
Λαμπρός ο 
εορτασμός της 
Μάχης και του 
Ολοκαυτώματος 
των Βασιλικών  
 
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και 
με την τήρηση όλων των προ-
βλεπόμενων μέτρων σχετικά 
με τον περιορισμό της πανδη-
μίας πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 13 Ιουνίου η επίσημη 
έναρξη των εκδηλώσεων για 
τα 200 χρόνια από τη Μάχη και 
το Ολοκαύτωμα των Βασιλι-
κών. Περιελάμβανε δοξολογία 
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
των Βασιλικών, έπαρση της 
ελληνικής σημαίας καθώς 
και του αυθεντικού λάβαρου 
της Επανάστασης, κατάθεση 
στεφάνων και σύντομους 
χαιρετισμούς από τους επισή-
μους, στην πλατεία Χάνια των 
Βασιλικών, στο χώρο μπροστά 
από το μνημείο της Μάχης. Το 
πλήρες πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων έως και το τέλος του 
χρόνου. 

Έργα ύψους 23,7 εκατ. ευρώ 
δρομολογεί ο δήμος Θέρμης

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ”

Προτάσεις για την υλοποίηση έργων συνολικού 
προϋπολογισμού 23.667.864,29 ευρώ κατέθεσε 
ο δήμος Θέρμης προς ένταξη και χρηματοδότη-

ση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η διοίκηση 
του δήμου είχε προετοιμάσει μελέτες για την ένταξη 
και άλλων έργων, ωστόσο, αναγκάστηκε να προβεί 
σε προτεραιοποίηση των προτάσεών της μετά την 
απόφαση εκ μέρους της κυβέρνησης να τεθεί ανώτατο 
πλαφόν χρηματοδότησης ύψους 18 εκατ. ευρώ για 
δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων, 
όπως ο δήμος Θέρμης. Σημειώνεται ότι μέρος των 
περίπου 23,7 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται στις 
προτάσεις θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 
δήμου (περίπου 1,6 εκατ.) ενώ έχουν περιληφθεί και 

τρεις ακόμη προτάσεις προς χρηματοδότηση εκτός 
του πλαφόν, προϋπολογισμού περίπου 3,9 εκατ. ευρώ. 

Τις προτάσεις του δήμου για ένταξη στο πρόγραμμα 
“Αντώνης Τρίτσης” παρουσίασε ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος στον αναπληρωτή υπουργό 
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, σε συνάντηση που είχε 
μαζί του στην Αθήνα. Ο κ. Παπαδόπουλος του εξήγησε 
στον αναπληρωτή υπουργό ότι ο δήμος έχει μεγάλη 
μελετητική ετοιμότητα και ωριμότητα και είναι σε 
θέση να απορροφήσει πολύ περισσότερα κονδύλια 
από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, σε σχέση με 
το πλαφόν των 18 εκατ. ευρώ το οποίο έχει τεθεί για 
δήμους του μεγέθους της Θέρμης”.

ΜΗΝΙΑΙΑ  
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Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Συνάντηση με την 
Γ. Αγγελοπούλου 
για τις εκδηλώσεις 
Βασιλικά 200 χρόνια

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Στη 14η θέση 
πανελλαδικά ως 
προς τις οικονομικές 
απώλειες λόγω 
πανδημίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συσκευασίες 
φυτοφαρμάκων 
περισυλλέγει ο δήμος 
Θέρμης

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ξεκίνησε το πρόγραμμα 
καλοκαιρινής φύλαξης 
– απασχόλησης παιδιών
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Ο δήμαρχος Θέρμης σημείωσε ότι εκτός από τις δεκά-
δες εκδηλώσεις και δράσεις, ο δήμος αξιοποιεί αυτήν 
την επέτειο για να κάνει και κάποιες παρεμβάσεις με 
στόχο την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής των 
Βασιλικών. Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Θέρμης έχει 
υποβάλλει στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” ολο-
κληρωμένη πρόταση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων την ανάπλαση και διαμόρφωση της κεντρικής 
πλατείας των Βασιλικών, την εγκατάσταση μνημείου, 
στη μνήμη των αγωνιστών της περιοχής το 1821, την 
εγκατάσταση μόνιμου πληροφορικού περιπτέρου 
(Infokiosk) το οποίο θα λειτουργήσει ως μόνιμη έκθεση, 
ανοικτή προς το κοινό και θα προβάλει ψηφιακά όλα 
τα ιστορικά γεγονότα σχετικά με τη μάχη των Βασιλι-
κών και τη συμβολή της στην Επανάσταση του 1821, 
την αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή, υπό τη μορφή εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας κ.ά. 

Ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε προς την κ. Αγγελοπού-
λου - Δασκαλάκη ότι η πρόταση έχει υποβληθεί εδώ 
και αρκετό καιρό, αλλά η έγκριση για τη χρηματοδό-
τησή της καθυστερεί, για το λόγο αυτό ζήτησε από την 
πρόεδρο της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” να παρέμβει 
ώστε να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα. Σημειώνεται ότι 
ο προϋπολογισμός των δράσεων τις οποίες έχει σχε-
διάσει και υλοποιεί ο δήμος ανέρχεται περίπου στο 
1,1 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 660.000 αναμένεται να 
διατεθούν από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και 
τα υπόλοιπα θα τα διαθέσει ο δήμος. 

Η κα. Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη τόνισε από την πλευρά 
της ότι οι προτάσεις των δημάρχων είναι ουσιαστικές, 
“όχι μόνο για γιορτές και πανηγύρια, αλλά και για να 
αλλάξουν τον τόπο τους προς όφελος των δημοτών”. 
“Θα γίνουν από όλους πράγματα για να τιμήσουν αυτήν 
την μοναδική επέτειο. Πράγματα που θα μείνουν στις 
πόλεις, στις γειτονιές, που θα ξεσηκώσουν ανθρώπους 
για να μάθουν, που θα ανοίξουν το κανάλι της μνήμης. 
Και έχοντας υπόψιν τους ότι είμαστε ένας μικρός λαός, 
αλλά έχουμε μεγάλη ψυχή, είμαστε σε όλο τον κόσμο 
και ξεσπιτωθήκαμε, δεχθήκαμε πρόσφυγες, φύγανε 
μετανάστες και όμως αυτός ο κόσμος που έχει περάσει 
τόσα πολλά σε αυτά τα 200 χρόνια, ζει και δυναμικά 
δημιουργεί”.  

Τις δράσεις και το πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων τις οποίες έχει σχεδιάσει ο 
δήμος Θέρμης για να τιμήσει την επέτειο 

των 200 χρόνων από την ελληνική επανά-
σταση του 1821 παρουσίασε ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, στη 
συνάντηση δημάρχων με την πρόεδρο της 
Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, Γιάννα Αγγελοπού-
λου – Δασκαλάκη, η οποία έγινε το Σάββατο 
15 Μαΐου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Στο 
πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Παπαδόπουλος, 
αφού αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία 
της Επανάστασης της Χαλκιδικής καθώς 
και της Μάχης και του Ολοκαυτώματος των 
Βασιλικών, παρουσίασε στη συνέχεια τους 
βασικούς άξονες των δράσεων και των εκδη-
λώσεων τις οποίες έχει προγραμματίσει ο 
δήμος Θέρμης προκειμένου να αναδείξει 
τη σημαντική συμβολή της περιοχής των 
Βασιλικών και των παλικαριών του καπετάν 
Χάψα στον απελευθερωτικό αγώνα. 

Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Θέρμης “η 
συμβολή των Μακεδόνων στον εθνικοαπε-
λευθερωτικό αγώνα μπορεί να είναι λιγότερο 
γνωστή, μπορεί να μην έχει προβληθεί στο 
βαθμό που της αξίζει, ίσως επειδή δεν ευδο-
κίμησε και τελικά πνίγηκε στο αίμα, ωστόσο 
συνετέλεσε αποφασιστικά στην έκβαση της 
επανάστασης καθώς εγκλώβισε για αρκετούς 
κρίσιμους μήνες στη Μακεδονία τα οθωμανικά 
στρατεύματα, που θα μπορούσαν να είχαν 

μεταβεί στο Μοριά και να είχαν καταπνίξει 
τον αγώνα για την απελευθέρωση. Εδώ, στα 
δικά μας μέρη, τέτοιες μέρες, τον Μάιο του 
1821 ξεκίνησε η Επανάσταση της Χαλκιδικής 
και σχεδόν έναν μήνα μετά έγινε η μεγάλη 
Μάχη των Βασιλικών και η θυσία του καπετάν 
Χάψα και των παλικαριών του, για να ακο-
λουθήσει το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών, 
τα οποία πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Χρέος 
δικό μας, σήμερα, που συμπληρώνονται 200 
χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανά-
στασης, είναι να τιμήσουμε τον αγώνα τους, 
την προσφορά τους, τη θυσία τους. Εμείς, 
ως δήμος Θέρμης, προετοιμαστήκαμε εδώ 
και καιρό γι’ αυτή την επέτειο. Αναθέσαμε 
σε μια ειδική οργανωτική επιτροπή το σχε-
διασμό των εκδηλώσεων και των δράσεων 
οι οποίες είναι δεκάδες. Ξεκινούν στις 13 
Ιουνίου, στην επέτειο της Μάχης των Βασι-
λικών και ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο”.  

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος “μέσα 
από αυτές τις εκδηλώσεις σκοπός μας είναι 
να αναδείξουμε το μέγεθος του ιστορικού 
γεγονότος της Μάχης των Βασιλικών και τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε η περιοχή 
στον αγώνα κατά των Τούρκων το 1821 και 
παράλληλα να συμβάλουμε, μέσα από αυτές 
τις εκδηλώσεις, ώστε να μάθουν οι νέοι την 
ιστορία του τόπου τους, προκειμένου να 
γίνουν αντάξιοι συνεχιστές της πολιτιστικής 
κληρονομιάς τους”. 

Ο Θ. Παπαδόπουλος στη 
συνάντηση δημάρχων 
με την Γ. Αγγελοπούλου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο Θ. Παπαδόπουλος με την Γ. Αγγελοπούλου και τον Ιγ. Καϊτεζίδη.

Ο δήμαρχος Θέρμης παρουσιάζει τις δράσεις και τις εκδηλώσεις 
με επίκεντρο τα Βασιλικά

Στους παραολυμπιακούς αγώνες του 
Τόκυο ο Γκρέμισλαβ Μωϋσιάδης

ΓΙΑ 5Η ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ

Στους παραολυμπιακούς αγώνες του Τόκυο 
θα αγωνιστεί ο συνδημότης μας παρο-
λυμπιονίκης Γκρέμισλαβ Μωϋσιάδης 

και αθλητής του Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος 
1994». Αυτή θα είναι η πέμπτη (5) του συμμετοχή 
σε ολυμπιάδα.

Όπως εξηγεί στα Θέρμης δρώμενα συμμετείχε 
για πρώτη φορά στους παραολυμπιακούς αγώ-
νες της Αθήνας το 2004, όπου κατέλαβε την 4η 
θέση. Ακολούθησε το 2008 η συμμετοχή στους 
παραολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου, όπου 
κατέλαβε την 5η θέση, το 2012 συμμετείχε στους 
παραολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, όπου 
κατέλαβε την 5η θέση, το 2016 συμμετείχε στους 
παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίο, και τώρα θα 
είναι η πέμπτη του συμμετοχή στους εξ αναβολής 
αγώνες του Τόκυο.

Πρόσφατα (2021) ο Γ. Μωϋσιάδη, κατέκτησε το 
ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Άρσης 
Βαρών Fazza που πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα.

Ο κ. Μωϋσιάδης κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 
επίδοση 193 κιλά σε πάγκο. Για τη νέα επιτυχία 
του, ο παρολυμπιονίκης δήλωσε ότι «θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την οικογένειά μου που βρίσκεται 
συνέχεια στο πλευρό μου, τον προπονητή μου Δημή-
τρη Ιωαννίδη, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το PAOKaction, 
καθώς και τον Ιβάν Σαββίδη που στηρίζουν την 
προσπάθειά μου και με βοηθούν να συμμετάσχω 
στην παραολυμπιάδα του Τόκυο».

Ευχαριστεί, επίσης «την ιατρική ομάδα που τον 
υποστηρίζει, τους Γιάννη Τερζίδη, Γιώργο Ζιώγα, 
Σάββα Πανανόγλου και Νίκο Τερζή. Τον Σύλλογο του 
«Μέγας Αλέξανδρος 1994» και όλους τους φίλους 
-συναδέλφους του από το Δημοτικό Πολυιατρείο, 
καθώς και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
για τις ευχές και τη δύναμη που μου μεταφέρουν». 

Στην καριέρα του σημαντικές στιγμές, ήταν, επί-
σης, η συμμετοχή του το 2002, στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα της Μαλαισίας, το 2006 στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα του Μπουσάν και το 2020 στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μάντσεστερ και η 
τελευταία στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο κ. Μωϋσιάδης γεννήθηκε στο χωριό Τσιντσκαρό, 
στην Τσάλκα της Γεωργίας, από Έλληνες γονείς 
στις 26/9/1978. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος 
και η μητέρα του εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο 
της Τιφλίδας. Το 1994 όλη η οικογένεια, μαζί με 
τη μικρότερη αδελφή του, ήρθαν στην Ελλάδα 
και εγκαταστάθηκαν στα Σήμαντρα Χαλκιδικής. Ο 
Γκρέμης σε ηλικία 16 χρόνων άρχισε να εργάζεται 
ως οικοδόμος αρχικά μαζί με τον πατέρα του και στη 
συνέχεια σε άλλους. Δυστυχώς στην ηλικία των 19 
ετών είχε ένα ατύχημα, που του άλλαξε τη ζωή...

Από μικρός του άρεσε να αθλείται. Όταν είδε άλλα 
παιδιά με αναπηρία να παίζουν μπάσκετ, άρχισε 
σιγά σιγά να παίζει και αυτός. Ο πρώτος καιρός ήταν 
πολύ δύσκολος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. 
Ούτε το παντελόνι να φορέσει Έβλεπα τον κολλητό 
του, με αναπηρία και αυτός, να παίζει μπάσκετ και 
μάλιστα πήγε στους παραολυμπιακούς στο Σίδνεϊ. 
Έτσι ξεκίνησε με το μπάσκετ, αλλά κατέληξε στην 
άρση βαρών.

Κλείνοντας τη συζήτηση του με τα Θέρμης Δρώμενα 
ο κ. Μωϋσιάδης ευχαριστεί το δήμαρχο Θέρμης 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο και τον πρόεδρο της 
Κοινότητας Σουρωτής Θωμά Ασλάνη για την υπο-
στήριξή τους και τη διευκόλυνση να προπονείται 
στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Σουρωτής.

Εξέφρασε τέλος την επιθυμία του για μεγαλύτερη 
στήριξη των αθλητών από χορηγούς προκείμενου 
να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πολύ υψηλές 
απαιτήσεις της προετοιμασίας και της συμμετοχής 
σε αγώνες.

Ιδιοκτήτης: 

www.deppath.gr

Υπεύθυνος εκδότης: 
Παπαδάκη Αθηνά

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: 
Παπαδάκη Αθηνά, Ηλιόπουλος Γεώργιος, 
Βοϊτσίδης Μόσχος, Παντελάτος Κώστας, 

Γιανακούλας Απόστολος, Φάσσας Χρήστος, 
Άννα Βίγκα, Μαλλικάς Ευριπίδης  

και Μεταλούλης Αχιλλέας. 
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Μεταλούλης Αχιλλέας
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“Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος συγχαίρει 
τον Γκ. Μωϋσιάδη για το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε 
στο παγκόσμιο κύπελο της Τιφλίδας”.
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Έργα ύψους 23,7 εκατ. ευρώ 
δρομολογεί ο δήμος μέσω του 
“Αντ. Τρίτσης”

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Προτάσεις για την υλοποίηση έργων 
συνολικού προϋπολογισμού 
23.667.864,29 ευρώ κατέθεσε ο 

δήμος Θέρμης προς ένταξη και χρημα-
τοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης».  Η διοίκηση του δήμου είχε 
προετοιμάσει μελέτες για την ένταξη και 
άλλων έργων, ωστόσο, αναγκάστηκε να 
προβεί σε προτεραιοποίηση των προτά-
σεών της μετά την απόφαση εκ μέρους 
της κυβέρνησης να τεθεί ανώτατο πλαφόν 
χρηματοδότησης ύψους 18 εκατ. ευρώ 
για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 
100.000 κατοίκων, όπως ο δήμος Θέρμης. 
Σημειώνεται ότι μέρος των περίπου 23,7 
εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται στις 
προτάσεις θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους του δήμου (περίπου 1,6 εκατ.) 
ενώ έχουν περιληφθεί και τρεις ακόμη 
προτάσεις προς χρηματοδότηση εκτός 
του πλαφόν, προϋπολογισμού περίπου 
3,9 εκατ. ευρώ. 

“Η διοίκηση του δήμου, με την άοκνη προ-
σπάθεια των αρμοδίων υπηρεσιών τις 
οποίες θέλω να ευχαριστήσω, είχε προ-
ετοιμαστεί να εντάξει στο πρόγραμμα 
‘Αντ. Τρίτσης’ πολλά ακόμη έργα τα οποία 
έχει ανάγκη η περιοχή. Αναγκαστήκαμε, 
όμως, να προχωρήσουμε σε προτεραιο-
ποίηση των έργων, έπειτα από συζήτηση 
στο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να 
προσαρμοστούμε στα νέα όρια τα οποία 
τέθηκαν από την κυβέρνηση. Έτσι δώσαμε 
έμφαση σε έργα υποδομών, όπως η ύδρευ-
ση και η αποχέτευση, η συντήρηση των 
σχολικών κτιρίων, οι ασφαλτοστρώσεις 
αγροτικών δρόμων, η κατασκευή  παιδικού 
σταθμού στη Νέα Ραιδεστό κ.ο.κ. Σταθερή 
επιδίωξή μας, ως διοίκηση, παραμένει η 
ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών 
του δήμου, με στόχο τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των κατοίκων του δήμου μας”, 
δηλώνει ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος. 

ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ
Στην πρόταση η οποία εστάλη από το δήμο 
Θέρμης για ένταξη και χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης περιλαμ-
βάνονται έργα τα οποία έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” και έχουν 
μεταφερθεί στο πρόγραμμα “Αντώνης 
Τρίτσης” καθώς και έργα που αφορούν 
στην ΔΕΥΑΘ και συνυπολογίζονται στο 
συνολικό πλαφόν των 18 εκατ. Πρόκειται 
για τα εξής έργα: 

• Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικι-
σμού Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο): 
2.472,200,20€

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 
ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετήρι-
ου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης: 
1.355.054,15€

• Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών: 
694.466,55€

• Κατασκευή παιδικού σταθμού Ν. 
Ραιδεστού: 6.600.000€ (ίδιοι πόροι 
822.595,92)

• Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2021-
2022: 585.000€

• Ε σ ω τ ε ρ ι κό  δ ί κ τ υ ο  α π ο χ έ τ ε υ -
σης ακαθάρτων και ΕΕΛ Λιβαδίου: 
1.264.202.52€

• Έργα ύδρευσης (ΔΕΥΑΘ): 2.379.838€

• Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων περιοχής 
επέκτασης Θέρμης: 763.843,50€

• Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
ΔΕΥΑΘ: 557.930,56€

• Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλ-
λογής βιοαποβλήτων και κινητού σταθ-
μού μεταφόρτωσης απορριμμάτων: 
1.200.320€

• Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρι-
σης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές 
διαχείρισης υδάτων και λυμάτων της 
ΔΕΥΑΘ: 714.612€

• Δράσεις ενίσχυσης της Πολιτικής Προ-
στασίας και προστασίας της δημόσιας 
υγείας από την πανδημία: 1.170.200€

Συνάντηση του δημάρχου 
Θέρμης με τον υπουργό 
Στ. Πέτσα

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό 
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα είχε στα τέλη 
Μαΐου στην Αθήνα ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Στη συνάντηση η 
οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν όλα 
τα ζητήματα του δήμου Θέρμης τα οποία είναι της 
αρμοδιότητας του αναπληρωτή υπουργού. Ο κ. 
Παπαδόπουλος παρουσίασε στον κ. Πέτσα όλες 
τις προτάσεις τις οποίες έχει προετοιμάσει ο δήμος 
προς ένταξη στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης. 
Προτάσεις οι οποίες αφορούν αγροτική οδοποιία, 
κυκλοφοριακό, επισκευές σχολείων, τη μελέτη του 
δικτύου ομβρίων της περιοχής επέκτασης Θέρμης, 
τα δίκτυα ύδρευσης σε Βασιλικά, Σουρωτή, Αγία 
Παρασκευή και Καρδία, το δίκτυο αποχέτευσης και 
ο βιολογικός του Λιβαδίου, προμήθεια εξοπλισμού, 
θέματα πολιτικής προστασίας κ.ο.κ. 

Ο δήμαρχος Θέρμης εξήγησε στον αναπληρωτή 
υπουργό ότι ο δήμος έχει μεγάλη μελετητική 
ετοιμότητα και ωριμότητα και είναι σε θέση να 
απορροφήσει πολύ περισσότερα κονδύλια από 
το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, σε σχέση με 
το πλαφόν των 18 εκατ. ευρώ το οποίο έχει τεθεί 
για δήμους του μεγέθους της Θέρμης. Στο πλαίσιο 
αυτό έθεσε, και έγινε αποδεκτό από τον κ. Πέτσα, 
αίτημα να αφαιρεθούν από αυτό το πλαφόν τα 
ποσά των εκπτώσεων οι οποίες θα δοθούν από 
τους υποψήφιους αναδόχους στους οποίους θα 
ανατεθούν τα έργα του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος. Έτσι, για παράδειγμα, από το έργο του 
παιδικού σταθμού της Νέας Ραιδεστού, το οποίο 
έχει ήδη ενταχθεί, θα μπορεί να εξοικονομηθεί 
ένα ποσό της τάξης περίπου των 2,5 εκατ. ευρώ 
το οποίο θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
άλλου ή άλλων έργων. 

“Η συνάντηση με τον κ. Πέτσα ήταν σε εξαιρετικό 
κλίμα και ιδιαιτέρως παραγωγική. Ο υπουργός 
κατανόησε τα προβλήματα του δήμου μας και 
ειδικότερα την αναγκαιότητα ο δήμος Θέρμης να 
χρηματοδοτηθεί με περισσότερους πόρους και 
υποσχέθηκε πως ορισμένες από τις προτάσεις 
τις οποίες του παρουσίασα, θα τις προχωρήσει 
άμεσα. Εξέφρασε, παράλληλα, την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι ο δήμος Θέρμης εμφα-
νίζεται πανέτοιμος, με ώριμες μελέτες, για να 
απορροφήσει, πολύ περισσότερα κονδύλια από 
τα 18 εκατ. του προγράμματος ‘Αντώνης Τρίτσης”, 
δήλωσε μετά τη συνάντηση ο δήμαρχος Θέρμης 
κ. Παπαδόπουλος.  

• Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 
(Ο.Τ. Γ136) οικισμού Θέρμης: 700.000€ 
(ίδιοι πόροι 334.200)

• Εξειδικευμένες δράσεις/ενέργειες και 
εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την 
ανάπτυξη “έξυπνης πόλης”: 825.794,20€

• Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο δήμο 
Θέρμης: 2.486.200€

ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΦΟΝ
ΠΠέραν των ανωτέρω έργων τα οποία 
καλύπτουν το ανώτατο πλαφόν των 18 
εκατ. ευρώ, ο δήμος Θέρμης κατέθεσε 
και μια σειρά προτάσεων για ένταξη στο 
πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” με χρημα-
τοδότηση εκτός του πλαφόν. Μία τέτοια 
πρόταση είναι η κατ’ εξαίρεση ένταξη του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών 
οδών Δήμου Θέρμης για την εξυπηρέτηση 
της κοιλάδας του ποταμού Ανθεμούντα» 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ05 του 
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Συγκεκριμένα, το έργο το οποίο έχει συνο-
λικό προϋπολογισμό 2.506.200 ευρώ περι-
λαμβάνει δύο τμήματα. Το πρώτο  τμήμα, 
είναι ο βόρειος άξονας συνολικού μήκους 
11.400 μ., ο οποίος είναι παράλληλος με 
την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύ-
ρου (ΕΟ 16), και συνδέεται με αυτήν στην 
αρχή και το τέλος του. Διέρχεται από τα 
αγροκτήματα των κοινοτήτων Θέρμης, 
Νέας Ραιδεστού, Βασιλικών και Λακκιάς. 
Το δεύτερο τμήμα,  είναι ο νότιος άξονας, 
συνολικού μήκους 13.870 μ., ο οποίος είναι 
παράλληλος με την επαρχιακή οδό Νέου 
Ρυσίου-Ταγαράδων-Σουρωτής-Βασιλικών 
(ΕπΟ 30), και συνδέεται με αυτήν σε τρία 
σημεία. Διέρχεται από τα αγροκτήματα 
των κοινοτήτων Ταγαράδων, Νέας Ραιδε-
στού, Αγίας Παρασκευής, Σουρωτής και 
Βασιλικών. 

