταν κυβερνήσεις και δήμαρ-
χοι αρνούνται να πάρουν ουσιαστικά 
μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια 
μας. Όταν παίζουν με τις ζωές μας.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΑ 
ΘΥΜΑΤΑ
Κυβέρνηση-Δήμαρχοι κουβαλούν 
ακέραια την ευθύνη για τα εργατικά 
ατυχήματα, τα οποία είναι εργοδοτικά 
εγκλήματα. Ολοκληρωτικά δικά τους. 
Είναι αυτοί που αρνούνται τις προ-
σλήψεις – με το πλαίσιο της ΕΕ – και 
οδηγούν στην απαξίωση των δημόσι-
ων δομών, προκειμένου να ανοίξει ο 
δρόμος για την ιδιωτικοποίηση των 
υπηρεσιών. Είναι αυτοί που αρνούνται 
να διαθέσουν κονδύλια για τα μέτρα 
προστασίας, για ελέγχους ασφάλει-

ας, για τα ΜΑΠ, για την προληπτική 
ιατρική, κ.α. και μας στέλνουν τελικά 
σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον για 
δουλειά, για να «παίζουμε κάθε φορά 
το κεφάλι μας κορόνα – γράμματα». 
Κυβέρνηση – Δήμαρχοι, είναι αυτοί 
που αρνούνται την μόνιμη και σταθε-
ρή δουλειά και επιτρέπουν – ενισχύ-
ουν τη μαύρη, απλήρωτη, εργασία με 
αντάλλαγμα υποσχέσεις για ολιγόμη-
νες συμβάσεις ή μελλοντικές προσλή-
ψεις. Είναι αυτοί που γιγαντώνουν 
την πολιτική της ακρίβειας και της 
ληστείας του εισοδήματος μας, που 
διαλύουν τις ζωές μας και μας ανα-
γκάζουν να δεχόμαστε κάθε εργοδο-
τική αυθαιρεσία. Αυτοί που μας έχουν 
αναλώσιμους, μας εκμεταλλεύονται 
διπλά και τριπλά με υπερεργασία, με 
άθλιες συνθήκες εργασίας, και χαμη-
λότερους μισθούς και ψίχουλα, έτσι 
ώστε να μην φτάνει να εξασφαλίσου-
με το ψωμί για τα παιδιά μας και την 
οικογένεια μας. Να εξασφαλίσουμε 
τη μόρφωσή τους και την υγεία τους 
που γίνονται και αυτά πεδία κερδο-
φορίας των ιδιωτικών συμφερόντων 
και εμπορεύματα. Αυτό, το ονομάζουν 
πρόοδο, ανάπτυξη και επιτυχία.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού για όλες τις υπηρεσίες.

Αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά 
13ου – 14ου μισθού.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιού-
χων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Ανανέωση του στόλου των οχημάτων.

Χωρίς ΚΤΕΟ και χωρίς διασφάλιση 
όλων των προδιαγραφών σύμφωνα 
με τους κανονισμούς να μην κινείται 
κανένα όχημα.

Κανένας εργαζόμενος δεν βγαίνει από 
τα Αμαξοστάσια/Εργοτάξια αν δεν 
του έχουν χορηγηθεί τα (ΜΑΠ) Μέσα 
Ατομικής Προστασίας, αν δεν έχουν 
γίνει όλες οι ιατρικές εξετάσεις, αν 
δεν έχουν γίνει οι εμβολιασμοί. Ουσι-
αστική εκπαίδευση του προσωπικού 
από την πρώτη ημέρα εργασίας.

Οι επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας 
να έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα 
και όχι γνωμοδοτικό, με αλλαγή του 
νόμου, με δυνατότητα να σταματούν 
την λειτουργία υπηρεσιών αν δεν 
πληρούν τους όρους Υγιεινής και 
Ασφάλειας.

Αναβάθμιση του ρόλου των ελεγκτι-
κών μηχανισμών με ουσιαστικούς και 
τακτικούς ελέγχους και ποινές, όπου 
απαιτούνται, χωρίς γκρίζες ζώνες, 
κλπ.

Μόνιμες θέσεις τεχνικού ασφαλείας 
και ιατρού εργασίας σε κάθε δήμο.

Διασφάλιση του αναγκαίου εξοπλι-
σμού για κάθε εργασία με πλήρη 
συστήματα ασφαλείας.

Παρέμβαση για τη 
σχολική στέγη
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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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Επίσκεψη δημάρχων 

της Κ. Μακεδονίας στο Φανάρι

δεσμοί των 38 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας με το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι και μακρόχρονοι και 
άδολοι και ακατάλυτοι.

«Είναι μεγάλο το βάρος της ιστορίας στις πλάτες μας, αλλά 
θα φύγουμε από δω για μία ακόμη φορά ανανεωμένοι, 
πιο δυνατοί, με αισθήματα σεβασμού, ευγνωμοσύνης κι 
αληθινής αγάπης. Και πάντοτε με την υπόσχεση της επι-
στροφής μας εδώ» τόνισε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος 
της ΠΕΔΚΜ. Ο κ. Καϊτεζίδης προσέφερε στον Πατριάρχη 
ένα αναμνηστικό δώρο εκ μέρους όλων των δημάρχων 
της Κεντρικής Μακεδονίας.

ΣΤΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ
Δεύτερος σταθμός της ΠΕΔΚΜ στην Κωνσταντινούπολη 
ήταν το ιστορικό ελληνικό γηροκομείο «Βαλουκλή», μεγά-
λο τμήμα του οποίου καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 
Αύγουστο του 2022. Οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδο-
νίας επισκέφθηκαν το κτίριο, όπου εκτελούνται εργασίες 
αποκατάστασης και ανακατασκευής του, προκειμένου μέσα 
στη χρονιά να ξαναλειτουργήσει, προσφέροντας και πάλι 
φροντίδα στους ηλικιωμένους.

Εξάλλου, η ΠΕΔΚΜ, αμέσως μετά την καταστροφική πυρ-
καγιά ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη στήριξη του γηροκο-
μείου, καταβάλλοντας οικονομική ενίσχυση 50.000 ευρώ 
για τα έργα αποκατάστασης. 

«Η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδο-
νίας στήριξε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια που 
καταβάλλεται για την αποκατάσταση του Γηροκομείου 
του Ελληνικού νοσοκομείου «Βαλουκλή», του ιστορικού 
ιδρύματος των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης» τόνισε 
ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης και πρόσθεσε ότι το 
ποσό αυτό διαβιβάστηκε ήδη για να συνεχιστούν οι εργα-
σίες, ώστε αυτό το γηροκομείο να ξαναγίνει όπως ήταν και 
να ανοίξει και πάλι την αγκαλιά του για τους ανθρώπους 
της ομογένειας. Είναι μία πράξη συμβολική και ουσιαστική 
από την πλευρά της περιφερειακής ένωσης και στήριξης 
της ομογένειας της Κωνσταντινούπολης» δήλωσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν η ΠΕΔΚΜ είχε 
ενισχύσει οικονομικά με 50.000 ευρώ τη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης, όπου ήταν ηγούμενος ο μετέπειτα αρχιεπίσκο-
πος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Παράλληλα είχε προσφέρει 
άλλες 50.000 ευρώ στην Ίμβρο και τον εκεί ελληνισμό, για 
να ξανανοίξουν τα σχολεία.

Επίσημη επίσκεψη στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπο-
λη, που αποτελεί λίκνο της ορθοδο-

ξίας, πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της 
Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) με επικεφαλής τον 
πρόεδρο, δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη, συνοδεία του Μητροπολίτη Νεα-
πολέως – Σταυρουπόλεως κ Βαρνάβα. Στην 
επίσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
διάστημα 17 έως 21 Ιανουαρίου συμμετείχε 
και ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης δήμαρχοι 
και αιρετοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης 
της Κεντρικής Μακεδονίας συναντήθηκαν με 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο 
στο Φανάρι, η παρουσία του οποίου για πάνω 
από 30 χρόνια στον Οικουμενικό θρόνο έχει 
αφήσει το αποτύπωμα ενός φωτισμένου 
ηγέτη της Ορθοδοξίας.
Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας υποδέχθηκε 
με θέρμη τους δημάρχους στην «Αίθουσα του 
Θρόνου», αμέσως μετά τον εσπερινό που τελέ-
στηκε στον πατριαρχικό ναό Αγίου Γεωργίου, 
δηλώνοντας ότι αισθάνεται χαρά και αγαλλίαση 

επειδή, όπως είπε, «εμείς οι ολίγοι που μείναμε 
εδώ δια λόγους ανεξαρτήτως της θελήσεως μας, 
δεν είμαστε μόνοι. Μας σκέπτονται, προσεύχο-
νται για εμάς, μας αγαπούν, μας στηρίζουν στον 
καθημερινό μας αγώνα». Μάλιστα αναφέρθηκε 
και στην καταγωγή πολλών από τους αιρετούς, 
λέγοντας «χαίρομαι πολύ που πολλοί από εσάς 
έχετε τις ρίζες σας στη Μικρά Ασία. Και αυτή 
τη φορά ήρθατε να μας δείξετε την αγάπη σας. 
Το προσκύνημα στην Τρίγλια είναι ένα από τα 
πολλά προσκυνήματα τα οποία εγκαινιάσαμε τα 
τελευταία χρόνια».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, και στη δύσκολη καθημερινότητά του στο 
Πατριαρχείο λέγοντας ότι «προσπαθεί με τα “νύχια 
και τα δόντια” να εκπληρώνει υπό οποιεσδήποτε 
εξωτερικές συνθήκες την Οικουμενική Αποστολή. 
Να δίνει μία ζωντανή μαρτυρία πίστεως ελπίδος 
και αγάπης προς πάσαν κατεύθυνση». Επίσης, δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί και στον πόλεμο της 
Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας πως «είναι μια τρα-
γωδία, ένα δράμα τα όσα διαδραματίζονται στην 
Ουκρανία, μία χώρα στην καρδιά της Ευρώπης».

Ιστορική χαρακτήρισε την επίσκεψη της ΠΕΔΚΜ 
στο Πατριαρχείο στο Φανάρι ο πρόεδρος της 
ΠΕΔΚΜ, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, τονίζοντας ότι οι 

Η αντιπροσωπεία της ΠΕΔΚΜ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. 

 Η αντιπροσωπεία της ΠΕΔΚΜ μαζί με τον μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος με τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. 