Όπως εξηγεί στην πρόταση για χρηματο-
δότηση ο δήμος Θέρμης, το έργο πρόκειται 
να εξυπηρετήσει μια περιοχή στην οποία ο 
πρωτογενής τομέας συνεχίζει να κατέχει 
πρωταρχικό ρόλο στη τοπική οικονομία. 
“Η κοιλάδα του ποταμού Ανθεμούντα 
καταλαμβάνει μία έκταση από την περιοχή 
του Γαλαρινού μέχρι τις εκβολές του στον 
Θερμαϊκό κόλπο, το μεγαλύτερο τμήμα της 
οποίας βρίσκεται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Θέρμης και ειδικότερα 
στην Δημοτική Ενότητα Βασιλικών. Αποτε-
λεί τον βασικό τροφοδότη της λαχαναγοράς 
του νομού Θεσσαλονίκης”, αναφέρεται 
στην πρόταση. Όπως τονίζεται η βελτίωση 
των υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε 
γεωργικές αλλά και κτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις στη περιοχή της κοιλάδας του 
Ανθεμούντα θα συμβάλλει: 

• στην μείωση του κόστους μεταφοράς 
των προϊόντων, 

• στην ταχύτερη και ασφαλέστερη μετα-
φορά των ευπαθών προϊόντων, όπως 
για παράδειγμα των κηπευτικών και  

• στην ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβα-
ση των γεωργικών μηχανημάτων ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλιστεί η οδική 
ασφάλεια του εθνικού και περιφερει-
ακού οδικού δικτύου της περιοχής της 
κοιλάδας του Ανθεμούντα. 

Στις προτάσεις για χρηματοδότηση εκτός 
του ανώτατου πλαφόν των 18 εκατ. ευρώ, 
περιλαμβάνονται επίσης οι εκδηλώσεις για 
τα 200 χρόνια από την Μάχη και το Ολοκαύ-
τωμα των Βασιλικών, καθώς και το έργο 
ανάπλασης της πλατείας των Βασιλικών, 
προϋπολογισμού 1.009.616€ εκ των οποίων 
343.416 είναι ίδια συμμετοχή του δήμου. 
Περιλαμβάνεται επίσης και ο προσεισμικός 
έλεγχος σημαντικών κτιριακών υποδομών 
του δήμου (σχολικά κτίρια κ.ά.) προϋπο-
λογισμού 396.949,51€ με ίδια συμμετοχή 
του δήμου 248.149,51€. 

Γραφείο εξυπηρέτησης 
ασφαλισμένων ΕΦΚΑ
με έδρα τη Θέρμη

Σημεία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ 

πρόκειται να λειτουργήσει στη Θέρμη και στο Λαγκαδά 

η διοίκηση του φορέα. Αυτό προέκυψε από απάντηση 

την οποία έδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης 

Παναγιώτης Τσακλόγλου, σε ερώτηση του βουλευτή 

Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρου 

Καράογλου. Συγκεκριμένα ο κ. Τσακλόγλου γνω-

στοποίησε ότι όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των 

ασφαλισμένων στους δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού και 

Πυλαίας-Χορτιάτη, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 

του άρθρου 34 του Προεδρικού Διατάγματος 8/2019, 

προβλέπεται η λειτουργία της Τοπικής Διεύθυνσης Ε΄ 

Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θέρμη.

Επιπρόσθετα ο υφυπουργός επισήμανε ότι η διοίκη-

ση του e–ΕΦΚΑ καταβάλλει προσπάθεια ψηφιακού 

μετασχηματισμού του φορέα με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των 

πολιτών, διευρύνοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνο-

λογιών και αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των 

υπηρεσιών, προκειμένου να ικανοποιήσει πλήρως τις 

ανάγκες ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών. 

Με τον τρόπο αυτόν, όπως εξήγησε, θα περιοριστεί η 

ανάγκη προσέλευσής τους για τη διεκπεραίωση των 

αιτημάτων τους στις τοπικές υπηρεσίες και θα απο-

φευχθεί η ταλαιπωρία τους, παρέχοντας ταυτόχρονα 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης. 

Σχολιάζοντας την απάντηση που έλαβε από τον 

αρμόδιο υφυπουργό, ο κ. Καράογλου επισήμανε ότι 

«ο κ. Τσακλόγλου ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα 

των πολιτών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της 

Επαρχίας Λαγκαδά για την ευχερέστερη εξυπηρέτηση 

τους από τον ΕΦΚΑ. 
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Επιστολή του δημάρχου 
Θέρμης προς τους 
επαγγελματίες – 
επιχειρηματίες

ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Ε πιστολή προς τους επαγγελ-
ματίες – επιχειρηματίες του 
δήμου Θέρμης απέστειλε στις 21 

Απριλίου ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος με την οποία τους ενημερώνει 
για τη διαδικασία που πρέπει να ακολου-
θήσουν ώστε να απαλλαγούν από τα 
δημοτικά τέλη για τους μήνες του 2020 
κατά τους οποίους τα καταστήματα και 
οι επιχειρήσεις τους παρέμειναν κλειστά 
με απόφαση της κυβέρνησης, λόγω της 
πανδημίας. Σημειώνεται πως ανάλογο 
μέτρο θα ληφθεί και για το αντίστοιχο 
διάστημα του 2021. 

Στην επιστολή του ο δήμαρχος Θέρμης 
αναφέρει τα εξής: “Η διοίκηση του δήμου 
Θέρμης, έχοντας ως στόχο την υποστήρι-
ξη των επαγγελματιών – επιχειρηματιών 
στη δύσκολη αυτή συγκυρία, εισηγήθηκε, 
και το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε, 
την απαλλαγή από την καταβολή δημοτι-
κών τελών όλων των επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από τη θέση σε αναστολή 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων τους, 
εξαιτίας της πανδημίας, για όσο χρονικό 
διάστημα ήταν αυτή υποχρεωτική με 
απόφαση της πολιτείας. Έτσι, με την με 
αριθ. 122/2020 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου «οι επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στη διοικητική περιφέρεια 
του δήμου Θέρμης, οι οποίες διέκοψαν 
υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους, 
λόγω των μέτρων αποτροπής της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμ-
φωνα με το άρθρο τριακοστό έβδομο, 
παράγραφο 9 της από 20.03.2020 ΠΝΠ 
απαλλάσσονται από τα ανταποδοτικά 
τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 
περιορισμοί».

Με βάση αυτή την απόφαση, καλούνται οι 
επαγγελματίες – επιχειρηματίες του δήμου 
Θέρμης οι οποίοι ανήκουν στην παραπάνω 

κατηγορία, να υποβάλουν έως 31 Μαΐου 
2021 σχετική αίτηση στην πλατφόρμα 
απαλλαγής δημοτικών τελών https://
dt.govapp.gr.

Στην αίτηση θα είναι συνημμένα απα-
ραιτήτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού 
ρεύματος.

• Δήλωση Ε3 έτους 2019 ή δηλώσεις 
Μ2/Μ3 για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 
ή επιχειρήσεις που μετεβλήθησαν.

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην 
οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα 
χρονικά διαστήματα θέσης σε ανα-
στολή λειτουργίας της επιχείρησης 
για το έτος 2020.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητι-
κών το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου θα 
επεξεργαστεί τις αιτήσεις των επιχειρή-
σεων και θα τις απαλλάξει από την κατα-
βολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για 
το χρονικό διάστημα που ανάστειλαν 
υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους 
εντός του έτους 2020. Η απαλλαγή θα 
αποτυπωθεί με μηδενικά τετραγωνι-
κά μέτρα στα ανταποδοτικά τέλη, σε 
επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος, για το χρονικό διάστημα που 
απαιτεί ο σχετικός συμψηφισμός. Για το 
έτος 2021 θα υπάρξει νέα ανακοίνωση”. 

Ανακύκλωση πλαστικού 
για καλό σκοπό στον 
Τρίλοφο

Τη δική του “καρδιά” απέκτησε η κοινότητα του 
Τριλόφου, σε συνεννόηση με το Σύλλογο Εθελοντών 
Ανανηπτών «Δίνω Ζωή». Πρόκειται για μια μεταλ-
λική κατασκευή στην οποία μπορούν οι πολίτες να 
αφήνουν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια. 
Αυτά στη συνέχεια θα διατεθούν για την προμήθεια 
ενός αναπηρικού αμαξιδίου ή ενός αυτόματου εξω-
τερικού απινιδωτή ο οποίος θα δοθεί στην κοινό-
τητα Τριλόφου. Από τα τέλη Απριλίου μπορεί κάθε 
πολίτης να ρίχνει πλαστικά καπάκια στην καρδιά που 
βρίσκεται στην πλατεία της Κοινότητας. Με τον τρόπο 
αυτόν επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλο-
ντος, μέσω της ανακύκλωσης του πλαστικού, αλλά 
παρέχεται και στήριξη προς τους συνανθρώπους 
μας που την έχουν ανάγκη.  

Επιπλέον δρομολόγια 
στη γραμμή Νο 66 
Χαριλάου - Θέρμη

Την ενίσχυση της λεωφορειακής γραμμής No 66, 
που εκτελεί το δρομολόγιο «Χαριλάου – Θέρμη», 
αποφάσισε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου 
Θεσσαλονίκης. Η ενίσχυση της γραμμής με επιπλέ-
ον δρομολόγια, τόσο για τη χειμερινή όσο και για 
τη θερινή περίοδο, ξεκίνησε από τη Δευτέρα 17 
Μαΐου 2021. Αναλυτικότερα, τη χειμερινή περίο-
δο θα εκτελούνται ημερησίως επιπλέον έξι μετα-
βάσεις και έξι επιστροφές, ενώ κατά τη θερινή 
περίοδο θα εκτελούνται ημερησίως 76 δρομολό-
για, έναντι 60 βάσει του παλαιού προγράμματος. 
Η ενίσχυση της λεωφορειακής γραμμής γίνεται στο 
πλαίσιο της βελτίωσης εξυπηρέτησης του δήμου 
Θέρμης και έπειτα από πρόταση του ΚΤΕΛ Σερρών, 
που εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο στη συγκεκρι-
μένη, αλλά και σε άλλες λεωφορειακές γραμμές 
στην ευρύτερη περιοχή, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ 
Θεσσαλονίκης.  

Μ εταξύ των δήμων οι 
οποίοι υπέστησαν τις 
μεγαλύτερες απώλειες 

λόγω της πανδημίας, τουλάχιστον 
σύμφωνα με τα στοιχεία για το 
έτος 2020, περιλαμβάνεται ο δήμος 
Θέρμης. Συγκεκριμένα, ο δήμος 
Θέρμης βρίσκεται στην 14η θέση 
πανελλαδικά, μεταξύ των δήμων 
με τις μεγαλύτερες απώλειες κατά 
το προηγούμενο έτος και στη δεύ-
τερη θέση μεταξύ των δήμων της 
Κεντρικής Μακεδονίας, πίσω μόνον 
από τον δήμο Θεσσαλονίκης. 

Οι δήμοι δέχθηκαν διπλό οικονο-
μικό πλήγμα εξ αιτίας της πανδη-
μίας. Αφ’ ενός λόγω της μείωσης 
των εσόδων τους, καθώς μεγάλος 
αριθμός καταστημάτων και επιχει-
ρήσεων δεν κατέβαλαν δημοτικά 
τέλη, καθώς και τα υπόλοιπα τέλη 
για το διάστημα που είχαν κατε-
βάσει ρολά, αφ’ ετέρου, λόγω των 
έκτακτων δαπανών στις οποίες 
υποχρεώθηκαν οι δήμοι, για μια 
σειρά μέτρα και δράσεις με σκοπό 
την μέγιστη δυνατή προστασία από 
τον κορωνοϊό. 

Ήδη το υπουργείο Εσωτερικών έχει 
προχωρήσει σε μια πρώτη καταγρα-
φή των διπλών αυτών οικονομικών 
απωλειών των δήμων, για το διάστη-
μα από την έναρξη της πανδημίας 
στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2020, 
έως και έναν χρόνο αργότερα, τον 
Μάρτιο του 2021. Στο διάστημα 
αυτό, το σύνολο της οικονομικής 
ζημίας αγγίζει τα 570 εκατ. ευρώ. Εξ 
αυτών περίπου 200 εκατ. αφορούν 
τις απώλειες από τη μη είσπραξη 
των δημοτικών και άλλων τελών 
που αφορούν καταστήματα και 
επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 370 
εκατ. τις έκτακτες δαπάνες στις 
οποίες υποχρεώθηκαν οι δήμοι, για 
τον έλεγχο της πανδημίας. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το προ-
ηγούμενο έτος 2020 η μείωση στα 
ίδια έσοδα των δήμων ανέρχεται σε 
155 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 

88 εκατ. θεωρείται ότι είναι μη ανα-
κτήσιμα (οριστικές απώλειες). Οι δε 
έκτακτες δαπάνες υπολογίστηκαν, 
κατά δήλωση των δήμων, στα 95 
εκατ. τα οποία, ωστόσο, έπειτα από 
την αξιολόγηση των στοιχείων από 
την αρμόδια υπηρεσία του υπουρ-
γείου Εσωτερικών υπολογίστηκαν 
στα 60 εκατ. ευρώ. 

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί 
ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει 
καλύψει ένα μέρος αυτών των απω-
λειών με έκτακτες χρηματοδοτήσεις 
προς τους δήμους. Ειδικότερα, 
έως και τον περασμένο Μάρτιο 
το υπουργείο διέθεσε προς τους 
δήμους ποσόν ύψους 220 εκατ. 
ευρώ, έναντι απωλειών 570 εκατ. 
Επίσης, ένα μέρος των απωλειών 
αναμένεται να καλυφθεί από την 
εκτιμώμενη αύξηση των εισπρά-
ξεων στα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού, έπειτα από 
τη διαδικασία εκκαθάρισης των 
δηλώσεων των πρόσθετων τετρα-
γωνικών μέτρων. 

Η συρρίκνωση των εσόδων επηρέ-
ασε και τη δυνατότητα των δήμων 
να διαχειριστούν τα χρέη τους προς 
τρίτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
στοιχεία από το Παρατηρητήριο 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, 
το 2020 οι δήμοι είχαν μεν μείωση 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
προς τρίτους κατά 44 εκατ. ευρώ 
(από 153 εκατ. το 2019 στα 109 
εκατ. το 2020), αλλά την ίδια ώρα 
υπήρξε αύξηση των απλήρωτων 
υποχρεώσεων προς τρίτους από 
453 εκατ. το 2019 σε 532 εκατ. το 
2020 (+79 εκατ.). 

 
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία 
επεξεργάστηκε το Παρατηρητήριο 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 
σημαντικό ρόλο στη μείωση των 
εσόδων έπαιξε η δραματική συρ-
ρίκνωση της τουριστικής κίνησης. 

Για το λόγο αυτό, στους πρώτους 
τριάντα ΟΤΑ με τις μεγαλύτερες 
απώλειες περιλαμβάνονται δήμοι 
από τουριστικές περιοχές. Σε ό,τι 
αφορά την περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας, στην πρώτη εικοσά-
δα των δήμων με τις μεγαλύτερες 
απώλειες για το έτος 2020 περιλαμ-
βάνονται οι δήμοι Θεσσαλονίκης, 
Θέρμης και Κασσάνδρας (βλέπε 
σχετικό πίνακα). 

Συγκεκριμένα, ο δήμος Θεσσα-
λονίκης, ο οποίος βρίσκεται στην 
τρίτη θέση των δήμων με τις μεγα-
λύτερες ζημίες (έπειτα από τους 
δήμου Αθηναίων και Ρόδου), είχε 
συνολικές απώλειες περίπου 3,9 
εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 3,4 
εκατ. από μη είσπραξη δημοτικών 
τελών και άλλες 500.000 από έκτα-
κτες δαπάνες για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας.

Ο δήμος Θέρμης βρίσκεται στην 
14η θέση πανελλαδικά, των δήμων 
με τις μεγαλύτερες απώλειες οι 
οποίες φτάνουν στα 1,9 εκατ. ευρώ. 
Τα έσοδά του κατά το 2020 παρου-
σίασαν μείωση περίπου 1,3 εκατ., 

ενώ οι δαπάνες για την πανδημία 
ανήλθαν κοντά στις 600.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεό-
δωρο Παπαδόπουλο “οι μεγάλες 
απώλειες αφορούν τις εισπράξεις 
από τα καταστήματα και τις επι-
χειρήσεις. Ο δήμος Θέρμης μόνον 
από το καζίνο έχασε κοντά ένα 
εκατομμύριο ευρώ. Επίσης, πήραμε 
πολλές πρωτοβουλίες και αναπτύ-
ξαμε σημαντικές δράσεις για την 
προστασία όλων των δημοτικών 
υπαλλήλων μας, γι’ αυτό και οι 
δαπάνες για την πανδημία είναι 
τόσο μεγάλες”. 

Στην 18η θέση βρίσκεται ο δήμος 
Κασσάνδρας με συνολικές απώλει-
ες κοντά στο 1,4 εκατ. ευρώ. Στο 
σύνολό τους, σχεδόν, αφορούν 
ανείσπρακτα δημοτικά τέλη, τέλη 
χρήσης κοινοχρήστων χώρων και 
μισθώματα καθώς πρόκειται για 
τουριστική περιοχή στην οποία τα 
περισσότερα καταστήματα αλλά και 
οι τουριστικές επιχειρήσεις παρέ-
μειναν κλειστές ή υπολειτούργησαν 
κατά το 2020.  

Δήμος Θέρμης: 
Τεράστιες 
οικονομικές απώλειες 
λόγω πανδημίας

ΣΤΗ 14Η ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ,
ΣΤΗ 2Η ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΗΜΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ COVID ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
Αθηναίων 8.803.450 3.570.481 12.373.931
Ρόδου 6.093.852 222.061 6.315.912
Θεσσαλονίκης 3.418.492 449.968 3.868.461
Λαρισαίων 1.443.674 1.738.041 3.181.715
Κω 2.818.500 44.357 2.862.857
Ρεθύμνης 2.175.285 509.618 2.684.903
Θήρας 2.216.993 195.272 2.412.265
Χερσονήσου 2.062.050 250.315 2.312.365
Μυκόνου 2.129.537 150.079 2.285.616
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγαμένης

1.719.896 524.715 2.244.611

Χανίων 1.177.773 965.477 2.143.251
Κεντ. Κερκύρας 1.607.649 507.006 2.114.655
Ηρακλείου 1.031.863 985.319 2.017.181
Θέρμης 1.295.406 586.465 1.881.871
Περιστερίου 274.712 1.508.419 1.783.131
Αλεξανδρούπολης 683.719 801.955 1.485.674
Κ. Νευροκοπίου 1.332.340 80.184 1.412.524
Κασσάνδρας 1.363.855 19.968 1.383.823
Λουτρακίου 1.273.328 86.319 1.359.647

Ένα μέρος των δαπανών του δήμου Θέρμης για την πανδημία ήταν και τα συνεχή τεστ για τους 
δημοτικούς υπαλλήλους. 

Οι δήμοι με τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες
λόγω COVID για το 2020
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Σ την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν στις 12 Μαΐου 2021, στην 
αίθουσα της βιβλιοθήκης του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Θέρμης, ο Δήμος 
Θέρμης και η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 

Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το μνημόνιο 
υπέγραψαν εκ μέρους της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Βούτσινος και 
εκ μέρους του Δήμου Θέρμης ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Παρόντες ήταν 
επίσης οι  κ. Κωνσταντίνα Πισλή, Διευθύντρια του γραφείου του Γ.Γ., Δημήτρης Σουλιώτης, 
Διευθυντής Εφαρμοσμένης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Αδαμάντιος Κιρίμης, συνεργάτης 
του Γ.Γ., Στέλιος Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας 
Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας, Εύη Λάππα, Γενική Γραμματέας Δήμου Θέρμης, Χρύσα 
Κλιματσούδα, διευθύντρια του Γραφείου Παιδείας Δήμου Θέρμης, Αθανάσιος Σαρακίνος, 
συνεργάτης του Δημάρχου Θέρμης.

Στην υπογραφή του μνημονίου οδήγησε η συναντίληψη των δύο συμβαλλόμενων σχετικά με 
τις αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα της νεολαίας του Δήμου Θέρμης, αλλά και την αναγκαιότητα 
παρεμβάσεων εκ μέρους της Πολιτείας με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου της εκροής 
σημαντικού έμψυχου δυναμικού, κυρίως των νέων, προς άλλες χώρες.

Με το παρόν μνημόνιο, Δήμος και ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν συστηματοποιούν και προσδίδουν νέα 
δυναμική και προοπτική στην έως τώρα συνεργασία τους στους τομείς της νεολαίας,  της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, όπως ορίζονται τόσο 
από τις εθνικές προτεραιότητες, όσο και από την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Διά βίου 
μάθηση και τη Νεολαία, αλλά και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Θέρμης 
και ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι 
ακόλουθες δράσεις και στόχοι: 

• Αναβάθμιση της συμμετοχής του Δήμου Θέρμης στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο «Europe Goes Local», καθώς και 
στο εθνικό δίκτυο δήμων για την ανάπτυξη πολιτι-
κών για τη νεολαία, την ευθύνη για την υλοποίηση 
των οποίων στην Ελλάδα έχει η ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης με 
βάση τις προτάσεις οι οποίες θα διαμορφώνονται 
από την Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης (ΕΔΙΒΙΜ) του 
δημοτικού συμβουλίου Θέρμης, προς το δημοτικό 
συμβούλιο. 

• Στρατηγικός σχεδιασμός για την ενίσχυση των 
μέτρων, των δράσεων και των πολιτικών που θα 
διευκολύνουν τη μετάβαση πολιτών ευρύτερων 
ηλικιών και ιδιαίτερα των νέων, από την εκπαί-
δευση/κατάρτιση στην τοπική αγορά εργασίας, 
ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησης. 

• Ενίσχυση των δράσεων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
με έμφαση σε προγράμματα για γονείς, αλλά και 
ιδιαίτερα σε παρεμβάσεις που διευρύνουν και 
εμβαθύνουν την διαγενεακή συνεργασία στο πεδίο 
της Διά Βίου Μάθησης. Οι δράσεις θα σχεδιάζονται 
και θα εφαρμόζονται στοχευμένα σε ομάδες που 
πλήττονται από δυσμενείς κοινωνικο-οικονομικές 
συνθήκες ή από άλλους παράγοντες που συνδέονται 
με το φύλο, την ηλικία, την εθνική ή πολιτισμική 
ταυτότητα ή κάποια μορφή αναπηρίας.

• Ανάπτυξη του δομημένου διαλόγου για θέματα 
που αφορούν δημότες κάθε ηλικίας.

• Αξιοποίηση της ευκαιρίας της ιδιότητας του Δήμου 
Θέρμης ως Μέλους του Παγκόσμιου Δικτύου των 
Πόλεων που Μαθαίνουν/Global Network of Learning 
Cities της UNESCO /Learning Cities

• Αξιοποίηση της δοκιμασμένης λειτουργίας της 
Επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου για τη Διά 
Βίου Μάθηση ως γνωμοδοτικού οργάνου. Στην 
παραπάνω Επιτροπή συμμετέχουν ερευνητικοί, 
εκπαιδευτικοί φορείς (πανεπιστήμια, μονάδες εκπαί-
δευσης όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), 
παραγωγικοί φορείς και λοιποί κοινωνικοί εταίροι 
που λειτουργούν στα όρια του Δήμου,  καθώς και 
το σύνολο των δομών του Δήμου. 

• Υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Νέων 
Θέρμης.

• Ενθάρρυνση της συμμετοχής των δημοτών 
σε πρωτοβουλίες ομάδων της κοινωνίας των 
πολιτών αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας 
το πλέγμα των ικανοτήτων του ενεργού ευρω-
παίου πολίτη.

• Διευκόλυνση της προώθησης της Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Νέων από τον Δήμο Θέρμης. 

• Χορήγηση όλων των απαραίτητων διοικητικών 
αδειών από τον Δήμο Θέρμης για τη λειτουργία 
ενημερωτικών περιπτέρων της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν σε 
κεντρικά σημεία του Δήμου.

• Διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που συν-
δέονται με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας.

• Συνεργασία για την υλοποίηση διεθνών συναντή-
σεων νέων στη Θέρμη, καθώς και συμμετοχή σε 
δράσεις στο πλαίσιο του διαλόγου με τη νεολαία.

Ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι “το μνημόνιο 
συνεργασίας με τη  ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν το είχαμε συζητήσει και συμφωνήσει 
εδώ και πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς, λόγω της πανδημίας δεν καταφέραμε 
να βρεθούμε από κοντά ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. 
Πριν απ’ όλα θέλω να πως ότι καλωσορίζουμε έναν φίλο της Θέρμης, τον 
Γενικό Γραμματέα κ. Βούτσινο, ο οποίος βοηθά το δήμο μας, όχι μόνον σε 
αυτό το θέμα, αλλά και σε άλλα ζητήματα, όπως το Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης το οποίο ελπίζουμε να ξεκινήσει να λειτουργεί από 
τον Σεπτέμβριο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για το δήμο μας, 
αλλά και για την ανατολική Θεσσαλονίκη γενικότερα και θέλω να ευχα-
ριστήσω τον κ. Γενικό για τη βοήθεια που προσέφερε σ’ αυτό. Σήμερα 
υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν μέσω 
του οποίου ο δήμος προσβλέπει στο να βελτιώσει τη λειτουργία του σε 
ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της διά βίου μάθησης και της νεολαίας. Εμείς ως δήμος έχουμε μια πολύ 
καλή παράδοση στον τομέα της διά βίου μάθησης, πάντα είχαμε πολλά 
τμήματα και πολλούς εκπαιδευόμενους κι επίσης έχουμε δημιουργήσει 
και τη δημοτική επιτροπή Διά Βίου Μάθησης η οποία λειτουργεί συμβου-
λευτικά προς το δημοτικό συμβούλιο. Επίσης εδώ και περίπου ενάμιση 
χρόνο έχουμε προχωρήσει στην ανασύσταση του δημοτικού συμβουλίου 
νεολαίας, σε νέα πρότυπα, στη βάση της κοινωνιοκρατίας, με ελεύθερο 
πλαίσιο λειτουργίας, χωρίς καμία εξάρτηση από τη δημοτική αρχή και για 
το λόγο αυτό αγκαλιάστηκε από τους νέους. 

Κύριος στόχος της συνεργασίας μας με τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν είναι να βοηθή-
σουμε τη νεολαία του δήμου μας. Εμείς ως δήμος θα αξιοποιήσουμε αυτή 
τη συνεργασία και όλες τις δυνατότητες που θα μας παρέχει η ΓΓΕΕΚΔ-
ΒΜ&Ν, ώστε να σταματήσουμε τη φυγή των νέων μας προς το εξωτερικό, 
προσφέροντας ευκαιρίες και εφόδια στα παιδιά που βρίσκονται εδώ”. 

Ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Βούτσινος ευχαρίστησε το δήμαρχο “για 
τη συνεργασία του δήμου με τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν, αλλά και για τη φιλία του 
γιατί όπως είπε, με νιώθει ως ένα φίλο της Θέρμης κι εγώ με τη σειρά μου 
αισθάνομαι ότι εδώ έχουν φίλους”. Παράλληλα, τόνισε, πως “πέρασε 
κοντά ένας χρόνος από τότε που είχαμε συναντηθεί στην Αθήνα και είχαμε 
συζητήσει και συμφωνήσει να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας 
το οποίο δεν θα είναι μόνον για το φαίνεσθαι, για να βγάλουμε ένα δελ-
τίο Τύπου και μια φωτογραφία, σημασία έχει να προχωρήσουμε επί της 
ουσίας σε όλα αυτά τα οποία περιγράφονται σε αυτό το μνημόνιο. Από 
τότε πέρασε ένας δύσκολος χρόνος που δεν μας επέτρεψε να κάνουμε 
πράξη όλα αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Όμως, μέσα σε αυτόν τον χρόνο, 
έγιναν πάρα πολλά πράγματα στο νομοθετικό επίπεδο που οδήγησαν στην 
ψήφιση ενός νόμου τις παραμονές των Χριστουγέννων που αποτελεί μια 
ολιστική μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με δύο κύρια στοιχεία: τη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων καθώς και των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης, τόσο στον τομέα 
του σχεδιασμού όσο και στην εφαρμογή τους γιατί οι διαπιστώσεις που 
είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι η επαγγελματική εκπαί-
δευση όπως δούλευε δεν ήταν αποτελεσματική και δεν ήταν ελκυστική. 
Αυτά τα δύο θέλουμε να διορθώσουμε, ώστε όσοι θα επιλέγουν αυτό το 
μονοπάτι, και περισσότεροι να είναι και όταν τελειώνουν να βρίσκουν μια 
θέση στην αγορά εργασίας”.

Στο περιθώριο της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας ο δήμαρχος 
Θέρμης παρέδωσε στον γενικό γραμματέα δύο βιβλία, μία έκδοση του 
δήμου για το αρχαίο νεκροταφείο κάτω από τη σύγχρονη πόλη, καθώς 
και άλλο ένα στο οποίο περιγράφονται έθιμα, παραδόσεις και ιστορίες 
των Βασιλικών, μια συλλογή αφηγήσεων και μαρτυριών από τον κύκλο 
Τοπικής Ιστορίας Βασιλικών, έκδοση της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς. Του παρέδωσε επίσης μία εικόνα 
του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτη. 

Μνημόνιο συνεργασίας 
για δράσεις υποστήριξης 
της νεολαίας

ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ Γ.Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΣ 

 Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, ο γ.γ. Γ. Βούτσινος και οι συνεργάτες του δήμου και της γενικής γραμματείας. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος με τον γ.γ. Γ. Βούτσινο κατά την 
υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.  

Ο Θ. Παπαδόπουλος παραδίδει στον Γ. Βούτσινο βιβλία σχετικά με την 
τοπική ιστορία του δήμου. 

...Σήμερα 
υπογράφουμε 
ένα μνημόνιο 
συνεργασίας 
με την 
ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν 
μέσω του 
οποίου ο δήμος 
προσβλέπει 

στο να 

βελτιώσει τη 
λειτουργία του 
σε ό,τι 
αφορά τους 
συγκεκριμένους 
τομείς της 
εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης, 
της διά βίου 
μάθησης και της 
νεολαίας...

“
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Θωράκιση του 
δασοκτήματος 
Ισενλή από τις 
πυρκαγιές

Αναδάσωση 3.560 
στρ. στην περιοχή των 
Βασιλικών

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Στην επεξεργασία και διαχείριση των 
υπολειμμάτων τα οποία προκύπτουν 
από τις εξυγιαντικές υλοτομίες οι οποί-

ες έγιναν και συνεχίζονται για την προστασία 
του δασοκτήματος Ισενλή από το φλοιοφάγο 
έντομο, προχωρά ο δήμος Θέρμης. Σκοπός 
αυτών των παρεμβάσεων είναι αφενός να 
αναχαιτιστεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης 
της ασθένειας που έχει καταστρέψει χιλιάδες 
δέντρα και αφετέρου να απομακρυνθούν 
από το δασόκτημα τα υπολείμματα ώστε να 
μην αποτελούν εν δυνάμει εστία έναρξης και 
εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του φλοι-
οφάγου εντόμου ο δήμος Θέρμης, ήδη από 
τον Δεκέμβριο του 2019 είχε υποβάλει προς 
το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης αίτημα Έκτακτης 
Κάρπωσης των προσβεβλημένων δέντρων για 
το δημοτικό δάσος Ισενλή. Μετά το πράσινο 
φως το οποίο έδωσε το Δασαρχείο ο δήμος 
ξεκίνησε τις εργασίες εξυγιαντικής υλοτομίας 
προκειμένου να απομακρυνθούν τα προ-
σβεβλημένα δέντρα. Οι εργασίες υλοτομίας 
έγιναν σε συνεργασία με εταιρία επεξεργα-
σίας ξυλείας, με δασικούς συνεταιρισμούς 
και δασεργάτες. Επειδή κατά τις υλοτομικές 
εργασίες προέκυψαν και συνεχίζουν να παρά-
γονται υπολείμματα (κλαδιά κ.λπ.) τα οποία 
θα παραμείνουν εντός του δασοκτήματος, 
υπήρξε επείγουσα ανάγκη για την κατάλληλη 
και ασφαλή διαχείρισή τους, προκειμένου να 
μην αποτελέσουν εύφλεκτη ύλη για τυχόν 
πρόκληση ή και εξάπλωση πυρκαγιάς. 

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Θέρμης, εκμεταλ-
λευόμενος σχετική πρόσκληση της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλ-
λοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την υποβολή αιτήσεων στήριξης 
στο πλαίσιο του Μέτρου 8: «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση 
της βιωσιμότητας των δασών” υπέβαλε πρό-
ταση για τη χρηματοδότηση των “εργασιών 
διαχείρισης υπολειμμάτων υλοτομίας έκτακτης 
κάρπωσης δημοτικού δασοκτήματος Ισενλή”. 
Η σχετική πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
του υπομέτρου 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση 
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών κατα-
στροφών και καταστροφικών συμβάντων», 
εγκρίθηκε και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται σε 274.795,44 ευρώ.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν 
αφορούν:

• τον τεμαχισμό, όπου απαιτηθεί, των μεγά-
λου μήκους υπολειμμάτων τα οποία δυσχε-
ραίνουν την απομάκρυνσή τους

• τη μεταφορά των υπολειμμάτων, τη 
συγκέντρωση και εναπόθεσή τους σε 
επιλεγμένες κατάλληλες θέσεις σε παρα-
κείμενους δρόμους ή αντιπυρικές ζώνες ή 
σε βατά σημεία εντός του δάσους, εύκολης 
πρόσβασης. 

• τον θρυμματισμό των υπολειμμάτων με 
κατάλληλο μηχάνημα (θρυμματιστής), που 
να μπορεί να θρυμματίζει εύκολα τεμάχια 
ξύλων διαμέτρου ως και 5 εκ. και το οποίο 
να διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας καθώς 
και χοάνη διασκορπισμού

• την ομοιόμορφη διασπορά, και όχι ενα-
πόθεση, του θρυμματισμένου υλικού 
εντός του δασικού χώρου και με αυστηρή 
απαγόρευση στο κατάστρωμα των δασι-
κών δρόμων ή των ζωνών ή των τάφρων 
απορροής των ομβρίων.

• Οι εξυγιαντικές – καλλιεργητικές υλοτομί-
ες της έκτακτης κάρπωσης θα γίνουν σε 
συνολική έκταση 180,61 εκταρίων.

“Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε 
το πρόβλημα με το φλοιοφάγο έντομο, ο 
δήμος Θέρμης, σε συνεργασία με το Δασαρ-
χείο Θεσσαλονίκης και την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχώρησε 
σε όλες τις ενέργειες για την προστασία των 
δασικών εκτάσεων οι οποίες ανήκουν στη 
διοικητικά του όρια. Εγκαίρως προχωράμε 
και στο επόμενο αναγκαίο βήμα, αυτό της 
απομάκρυνσης των υπολειμμάτων τα οποία 
προέκυψαν από την εξυγιαντική υλοτομία, 
ώστε να θωρακίσουμε τις δασικές εκτάσεις 
μας, απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Στο 
πλαίσιο αυτό υποβάλλαμε πρόταση η οποία 
εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται με το ποσόν 
των περίπου 275.000 ευρώ από το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης”, δήλωσε ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Έκταση 3.560 στρεμμάτων η οποία 
βρίσκεται στην περιοχή Βούζαρη 
της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών 

του δήμου Θέρμης προτάθηκε να ενταχθεί 
στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, το οποίο 
υλοποιεί το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.  Πρόκειται για ένα σχέδιο το 
οποίο έχει δεκαετή διάρκεια, έως το 2030 
και προβλέπει τη δάσωση και αναδάσωση 
συνολικής έκτασης 500.000 στρεμμάτων σε 
όλη την επικράτεια, εκτάσεις που έχουν καεί, 
αποψιλωθεί ή υποβαθμισθεί. Στις εκτάσεις 
αυτές θα φυτευτούν συνολικά περίπου 30 
εκατομμύρια πιστοποιημένα δέντρα και η 
χρηματοδότηση, ύψους  310 εκατ. ευρώ θα 
είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απηύθυνε 
πρόσκληση προς τους δήμους προκειμένου, 
εάν το επιθυμούν, να εντάξουν και δικές τους, 
δημοτικές εκτάσεις προς αναδάσωση. Αντα-
ποκρινόμενος στην πρόσκληση του υπουρ-
γείου ο δήμος Θέρμης, έπειτα από σχετική 
έρευνα και διαβούλευση, υπέβαλλε πρόταση 
για ένταξη της συγκεκριμένης έκτασης στο 
εν λόγω σχέδιο. Σημειώνεται ότι ο δήμος 
Θέρμης ήταν από τους ελάχιστους δήμους 
πανελλαδικά που ανταποκρίθηκαν σε αυτήν 
την πρόσκληση του υπουργείου. 

Στη συγκεκριμένη περιοχή, συνολικής έκτα-
σης περίπου 4.200 στρεμμάτων, την οποία 
πρότεινε ο δήμος προς ένταξη στο εν λόγω 

πρόγραμμα, είχε γίνει κατά το παρελθόν ανα-
δάσωση με φύτευση κωνοφόρων δέντρων 
σε περίπου 645 στρ. Πρόκειται κυρίως για 
τραχεία πεύκη, κυπαρίσσι και αριζόνα, εκατέ-
ρωθεν της κορυφογραμμής, ακακία στα πρανή 
δρόμων, πικροδάφνη κ.λπ. Στην υπόλοιπη 
έκταση των περίπου 3.600 στρ. παρατηρού-
νται θαμνώνες, αείφυλλα και πλατύφυλλα 
δέντρα. Το υψόμετρο της υπό αναδάσωση 
περιοχής κυμαίνεται από 79 μέτρα ελάχιστο 
έως 545 μέγιστο. Σημειώνεται ότι η έκταση 
δεν περιλαμβάνεται στις προστατευόμενες 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000, ούτε 
αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής. 

Στην κορυφή του λόφου υπάρχει εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία και υποτυπώδεις εγκαταστάσεις 
δασικής αναψυχής (ξύλικοι τραπεζόπαγκοι, 
κάδοι απορριμμάτων κ.λπ.). Επίσης η κορυφή 
του λόφου χρησιμοποιείται ενίοτε και ως θέση 
απογείωσης αιωρόπτερων. Όμορο με την 
περιοχή, προς  βορειοδυτικά, είναι το φράγμα 
των Βασιλικών, με σημαντικές δυνατότητες 
αξιοποίησης για δασική αναψυχή.

Στην πρότασή του ο δήμος έθεσε και ορι-
σμένες σημαντικές προϋποθέσεις όπως η 
περίφραξη της έκτασης καθώς, στα όρια της 
υπό αναδάσωση περιοχής υπάρχουν δύο κτη-
νοτροφικές μονάδες και σε ορισμένα σημεία 
παρατηρείται υπερβόσκηση. Ζητήθηκε επίσης 
να υπάρχει φύλαξη της έκτασης καθώς και 
να γίνουν υδατοδεξαμενές για άρδευση και 
πυροπροστασία. 

Κατασκευή 
υδατοδεξαμενών
σε Καρδία και 
Τρίλοφο

Στην κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών στις 
κοινότητες Καρδίας και Τριλόφου προχωρά 
ο δήμος Θέρμης με στόχο την ενίσχυση της 
αντιπυρικής προστασίας αυτών των δύο περι-

οχών. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο δήμος 
Θέρμης κατέθεσε πρόταση για την κατασκευή αυτών 
των δύο υδατοδεξαμενών η οποία εγκρίθηκε και πρό-
κειται να χρηματοδοτηθεί με το ποσόν των 323.000 
ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
του Μέτρου 8: «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών”, στο υπομέτρο 8.3 που αφορά την «Πρόληψη 
ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Θέρμης πρόκειται να προ-
χωρήσει στην κατασκευή δύο μεταλλικών κλειστών 
υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 400 κ.μ. η κάθε μία, 
στις δασικές θέσεις «Αγία Άννα Κοτρώνι» της Κοινότη-
τας Τριλόφου και «Τσαΐρια» της Κοινότητας Καρδίας. 
Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει:

• την τοποθέτηση δύο πυροσβεστικών κρουνών.

• την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς νερού 
από παρακείμενες πηγές τροφοδοσίας προς τις 
δεξαμενές διαμέτρου Φ90 και συνολικού μήκους 
35m με τα αντίστοιχα φρεάτια.

• την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς νερού από 
τις δεξαμενές προς τους αντίστοιχους κρουνούς 
διαμέτρου Φ125 και συνολικού μήκους 770m με 
τα αντίστοιχα φρεάτια.

Η συνολική δασική έκταση που καλύπτεται με τη 
κατασκευή των υδατοδεξαμενών αυτών ανέρχεται 
στα 15.123,80 εκτάρια. 

Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων επιτυγχάνε-
ται σημαντική βελτίωση ως προς την πύκνωση του 
δικτύου των σημείων υδροληψίας και την εξασφάλιση 
σημαντικών ποσοτήτων νερού σε περιοχές στις οποίες 
τα υφιστάμενα αντίστοιχα σημεία είναι περιορισμένα 
και μικρής χωρητικότητας.  Παράλληλα επιτυγχάνεται 
η αποτελεσματικότερη και αμεσότερη επέμβαση για 
την κατάσβεση μίας ενδεχόμενης πυρκαγιάς με σημα-
ντικά διαθέσιμες ποσότητες ύδατος που θα υπάρχουν 
αποταμιευμένες στην περιοχή.

Μεταξύ των εργασιών περιλαμβάνεται και ο θρυμματισμός 
των υπολειμμάτων με κατάλληλο μηχάνημα (θρυμματιστής).

Υποχρέωση καθαρισμού 
ιδιωτικών οικοπέδων κατά 
τη θερινή περίοδο

Την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπεδικών 
χώρων ιδιοκτησίας τους από ξερά χόρτα, κλαδιά 
κ.λπ.), προκειμένου να αποφευχθούν πυρκαγιές, 
υπενθυμίζει σε όλους τους πολίτες η Αντιδημαρχία 
Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης του δήμου Θέρμης. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Αντιδημαρχίας όλοι οι δημότες – ιδιοκτήτες, 
νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός 
των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων 
από τα όριά τους, υποχρεούνται σε όλη τη διάρ-
κεια της αντιπυρικής περιόδου (από 1-5-2020 έως 
31-10-2021), να καθαρίσουν τους χώρους αυτούς 
από χόρτα, άχρηστα υλικά και σκουπίδια, καθώς 
αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους 
ίδιους χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η 
απόρριψη τσιγάρων και άλλων εύφλεκτων υλών. 
Σε περίπτωση δε, μη συμμόρφωσης των υπόχρε-
ων αναφορικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων, 
αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές 
ποινικές διαδικασίες και τα προβλεπόμενα διοι-
κητικά πρόστιμα. Η παράλειψη της υποχρέωσης 
καθαρισμού των οικοπέδων συνεπάγεται επιπλέον 
και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους, 
στο πλαίσιο του αυτεπάγγελτου καθαρισμού τους 
από τους δήμους.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Στέλιος Γκιζάρης απευ-
θύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να ανταπο-
κριθούν στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό 
των οικοπέδων τους και προσβλέπει στη συνεργασία 
των δημοτών, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει σε όλους 
ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλο-
ντος και της περιουσίας των πολιτών. Για επιπλέον 
ενημέρωση – πληροφορίε; οι δημότες μπορούν να 
απευθύνονται στο 2310478049 ή να στέλνουν μήνυμα 
στο email της υπηρεσίας: prasino@thermi.gov.gr.
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Στην υπογραφή προγραμματικής σύμ-
βασης προχώρησαν τη Δευτέρα 24 
Μαΐου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος με την αντιπεριφερειάρχη 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. Αντικεί-
μενο της σύμβασης είναι η αποκατάσταση 
της οδού Περικλέους που συνδέει τις κοι-
νότητες Τριλόφου και Πλαγιαρίου, η οποία 
παραμένει κλειστή, μετά την κατολίσθηση 
που σημειώθηκε στο κατώτερο σημείο του 
δρόμου, εξ αιτίας τις ισχυρής νεροποντής της 
21ης Μαΐου 2020. Με την παρούσα σύμβαση 
η ευθύνη όλων των διαδικασιών, μελετών 
και εργασιών για την πλήρη αποκατάστα-

ση του δρόμου περνά από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας στον δήμο Θέρμης. 
Όπως ανέφερε η κ. Πατουλίδου «η Περι-
φέρεια έχει μεν την αρμοδιότητα για την 
κατασκευή των απαιτούμενων εργασιών, οι 
Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν 
την τεχνική επάρκεια, αλλά έχουν και μεγά-
λο φόρτο εργασίας και αδυνατούν να υλο-
ποιήσουν και το συγκεκριμένο υποέργο». 
Από την πλευρά του ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε 

πως “η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην 
οδό Περικλέους είναι έργο πρώτης προτε-
ραιότητας για το δήμο Θέρμης. Μέχρι τώρα, 
στο διάστημα του ενός χρόνου τρέξαμε όλες 
τις απαραίτητες παρεμβάσεις και διαδικασί-
ες, για τον περιορισμό του φαινομένου της 
κατολίσθησης, για την ασφαλτόστρωση των 
παρακαμπτήριων εναλλακτικών διαδρομών, 
για την εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης των 
ζημιών καθώς της μελέτης για την αναζήτηση 
της βέλτιστης λύσης που είναι η κατασκευή 
γέφυρας. Με την παρούσα προγραμματική 
σύμβαση, ο δήμος αναλαμβάνει να εκτελέ-
σει ο ίδιος το έργο ώστε να αποκατασταθεί 
η κυκλοφορία στην οδό Περικλέους στο 
συντομότερο δυνατό χρόνο. Ευχαριστώ 
την Περιφέρεια για την πολύτιμη υποστή-
ριξη που μας παρείχε και μας παρέχει και 
για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης η 
οποία ανέρχεται περίπου στα 2,6 εκατ. Ευρώ”. 
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προγραμ-
ματική σύμβαση ο δήμος Θέρμης καθίσταται 
«κύριος του έργου», «φορέας ανάθεσης και επί-
βλεψης της μελέτης», καθώς και «φορέας κατα-
σκευής» του έργου. “Διευθύνουσα υπηρεσία» 
της μελέτης και του έργου είναι η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρμης, ενώ 
«προϊσταμένη αρχή» της μελέτης και του έργου, 
για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες είναι 
η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Θέρμης και 
για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες είναι 
το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θέρμης. 
Στο πλαίσιο της σύμβασης η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας αναλαμβάνει να χρηματοδοτή-
σει την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση 
των έργων, με το συνολικό ποσό των 2.666.000 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). 
Ο δήμος Θέρμης από την πλευρά του αναλαμ-
βάνει να προχωρήσει όλες τις διαδικασίες για 
την ανάθεση των μελετών, να πάρει τις απαι-
τούμενες αδειοδοτήσεις, να συντάξει και να 
εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης των έργων, 
να κινήσει τις διαδικασίες για την ανάθεση και 
εκτέλεση των έργων και να επιβλέψει την 
εκτέλεσή τους. 

Ο δήμος Θέρμης ανέλαβε το 
έργο της γέφυρας στο δρόμο 
Τριλόφου - Πλαγιαρίου

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος και η 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Β. Πατουλίδου 
υπογράφουν την προγραμματική σύμβαση. 

Στρώματα και παλιά έπιπλα πέταξαν άγνωστοι μπροστά από το 
Κέντρο Πολιτισμού Νέου Ρυσίου. 

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου Θέρμης 
απευθύνει έκκληση, για άλλη μια φορά, προς 

τους δημότες να μην εγκαταλείπουν ανεξέλεγκτα 

δίπλα σε κάδους, σε πεζοδρόμια και οπουδήποτε 

αλλού, ογκώδη αντικείμενα. Αντ’ αυτού μπορούν να 

επικοινωνούν με τον δήμο στο τηλέφωνο 2310467110 

ώστε να συνεννοούνται με την υπηρεσία η οποία είναι 

αρμόδια για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμέ-

νων, κλαδιών κ.ο.κ.

Αφορμή γι’ αυτή τη νέα υπενθύμιση αποτέλεσαν η 

απαράδεκτη εικόνα την οποία παρουσίαζε την Κυρια-

κή 16 Μαΐου 2021, ο χώρος μπροστά από το Κέντρο 

Πολιτισμού του Νέου Ρυσίου καθώς άγνωστοι κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, πέταξαν στο συγκεκριμένο σημείο 

ογκώδη αντικείμενα (στρώματα και παλιά έπιπλα κ.ά.). 

Η Διεύθυνση Καθαριότητας σε ανακοίνωσή της επι-

σημαίνει ότι “οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαρι-

ότητας πασχίζουν καθημερινά ώστε όλοι οι δημόσιοι 

χώροι να είναι καθαροί. Η συμβολή και των ίδιων 

των πολιτών -μέσα και από τη δική τους υπεύθυνη 

στάση- στην προσπάθεια αυτοί, παρά τις δύσκολες 

συνθήκες που βιώνουμε, συνιστά πέραν όλων των 

άλλων και μια έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς 

τους εργαζόμενους σε αυτόν τον δύσκολο τομέα”. 

Παράλληλα ζητά από τους δημότες, να μην κατεβάζουν 

τα σκουπίδια οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά είτε 

το πρωί είτε αργά το βράδυ για να τα παραλαμβάνει 

το απορριμματοφόρο και να μην μένουν πολλές ώρες 

στους κάδους”.

Έκκληση προς τους 
πολίτες να μην πετούν 
ανεξέλεγκτα ογκώδη 
αντικείμενα

Έκκληση

Μ ία σημαντική πρωτοβου-
λία η οποία έχει στόχο την 
προστασία του περιβάλ-

λοντος υλοποιεί ο δήμος Θέρμης. 
Από τις αρχές Ιουνίου ο δήμος έχει 
τοποθετήσει ειδικούς μεταλλικούς 
κάδους σε τέσσερα σημεία, στους 
οποίους θα συγκεντρώνονται οι 
κενές συσκευασίες από τα γεωργικά 
φάρμακα. Έως σήμερα, η πλειονότη-
τα αυτών των επικίνδυνων αποβλή-
των εγκαταλείπονταν ανεξέλεγκτα 
σε διάσπαρτα σημεία, σε αγροτικές 
περιοχές, κυρίως σε ρέματα, μολύ-
νοντας το περιβάλλον καθώς και 
τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Έπειτα από συνεννόηση με τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς ο δήμος 
Θέρμης αποφάσισε να προχωρήσει 
στην τοποθέτηση ειδικών κάδων 
στους οποίους θα μπορούν οι αγρό-
τες να συγκεντρώνουν τις κενές 
συσκευασίες από τα φυτοφάρμακα 
τα οποία χρησιμοποιούν. 

Έτσι, από την προηγούμενη εβδο-
μάδα, οκτώ ειδικοί κάδοι οι οποίοι 
είναι ασφαλισμένοι, τοποθετήθηκαν 
σε Βασιλικά, Θέρμη, Τρίλοφο και 
Κάτω Σχολάρι, ώστε οι αγρότες 
να τοποθετούν εκεί τα επικίνδυνα 
απόβλητα. Ο δήμος κάνει έκκληση 
προς τους αγρότες να φροντίζουν 
ώστε οι συσκευασίες να είναι όσο 
γίνεται πιο καθαρές κι επιπλέον, πριν 
να μπουν στους ειδικούς κάδους, να 
τοποθετούνται σε ειδικούς σάκους 
τους οποίους μπορούν να προμηθεύ-
ονται οι αγρότες από τους συνεται-
ρισμούς. Κατά την παράδοση των 
κενών συσκευασιών θα καταγρά-
φονται και τα στοιχεία του αγρότη 
που τις παραδίδει. 

Όταν γεμίζουν οι κάδοι οι κενές 
συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων 
θα παραλαμβάνονται από εξειδι-
κευμένη εταιρεία η οποία θα τις 
συσκευάζει σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στα σχετικά πρωτόκολλα, 
σε κατάλληλες συσκευασίες, και 
θα αποστέλλονται στην Γερμανία, 

σε εταιρεία η οποία διαχειρίζεται 
τέτοιου είδους απόβλητα. Στη συνέ-
χεια η γερμανική εταιρεία θα εκδίδει 
παραστατικό καταστροφής των 
επικίνδυνων συσκευασιών το οποίο 
θα αποστέλλει στο δήμο. 

Τέλος, ο δήμος, με βάση τις καταστά-
σεις παράδοσης από τους αγρότες, 
θα δίδει βεβαιώσεις σε κάθε αγρότη 
για τις συσκευασίες που παρέδωσε. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμοδί-
ων, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας 
η περιοχή του δήμου Θέρμης θα 
απαλλαγεί από περίπου δύο τόνους 
επικίνδυνων κενών συσκευασιών 
γεωργικών φαρμάκων που μέχρι 
τώρα γέμιζαν ρέματα ή εγκαταλεί-
πονταν στους κοινούς κάδους σκου-
πιδιών ή ανακύκλωσης. 

“Στόχος όλων των προσπαθειών μας 
είναι η προστασία του περιβάλλο-
ντος. Τα απόβλητα των φυτοφαρμά-
κων είναι από τα πλέον επικίνδυνα, 
γι’ αυτό, σε συνεννόηση με τους 
συνεταιρισμούς, προχωρήσαμε σε 
αυτήν την πρωτοβουλία, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους αγρότες να παρα-
δίδουν τις κενές συσκευασίες ώστε 
αυτές να μην καταλήγουν ανεξέλε-
γκτα στα ρέματα και αλλού. Καλούμε 
όλες τους αγρότες να στηρίξουν 
αυτήν την πρωτοβουλία”, δηλώνει 
ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης 
Στέλιος Γκιζάρης.  

Συσκευασίες 
φυτοφαρμάκων 
περισυλλέγει ο δήμος 
Θέρμης 

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΝΑ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΑΔΟΥΣ

Οκτώ τέτοιοι ειδικοί κάδοι έχουν τοποθετηθεί 
σε τέσσερα σημεία στο δήμο Θέρμης. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 
Ξεκίνησε  
η καταπολέμηση 
κουνουπιών μέσα στους 
οικισμούς
Ξεκίνησε την Τετάρτη 9 Ιουνίου, από την κοινότητα Πλαγιαρίου, το 
πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών το οποίο υλοποιεί ο δήμος 
Θέρμης, συμπληρωματικά προς το περιφερειακό πρόγραμμα το οποίο 
υλοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα 
καταπολέμησης το οποίο υλοποιεί ο δήμος εδώ και πολλά χρόνια, αφορά 
παρεμβάσεις αποκλειστικά εντός των οικισμών προκειμένου να καλυ-
φθούν τα κενά τα οποία προκύπτουν από την κάλυψη του περιφερειακού 
προγράμματος που εστιάζει κυρίως στις περιοχές εκτός των οικισμών. Οι 
δράσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές διότι αφενός τα παραγόμενα 
κουνούπια στον αστικό χώρο είναι ανθρωπόφιλα, που στο σύνολο τους 
παραμένουν και δραστηριοποιούνται εντός των οικισμών και αφετέρου 
ανήκουν κυρίως στο είδος Culex pipiens, που ενέχεται στη μετάδοση του 
ιού του Δυτικού Νείλου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί ο δήμος Θέρμης αφορά 
παρεμβάσεις κυρίως σε σπίτια τα οποία έχουν ενεργούς βόθρους, σε 
αυλές στις οποίες εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, αλλά 
και φρεάτια, υδατοσυλλογές και νεροκρατήματα κάθε τύπου.

Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε στάσιμα νερά και 
δεν εγκυμονούν κανέναν απολύτως κίνδυνο για ανθρώπους, κατοικίδια 
ή άλλους οργανισμούς πλην των προνυμφών κουνουπιών.

Η κύρια μέθοδος καταπολέμησης είναι η προνυμφοκτονία, η καταπολέμηση 
δηλαδή των κουνουπιών στο αρχικό στάδιο της προνύμφης, όσο ακόμη 
βρίσκονται μέσα στο νερό, πριν να προλάβουν να γίνουν έντομα. Η κατα-
πολέμηση γίνεται με τη χρήση ήπιων και φιλικών για το περιβάλλον σκευα-
σμάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί η “Οικοανάπτυξη

Α.Ε.” είναι περιβαλλοντικά ακίνδυνο, δεν σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια, 
αλλά αντιμετωπίζει τις προνύμφες μέσα από ήπιες και εντοπισμένες παρεμ-
βάσεις σε υδατικές συλλογές. Αυτό σημαίνει ότι τα θετικά αποτελέσματα 
θα φανούν σε δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του προγράμματος.

Οι οικισμοί οι οποίοι περιλαμβάνονται στο δημοτικό έργο είναι: Αγία 
Παρασκευή, Βασιλικά, Καρδία, Κάτω Σχολάρι, Λακκιά, Λιβάδι, Μονοπή-
γαδο, Νέα Ραιδεστός, Νέο Ρύσιο, Περιστερά, Πλαγιάρι, Σουρωτή. Στους 
οικισμούς αυτούς θα διενεργηθούν δύο περιφορές κατά την διάρκεια του 
καλοκαιριού, τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Εκτός από τις εφαρμογές καταπο-
λέμησης εντός αυτών των οικισμών θα γίνουν και υποδείξεις σε κατοίκους 
για την ορθή διαχείριση του νερού προκειμένου να μην δημιουργούνται 
εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης 
του προγράμματος σε κάθε οικισμό, θα αναρτώνται στο site του δήμου.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων καταπολέμησης 
τα οποία υλοποιούν ο δήμος και η περιφέρεια, προϋπόθεση είναι η συνερ-
γασία των κατοίκων, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για επεμβάσεις 
στους δικούς τους χώρους. Είναι βασικό, για παράδειγμα, έπειτα από 
βροχή να απομακρύνονται τα στάσιμα νερά από τις αυλές ή τα μπαλκόνια 
προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη κουνουπιών. Επίσης, είναι προτι-
μότερο το πότισμα να γίνεται νωρίς το πρωί, και όχι αργά το απόγευμα, 
ώστε το πλεονάζον νερό να εξατμίζεται και να μη δημιουργούνται εστίες 
αναπαραγωγής κουνουπιών. Τέλος, σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή 
αυξημένη όχληση σε κάποια περιοχή του δήμου οι πολίτες μπορούν να 
επικοινωνούν με την εταιρεία “Οικοανάπτυξη” που έχει την ευθύνη εκτέ-
λεσης των εργασιών καταπολέμησης, στο τηλέφωνο 8001124424 από τις 
9:00 έως τις 17:00, προκειμένου να ελεγχθεί η περιοχή και να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα.
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Με απόφασ η του δημοτ ι -
κού σ υμβουλίου Θέρ -
μης και  του  διοικητικού 

συμβουλίου του Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγεί-
ας (ΕΔΔΥΠΠΥ) εγκρίθηκε η δημιουργία 
ΚΕΠ Υγείας (Κέντρου Πρόληψης Υγείας) 
στο δήμο Θέρμης. Έπειτα απ’ αυτό, υπό την 
καθοδήγηση του προέδρου του δημοτικού 
Συμβουλίου, γιατρού Κωνσταντίνου Τιτέλη, 
το ΚΕΠ Υγείας του δήμου συστάθηκε και θα 
αποτελέσει μια νέα κοινωνική δομή δίπλα 
στο δημότη. Η έδρα του είναι στο χώρο όπου 
λειτουργεί το Κέντρο Διαχείρισης COVID του 
δήμου Θέρμης και σε πρώτη φάση πλαισιώ-
νεται από τους εθελοντές ενεργούς πολίτες, 
Δημήτρη Καλαϊτζίδη, Πολυχρόνη Κοντοπίδη, 
Δημήτρη Μουρατίδη και Έλενα Συντάκη. 
Με βασικό άξονα την πρόληψη και την προαγω-
γή της υγείας, στόχος του ΚΕΠ Υγείας είναι να 
παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο, τόσο στην ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, 
όσο και στην προληπτική ιατρική σε τοπικό 
επίπεδο. Επίσης είναι ο κατ’ εξοχήν θεσμός 
μέσω του οποίου οι δήμοι όλης της χώρας μπο-
ρούν να υλοποιήσουν τις προβλέψεις, τόσο 
του προγράμματος “Καλλικράτη”, όσο και του 
πρόσφατου νόμου του υπουργείου Υγείας που 
μεταφέρουν πολλές αρμοδιότητες για την 
υγεία στους δήμους (τηλεϊατρική, ηλεκτρονική 
ενημέρωση για θέματα υγείας κ.ά.).

• Συγκεκριμένα, το ΚΕΠ Υγείας του δήμου 
Θέρμης πρόκειται να προσφέρει στους 
δημότες μεταξύ άλλων:

•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πρό-
ληψη των νοσημάτων και την προαγωγή 
της υγείας, βάσει τεκμηριωμένων οδηγι-
ών (πρωτοκόλλων), που βασίζονται σε 
επίσημα πρωτόκολλα του ΕΣΥ.

•  Ενημέρωση και προσανατολισμός των 
πολιτών σχετικά με τις διαθέσιμες υπη-
ρεσίες Υγείας.

•  Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και 
προαγωγής της υγείας.

•  Οργάνωση των προληπτικών εξετάσεων 
στους δημότες.

Βασικός σκοπός των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ είναι η ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
σε θέματα υγείας και προσυμπτωματικού 
ελέγχου. Εν μέσω της πανδημίας η δια ζώσης 
ενημέρωση καθίσταται επικίνδυνη για την 
δημόσια υγεία. Έτσι, η ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών θα γίνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, μέσω προβολής βίντεο. 
Σήμερα μπορούν όλοι οι δημότες να ενημερω-
θούν σχετικά με την πρόληψη για το μελάνωμα 
μέσα από μαγνητοσκοπημένο βίντεο το οποίο 
είναι αναρτημένο στο ακόλουθο link: https://
youtu.be/8UIxX3UrPug» 

Το ΚΕΠ Υγείας στεγάζεται στο χώρο όπου λειτουργεί το Κέντρο Διαχείρισης COVID του δήμου Θέρμης. 

Συστάθηκε και ξεκινά τη 
λειτουργία του το ΚΕΠ 
Υγείας του δήμου Θέρμης

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό 

του ο δήμαρχος Θέρμης 
Θ. Παπαδόπουλος

Ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός 
των παιδιών του ΚΔΑΠμεΑ 
στο δήμο Θέρμης

Να συμμετέχουν στον εμβολιασμό κάλεσε όλους 
τους δημότες ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος. Προσερχόμενος στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, 
όπου ολοκλήρωσε και τη δεύτερη δόση του εμβολι-
ασμού του, ο κ. Παπαδόπουλος έστειλε μήνυμα προς 
όλους τους πολίτες καλώντας τους να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία εμβολιασμού, ώστε να προστατέψουν 
την υγεία των ιδίων καθώς και του οικογενειακού, 
εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους. “Η 
ολοκλήρωση της εμβολιαστικής διαδικασίας απο-
τελεί βασική προτεραιότητα, ώστε να πετύχουμε το 
πολυπόθητο ‘τείχος’ ανοσίας και να διαφυλάξουμε τη 
δημόσια υγεία. Παράλληλα θα δοθεί άμεσα η δυνατό-
τητα ασφαλούς επανεκκίνησης της οικονομίας, κάτι 
που το έχει ανάγκη η χώρα μας, αλλά και η τοπική 
κοινωνία”, υπογράμμισε ο δήμαρχος Θέρμης. 

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου από την Κινη-
τή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, ο δεύτερος εμβολιασμός των φιλο-
ξενούμενων παιδιών του ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» 
του δήμου Θέρμης. Ο εμβολιασμός έγινε στο ΚΑΠΗ 
Θέρμης και αφορούσε αποκλειστικά τα φιλοξενού-
μενα παιδιά της δομής. Τα παιδιά προσήλθαν με τους 
γονείς/κηδεμόνες τους οι οποίοι τα συνόδευσαν καθώς 
όφειλαν να συμπληρώσουν για λογαριασμό τους το 
ειδικό έντυπο για την κατάσταση της υγείας τους. Για 
την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών συνέ-
δραμε και το ειδικό λεωφορείο του ΚΔΑΠ.

Το ΝΠΔΔ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φρο-
ντίδας και Προσχολικής Αγωγής ευχαριστεί τον γιατρό 
των ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης Νίκο Παπαγρηγορίου 
για την παρουσία του στην πρώτη φάση του εμβο-
λιασμού καθώς και τον εθελοντή γιατρό Δημήτρη 
Καλαϊτζίδη ο οποίος παραβρέθηκε στη δεύτερη δόση 
των εμβολιασμών. 

Εκ μέρους του νομικού προσώπου, την υποστηρικτική 
ομάδα προς τον ΕΟΔΥ αποτέλεσαν δύο νοσηλεύτριες, 
μία κοινωνική φροντίστρια και η υπεύθυνη ψυχολόγος 
της δομής ΑΜΕΑ, η παρουσία των οποίων ήταν κατα-
λυτική στην ήρεμη και αποτελεσματική διεξαγωγή 
του εμβολιασμού και στις δύο φάσεις. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης αναγνωρίζει τις προσπάθειες 
και τα αποτελέσματα του επιστημονικού και κοινωνικού έργου 
το οποίο επιτελεί το Κέντρο Υγείας Θέρμης στους τομείς της 

πρόληψης, της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 
της στήριξης των ανασφάλιστων και των ευπαθών ομάδων, της 
εκπαίδευσης και της ενημέρωσης. Σημαντική, επίσης, υπήρξε και 
παραμένει η συμβολή του στη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας, 
παρέχοντας βοήθεια και φροντίδα προς όσους ασθένησαν από covid-19, 
συμμετέχοντας παράλληλα στον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού 
της περιοχής της ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Ο Δήμος Θέρμης στάθηκε πάντοτε αρωγός στις προσπάθειες που κατα-
βάλλουν οι εργαζόμενοι και η διεύθυνση του Κ.Υ. Το ίδιο έπραξε και 
κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της σοβαρής υγειονομικής κρίσης, 
προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια. Παράλληλα, υπέβαλλε αιτήματα 
και προχώρησε σε παρεμβάσεις προς την αρμόδια 4η Υγειονομική Περι-
φέρεια, ζητώντας την ενίσχυση του Κ.Υ. σε υγειονομικό και μη προσωπικό 
καθώς και την κάλυψη των ελλείψεων σε εξοπλισμό. 

Κατόπιν αυτών των ενεργειών, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση 
από τη Διεύθυνση του Κ.Υ., τοποθετήθηκε ένας γιατρός, ειδικότητας ΩΡΛ 
και  τέσσερις  νοσηλευτές/τριες (συνολικά υπηρετούν είκοσι) και ένας 
διατροφολόγος. Επιπλέον, η φύλαξη του Κ.Υ. είναι σε 24ωρη βάση, όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας. Επίσης, στη γραμματεία του Κ.Υ. εργάζονται 
πέντε άτομα (από ένα παλαιότερα) και έχει ενισχυθεί το προσωπικό 
καθαριότητας με ένα άτομο κατόπιν ανάθεσης σε εργολάβο εταιρία 
καθαριότητας . 

Ωστόσο, η λειτουργία του Κ.Υ. εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές 
ελλείψεις, κάτι που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κάλυψη των αναγκών 
των κατοίκων της περιοχής που καλείται να εξυπηρετήσει, τον αριθμό 
των Περιφερειακών Ιατρείων που λειτουργεί και τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες σε Ιδρύματα και παιδιά ευπαθών κοινωνικά ομάδων από όλη 
την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ψήφισμα του 
δημοτικού 
συμβουλίου για το 
Κέντρο Υγείας Θέρμης

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης 

απαιτεί από την Κυβέρνηση 
ΑΜΕΣΑ:
1. Να στελεχωθεί το Κ.Υ. με 

το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό, 
παραϊατρικό, νοσηλευτικό 
και  βοηθητικό προσωπικό, 
ανάλογα και με τον πληθυσμό 
της περιοχής που εξυπηρετεί. 
Η στελέχωση καθίσταται 
περισσότερο αναγκαία λόγω 
της πανδημίας, αλλά και της 
λειτουργίας του Κ.Υ. ως εμβο-
λιαστικού κέντρου. 

2. Το μικροβιολογικό εργαστή-
ριο, παρότι διαθέτει ειδικό 
βοηθητικό προσωπικό, στην 
ουσία υπολειτουργεί καθώς 
δεν διαθέτει μόνιμο μικροβι-
ολόγο γιατρό και συγχρόνως 
υπάρχει πρόβλημα με την 
προμήθεια αντιδραστηρίων 
και αναλωσίμων. Γι’ αυτό 
ζητείται η άμεση τοποθέτηση 
μικροβιολόγου γιατρού. 

3. Οι ελλείψεις στο ακτινολο-
γικό εργαστήριο είναι τόσο 
σε επιστημονικό προσωπικό 
όσο και σε εξοπλισμό, όπως 
για παράδειγμα η έλλειψη 
ψηφιακού μαστογράφου 
για την έγκαιρη και αξιόπι-
στη διάγνωση και πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού. 
Απαιτείται να τοποθετηθεί 
άμεσα γιατρός ακτινολόγος 
καθώς και ο εκσυγχρονισμός 
του εξοπλισμού του εργα-
στηρίου με την τοποθέτηση 
μηχανήματος για πανοραμική 
ακτινογραφία.

4. Να πλαισιωθούν οι υπηρε-
σίες του Κ.Υ. με επισκέπτες 
ιατρούς όλων των απαραί-
τητων ειδικοτήτων. 

5. Επείγουσα προτεραιότητα 
θεωρείται η άμεση τοποθέ-
τηση γιατρού ορθοπεδικού 
και γυναικολόγου. Η τοπο-
θέτηση γυναικολόγου ζητεί-
ται και λόγω του γεγονότος 
ότι στο Κ.Υ. υπηρετούν ήδη 
πέντε μαίες οι οποίες με την 
τοποθέτηση αυτή θα μπο-
ρούν να προσφέρουν πολλά 
περισσότερα σε μια περίοδο, 
μάλιστα, που το δημογραφι-
κό ζήτημα αναγορεύεται ως 
εθνική προτεραιότητα. 

6. Στο Κ.Υ. θα πρέπει να τοπο-
θετηθούν ψυχίατρος καθώς 
και κοινωνική λειτουργός, 
δύο ειδικότητες παντελώς 
αναγκαίες , κυρίως στην 
παρούσα συγκυρία που τα 
προβλήματα ψυχικής υγείας 
και κοινωνικής συνοχής είναι 
ιδιαίτερα οξυμένα. 

7. Να περιληφθεί στη δύναμη 
του Κ.Υ. Θέρμης το Πλαγιάρι, 
ώστε να εξυπηρετείται το 
σύνολο των οικισμών του 
Δήμου από το ίδιο Κ.Υ., σε 
έναν ενιαίο σχεδιασμό και 
προγραμματισμό.

8. Το τελευταίο διάστημα έχουν 
συνταξιοδοτηθεί δύο γιατροί 
γενικής ιατρικής/παθολό-
γοι οι οποίοι θα πρέπει να 
αναπληρωθούν, όπως και 
κάθε μέλος του υγειονομικού 
ή άλλου προσωπικού που 
αποσπάται, μετατίθεται ή 
συνταξιοδοτείται. 

9. Ο Δήμος να διευθετήσει σε 
συνεννόηση με τον ΟΑΣΘ το 
πρόβλημα της συγκοινωνίας 
και μετακίνησης από και προς 
το Κέντρο Υγείας και οτιδή-
ποτε άλλο απαιτείται για  την 
ασφαλή πρόσβαση σε αυτό.

10. Αιτούμαστε την ενίσχυση της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
στα περιφερειακά ιατρεία 
και  την ίδρυση του Περιφε-
ρειακού Ιατρείου στον Τρί-
λοφο (λειτουργεί μεν, αλλά 
χωρίς την παρουσία μόνιμου 
γιατρού).

11. Άμεσα να προσληφθεί μόνι-
μο και επαρκές προσωπικό 
καθαριότητας, που να εξα-
σφαλίζει σε μόνιμη βάση την 
καθαριότητα και απολύμαν-
ση του χώρου και ιδιαίτερα 
το χώρο του εμβολιαστικού 
κέντρου.

12. Να γίνει συνάντηση του 
Δημάρχου και ολιγομελούς 
Επιτροπής του Δημοτικού 
Συμβουλίου με την Διοίκη-
ση της 4ης ΥΠΕ Μακεδονί-
ας-Θράκης που είναι υπεύ-
θυνη για την λειτουργία του 
Κέντρου Υγείας Θέρμης.

Η ενίσχυση του Τομέα Πρωτο-
βάθμιας Περίθαλψης  αποτελεί 
χρέος της Πολιτείας και απαιτεί  
ενισχυμένες αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες, στο πλαίσιο ενός 
σύγχρονου, Δημόσιου Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Θέρμης διεκδικεί 
την δωρεάν παροχή υπηρεσιών 
υγείας για όλους όσους τις έχουν 
ανάγκη, υπερασπίζεται το θεμελι-
ώδες  δικαίωμα κάθε ανθρώπου 
στην απρόσκοπτη πρόσβαση στο 
δημόσιο αγαθό της υγείας, ένα-
ντι οποιασδήποτε προσπάθειας 
καταπάτησής του και στέκεται 
στο πλευρό των εργαζομένων 
του Κ.Υ. που μοχθούν καθημερινά 
σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
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Σ το περιβάλλον του θύματος 
στρέφονται οι έρευνες της 

αστυνομίας για τον εντοπισμό του 
δράστη και την εξιχνίαση της δολο-
φονίας ενός 31χρονου Ιρανού, η 
οποία είχε γίνει τον Σεπτέμβριο 
του 2020 σε αγροτική περιοχή του 
Κάτω Σχολαρίου. Η σορός βρέθηκε 
διαμελισμένη και σε προχωρημένη 
σήψη, ενώ από την ιατροδικαστική 
εξέταση προέκυψε ότι ο θάνατος 
οφειλόταν σε εγκληματική ενέρ-
γεια. Ο άτυχος άνδρας εκτελέστηκε, 
επί τόπου, με μια σφαίρα στο κεφάλι 
όπως μαρτυρούσε το τραύμα από 
πυροβόλο όπλο που έφερε στο 
κρανίο του. Την έρευνα ανέλαβε 

το τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής 
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσ-
σαλονίκης αναζητώντας τον λόγο 
που όπλισε το χέρι του δράστη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ο δολο-
φόνος, ο οποίος πραγματοποίη-
σε το έγκλημα στην περιοχή που 
βρέθηκε το πτώμα, αναζητείται 
στο περιβάλλον του θύματος. Οι 
έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος 
Ανθρωποκτονιών εξετάζουν την 
επαγγελματική δραστηριότητα 
του Ιρανού, τόσο στη χώρα μας, 
όσο και στην πατρίδα του, ενώ το 
κίνητρο φαίνεται ότι ήταν οικονο-
μικό. Τα στοιχεία ταυτότητας του 
31χρονου έγιναν άμεσα γνωστά από 
τα έγγραφα που εντοπίστηκαν στα 
ρούχα του και διαπιστώθηκε ότι ο 
συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν 
νόμιμα στη χώρα μας, εργαζόταν και 
είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση 
ασύλου. Δεν είχε απασχολήσει τις 
αστυνομικές αρχές και δεν ήταν σεση-
μασμένος για παράνομες ενέργειες.

Το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρί-
ου 2020, ένας κάτοικος της περιοχής 
αντίκρισε κομμάτια της ανθρώπινης 
σορού σε παράδρομο της Εθνικής 
Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μου-
δανιών και ειδοποίησε την Αστυνο-
μία. Τα πρώτα στοιχεία έδειξαν ότι 
το ενδεχόμενο δολοφονικής ενέρ-
γειας συγκεντρώνει λίγες πιθανότη-
τες, ωστόσο επειδή έλειπαν μέλη 
του σώματος του άντρα, μεταξύ 
των οποίων και το κεφάλι, η ιατρο-
δικαστής δεν μπορούσε να βγάλει 
ασφαλή συμπεράσματα. Ύστερα 
από έρευνα σε ακτίνα περίπου 
δύο χιλιομέτρων, αστυνομικοί του 
Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής 
εντόπισαν του υπόλοιπα μέρη του 
σώματος τα οποία διασκορπίστη-
καν με τη συνδρομή ζώων. Όταν 
βρέθηκε το κρανίο διαπιστώθηκε 
ότι ο άνδρας εκτελέστηκε με μια 
σφαίρα στο κεφάλι και ξεκίνησε 
η προανάκριση για την εξιχνίαση 
της ανθρωποκτονίας. 

Εξυχνίαση αξιόποινων πράξεων από 
το Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης

Σ την εξυχνίαση μιας σειράς αξιόποινων 
υποθέσεων προχώρησαν αστυνομικοί 

του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης, έπειτα 
από ενδελεχή έρευνα. Συγκεκριμένα, εξι-
χνιάστηκαν 16 κλοπές σε εταιρεία αποθή-
κευσης και διανομής οινοπνευματωδών 
ποτών, η οποία εδρεύει στη Βιομηχανική 
Περιοχή Θέρμης, οι οποίες έγιναν κατά την 
περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος 2020, όσο ήταν 
σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας 
και κατά τις οποίες οι δράστες με διαφορε-
τική κάθε φορά σύνθεση απέσπασαν από 

τους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας εμπορεύματα αξίας άνω των 
50.000 ευρώ. Σε βάρος των δραστών εκ των οποίων ταυτοποιήθηκαν 
τέσσερεις ημεδαποί ηλικίας 54, 20, 53 και 35 ετών και αναζητείται ακόμα 
μικρός αριθμός αγνώστων συνεργών τους, σχηματίσθηκε δικογραφία 
για κλοπή εμπορευμάτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η οποία υποβλήθηκε 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Επίσης εξιχνιάσθηκαν πλήρως οι διακεκριμένες φθορές και η καταστροφή 
της ελληνικής σημαίας, οι οποίες έγιναν παραμονές της Εθνικής Επετείου 
25ης Μαρτίου 2021, στο χώρο του 3ου γυμνασίου Θέρμης, στη θέση Απο-
θήκες της Θέρμης. Δράστες όπως προέκυψε ήταν δυο ανήλικοι 14 ετών, οι 
οποίοι ομολόγησαν τις πράξεις τους, ενώ αποκαταστάθηκαν πλήρως στο 
σύνολο τους οι φθορές που προκλήθηκαν με την καταβολή των απαιτού-
μενων δαπανών. Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες είχαν μπει στο 3ο γυμνάσιο 
έσπασαν δύο παράθυρα, κατέβασαν και έσκισαν την ελληνική σημαία, 
κατέστρεψαν προστατευτικά στρώματα γυμναστικής στις κολώνες του 
γηπέδου μπάσκετ και αναποδογύρισαν ζαρντινιέρες και κάδους απορρι-
μάτων, ενω άφησαν ανοιχτές βρύσες στο χώρο του σχολείου. Η σχετική 
δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 
Τέλος, εξιχνιάσθηκε κλοπή αλυσίδας από ηλικιωμένη η οποία έγινε στις 19 
Απριλίου 2021 στην Σουρωτή όταν ημεδαπή δράστις την πλησίασε και με 
διάφορες προφάσεις, αγκαλίαζοντας την της αφαίρεσε από το λαιμό μια 
αλυσίδα με χρυσό σταυρό, αξίας περίπου 300 ευρώ. Η δράστις αναγνω-
ρίσθηκε από το θύμα της, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία 
η οποία  υποβλήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΣΤΟ 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Οι δύο ανήλικοι κατέστρεψαν και την 
ελληνική σημαία του 3ου γυμνασίου 
Θέρμης. 

Κ. Σχολάρι: Στο περιβάλλον του θύματος
αναζητείται ο δράστης

ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΘΥΜΑ 31ΧΡΟΝΟ ΙΡΑΝΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020 Γενοκτονία

Τη μνήμη των θυμάτων 
τίμησε το Σωματείο 
Παναγία Σουμελά 
Δήμου Θέρμης
Τρισάγιο καθώς και επιμνημόσυνη 

δέηση πραγματοποίησε το Σωματείο 

“Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης”, 

στη μνήμη των θυμάτων της Γενο-

κτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 22 Μαΐου, 

τελέστηκε τρισάγιο στο Μνημείο 

Γενοκτονίας στην κεντρική πλατεία 

της Θέρμης. Στην εκδήλωση παρα-

βρέθηκε αντιπροσωπεία χορευ-

τών και μελών της χορωδίας του 

Σωματείου. Την επομένη, Κυριακή 

23 Μαΐου, αμέσως μετά τη Θεία Λει-

τουργία, τελέστηκε επιμνημόσυνη 

δέηση στον Ι. Ναό Αγίου Νικολά-

ου Θέρμης στη μνήμη των θυμά-

των της Γενοκτονίας, στο πλαίσιο 

της οποίας ο πρωτοπρεσβύτερος 

π.Κωνσταντίνος Σαμανίδης εκφώνη-

σε λόγο, αφιερωμένο στην επέτειο 

της Γενοκτονίας. Στις εκδηλώσεις 

παραβρέθηκε ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Ξ εκίνησε από τις 26 Απριλίου 2021 και 
ολοκληρώνεται έως τις 10 Ιουνίου 
2021 η διαδικασία της προανάρτη-

σης κτηματολογικών στοιχείων για όσους 
δήλωσαν την ακίνητη περιουσία τους σε 
περιοχές δήμων της περιφερειακής ενότητας 
Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στις 
παρακάτω κοινότητες του δήμου Θέρμης: 
Αγίου Αντωνίου (Αγ. Αντώνιος, Μονοπήγαδο), 
Κάτω Σχολαρίου, Λιβαδίου, Περιστεράς και 
Σουρωτής, που περιλαμβάνει το αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας των δηλώσεων οι οποίες 
υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλ-
λέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.

Μέσω της ηλεκτρονικής προανάρτησης, οι 
ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών, οι οποίοι θα 
λάβουν ατομικά τις σχετικές ενημερώσεις, 
μπορούν, μέχρι την 10η Ιουνίου 2021, να 
διορθώσουν εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, 
τυχόν λάθη στην καταγραφή της ακίνητης 
περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.

Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, 
www.ktimatologio.gr, για 45 ημέρες, οι δικαι-
ούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του 
taxisnet, έχουν πρόσβαση στην καταγραφή 
των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής 
απεικόνισης των ακινήτων τους.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να 
ελέγξουν:

• Την περιγραφή και τη νομική πληροφο-
ρία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός 
Πίνακας)

• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτημα-
τολογικό Διάγραμμα)

Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, 
δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εφόσον δεν συμφωνούν με κάποια από 
τα στοιχεία αυτά, έχουν δικαίωμα να υπο-
βάλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων 
έως τις 10 Ιουνίου, είτε αποστέλλοντας την 
αίτηση επανεξέτασης στοιχείων με email 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση thessktima.
entupa@gmail.com, είτε κατόπιν ραντεβού 
στο Γραφείο Κτηματογράφησης, λαμβάνοντας 
υπόψη όλους τους σχετικούς περιορισμούς 
λόγω της πανδημίας.

Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο 
Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους 
έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ηλε-
κτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο 
τοπικό γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν 
ραντεβού. Μετά τις διορθώσεις της προ-
ανάρτησης, θα ακολουθήσει η διαδικασία 
της ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι 
θα ενημερωθούν εκ νέου. Μετά την ολο-
κλήρωση της προανάρτησης, την εξέταση 
των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που 
θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των 
κτηματολογικών πινάκων, θα ακολουθήσει 
η διαδικασία της ανάρτησης.

Η συμμετοχή όλων στη διαδικασία της προα-
νάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς 
με αυτήν εξασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα 
που δηλώθηκαν θα καταγραφούν σωστά στο 
Κτηματολόγιο και θα αποφευχθεί άσκοπη 
ταλαιπωρία στο μέλλον.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310546486- 
2310518823 και στην ιστοσελίδα www.
ktimatologio.gr 

Υποβολή Αιτήσεων στο thessktima.entupa@
gmail.com

Διεύθυνση γραφείου κτηματογράφησης: 26ης 
Οκτωβρίου 90, Κτίριο Porto Center, Τ.Κ.54627, 
Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρα-
σκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-
20.00 

Ξεκίνησε η προανάρτηση 
στο Κτηματολόγιο σε 
περιοχές του δήμου

ΑΦΟΡΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ, Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ, ΛΙΒΑΔΙ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΟΥΡΩΤΗ

Εργασίες ασφαλτόστρωσης 
σε αγροτικούς δρόμους του 
δήμου Θέρμης
Τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρό-
μων οι οποίες εξελίσσονται σε διάφορες κοινότητες 
του δήμου Θέρμης επιθεώρησε στο τέλος Απριλίου ο 
δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Στόχος αυτών 
των παρεμβάσεων είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση 
σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 
περίπου 1,7 εκατ. ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” και αφορά τα αγρο-
κτήματα Αγίας Παρασκευής, Βασιλικών, Σουρωτής, 
Νέας Ραιδεστού, Θέρμης, Νέου Ρυσίου, Ταγαράδων, 
Καρδίας, Τριλόφου και Πλαγιαρίου. 

Ειδικότερα, στην κοινότητα Νέας Ραιδεστού όπου 
βρέθηκε ο δήμαρχος Θέρμης, εργασίες ασφαλτόστρω-
σης πραγματοποιήθηκαν στην οδό Μακεδονομάχων, 
έως τη σύνδεσή της με την εθνικό οδό Θεσσαλονίκης 
– Πολυγύρου, σε μήκος περίπου τριών χιλιομέτρων. 

Εθελοντική αιμοδοσία 
στον Τρίλοφο
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στην εθε-
λοντική αιμοδοσία την οποία συνδιοργάνωσαν η 
Κοινότητα Τριλόφου και ο Σύλλογος Εθελοντών Ανα-
νηπτών. Στη διάρκεια της αιμοδοσίας η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 21 Απριλίου από κλιμάκιο του νοσο-
κομείου “ΑΧΕΠΑ”, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Τριλόφου, 
συγκεντρώθηκαν 35 φιάλες αίματος. Το Κέντρο 
Αίματος του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ευχαρίστησε την πρόεδρο 
της κοινότητας Κατερίνα Λιόλιου και τα μέλη του Συλ-
λόγου Εθελοντών Ανανηπτών και με σχετική επιστολή 
του συγχαίρει για την άρτια οργάνωση της εθελοντικής 
αιμοδοσίας. Στην ευχαριστήρια επιστολή του ΑΧΕΠΑ 
επισημαίνεται επίσης ότι επιπλέον του αρχείου των 
δοτών ολικού αίματος, τόσο η Κοινότητα όσο και τα 
μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμβάλουν και στη 
δημιουργία αρχείου δοτών αιμοπεταλιαφαίρεσης 
(μόνο δότες ηλικίας κάτω των 50 ετών). Επίσης, όσοι 
επιθυμούν να γίνουν δότες μυελού των οστών και 
είναι ηλικίας κάτω των 45 ετών, μπορούν να ενη-
μερωθούν από την ιατρό Μαρία Χατζηκύρκου και 
να εγγραφούν, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα 
αιμοδοσίας του ΑΧΕΠΑ. Σημειώνεται ότι κατά την 
αιμοδοσία τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού και προστασίας 
της υγείας των αιμοδοτών.
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ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“Τέχνη και Εφήμερο” 
και φέτος στο Λιβάδι

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διοργανώνει 
και φέτος, όπως κάθε δύο χρόνια, στο Λιβάδι του 
δήμου Θέρμης, ένα τετραήμερο εργαστήριο καλλι-
τεχνών, στο οποίο οι συμμετέχοντες δημιουργούν 
έργα τέχνης, χρησιμοποιώντας υλικά που συλλέγουν 
από τη γύρω περιοχή. Μόνιμο θέμα της δράσης είναι: 
Τέχνη και Εφήμερο. Στη φετινή διοργάνωση, σεβό-
μενοι τις υγειονομικές συνθήκες και πρωτόκολλα, 
θα στερηθούμε τις χαρές της συγκατοίκησης, των 
ομαδικών γευμάτων και οινοποσιών και των εκπαι-
δευτικών δράσεων. Ο κάθε καλλιτέχνης θα μπορεί 
να επισκέπτεται τον χώρο -κατόπιν συνεννόησης 
με τον διοργανωτή-, θα δημιουργεί το έργο του στη 
διάρκεια της μέρας και θα αποχωρεί. Θα μπορεί να 
συνεχίσει μ’ αυτό τον τρόπο όσες μέρες χρειαστούν 
για την ολοκλήρωση του έργου του. Τα εγκαίνια και η 
ξενάγηση στα έργα τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί 
ήταν την Κυριακή 26 Ιουνίου. Νωρίτερα, την Παρα-
σκευή 25 Ιουνίου ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής 
φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 
Α.Π.Θ., Άρης Στυλιανού, έδωσε διάλεξη στο σχολείο 
του Λιβαδίου με θέμα «Το Εφήμερο στη Φιλοσοφία 
και στην Τέχνη». Την επομένη, 26 Ιουνίου τα παιδιά 
του χωριού συμμετείχαν σε εικαστικά παιχνίδια στη 
φύση, με την επίβλεψη της Στεφανίας Πατρικίου και 
της Ελεάννας Μπάρμπα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ‘Το Λιβάδι του Εφή-
μερου’, θα γίνει στο σχολείο του Λιβαδίου η έκθεση 
«Artists’ Books: (1821-2021) Фёдор Достоевский» 
με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβα-
δίου. Συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα, τα 
Βαλκάνια και τη Ρωσία. Η έκθεση διοργανώνεται 
με αφορμή την επέτειο για τα 200 χρόνια από τη 
γέννηση του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι. Η διάρκειά της θα είναι από 8 έως 16 
Αυγούστου, με την τελετή εγκαινίων να έχει οριστεί 
την Παρασκευή 13 Αυγούστου, στις 7μ.μ.

Εκτάκτως για φέτος οι εργασίες των καλλιτεχνών 
μπορούν να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν ολό-
κληρο το καλοκαίρι, μέχρι την Κυριακή 29 Αυγούστου. 
Τη μέρα εκείνη, στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει FLUXUS 
περφόρμανς στο χωράφι, που θα περιλαμβάνει 
φύτευση των φακέλων από τις αποστολές των 
έργων της FLUXUS mail art, μαζί με την φύτευση 
200 σπόρων κρεμμυδιού και σκόρδου, όσοι δηλαδή 
και οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Θα ακολουθήσει 
ομαδικό καθάρισμα κρεμμυδιών, που θα συμβολίζει 
το κλάμα για την κακή μας μοίρα και κρέμασμα σκόρ-
δων στα δέντρα για τον εξορκισμό της κακοτυχίας! 
Τέλος θα παίξουμε μουσική και θα ζεστάνουμε τους 
ουρανίσκους μας με τσίπουρο. Όλοι οι FLUXUS χωρά-
νε, κανένας δεν περισσεύει! Οι δράσεις γίνονται σε 
συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου και 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδιωτών.

Στο Erasmus+ το 3ο Νηπιαγωγείο 
Τριλόφου 

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 
τριήμερη εκπαιδευτική δράση στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

όπου συμμετέχει το 3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου, με 
την φιλοξενία των εκπαιδευτικών από Νηπιαγωγείο 
Maya the Bee στην Πίλα της Πολωνίας και το Escola 
Pla de Girona στη Χιρόνα της Ισπανίας. Το πρόγραμμα 
που έχει τίτλο «Difficult topics in good fan-education 
in the future», έχει αρχίσει το Νοέμβριο του 2019 και 
θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Η κάθε χώρα 
έχει αναλάβει ένα μέρος της πρακτικής, αλλά και της 
επιμόρφωσης των άλλων χωρών. Δίνεται προτεραιό-
τητα στα μαθηματικά, την επιχειρηματικότητα, τις νέες 
τεχνολογίες, τη ρομποτική και τη μέθοδο CLIL. Η Ελλάδα 
και συγκεκριμένα το 3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου, έχει 
αναλάβει το κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής 
και της εκπαίδευσης με υλικό της Lego. Για το σκοπό 
αυτό αγοράστηκαν, με χρήματα του προγράμματος, 
ψηφιακός εξοπλισμός, διάφορα ρομπότ κατάλληλα 
για αυτή την ηλικία (όπως π.χ. ozobot), υλικό της 
Lego (όπως π.χ. Coding Express) και ένα διαδραστικό 
χαλί με εκπαιδευτικά προγράμματα και παιχνίδια, η 
αγορά του οποίου χρηματοδοτήθηκε κατά 25% από 
τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Θέρμης και 75% από 
το πρόγραμμα Erasmus+.

Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής 
συνάντησης παρατέθηκε γεύμα εκ μέρους του Δήμου 
όπου παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος 
Αποστόλου, ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μαυρίδης, η 
συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Αναστασία Τσαβδάρη, η προϊσταμένη Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων Παρθένα Τριανταφυλλίδου και η πρόεδρος 
της Σχολικής Επιτροπής Ευαγγελία Κούτρη.

• έως  25  Ιουνίου  
Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή 
Ώρες:  18:00 έως 21:00

• Από 28 Ιουνίου έως 7 Αυγούστου 
Ημέρες: Δευτέρα έως Σάββατο 
Ώρες:  18:30 έως 21:30

• Από 23 Αυγούστου έως 24 
Σεπτεμβρίου,  
Ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή 
Ώρες:  18:00 έως 21:00

Η πρόσβαση για τα παιδιά και τους συνο-
δούς θα είναι ελεύθερη κατά τις απογευ-
ματινές ώρες, τηρώντας όλα τα μέτρα 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

Κύριος σκοπός της λειτουργίας του 
Πάρκου είναι η γνωριμία των μαθητών 
5 έως 12 ετών  με τους κανόνες οδικής 
ασφάλειας και η συμμετοχή τους σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσα 
από τις οποίες θα ευαισθητοποιηθούν 
και θα αντιληφθούν τη σπουδαιότητα 
της κυκλοφοριακής αγωγής.

Τα σχολεία που επιθυμούν να επισκε-
φθούν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγω-
γής μπορούν, κατόπιν ραντεβού, να 
προγραμματίσουν την επίσκεψή τους 
κατά τις πρωινές ώρες. Για τα ραντεβού 
μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφω-
να 2313071042 και 2313300765, από τις 
8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. 

Την εκπαιδευτική διαδικασία η οποία 
θα υλοποιείται κατά τις επισκέψεις 
των σχολείων έχει αναλάβει η ACTIVE 
HELLAS ΚΟΙν.Σ.Επ. η οποία εξειδικεύεται 
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. 
Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση περιλαμ-
βάνει γενική παρουσίαση των κανόνων 
κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, 
παρουσίαση των δομικών στοιχείων του 
ΠΚΑ, εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλο-
φορία πεζών και οχημάτων (ποδηλάτων 
– αυτοκινήτων), πρακτική εξάσκηση 
και τέλος την αξιολόγηση των μικρών 
μας φίλων. Η εκπαιδευτική διαδικασία 
γίνεται βιωματικά, από  εκπαιδευμένο 
προσωπικό και με τη χρήση πλήρως 
ανανεωμένου μηχανοκίνητου εξοπλι-
σμού (ολοκαίνουργια μικρά ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα- ποδήλατα, κράνη και 
πολλά άλλα. Επιδίωξη του Δήμου είναι 
το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής να 
επιτελέσει το ρόλο του προάγοντας την 
οδική συνείδηση και προσφέροντας 
στα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια για 
ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον.

Άνοιξε ξανά τις πύλες του
το Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής του δήμου Θέρμης 

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σ τη διάθεση των δημοτών και κυρίως των παιδιών είναι 
και πάλι το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του δήμου 

Θέρμης από τα μέσα Ιουνίου. Την επαναλειτουργία του Πάρκου 
ανακοίνωσε η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολι-
τισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Πολιτικής. Οι απογευματινές 
ώρες λειτουργίας του Πάρκου για το Καλοκαίρι 2021 θα είναι: 

Τρέχει και το 
πρόγραμμα 
«Καλοκαιρινή 
Δημιουργική 
Απασχόληση για 
Παιδιά» της ΔΕΠΠΑΘ

Ξ εκίνησε τη Δευτέρα 28 Ιου-
νίου και θα διαρκέσει έως 
την Παρασκευή 30 Ιουλίου, 

το πρόγραμμα για  την «Καλοκαιρινή 
Δημιουργική Απασχόληση για Παι-
διά» ηλικίας 5-12 ετών, το οποίο υλο-
ποιεί, όπως κάθε χρόνο, η Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του 
Δήμου Θέρμης. Το πρόγραμμα θα 
υλοποιείται από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή και ώρες 08.00 π.μ. έως 16.00 
μ.μ., στα Κέντρα Πολιτισμού Τριαδίου 
και Νέας Ραιδεστού. Το κόστος συμ-
μετοχής ανέρχεται σε δώδεκα ευρώ 
το παιδί ανά βδομάδα. Για δύο ή τρία 
παιδιά ή και περισσότερα (αδέρφια) 
που θα συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται 
σε οκτώ ευρώ το παιδί ανά βδομάδα. 
Όσοι γονείς επιθυμούν τη συμμετοχή 
των παιδιών τους στην προανα-
φερόμενη δράση, παρακαλούνται 
όπως συμπληρώσουν τη σχετική 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της 
Επιχείρησης www.deppath.gr) στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης και στο 
Κέντρο Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού. 
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε 
από  την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 
και θα γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Προγράμματος, εφόσον 
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Τα παιδιά θα προσέρχονται την 
πρώτη ημέρα κάθε εβδομάδας με 
υπεύθυνη δήλωση αρνητικού απο-
τελέσματος self test. Σε περίπτω-
ση μη προσκόμισης της υπεύθυνης 
δήλωσης, το παιδί δεν θα γίνεται 
αποδεκτό.

Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται: 

• στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Θέρμης: Δευτέρα – Παρα-
σκευή και ώρες 08.00 – 20.00 
(από 24 – 30/6/2021) και 
Δευτέρα – Παρασκευή και 
ώρες 08.00 – 14.00 (από 
1 – 30/7/2021 στα τηλεφ: 
2310463423,  2310461655

• στο Κέντρο Πολιτισμού Νέας 
Ραιδεστού: Δευτέρα – Παρα-
σκευή και ώρες 08.00 – 15.00, 
τηλεφ: 2310465607

Τ α «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας-Φροντίδας 
& Προσχολικής Αγω-
γής» του Δήμου Θέρμης 

υλοποιούν και φέτος το πρόγραμμα 
Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών. 
Το πρόγραμμα λειτουργεί στους 
χώρους του 2ου Δημοτικού Σχο-
λείου Θέρμης (Μανδρίτσα 2), 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου & 
στο Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων 
του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά 
ηλικίας 5-12 ετών. Το πρόγραμμα θα 
έχει διάρκεια από 28.06.2021 έως 
31.07.2021 για Βασιλικά και Τρίλοφο 
και για την Θέρμη έως 27/08/2021, 
με ωράριο λειτουργίας 07:30-15:30, 
από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ώρα 
προσέλευσης από τις 07:30 έως 
τις 09:00, με δυνατότητα πρώτης 
αποχώρησης στις 13:30. Ειδικότερα 
για το μήνα Αύγουστο, θα υπάρχει 
δυνατότητα παρακολούθησης του 
προγράμματος των παιδιών από 
Βασιλικά και Τρίλοφο, στο 2ο Δημο-
τικό Σχολείο Θέρμης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμ-

μα έχουν εργαζόμενες μητέρες οι 
οποίες είναι κάτοικοι του δήμου Θέρ-
μης ή απασχολούνται αποδεδειγμένα 
σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στα διοικητικά 
όρια του δήμου. Εξυπηρετούνται 
κατά προτεραιότητα εργαζόμενες 
μητέρες μονογονεϊκών ή πολύτεκνων 
οικογενειών και στη συνέχεια γονείς 
που εργάζονται και οι δύο. Οι αιτήσεις 
άνεργων μητέρων που διαμένουν 
στο δήμο Θέρμης, θα καλυφθούν 
εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα 
θέσεων φιλοξενίας στις δομές του 
προγράμματος μετά την κάλυψή τους 
ως ανωτέρω. Αιτήσεις γονέων από 
όμορους δήμους θα καλυφθούν μόνο 
στην περίπτωση που υπάρχει διαθε-
σιμότητα θέσεων φιλοξενίας στις 
δομές και εφόσον έχουν καλυφθεί 
οι προαναφερόμενες περιπτώσεις 
γονέων του δήμου Θέρμης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί θέση 
συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα πρέ-
πει να γίνει η αίτηση όσο το δυνατόν 
συντομότερα, δεδομένου ότι εκτός 
των ειδικών κατηγοριών (μονογονε-
ϊκές και πολύτεκνες οικογένειες), θα 

τηρηθεί πρωτόκολλο εισερχομένων 
αιτήσεων έως την κάλυψη των προς 
διάθεση θέσεων ανά σχολείο.

Ειδικότερα για το φετινό καλοκαίρι, 
και προκειμένου να διασφαλιστεί στο 
μέγιστο δυνατόν, η υγεία παιδιών και 
προσωπικού και για την εξασφάλιση 
της δημόσιας υγείας, λόγω της παν-
δημίας, τα παιδιά θα προσέρχονται 
την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους 
ανά βδομάδα με υπεύθυνη δήλωση 
αρνητικού αποτελέσματος self test. 
Σε περίπτωση μη προσκόμισης της 
υπεύθυνης δήλωσης, το παιδί δεν 
θα γίνεται αποδεκτό.

Η προμήθεια των self tests για λογα-
ριασμό των παιδιών που θα συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα θα γίνει 
με δαπάνη του δήμου. Οι γονείς 
θα μπορούν να προσέρχονται την 
εβδομάδα 22-25 Ιουνίου απογευμα-
τινές ώρες (17:00-20:00) στα ΚΔΑΠ 
Βασιλικών, Τριλόφου και Θέρμης 
να παραλαμβάνουν το self test της 
πρώτης εβδομάδας. Με την έναρξη 
του προγράμματος, τα tests θα δια-
νέμονται τις πρωινές ώρες.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα 
καλοκαιρινής φύλαξης παιδιών 
από το δήμο Θέρμης

ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Δωρεάν τεστ ΠΑΠ στον 
Τρίλοφο από το Κέντρο 
Υγείας Θέρμης

Στο περιφερειακό ιατρείο Τριλόφου από την Τετάρτη 

5 Μαΐου και κάθε Τετάρτη θα γίνονται δωρεάν τεστ 

Παπανικολάου από το Κέντρο Υγείας Θέρμης. Οι 

ενδιαφερόμενες θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού 

επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2313310856. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια παραμονής τους στο Ιατρείο θα τηρού-

νται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας 

(χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων). Πρόκειται για 

μία σημαντική πρωτοβουλία καθώς ο καρκίνος του 

τραχήλου της μήτρας, είναι ο τρίτος πιο διαδεδομένος 

καρκίνος στον κόσμο και μάλιστα ο δεύτερος, μετά τον 

καρκίνο μαστού, πιο κοινός και κύρια αιτία θανάτου από 

καρκίνο στις γυναίκες των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Περίπου 200.000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο από 

τη νόσο. Περίπου 40 γυναίκες πεθαίνουν κάθε μέρα 

στην Ευρώπη από αυτόν τον τύπο καρκίνου. Το τεστ-

Παπ είναι μια από τις σημαντικότερες και πλέον 

απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις, που σώζουν 

καθημερινά χιλιάδες ζωές.

Π ρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προσφέρει η ελληνική αντιπροσωπεία 

της οργάνωσης “Γιατροί του Κόσμου”, στα ανοιχτά πολυϊατρεία της ανά την Ελλάδα, σε δομές φιλοξενίας 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε προσφυγικούς καταυλισμούς καθώς και σε δράσεις επιτόπιας παρέμβασης στο 

δρόμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, μετά την εορταστική περίοδο του Πάσχα θα λειτουργήσει στο 

πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης ιατρείο κεφαλαλγίας το οποίο θα έχει συμβουλευτικό ρόλο. Το ιατρείο πρόκειται να 

αναλάβει την υποστήριξη και συμβουλευτική των περιστατικών που υποφέρουν από χρόνια κεφαλαλγία ή κεφα-

λαλγία αδιευκρίνιστης προέλευσης. Σε περιστατικά που δεν μπορούν να μιλήσουν ελληνικά ή αγγλικά, κρίνεται 

απαραίτητη η συνοδεία διαμεσολαβητή για την ορθή λήψη του ιστορικού και τη συμπλήρωση του απαραίτητου 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται κατά την ιατρική εκτίμηση. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 231056664.1.

Συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 
Θέρμης σε συνέδριο για την ευαλωτότητα
των ηλικιωμένων

Σ το συνέδριο της Πανρωσικής Ένωσης Κοι-
νωνικών Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών 

Λειτουργών Ρωσίας - “SSOPiR” με θέμα “Η 
ευαλωτότητα των ηλικιωμένων: Ο ρόλος του 
κοινωνικού λειτουργού στην βοήθεια και την 
υποστήριξη”, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στις 29 Απριλίου 2021 συμμετείχε το Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Θέρμης, εκπροσωπώντας 
την Ελλάδα. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν 
να προβληθούν παραδείγματα δομών που 
εξυπηρετούν ηλικιωμένους από πέντε χώρες 
του κόσμου, τη Νότια Κορέα, την Ελλάδα, τις 
Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και την Αγγλία.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης παρου-
σίασε εισήγηση, αλλά και βιντεοσκοπημένο 
υλικό που βασίστηκε στην ανάδειξη της 
εμπλοκής και συνεισφοράς-συμβολής του 
Κέντρου στην υποστήριξη των ηλικιωμένων 
του δήμου Θέρμης. Ειδικότερα παρουσιάστη-
κε η περίπτωση ηλικιωμένου ατόμου, κατοίκου 
του δήμου Θέρμης, το οποίο κάνει συστη-
ματική χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου 
Κοινότητας για υποθέσεις που αφορούν τόσο 
την υποβολή αιτήσεων και διεκπεραίωση 
λοιπών γραφειοκρατικών ενεργειών, όσο 
και στην παροχή υποστήριξης και παροχής 
Κοινωνικής Συμβουλευτικής. Το υλικό που 
παρουσιάστηκε ήταν οπτικοακουστικό με 
αναπαραγωγή βίντεο, το οποίο μεταφράστηκε 
στη ρώσικη γλώσσα από τους διοργανωτές.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή του Κέντρου 
Κοινότητας Δήμου Θέρμης στο συνέδριο 
εξασφαλίστηκαν όλοι οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις που προβλέπει ο ευρωπαϊκός 

κανονισμός της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και πραγματοποιήθηκαν όλες οι  
νόμιμες ενέργειες-διαδικασίες. Υπογράφηκαν 
οι απαραίτητες συμβάσεις συνεργασίας, 
τόσο μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και της 
Ρωσικής Ένωσης όσο και μεταξύ του Κέντρου 
Κοινότητας και του ωφελούμενου ατόμου, 
το οποίο συναίνεσε για την συμμετοχή του 
στην εν λόγω διαδικασία.

Όσον αφορά στον διοργανωτή του συνε-
δρίου, η ένωση  “SSOPiR” είναι μια ρωσική 
δημόσια οργάνωση που ενώνει κοινωνικούς 
λειτουργούς, κοινωνικούς εκπαιδευτικούς, 
ειδικούς κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεις, 
ιδρύματα, και δημόσιες ενώσεις κοινωνικού 
ενδιαφέροντος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
Στόχος της ένωσης είναι η κοινωνική υπο-
στήριξη και προστασία του πληθυσμού, ενώ 
προασπίζεται τα δικαιώματα όλων των εργα-
ζομένων σε κοινωνικές δομές της Ρωσίας και 
της Κοινωνικής Εργασίας. Ιδρύθηκε το 1989 
και με το πέρασμα των ετών, τις πολιτικές 
εξελίξεις της χώρας και την κατάρρευση 
της ΕΣΣΔ, φτάνει με τη σημερινή του μορφή 
και σύνθεση, να αποτελεί βασικό φορέα 
διαβούλευσης των κοινωνικών ζητημάτων 
που προκύπτουν στη χώρα.

Το κέντρο Κοινότητας επιδιώκει αλλά και συμ-
μετέχει ενεργά σε τέτοιου είδους συνεργα-
σίες, γιατί μέσω αυτών προκύπτουν γνώσεις 
και καλές πρακτικές, οι οποίες βοηθούν στην 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών στους πολίτες του δήμου Θέρμης. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η ΠΑΝΡΩΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΟΥΤΟΥΡΓΩΝ ΡΩΣΙΑΣ - “SSOPIR”

Παροχή ιατρικής
συμβουλευτικής

από τους Γιατρούς
του Κόσμου

Το   γραφείο Αγροτικής Πολιτικής και Ανάπτυ-
ξης του δήμου Θέρμης ενημερώνει τους 

αγρότες ότι έγινε προδημοσίευση η οποία αφορά την 
3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης 
προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020». Στο πλαίσιο υλοποί-
ησης του συγκεκριμένου υπομέτρου προβλέπεται η 
παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε 
νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικί-
ας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική 
απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως 
αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών 
είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων µέσω της ηλικιακής ανανέωσης και 
της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που µε το 
πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια 
και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στην προδημοσίευση αναγράφονται συνοπτικά τα 
βασικά χαρακτηριστικά επιλεξιμότητας που θα πρέ-
πει να πληρούν οι δικαιούχοι του Προγράμματος, τις 
δεσμεύσεις που πρόκειται να αναλάβουν αν επιλεγούν 
καθώς και το ύψος της ενίσχυσης που αναλογεί σε 
κάθε δικαιούχο ανά περίπτωση.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν 
από την ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης www.minagric.gr. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν 
με το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης 
του δήμου Θέρμης στο τηλέφωνο 2396330032 ή 
το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο τηλέφωνο 
2313330320.

Υποβολή αιτήσεων στο 
πρόγραμμα για την 
“εγκατάσταση νέων 
αγροτών”

Στην παγκόσμια δράση της WWF για τη σωτηρία της 
γης συμμετείχε  το 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης

Πρόγραμμα συμβουλευτικής για ανέργους 
αλλά και εργαζόμενους      

Με κεντρικό σύνθημα “Με ένα κεράκι για ευχή να 
σώσουμε αυτήν τη Γη…”,  παιδιά, εκπαιδευτικοί 

και γονείς από 14 νηπιαγωγεία της χώρας συμμετείχαν 
στην Παγκόσμια δράση που διοργανώνει το Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση της WWF. Στη φετινή δράση η 
οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 
συμμετείχε και το 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης. Μετείχαν 
επίσης τα νηπιαγωγεία: 100o Αθηνών, 2ο Γαργαλιάνων, 
Εκκλησοχωρίου Έδεσσας, 32ο  Θεσσαλονίκης, 1ο Ιτέας, 
8ο Καλαμάτας, Λιανοκλαδίου, Λίμνης Ευβοίας, Λουτρών 
Αιδηψού, 3ο Πανοράματος, 8ο Πολίχνης, Ωραιοκάστρου 
και 6ο Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για σχολεία τα οποία 
συμμετέχουν στο eTwinning πρόγραμμα με τίτλο «Από 
τη γη ως το φεγγάρι… και πίσω», λαμβάνοντας μέρος 
στη δράση Η Ώρα της Γης!

Η Ώρα της Γης είναι μία παγκόσμια δράση η οποία διοργανώνεται από το Παγκόσμιο Ταμείο 
για τη Φύση (WWF) μία φορά το χρόνο, στα τέλη Μαρτίου, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους, 
τις κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τους κρατικούς φορείς, να σβήνουν τον μη απαραίτητο 
ηλεκτρικό φωτισμό για εξήντα λεπτά, από τις 8:30’μ.μ. έως τις 9:30’μ.μ., ώστε να εξοικονο-
μείται ενέργεια, σε μία συμβολική κίνηση υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Η δράση αυτή για πρώτη φορά ξεκίνησε στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας το 2007, σε μία εκδήλωση 
στην οποία έσβησαν τα φώτα. Έκτοτε, έχει εξαπλωθεί και σε αυτήν συμμετέχουν περισσότερες 
από 7.000 πόλεις και κωμοπόλεις σε 187 χώρες, σε μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχε-
τικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στο φυσικό περιβάλλον.
Πέρα από αυτή τη δράση, εκπαιδευτικοί και παιδιά του 7ου νηπιαγωγείου Θέρμης συνέχισαν 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχετικές πειραματικές δράσεις με θέμα τη σπουδαιότητα 
του νερού, την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την οικονομία ρεύματος κ.ά.

Π ρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομί-
ας διοργανώνουν το Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με τους φοιτη-
τές επί πτυχίο του Προγράμματος Ειδίκευσης 
στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 
(ΠΕΣΥΠ), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).  
 
H δράση απευθύνεται σε ανέργους αλλά 
και εργαζόμενους που αναζητούν εργασία, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται για επαγγελματικό 
προσανατολισμό, επαγγελματική κινητικότητα 
ή εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Οι ενδια-
φερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσω 
εξατομικευμένων συναντήσεων να:
• μάθουν να συντάσσουν/επικαιροποιούν 

το βιογραφικό τους σημείωμα και την 
συνοδευτική επιστολή ανάλογα με την 
επιδιωκόμενη θέση εργασίας

• αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες ένταξης σε 
δίκτυο επαγγελματικών επαφών 

• εξοικειωθούν με πηγές εύρεσης εργασίας 
(ιστοσελίδες, ΟΑΕΔ, γραφεία απασχόλη-
σης κ.λπ.)

• αναπτύξουν προσωπική στρατηγική-εξα-
τομικευμένο σχέδιο δράσης

• προετοιμαστούν για τη συνάντηση και τη 
συνέντευξη με τον εργοδότη- προσομοί-
ωση συνέντευξης

• συμπληρώνουν σωστά αιτήσεις και υπεύ-
θυνες δηλώσεις για προκηρύξεις και να 
συγκεντρώνουν τα ορθά δικαιολογητικά. 

• ενημερωθούν για τις βασικές αρχές έναρ-
ξης επιχειρηματικότητας (ατομικές επιχει-
ρήσεις, μορφές επιχειρήσεων-κοινωνική 
οικονομία  κ.ο.κ.)

• ενημερωθούν για οφέλη εθελοντικής 
εργασίας

Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω της 
πανδημίας, οι συναντήσεις θα γίνουν διαδι-
κτυακά και είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να 
απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Θέρμης, Διεύθυνση: Αποστόλου & Γρηγορίου, 
Ταβάκη 28, Θέρμη 570 01, ώρες: 8.00-4.00, 
τηλέφωνο: 2313 300 739, e-mail: kentro-
koinotitas@thermi.gov.gr 
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Το  πρόγραμμα των δράσεων 

και των εκδηλώσεων τις οποί-

ες διοργανώνει ο δήμος Θέρμης 

για να τιμήσει την επέτειο των 

200 χρόνων από τη Μάχη και 

το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών 

παρουσιάστηκε στις 8 Ιουνίου σε 

συνέντευξη Τύπου στη Θέρμη. 

Την παρουσίαση έκαναν ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος, η πρόε-

δρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
“Βασιλικά 200” και πρόεδρος της 
ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά Παπαδάκη και 
ο πρόεδρος της κοινότητας των 
Βασιλικών Αστέριος Καρακώττας. 

Αναφερόμενος στην ιστορική σημα-
σία της Μάχης και του Ολοκαυτώ-
ματος των Βασιλικών ο δήμαρχος 
Θέρμης τόνισε ότι “η συμβολή 
των Μακεδόνων και ειδικότερα η 
επανάσταση της Χαλκιδικής στον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 
μπορεί να είναι λιγότερο γνωστή, 
μπορεί να μην έχει προβληθεί στο 
βαθμό που της αξίζει, ίσως επειδή 
δεν ευδοκίμησε και τελικά πνίγη-
κε στο αίμα, ωστόσο συνετέλεσε 
αποφασιστικά στην έκβαση της 
επανάστασης καθώς εγκλώβισε 
για πολλούς κρίσιμους μήνες στη 
Μακεδονία τα οθωμανικά στρα-
τεύματα, που θα μπορούσαν να 
είχαν μεταβεί στο Μοριά και να 
είχαν καταπνίξει τον αγώνα για την 
απελευθέρωση.

Εδώ, στα δικά μας μέρη, έγινε η 
μεγάλη Μάχη των Βασιλικών και η 
θυσία του καπετάν Χάψα και των 
παλικαριών του, για να ακολουθήσει 
το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών, 
τα οποία πλήρωσαν βαρύ τίμημα. 
Αυτή την ιστορία, που μέχρι σήμερα 
παραμένει ουσιαστικά άγνωστη, 
φιλοδοξεί, με τη συμπλήρωση 200 
χρόνων, να αναδείξει ο δήμος Θέρ-
μης μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο παρεμβάσεων και εκδη-
λώσεων στον μαρτυρικό τόπο των 
Βασιλικών. Χρέος δικό μας, σήμερα, 

Θ. Παπαδόπουλος: Τιμούμε τους προγόνους 
μας όπως τους αξίζει

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ‘21

που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την 
έναρξη της ελληνικής επανάστασης, είναι να 
τιμήσουμε τον αγώνα τους, την προσφορά 
τους, τη θυσία τους”. 

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος “εμείς, ως 
δήμος Θέρμης, προετοιμαστήκαμε από την 
πρώτη στιγμή γι’ αυτή την επέτειο. Αναθέσαμε 
σε μια ειδική Οργανωτική Επιτροπή το σχεδι-
ασμό των εκδηλώσεων και των δράσεων οι 
οποίες είναι δεκάδες. Με τις εκδηλώσεις τις 
οποίες έχουμε σχεδιάσει επιδιώκουμε να ανα-
δείξουμε το μέγεθος του ιστορικού γεγονότος 
της μάχης των Βασιλικών, να τιμήσουμε τα 
Βασιλικά ως πρωταγωνιστή του αγώνα κατά 
των Τούρκων το 1821 και να συμβάλουμε, 
μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, ώστε να 
μάθουν οι νέοι την ιστορία του τόπου τους, 
προκειμένου να γίνουν αντάξιοι συνεχιστές 
της πολιτιστικής κληρονομιάς τους”. 

Ο δήμαρχος Θέρμης σημείωσε ότι εκτός 
από τις δεκάδες εκδηλώσεις και δράσεις 
ο δήμος αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο 
ενέταξε στο πρόγραμμα “Ελλάδα 2021” και 
κάποιες παρεμβάσεις με στόχο την αισθητι-
κή αναβάθμιση της περιοχής. “Στο πλαίσιο 
αυτό ξεκινάμε την υλοποίηση του έργου της 
ανακατασκευής της κεντρικής πλατείας των 
Βασιλικών, στην οποία μάλιστα, θα ανεγερθεί 
και ένα καινούργιο μνημείο στη μνήμη των 
θυμάτων του 1821, το οποίο φιλοτεχνεί ο 
γλύπτης Γιώργος Τσάρας. Το έργο αυτό έχει 
συνολικό προϋπολογισμό περίπου ένα εκα-
τομμύριο ευρώ. Από αυτά, τα 600.000 θα 
τα αντλήσουμε από το πρόγραμμα ‘Ελλάδα 
2021’ στο οποίο έχουμε καταθέσει πρόταση 
για ένταξη του έργου και τα υπόλοιπα θα τα 
διαθέσει ο δήμος. Με όλες αυτές τις πρωτο-
βουλίες μας, επιδίωξή μας είναι να βάλουμε 

τα Βασιλικά στο χάρτη με τις περιοχές οι 
οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκβα-
ση της επανάστασης του ‘21. Να μάθει όλη η 
Ελλάδα το τι ακριβώς συνέβη εδώ και πόσο 
συνετέλεσε στην επιτυχία της ελληνικής επα-
νάστασης. Παράλληλα, με τις παρεμβάσεις 
μας, βελτιώνουμε την εικόνα της περιοχής, 
την κάνουμε πιο ελκυστική στους επισκέπτες 
της καθώς, εδώ τριγύρω υπάρχουν αρκετά 
μέρη, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, 
περιοχές με μεγάλη φυσική ομορφιά, που 
μπορεί να επισκεφθεί κανείς”. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσία-
σε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
“Βασιλικά 200”. Όπως εξήγησε η κ. Παπαδάκη 
οι δράσεις είναι δεκάδες και θα διαρκέσουν 
έως τον Οκτώβριο. Όπως είπε, εκτός από 
τις εκδηλώσειςέχουν προγραμματιστεί και 
πολλές παράλληλες δράσεις, όπως εκθέσεις, 
μαθητικοί διαγωνισμοί, αθλητικό τουρνουά, 
ενώ πρόκειται να λειτουργήσει και Μόνιμο 
Κέντρο Ιστορικής Πληροφόρησης καθώς 
και infokiosk, επισκέψιμα από σχολεία και 
φορείς. Παράλληλα πρόκειται να εκδοθεί 
ιστορικό βιβλίο, το οποίο επεξεργάζεται η 
επιστημονική υποεπιτροπή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοι-
νότητας Βασιλικών, Αστέριος Καρακκώτας 
τόνισε πως η τοπική κοινωνία περίμενε 200 
χρόνια για να δικαιωθεί η ιστορία του τόπου. 
«Αποτίνουμε φόρο τιμής στους προγόνους 
μας που έδωσαν τη ζωή τους, αφήνουμε όμως 
και ένα μελλοντικό αποτύπωμα υποδομών, 
δίνουμε προοπτική για το μέλλον του τόπου». 
Παράλληλα ο κ. Καρακότας υπογράμμισε 
τη μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας στις εκδηλώσεις. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, με την πρόεδρο της ΔΕΠΠΑΘ Α. Παπαδάκη και τον πρόεδρο 
της Κοινότητας Βασιλικών Α. Καρακώττα

Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε στις 9 Ιουνίου, ανήμερα της επατείου των 200 χρόνων από 
τη Μάχη των Βασιλικών, με λαμπαδηδρομία στο κέντρο των Βασιλικών από κατοίκους και 
εθελοντές. Η επίσημη τελετή έναρξης έγινε την Κυριακή 13 Ιουνίου με δοξολογία στον ιερό 

ναό Αγίου Γεωργίου των Βασιλικών, κατάθεση στεφάνων στην πλατεία και έπαρση της σημαίας 
της επανάστασης, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε πορεία μνήμης από την 
πλατεία Χάνια έως το σημείο της ιστορικής Μάχης. Το υπόλοιπο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και 
των παράλληλων δράσεων οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τον Δεκέμβριο, έχει ως εξής:

εμείς, ως 
δήμος Θέρμης, 
προετοιμαστήκαμε 
από την πρώτη 
στιγμή γι’ αυτή 
την επέτειο. 
...ώστε να 
μάθουν οι νέοι 
την ιστορία του 
τόπου τους, 
προκειμένου να 
γίνουν αντάξιοι 
συνεχιστές της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
τους.

“

“

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων
και των δράσεων

Σημαντική είναι η συμβολή των εθελοντών και των μελών των ομάδων 
Πολιτικής Προστασίας στη διοργάνωση των εκδηλώσεων

Έκθεση «1821-2021 Οι Βιβλιοθή-
κες της Μακεδονίας στην Τοπική 
Ιστορία»
7-15 Ιουνίου, 10.00-13.00 & 18.00-
21.00. Θερινό κινηµατοθέατρο Φώφης 
Πατίκα. Συλλογική έκθεση των βιβλιο-
θηκών της Μακεδονίας µε σηµαντικά 
ιστορικά γεγονότα όπως αποτυπώ-
νονται στις αφίσες των βιβλιοθηκών 
που συµµετέχουν.

Η αυλαία ανοίγει αύριο το βράδυ 
με λαμπαδηδρομία στο κέντρο των 
Βασιλικών από κατοίκους και εθε-
λοντές συνοδεία του συστήματος 
προσκόπων Θέρμης. Η επίσημη 
τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 13 Ιουνίου με δοξολογία 
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου των 
Βασιλικών, κατάθεση στεφάνων στην 
πλατεία και έπαρση της σημαίας της 
επανάστασης, την οποία υφαίνουν οι 
γυναίκες των Βασιλικών. Το απόγευ-
μα της ίδιας μέρας θα πραγματοποιη-
θεί πορεία μνήμης η οποία θα ξεκι-
νήσει από την πλατεία Χάνια και θα 
καταλήξει στο σημείο της ιστορικής 
Μάχης των Βασιλικών. 

Χορευτικά συγκροτήµατα  
26 & 27 Ιουνίου, 20.00, Πλατεία Χάνια. 
Χορευτικά συγκροτήµατα συλλό-
γων των χωριών του δικτύου της 
επανάστασης της Χαλκιδικής και του 
Πανχαλκιδικιώτικου συλλόγου.

Αθλητικό τουρνουά
3 & 4 Ιουλίου, 19.00, Γήπεδο Αετού 
Βασιλικών. Αγώνες ποδοσφαίρου 
των οµάδων των χωριών του αγώνα 
στο γήπεδο Αετού Βασιλικών. Πρωί 
και απόγευµα ή Σάββατο και Κυριακή 
αν υπάρξουν πολλές συµµετοχές.

“Σπαράγµατα Μνήµης”
4 Ιουλίου, 20.30, Θερινό Κινηµατο-
θέατρο Φώφης Πατίκα. Θεατρικό 
δρώµενο από τη Θεατρική Οµάδα 
Βασιλικών µε δραµατοποίηση πρα-
γµατικών περιστατικών της Μάχης 
και του Ολοκαυτώµατος, βασισµένη 
σε αφηγήσεις και µνήµες κατοίκων 
της περιοχής.

Το Λειβάδι στον Αγώνα
18 Ιουλίου, 20.00, Πλατεία Χάνια. 
Εκδήλωση αφιερωµένη στη συµµε-
τοχή και τη θυσία των Λειβαδιωτών 
στην επανάσταση της Χαλκιδικής και 
τη µάχη των Βασιλικών. Με την επι-
µέλεια του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
Λειβαδιωτών.

Παραδοσιακή µουσική 
18 Σεπτεµβρίου, 20.00, Πλατεία Χάνια. 
Μουσική συνάντηση µε παραδο-
σιακά συγκροτήµατα των χωριών 
της επανάστασης µε µοιρολόγια της 
περιοχής.

Όπως παλιά
18 Σεπτεµβρίου, 21.00, Πλατεία Χάνια. 
Αναβίωση παραδοσιακών γεύσεων 
από αρτοποιούς, κρεοπώλες, αγρότες 
και οινοπαραγωγούς των Βασιλικών.

Προβολή ντοκυµαντέρ
25 Σεπτεµβρίου, 20.00, Θερινό Κινηµα-
τοθέατρο Φώφης Πατίκα. Προβολή 
ντοκυµαντέρ µε θέµα τη Μάχη και το 
Ολοκαύτωµα των Βασιλικών.

Τα Βασιλικά και η ευρύτερη περι-
οχή το 1821: Ιστορία - Κοινωνία 
- Πολιτισµός
16 Οκτωβρίου, 09.00, Αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Βασιλικών. 
Επιστηµονική ηµερίδα για την ανά-
δειξη των ιστορικών, κοινωνικών και 
πολιτισµικών γεγονότων λίγο πριν και 
µετά τη Μάχη στα Βασιλικά.

Έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών 
Οκτώβριος, Αίθουσα Πολιτισµού 
και Αµφιθέατρο σχολείου. Έκθεση 
ζωγραφικής παιδιών του Νηπιαγω-
γείου και των τριών πρώτων τάξεων 
του δηµοτικού, καθώς και εικαστικών 
δηµιουργιών µαθητών όλων των 
σχολικών βαθµίδων.

Ανάπτυξη, η σύγχρονη επανάσταση 
3 Νοεµβρίου, 10.30, Αίθουσα ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου Βασιλικών. Εσπε-
ρίδα µε θέµα την επανάσταση που 
θα φέρει την ανάπτυξη. Καινοτοµία 
επιχειρήσεων, νέες καλλιέργειες, 
προώθηση παραδοσιακών προϊό-
ντων, συνεταιρισµοί και συνέργειες.

Τελετή λήξης 
12 ∆εκεβρίου, 11.00, Αίθουσα ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου Βασιλικών. Τιµητική 
εκδήλωση για τα µέλη των επιτρο-
πών, τους φορείς και τους εθελοντές. 
Απονοµές βραβείων για τους µαθητι-
κούς διαγωνισµούς. Προβολή οπτικο-
ακουστικού υλικού από τις εκδηλώ-
σεις. Απολογισµός προγράµµατος.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Κέντρο Ιστορικής Πληροφόρησης
Στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου. Εγκατάσταση και λειτουργία 
Μόνιµου Κέντρου Ιστορικής Πληρο-
φόρησης µε τη µορφή έκθεσης για 
την επανάσταση της Χαλκιδικής και 
τη Μάχη και το Ολοκαύτωµα των 
Βασιλικών.

Infokiosk
Στην πλατεία Χάψα. ∆ηµιουργία µιας 
ψηφιακής διαδραστικής εφαρµογής 
εµβαπτισµένης πραγµατικότητας µε 
περιεχόµενο σχετικό µε τη Μάχη των 
Βασιλικών και την συµβολή της στην 
Επανάσταση του 1821. Η εφαρµογή 
θα εµφανίζει ένα διαδραστικό παιχνί-
δι κατανόησης, µε τη µορφή quiz, που 
θα απευθύνει ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών στους θεατές.

Έκδοση Ιστορικού Βιβλίου 
Έκδοση βιβλίου το οποίο θα συγκε-
ντρώνει όλα τα ιστορικά στοιχεία 
της Μάχης και του Ολοκαυτώµατος 
των Βασιλικών και θα αποτελέσει 
έγκυρη βάση τεκµηρίωσης για τους 
ιστορικούς, τους µελετητές και τους 
εκπαιδευτικούς.

vasilika200.gr 
∆ηµιουργία ιστότοπου που θα 
λειτουργήσει ως κέντρο ιστορικής 
αναφοράς της Μάχης των Βασιλικών, 
πληροφορίες  για το πρόγραµµα των 
εκδηλώσεων, τις συµµετοχές και τα 
αποτελέσµατα των διαγωνισµών.

Η σηµαία της επανάστασης 
Οι γυναίκες των Βασιλικών υφαίνουν 
σε παραδοσιακό αργαλιό την αυθε-
ντική σηµαία της επανάστασης.

Μαθητικός διαγωνισµός 
δηµιουργικής γραφής 

Οι µαθητές γνωρίζουν τη Μάχη των 
Βασιλικών ως κοµµάτι της ιστορίας 
τους και της εθνικής τους συνείδησης, 
αναδεικνύουν το ιστορικό γεγονός 
και τη σηµασία του και εκφράζονται 
βιωµατικά για τα ιδανικά της ελευθε-
ρίας και της δηµοκρατίας αλλά και την 
ευθύνη της προάσπισής τους. Αφορά 
τους µαθητές των Λυκείων, των 
Γυµνασίων και των τριών µεγαλύτε-
ρων τάξεων του ∆ηµοτικού όλων των 
σχολείων του ∆ήµου Θέρµης.

Η επανάσταση µε τα µάτια των 
παιδιών 
Οι µαθητές των νηπιαγωγείων και 
των τριών πρώτων τάξεων του 
∆ηµοτικού  αποτυπώνουν ζωγραφί-
ζοντας τη δική τους αντίληψη για την 
ελευθερία.

Η ελευθερία στην τέχνη  
Με αφορµή τη Μάχη και τον αγώνα 
για την ελευθερία, µαθητές όλων των 
εκπαιδευτικών βαθµίδων δηµιουρ-
γούν ελεύθερα εικαστικά έργα.

Graffiti
Στον εξωτερικό τοίχο του θερινού 
Κινηµατοθέατρου Φώφης Πατίκα . 
Graffiti µε θέµατα από τη Μάχη και το 
Ολοκαύτωµα.

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Για όλες τις πληροφορίες 
καθώς και οπτικό υλικό σχετικά με τις εκδηλώσεις όπως και πλούσιο ιστορικό 
υλικό είναι αναρτημένο στο site της διοργάνωσης  www.vasilika200.gr
   Βασιλικά 200 χρόνια
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Με λαμπρότητα 
έγινε η επίσημη 
έναρξη των 
εκδηλώσεων 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ, 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, ΠΟΡΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με την 
τήρηση όλων των προβλεπόμενων 
μέτρων σχετικά με τον περιορισμό 
της πανδημίας πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 13 Ιουνίου η επίση-
μη έναρξη των εκδηλώσεων για 
τα 200 χρόνια από τη Μάχη και 
το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών. 
Στις 10 το πρωί έγινε η δοξολογία 
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου των 
Βασιλικών, χοροστατούντος του 
σεβασμιότατου μητροπολίτη Κασ-
σανδρείας κ. Νικόδημου. Η κύρια 
τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε 
στην πλατεία Χάνια των Βασιλικών, 
στο χώρο μπροστά από το μνημείο 
της Μάχης. Η τελετή ξεκίνησε με 
την έπαρση της ελληνικής σημαίας 
καθώς και του αυθεντικού λάβαρου 
της Επανάστασης το οποίο έφεραν 
στο χώρο γυναίκες των Βασιλικών 
οι οποίες το είχαν υφάνει τις προ-
ηγούμενες εβδομάδες σε παλιό 
αργαλειό. 

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων 
από τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο, τον εκπρόσωπο 
του Κοινοβουλίου, βουλευτή Θεό-
δωρο Καράογλου, τον εκπρόσω-
πο του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, αντιπεριφερειάρχη 
Σωτήρη Μπάτο και τον πρόεδρο 
της Κοινότητας Βασιλικών Αστέριο 
Καρακώττα. Οι ίδιοι, απηύθυναν 
στη συνέχεια σύντομο χαιρετισμό. 

Ο δήμαρχος Θέρμης κ. Παπαδόπου-
λος τόνισε πως “τα Βασιλικά, κάθε 
χρόνο τέτοια μέρα, τιμούν τη μνήμη 
των ηρώων που θυσιάστηκαν για 
την ελευθερία της πατρίδας. Δεν 
τους ξεχνούν ούτε αφήνουν κανέ-
ναν να τους λησμονήσει. Φέτος, 
όμως, είναι μια ξεχωριστή επέτειος 
καθώς συμπίπτει με τα διακόσια 
χρόνια από την επανάσταση του 
1821. Ήδη από τον περασμένο 
Νοέμβριο ο δήμος ξεκίνησε την 
προετοιμασία για τη διοργάνωση 
των εκδηλώσεων και κατέθεσε έναν 
πλήρη φάκελο για την ένταξη αυτών 
των εκδηλώσεων στο γενικότερο 

πλαίσιο του εορτασμού ‘Ελλάδα 
2021’. Παράλληλα, καταθέσαμε και 
προτάσεις για έργα που αφορούν 
την περιοχή των Βασιλικών ώστε 
να χρηματοδοτηθούν από το πρό-
γραμμα “Αντ. Τρίτσης”. 

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι 
στόχος όλων αυτών των πρωτο-
βουλιών που ανέλαβε και υλοποιεί 
ο δήμος είναι “να αναδείξουμε το 
μέγεθος του ιστορικού γεγονότος 
της μάχης των Βασιλικών και του 
πρωταγωνιστικού ρόλου που είχε 
στον αγώνα για την απελευθέρωση 
και να συμβάλουμε, μέσα από αυτές 
τις εκδηλώσεις, ώστε να μάθουν οι 
νέοι την ιστορία του τόπου τους, 
προκειμένου να γίνουν αντάξιοι 
συνεχιστές της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς τους. Παράλληλα ξεκινάμε 
την υλοποίηση του έργου της ανα-
κατασκευής της κεντρικής πλατείας 
των Βασιλικών, στην οποία μάλιστα, 
θα ανεγερθεί και ένα καινούργιο 
μνημείο στη μνήμη των θυμάτων 
του 1821, το οποίο φιλοτεχνεί ο 
γλύπτης Γιώργος Τσάρας. Το έργο 
αυτό έχει συνολικό προϋπολογισμό 
περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. 
Από αυτά, τα 600.000 θα τα αντλή-
σουμε από το πρόγραμμα ‘Ελλάδα 
2021’ στο οποίο έχουμε καταθέσει 
πρόταση για ένταξη του έργου 
και τα υπόλοιπα θα τα διαθέσει ο 
δήμος”. Τέλος, ο δήμαρχος Θέρμης 
ευχαρίστησε όλους όσους εργά-
στηκαν για την επιτυχία αυτών των 
εκδηλώσεων οι οποίες, όπως είπε, 
είναι δεκάδες και θα διαρκέσουν 
ως το τέλος του έτους. 

Στο δικό του, σύντομο χαιρετισμό 
ο κ. Καράογλου αφού επισήμανε 
τη σπουδαιότητα του ιστορικού 
γεγονότος της συμβολής των Βασι-
λικών αλλά και της επανάστασης 
της Χαλκιδικής καθώς και όλων 
των επαναστατικών κινήσεων στη 
Βόρεια Ελλάδα, επισήμανε την 
ανάγκη αυτά τα γεγονότα να προ-
βληθούν και να αναδειχθούν στο 
πανελλήνιο. 

ΠΟΡΕΙΑ 
ΜΝΗΜΗΣ
Στις 6 το απόγευμα εκατοντάδες κάτοικοι κάθε ηλι-
κίας συμμετείχαν στην Πορεία Μνήμης, βαδίζοντας 
στη διαδρομή που ακολούθησαν οι μαχητές, από 
τα Βασιλικά μέχρι το σημείο όπου έγινε η ιστορική 
Μάχη. Συγκεκριμένα περισσότερα από 400 άτομα, 
μικροί και μεγάλοι, ακόμη και γονείς με μικρά παι-
διά σε καρότσια, ακολούθησαν την διαδρομή της 
μάχης από την πλατεία Χάνια μέχρι το σημείο της 
μάχης, πέρα από τον Οικισμό της Αγίας Αναστασίας 
(συνολικά 7,7 χιλιόμετρα με την επιστροφή). Στην 
πορεία έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος 
Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Στ. 
Αποστόλου, Β. Μουστάκας και Απ. Τσολάκης, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι Αν. Τσιφτελίδου και Λ. 
Μωραΐτης, ο πρόεδρος της κοινότητας Βασιλικών 
Ασ. Καρακώττας, της Σουρωτής Θ. Ασλάνης, ο 
αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου Γ. Αγγέλου 
και πολλοί άλλοι. Στο σημείο της μάχης, όπου έχει 
τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα, ο καθηγητής 
Δ. Γουδήρας, πρόεδρος της κοινότητας Λιβαδίου 
και της επιστημονικής Επιτροπής “ΒΑΣΙΛΙΚΑ 200” 
ξενάγησε τους περιπατητές και αναφέρθηκε στα 
ιστορικά χαρακτηριστικά της μάχης. Η Τροχαία και 
το ΑΤ Θέρμης, η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας και 
η Ομάδα Εθελοντών ΒΑΣΙΛΙΚΑ 200, φρόντισαν 
για την ασφάλεια στην διαδρομή και όλες τις 
λεπτομέρειας της διοργάνωσης.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Εκκλησίας και του Δήμου Θέρμης 
πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης των εκδηλώσεων. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος καταθέτει στεφάνι στο μνημείο της 
Μάχης και του Ολοκαυτώματος.

Εκατοντάδες κάτοικοι των Βασιλικών 
συμμετείχαν στην πορεία μνήμης.

Μια εντυπωσιακή βραδιά με ιδιαίτερα μεγάλη συμμε-
τοχή και πολλή συγκίνηση έζησαν το βράδυ της 9ης 
Ιουνίου οι κάτοικοι των Βασιλικών. Ήταν όλοι εκεί: 
Εθελοντές, μαθητές, αθλητές, φορείς και εκατοντάδες 
κάτοικοι. Με σβηστά φώτα στους δρόμους, με αναμμέ-
νους πυρσούς και κεριά και με τύμπανα να παίζουν σε 
πένθιμο ρυθμό, η λαμπαδηδρομία μετην οποία άνοιξε 
η αυλαία των εκδηλώσεων ξεκίνησε από το Μνημείο 
της Μάχης όπου και κατέληξε αφού περιηγήθηκε στους 
δρόμους των Βασιλικών. Ξεχωριστό τόνο έδωσαν οι 
μαθητές του Γυμνασίου Βασιλικών που σε μια σύντομη 
αλλά συγκινητική τελετή απήγγειλαν ποίημα για την 
Μάχη, κατέθεσαν  δάφνινα στεφάνια στο Μνημείο και 
έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο. Στο τέλος της εκδήλωσης ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος ευχαρί-
στησε όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση και 
δήλωσε ότι ο δήμος με ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων 
και δράσεων τιμά την ιστορική επέτειο και αναδεικνύει 
πανελλαδικά το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός. Από 
την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αστέριος 
Καρακώττας ευχαρίστησε τον δήμαρχο  για το προσω-
πικό ενδιαφέρον και τις ενέργειες του δήμου για την 
ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, ευχαρίστησε όσους 
βοήθησαν στη διοργάνωση και κάλεσε όλους τους 
κατοίκους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. 

Στη Λαμπαδηδρομία συμμετείχαν ο δήμαρχος Θέρμης 
κ. Παπαδόπουλος, οι αντιδήμαρχοι  κ.κ. Αποστόλου, 
Γαντάς Γκιζάρης και Τσολάκης, ο πρόεδρος της κοινό-
τητας Βασιλικών κ. Καρακώτας, οι δημοτικοί σύμβου-
λοι κ.κ. Κούτρη και  Βλαχομήτρος, ο πρόεδρος και ο 
αντιπρόεδρος τη κοινότητας Σουρωτής κ.κ. Ασλάνης 
και Μπαλτατζής καθώς και οι τοπικοί σύμβουλοι των 
Βασιλικών κ.κ. Βουλγαρούδης, Γιαννιού, Ιωαννίδης, Γ. 
Μουστάκας, Καραμανώλη και Σαλαγκούδη. 

Η Οργανωτική Επιτροπή ΒΑΣΙΛΙΚΑ 200 ευχαριστεί 
την Ομάδα Εθελοντών, το Γυμνάσιο Βασιλικών, την 
Ομάδα Προσκόπων Θέρμης τον ΛΑΧΟΣΥΒΑ, τον 
ΑΕΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, τον ΓΑΣ, το ΤΑΕΚ WON DO και την 
Θεατρική Ομάδα Βασιλικών και όλους τους κατοίκους 
που συμμετείχαν, καθώς και την Τροχαία Θέρμης και 
την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας 

ΦΩΤΟ: 1
ΛΕΖΑΝΤΑ
Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε στις 9 Ιουνίου με την λαμπαδηδρομία.  
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σβηστά φώτα 
στους δρόμους, 
με αναμμένους 
πυρσούς και 
κεριά και με 
τύμπανα να 
παίζουν σε 
πένθιμο ρυθμό, η 
λαμπαδηδρομία 
μετην οποία 
άνοιξε η αυλαία 
των εκδηλώσεων 
ξεκίνησε από 
το Μνημείο της 
Μάχης όπου και 
κατέληξε αφού 
περιηγήθηκε 
στους δρόμους 
των Βασιλικών.
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Την καθολική συμμετοχή των κατοί-
κων των Βασιλικών στις εκδηλώσεις 
υπογράμμισε στο χαιρετισμό του ο 
πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου 
κ. Καρακώττας. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώ-
νησε ο Αναστάσιος Σινάκος, Δρ 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα “Το Ολοκαύτωμα 
και η Μάχη των Βασιλικών. Τα αίτια 
και οι συνέπειες”. 

Στην τελετή έναρξης των εκδη-
λώσεων παρέστησαν επίσης οι 
βουλευτές Σάββας Αναστασιάδης, 
Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Σωκρά-
της Φάμελλος, Δώρα Αυγέρη, 
Γιώργος Αρβανιτίδης, Λεωνίδας 
Στολτίδης, Κωνσταντίνα Αδάμου, 
Γιώργος Στεφανίδης εκπρόσωπος 
του κόμματος “Ελληνική Λύση”, ο 
διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονί-

Το λάβαρο της Επανάστασης μεταφέρουν γυναίκες των Βασιλικών οι 
οποίες το είχαν υφάνει σε παλιό αργαλειό. 

κης, ταξίαρχος Θωμάς Γέρμανος, ο διοικητής του Αστυ-
νομικού Τμήματος Θέρμης Οδυσσέας Σαληκυριάκης, 
περιφερειακοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι του δήμου 
Θέρμης, επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και 
δημοτικοί σύμβουλοι Θέρμης, τοπικοί σύμβουλοι των 
Βασιλικών και πλήθος κόσμου.   
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Αλλαγή στη σύνθεση του δημοτι-
κού συμβουλίου επέφερε ο αδό-
κητος θάνατος του επί σειρά ετών 
δημοτικού συμβούλου Δημήτρη 
Λιάντα. Νέος δημοτικός σύμβουλος 
στη δημοτική ενότητα Μίκρας, με 

βάση όσα προβλέπονται στη σχετι-
κή νομοθεσία, ανέλαβε ο Πασχάλης 
Αναγνώστου ο οποίος ορκίστη-
κε στις 29 Απριλίου, ενώπιον του 
δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου.  

Ο Πασχάλης Αναγνώστου, επίσης 
δημοτικός σύμβουλος επί σειρά 

ετών κατά το παρελθόν έχει υπηρε-
τήσει τη ΔΕΥΑ Θέρμης ως αντιπρό-
εδρος ενώ κατά την προηγούμενη 
θητεία του δημοτικού συμβουλίου 
υπήρξε πρόεδρος του Νομικού 
Προσώπου του Δήμου Θέρμης, των 
«Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Προσχολικής Αγωγής».

Ασχολήθηκε με τα πολιτιστικά δρώ-
μενα του τόπου του, ως πρόεδρος 
του πολιτιστικού συλλόγου, του 
αθλητικού συλλόγου και του συλ-
λόγου εθελοντών αιμοδοτών. Από 
το 2003 διετέλεσε δημοτικός Σύμ-
βουλος του πρώην δήμου Μίκρας 
και στη συνέχεια του ενιαίου δήμου 
Θέρμης.

Ο Πασχάλης Αναγνώστου γεννή-
θηκε στον Τρίλοφο από αγρότες 
γονείς, είναι απόφοιτος της Συνε-
ταιριστικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
και εργάσθηκε στην Ο.Γ.Σ Θεσσα-
λονίκης. Ασχολήθηκε με λογιστικές 
και φοροτεχνικές εργασίες μέχρι 
το 2002.

Έφυγε από τη ζωή 
ο δημοτικός σύμβουλος 
Δημήτρης Λιάντας
Θλίψη στο δήμο Θέρμης προκάλεσε 
η απώλεια του δημοτικού συμβούλου 
και προέδρου της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Δημήτρη Λιάντα ο οποίος έφυγε 
από τη ζωή στις 23 Απριλίου. Σε 
δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος εξέφρα-
σε τη θλίψη του για την απώλεια 
του Δημήτρη Λιάντα “με τον οποίο 
συμπορευτήκαμε όλα τα τελευταία 
χρόνια στην αυτοδιοίκηση, από την 
ίδρυση του νέου Καλλικρατικού 
δήμου που προέκυψε έπειτα από 
τη συνένωση των Καποδιστριακών 
δήμων Θέρμης, Μίκρας και Βασιλι-
κών. Ο Δημήτρης υπήρξε πολύτιμος 
συνεργάτης, ένας ευγενής άνθρωπος 
ο οποίος αγαπούσε τον τόπο του και 
πάσχιζε γι’ αυτόν. Εκ μέρους όλου του 
δήμου Θέρμης εκφράζω τα θερμά 
μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του 
Σοφία και στα παιδιά του, Πανα-
γιώτα και Θεόδωρο”. Ο Δημήτρης 
Λιάντας γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στον Τρίλοφο. Αποφοίτησε από το 
εξατάξιο γυμνάσιο Τριλόφου και στη 
συνέχεια από τη σχολή Εργοδηγών 
– Χημικών. Εργάστηκε στο Χημείο 
της Tosoi-Tecosa, στην εταιρεία 
Μπάρμπα Στάθης, ως υπεύθυνος 
παραγωγής για 14 χρόνια, στην 
ΕΤΒΑ ως υπεύθυνος στο τμήμα 
Περιβάλλοντος της βιομηχανικής 
περιοχής Φλώρινας – Έδεσσας. 
Παράλληλα υπήρξε συνδικαλιστής 
και εκπρόσωπος συλλόγων Β. Ελλά-
δας. Επίσης διετέλεσε διαιτητής (Β’ 
εθνικής κατηγορίας) και παρατη-
ρητής αγώνων ποδοσφαίρου της 
Ε.Π.Σ.Μ. Μακεδονίας. Την τελευταία 
περίοδο ήταν πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του δήμου Θέρμης. 

Έφυγε από τη ζωή 
ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Ν. Ρυσίου 
Χρήστος Θωμάρεϊς
Έφυγε από τη ζωή, έπειτα από πολυ-
ήμερη νοσηλεία, χτυπημένος από 
την covid-19, στις 6 Απριλίου, ο πρό-
εδρος της Κοινότητας Νέου Ρυσίου, 
Χρήστος Θωμάρεϊς. 

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε 
θλίψη σε ολόκληρο το δήμο Θέρμης 
καθώς ο Χρήστος Θωμάρεϊς υπήρξε 
από τα παλαιότερα και δυναμικότερα 
στελέχη της αυτοδιοίκησης. 

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος εξέφρα-
σε τη θλίψη του για την απώλεια του 
Χρήστου Θωμάρεϊ “με τον οποίο 
συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά 
χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Ήταν 
από τους στενότερους συνεργάτες 
και τα πολυτιμότερα στελέχη του 
δήμου μας. 

Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία στην 
Κοινότητα του Νέου Ρυσίου την 
οποία υπηρέτησε με αφοσίωση για 
περισσότερες από τρεις δεκαετίες. 

Η οικογένειά του αλλά και οι συμπο-
λίτες του θα πρέπει να αισθάνονται 
υπερήφανοι για την προσφορά του. 
Προσωπικά αισθάνομαι τυχερός 
που συνεργάστηκα μαζί του, που 
μαζί οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε 
και υλοποιήσαμε, όσα έγιναν τις 
τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή 
του Νέου Ρυσίου”. 

Ο Χρήστος Θωμάρεϊς γεννήθηκε και 
έζησε στο Νέο Ρύσιο. Υπήρξε από-
φοιτος του τμήματος Μηχανολόγων 
της Σχολής Ευκλείδη. Διετέλεσε 
πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου 
Νέου Ρυσίου και αντιδήμαρχος του 
δήμου Θέρμης. Από το 2006 και έως 
το θάνατό του ήταν πρόεδρος της 
Κοινότητας Νέου Ρυσίου.

Αλλαγές στη σύνθεση του τοπι-
κού συμβουλίου της Νέου Ρυσί-
ου επέφερε ο αδόκητος θάνατος 
του επί σειρά ετών προέδρου της 
κοινότητας Χρήστου Θωμάρεϊ. 
Νέος πρόεδρος στην κοινότητα, 
με βάση όσα προβλέπονται στη 
σχετική νομοθεσία, ανέλαβε ο 
Γιώργος Δημητριάδης, ενώ θέση 
στο τοπικό συμβούλιο, ως απλό 
μέλος, κατέλαβε η πρώτη επιλα-
χούσα Ευδοκία Ιωαννίδου.  Ο Γ. 
Δημητριάδης γεννήθηκε στο Νέο 
Ρύσιο όπου και κατοικεί. Είναι από-

στρατος αξιωματικός της πολεμικής 
αεροπορίας. Διετέλεσε πρόεδρος 
του λαογραφικού συλλόγου “Η 
Αρετσού” καθώς και του Κέντρου 
Πολιτισμού Νέου Ρυσίου.  Η Ευ. 
Ιωαννίδου μεγάλωσε στο Ν. Ρύσιο. 
Είναι απόφοιτη ΟΤΕΚ, του τμήματος 
Ξενοδοχειακής Τεχνικής. Διαθέτει 
κατάρτιση με ξενοδοχειακά σεμι-
νάρια του υπουργείου Τουριστικής 

Ανάπτυξης. Είναι επίσης κάτοχος 
πτυχίου χειριστή και προγραμμα-
τιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών 
καθώς και αγγλικής γλώσσας. 

Νέος πρόεδρος Ν. Ρυσίου ο Γ. Δημητριάδης, 
νέα τοπική σύμβουλος η Ευ. Ιωαννίδου

Νέος δημοτικός σύμβουλος ο Πασ. Αναγνώστου 
στη θέση του εκλιπόντος Δ. Λιάντα

Αγαπητοί συνεργάτες

Στις 20 Απριλίου 2021 ολοκληρώθηκε το εγχείρημα της συλλογής, μεταφοράς και 
παραλαβής από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βοσνία Ερζεγοβίνη 4.000 περίπου 
βιβλίων από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Πάτρα. Πρόκειται για μια προσπάθεια 
που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμάτωσή 
του παραπάνω οράματός ήταν η συγκέντρωση βιβλίων λογοτεχνικού, ιστορικού 
και πολιτιστικού περιεχομένου για τη δημιουργία βιβλιοθηκών. Σ αυτή τη δύσκολη 
προσπάθεια η ανταπόκριση υπήρξε συγκλονιστική. 

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, σύλλογοι αλλά και απλοί πολίτες συνέδραμαν τα μέγι-
στα δωρίζοντας απλόχερα δεκάδες βιβλία, τα οποία θα συμβάλουν στη δημιουργία 
Ελληνικών Εστιών (Greek Goners) σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βοσνίας Ερζεγοβί-
νης. Επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας, σε μία τόση συμβολική χρονολογία για 
τη χώρα μας, ήταν η έναρξη μαθημάτων ελληνικής γλώσσας στις 15 Μαρτίου 2021.

Ενδεικτικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξής:

Τον Δήμο Θέρμης, τη Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. και τη δημοτική βιβλιοθήκη, ιδιαιτέρα τον προϊ-
στάμενό της κ. Βαγιωνά Χρήστο, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, από τα 
σχολεία των Βασιλικών (ΕΠ.ΑΛ., Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο Δημοτικό), τον Λαογρα-
φικό Χορευτικό Σύλλογο των Βασιλικών «ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.», τον Αθλητικό Σύλλογο 
Ατρόμητος Πλαγιαρίου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων 
Πλαγιαρίου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κάτω Σχολαρίου, το Συμβούλιο 
Νέων Θέρμης, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Άγιος Αναστάσιος Ο Πέρσης» που εδράζεται στον 
Τρίλοφο, το φροντιστήριο ξένων γλωσσών «Σόνια Μαστορούδη» στα Βασιλικά, το 
Τμήμα Εικαστικών του Α.Π.Θ. την κα. Ευαγγελία Αναγνώστου συνταξιούχο εκπαι-
δευτικό και τον Αναστάσιο Καραλίγκα, δικηγόρο.

Ιδιαίτερές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στα ακόλουθα άτομα που επιμελή-
θηκαν την οργάνωση και τον συντονισμό του εγχειρήματος στη Θεσσαλονίκη με 
περισσή προθυμία:

Την κα. Χρόντζιου Μαρία, Τοπική Σύμβουλο της Κοινότητας Νέου Ρυσίου και διαχει-
ρίστρια «Του δικτύου της προώθησης της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας, Επιστήμης 
και Τεχνών», τον κ. Γουλιό Δημήτριο, Τοπικό Σύμβουλο Περιστεράς, τη κα. Καραμα-
νώλη Αργυρώ, Τοπική Σύμβουλό Βασιλικών, την κα. Καρατσώρη Στέλλα, Τοπική 
Σύμβουλό Κ. Σχολαρίου, τους κ.κ. Παπαστεργιανό Κωνσταντίνο και Παστρικάκη 
Γιώργο επικεφαλής της ομάδας «Ατρόμητος Πλαγιαρίου», την κα. Γαλανίδου Ειρήνη 
από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Άγιος Αναστάσιος Ο Πέρσης», τον κ. Δελημήτρου Ιωακείμ από 
τον Τοπικό Κύκλο Νέων της Καρδίας, καθώς και τους εξαίρετους συνεργάτες κ.κ. 
Καραγιάννη Θωμά Αριστοτέλη, ερευνητή διεθνών σχέσεων από τη Θεσσαλονίκη 
και Ψαλλίδα Αναστασία, εκπαιδευτικό φιλόλογο.

Η επιτυχία αυτού του έργου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την δική σας βοήθεια. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Ο Πρέσβης 

Δημήτριος Παπανδρέου

Ευχαριστήρια επιστολήΕπιστολή

Ιερά Μητρόπολης Κασανδρείας 

Ιερός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Καρδίας 

Προς τον

Κ. Θεόδωρον Παπαδόπουλο

Εν Καρδία 17-06-2021

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, χαίρετε εν Κυρίω! 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ευχαρι-

στήσουμε δεόντως για την ουσιαστική προ-

σφορά σας στην ενορία μας την περίοδο αυτή, 

μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμου μας και της κ. Φανης Χατζηδημητρίου, 

ως υπευθύνου Δημοτικής Συμβούλου.. σας 

ευχαριστούμε εκ μέσης Καρδίας ευχόμενοι 

σε σας, τις οικογένειές σας και τους συνεκδη-

κούς σας, ο Δωροθέτης Κυρίος και η Παναγία 

μας να ανταποδίδουν πλουσιοπάροχα τους 

κόπους και την διακονία σας στο δύσκολό 

έργο του Ενοριακού Φιλόπτωχού Ταμείου της 

Καρδίας, το οποίο προσπαθεί να ανακουφίσει 

ποικιλοτρόπως της εμπεριστάτες οικογένειες 

της ενορίας, εφαρμόζοντας την Ευαγγελική 

εντολή της Αγάπης.

Θέλουμε επιπλέον να σας διαβεβαιώσουμε ότι 

μένουμε στις επάλξεις, αμέριστοι συμπαραστά-

τες στο ευθυνόφορο έργο σας, προάγοντες 

κάθε ευλογημένη προσπάθεια που στηρίζεται 

στο υπέρτατο αγαθό της Πίστεως και του Γένους 

μας, την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. 

Σας μεταβιβάζω τις καλύτερες ευχές όλων των 

συνεργατών του ενοριακού έργου για υγεία κα 

την εξ Ύψους δύναμιν.

Με ευχές και Αγάπη Χριστού 

Ο Οικονόμος 

Νικόδημος Καζάνας
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Χρονίζοντα προβλήματα 
του Τριλόφου

Πρωτοπόρος ο δήμος Θέρμης  
σε εμβολιασμούς και διαχείριση 
της πανδημίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Από τη συνένωση των Καποδιστρι-
ακών Δήμων με το σχέδιο ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗΣ το 2010 γίνεται κάθε μέρα 

και πιο φανερό ότι οι μεγάλοι Δήμοι δεν 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν έγκαιρα 
και αποτελεσματικά τις ανάγκες του κάθε 
οικισμού σε κατασκευή ακόμη και μικρών 
έργων, που βελτιώνουν σημαντικά την 
καθημερινότητα των κατοίκων.

Η εντύπωση ότι κάποιοι οικισμοί τυγχά-
νουν προνομιακής μεταχείρισης και άλλοι 
αδικούνται γίνεται όλο και εντονότερη, το 
αίτημα  της ισόρροπης ανάπτυξης όλο και 
πιο επιτακτικό.

Ο δεύτερος σε μέγεθος οικισμός του Δήμου, 
ο  Τρίλοφος, είναι παραμελημένος, αν όχι 
εγκαταλελειμμένος, ως προς αυτόν τον 
σχεδιασμό. Ώριμες ανάγκες, εδώ και πολλά 
χρόνια, ακόμη και για μικρά έργα χρονίζουν 
αδικαιολόγητα, όπως: 

-Κόμβος στη διασταύρωση 26ης Οκτωβρίου 
και παλιού δρόμου της Χαλκιδικής,

-Κόμβος στη διασταύρωση Μεγ. Αλεξάν-
δρου με το δρόμο που οδηγεί στα σχολεία 
(1ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο -Λύκειο),

- Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου από την 
πλατεία Ρωμέϊκο μέχρι τα σχολεία, ώστε 
να περπατούν με ασφάλεια κυρίως οι 
μαθητές, αλλά και οι κάτοικοι, 

- Αποκατάσταση σχαρών μετά από ασφαλ-
τοστρώσεις, ώστε να μη χοροπηδούν τα 
αυτοκίνητα,

- Δημιουργία χώρου στάθμευσης στο 
κέντρο του Τριλόφου για την αποσυμφό-
ρησή του από τα παρκαρισμένα για πολλές 
ώρες αυτοκίνητα. 

Εν τω μεταξύ ο Τρίλοφος ολόκληρος πρέ-
πει να αρκείται σε μία μόνο παιδική χαρά; 

Πρέπει να περιμένει (επ’ άπειρον ή μάταια;) 
μήπως και προβληματιστεί η διοίκηση του 
Δήμου να προχωρήσει σε απαλλοτρίωση, 
εξαγορά ή ο,τιδήποτε άλλο, του οικοπέδου 
στο κέντρο του Τριλόφου, όπου βρίσκεται 
ο παλιός αλευρόμυλος Σαμαρά- χώρος 
ζωτικής σημασίας για την ικανοποίηση 
τοπικών αναγκών. 

Από τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις 
συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης (με 
κόστος οικονομικό και κοινωνικό), τις δια-
κοπές νερού, την πτώση της γέφυρας στην 
οδό Περικλέους που συνδέει τον Τρίλοφο 
με το Πλαγιάρι – επειδή δεν  προβλέφθη-
κε ότι σε μια έντονη νεροποντή  τα νερά 
που θα συσσωρεύονταν προφανώς δεν 
θα μπορούσαν να διοχετευθούν από τις 
υφιστάμενες σχάρες– , γίνεται αντιληπτή 
η υποβαθμισμένη  ποιότητα ζωής των 
κατοίκων.    

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας, 
επισημαίνουν κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, 
πολλά δε απ’ αυτά επαναλαμβάνονται στις 
προτάσεις του τοπικού συμβουλίου για το 
τεχνικό πρόγραμμα, εις μάτην. 

Ωστόσο αν οι κοινότητες είχαν κάποιες 
αρμοδιότητες και τους αντίστοιχους πόρους 
(λόγου χάριν 10 ευρώ ανά κάτοικο το 
χρόνο), πολλά απ’ αυτά τα προβλήματα 

χρόνο με το χρόνο θα είχαν επιλυθεί, επειδή 
οι τοπικές κοινότητες γνωρίζουν καλύτερα 
τα προβλήματα τους και τα ιεραρχούν 
διαφορετικά. 

Ο  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ο νόμος για τη μεταρ-
ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ξεκίνησε με κάποια βήματα 
προς την κατεύθυνση αυτής της επαναχειρα-
φέτησης των κοινοτήτων με αρμοδιότητες 
και πόρους, που όμως καταργήθηκαν εν τη 
γενέσει τους από την κυβέρνηση της Ν.Δ., 
υπό τα χειροκροτήματα -δυστυχώς- και της 
διοίκησης του Δήμου μας.

Αν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν 
έγκαιρα και με διορατικότητα από την 
εκάστοτε διοίκηση, είναι σίγουρο ότι θα 
οδηγήσουν σε φυγόκεντρες τάσεις, παρά-
πονα -δικαιολογημένα ή όχι- για διακριτική 
μεταχείριση οικισμών κ.λ.π.

Μέχρις ότου, οι κοινότητες αποκτήσουν 
και πάλι υπόσταση με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, είναι αναγκαίο ο Δήμαρχος και οι 
αρμόδιοι αντιδήμαρχοι να σκύψουν πάνω 
σ’ αυτά τα καθημερινά προβλήματα και να 
δώσουν λύσεις. 

Δικαιολογίες του τύπου κάναμε την αποχέ-
τευση την προηγούμενη δεκαετία ή θα σας 
φτιάξουμε το γυμναστήριο την τρέχουσα- 
άρα δεν έχουμε άλλη υποχρέωση επειδή 
πήρατε το μερτικό σας, δεν μπορούν να 
σταθούν. Διότι όλα τα μεγάλα έργα (σχολεία, 
κοινοτικό κατάστημα, διαμόρφωση του 
κέντρου του Τριλόφου, Κ.Α.Π.Η. κ.ά.) έγιναν 
επί αυτόνομων κοινοτήτων, παράλληλα 
με τα αναγκαία μικρά έργα. Επομένως και 
τα μεγαλύτερα έργα πρέπει να προγραμ-
ματίζονται και να γίνονται,  με κριτήριο 
τον πληθυσμό του κάθε οικισμού και την 
ανάγκη σύγκλισης μεταξύ οικισμών (αυτό 
δεν είναι άλλωστε το κύριο επιχείρημα των 
υπερασπιστών του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ;).

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησαν 
διάφορες “πληροφορίες”, οι οποίες 
αποδίδονταν ακόμη και σε κυβερνη-

τικούς παράγοντες, που ήθελαν το ποσοστό 
των εμβολιασμών στο δήμο Θέρμης να είναι 
από τα χαμηλότερα πανελλαδικά. Ορισμένοι, 
μάλιστα, έκαναν λόγο περί δήθεν μόλις 3.000(!) 
εμβολιασμών από τον Γενάρη έως τις αρχές Ιου-
λίου, σε υποτιθέμενο σύνολο 36.000 κατοίκων. 
Όμως τα στοιχεία αυτά απείχαν παρασάγγας 
από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία τα οποία άντλησε η διοίκηση 
του δήμου από το Κέντρο Υγείας καθώς και την 
υποδιοικήτρια της 4ης ΥΠΕ Ειρήνη Χατζοπού-
λου, από τον Ιανουάριο 2021, όταν ξεκίνησε η 
εμβολιαστική εκστρατεία έως και τις 5 Ιουλίου, 
στο Κέντρο Υγείας Θέρμης πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά τριάντα εφτά χιλιάδες τριακόσιοι 
εβδομήντα πέντε (37.375) εμβολιασμοί, σε ένα 
δήμο στον οποίο ο συνολικός του πληθυσμός 
ανέρχεται περίπου στους 53.000. Επίσης στο 
Κέντρο Υγείας Θέρμης, λειτουργούν τέσσερις 
γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν το εμβολιαστικό 
έργο και την καθεμία από αυτές, επισκέπτονται 
καθημερινά 85 έως 90 συμπολίτες μας.  

Όμως, πέραν αυτών, ο δήμος Θέρμης είναι από 
τους πρωτοπόρους πανελλαδικά όσον αφορά 
τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης την οποία 
προκάλεσε ο νέος κορωνοϊός SARS-COV-2. 
Από την πρώτη στιγμή που η χώρα μας μπήκε 
στην περιπέτεια της πανδημίας ο δήμος Θέρμης 
έθεσε πέντε συγκεκριμένες προτεραιότητες: 

- Να προστατεύσει το προσωπικό του δήμου, 
τους περίπου χίλιους δημοτικούς υπαλλήλους.

- Να συνεχίσει τη λειτουργία όλων των υπηρε-
σιών του, με τον ασφαλέστερο τρόπο, κυρίως 
των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. 

- Να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του ώστε να 
περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας στην 
περιοχή του δήμου μας 

- Να σταθεί δίπλα σε κάθε δημότη, σε κάθε 
κάτοικο, που χρειάζεται τη βοήθειά μας και, 
τέλος,

- Από τον Γενάρη του 2021, να συνδράμει με 
κάθε δυνατό τρόπο το Κέντρο Υγείας Θέρμης 
και την Πολιτεία εν γένει, ώστε να φέρει εις 
πέρας το έργο του εμβολιασμού των πολιτών.  

Αντιλαμβανόμενοι, εγκαίρως, πόσο σοβαρή 
είναι η κατάσταση και ότι πρόκειται να τραβήξει 
σε μάκρος, προχωρήσαμε στην ίδρυση του 
Κέντρου Διαχείρισης COVID. Είμαστε ο μόνος 
δήμος στην Ελλάδα που έκανε κάτι τέτοιο. 

Το Κέντρο Διαχείρισης COVID είναι ένα κέντρο 
το οποίο συντονίζει όλες τις δράσεις του δήμου 
Θέρμης οι οποίες σχετίζονται με την πανδημία. 
Στεγάζεται σε ειδικό χώρο, δίπλα από το κλει-
στό γήπεδο της Θέρμης. Είναι στελεχωμένο 
με κοινωνικό λειτουργό και νοσηλεύτριες και 
βρίσκεται σε άμεση καθημερινή επαφή με τη 
διοίκηση του δήμου. 

Οι δύο βασικότερες δουλειές που κάνει αυτό 
το Κέντρο είναι να συντονίζει όλα, τα χιλιάδες 
τεστ κορωνοϊού που κάναμε έως τώρα και που 
θα συνεχίσουμε να κάνουμε, σε εργαζόμε-
νους του δήμου, αλλά και δημότες κι επίσης, 
να συντονίζει όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες 
του δήμου ώστε να παρέχουν κάθε δυνατή 
βοήθεια, ιατρική αλλά και οποιαδήποτε άλλη, 
σε ανθρώπους που είναι ανήμποροι, που 
είναι μόνοι τους, που ανήκουν σε κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες. 

Ειδικότερα: 

1. Για την προστασία των εργαζομένων του 
δήμου προχωρήσαμε σε υπογραφή σύμβασης 
με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης, το ΕΚΕΤΑ, το οποίο διενεργεί δωρε-
άν μοριακά τεστ PCR για όλους τους δημοτικούς 
υπαλλήλους. Όσοι μάλιστα εργάζονται σε 
τομείς που έρχονται σε επαφή με το κοινό, όπως 
το Βοήθεια στο Σπίτι, οι εργαζόμενοι στους 
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι 
καθαρίστριες στα σχολεία, όλοι αυτοί κάνουν 
τεστ κάθε βδομάδα ώστε να είμαστε σίγουροι 
ότι είναι υγιείς και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να 
μεταφέρουν τον ιό σε άλλους. 

Παράλληλα, όλοι οι υπάλληλοι θερμομετρού-
νται καθημερινά κατά την προσέλευση στην 
εργασία τους. Όπως θερμομετρούνται και 
όσοι πολίτες χρειάζεται να επισκεφθούν τις 
υπηρεσίες του δήμου. Εννοείται, φυσικά, ότι 
όλη αυτή την περίοδο ο δήμος εφαρμόζει το 
προβλεπόμενο ποσοστό τηλε-εργασίας για 
τους υπαλλήλους του και παράλληλα, αξιοποιεί 
όλα τα ψηφιακά εργαλεία για να εξυπηρετεί 
τους πολίτες από απόσταση, μέσω διαδικτύου. 

2. Παράλληλα, φροντίσαμε, όσο περνούσε 
από το χέρι μας, να περιορίσουμε τη διασπορά 
του κορωνοϊκού και στην κοινότητα, στους 
κατοίκους του δήμου μας. Για το σκοπό αυτό, 
εγκαινιάσαμε μια μόνιμη συνεργασία με τον 
ΕΟΔΥ, διοργανώνοντας αλλεπάλληλα τεστ, σε 
όλες τις κοινότητες του δήμου μας. Καθημερινά, 
στο δήμο Θέρμης υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
το οποίο διενεργεί τεστ. Μέχρι τώρα κάναμε 
περισσότερα από 20.000 δωρεάν τεστ για 
τους κατοίκους του δήμου, κατατάσσοντας 
έτσι, τον δήμο Θέρμης μεταξύ των πρώτων 
στο πολεοδομικό συγκρότημα με τόσα πολλά 
τεστ. Και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε 
για όσο διάστημα χρειαστεί.

Παράλληλα, πέρα από τις τέσσερις εμβολια-
στικές γραμμές οι οποίες λειτούργησαν από 
την πρώτη μέρα στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, 
ο δήμος, με επιστολή του προς την 4η ΥΠΕ 
δήλωσε πρόθυμος να παραχωρήσει χώρο 
στο Κέντρο COVID, μαζί και προσωπικό, για 
να λειτουργήσει και εκεί εμβολιαστικό κέντρο 
αν και όποτε χρειαστεί. 

Τέλος, μέσα από τις κοινωνικές δομές μας, 
το Βοήθεια στο Σπίτι, το Κέντρο Κοινότητας, 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό 
Φαρμακείο, προσφέρουμε πολύτιμη βοήθεια 
και στήριξη σε όσους μας χρειάζονται αυτές 
τις δύσκολες μέρες. Άλλος χρειάζεται ιατρική 
φροντίδα, άλλος να τον μεταφέρουμε για να 
κάνει το εμβόλιο, άλλος έχει ανάγκη να του πάμε 
τα ψώνια, άλλος χρειάζεται φαγητό, ρούχα 
κ.λπ. Σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους 
μας, είμαστε δίπλα τους, είμαστε το στήριγμά 
τους. Δώσαμε μια υπόσχεση και αναλάβαμε 
τη δέσμευση, κανείς να μην μείνει μόνος του 
αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο. Και μέχρι 
στιγμής το έχουμε καταφέρει. 

Σε ό,τι δε αφορά την πρόσκληση της Πολιτείας 
για συνδρομή της αυτοδιοίκησης στην προσπά-
θεια που καταβάλλεται για τον εμβολιασμό 
όλων των πολιτών, ο δήμος Θέρμης δηλώνει, 
όπως πάντα, πρόθυμος και έτοιμος να συνερ-
γαστεί με κάθε αρμόδια αρχή, παρέχοντας 
κάθε δυνατή υποστήριξη, σε χώρους αλλά 
και σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να 
ευοδωθεί το συντομότερο και με τον καλύτερο 
τρόπο ο στόχος της πλήρους εμβολιαστικής 
κάλυψης όλου του πληθυσμού. 

Mερικές αλήθειες για την
αύξηση του τιμολογίου της 
ύδρευσης στον δήμο μας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Σχετικά, πρόσφατα, στο ξεκίνημα της 
πανδημίας, έλαβε η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. από-
φαση για την αύξηση των τιμολογίων 

της. Η αύξηση αυτή δεν ήταν ίδια για όλες 
τις βαθμίδες κατανάλωσης νερού, ξεκι-
νούσε από 0,03 ευρώ στη χαμηλή κλίμακα 
των 0 – 35 κ.μ. και κατέληγε σε αύξηση της 
τάξης των 0,14 ευρώ στην υψηλή κλίμακα 
κατανάλωσης από 175 κ.μ. και πάνω. Εκεί, 
όμως, που ήρθε η τεράστια αύξηση ήταν η 
χρέωση στο τέλος αποχέτευσης, όπου με 
ένα απλό τρικ, η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
κατάφερε να το αυξήσει διπλά. Έτσι, πλέον, 
το τέλος αποχέτευσης αποφασίστηκε να 
χρεώνεται σε ποσό 0,65 ευρώ/ κ.μ. από 
0,32 ευρώ/ κ.μ. πριν και σε ποσοστό 80 % 
της κατανάλωσης ύδατος, από το 75% της 
κατανάλωσης ύδατος που υπολογίζονταν 
προηγουμένως. Την ίδια στιγμή μειώθηκε 
το τέλος ύδρευσης από 2,00 ευρώ σε 1,25 
Ευρώ και παρέμεινε το τέλος αποχέτευσης. 
Την απόφαση αυτή στήριξε στο Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. μόνο η διοικούσα παράταξη. Στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, όταν 
πήγε προς έγκριση η παραπάνω απόφαση, 
καταψηφίστηκε, όπως ήταν λογικό από τον 
εκπρόσωπο της δικής μας παράταξης…

Οι δύο πρώτες σε ψήφους παρατάξεις του 
Δήμου μας, τόσο η διοικούσα παράταξη, 
όσο και η αντιπολιτευόμενη « ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ », αν και είχαν αντίθετες θέσεις, 
ακολούθησαν την ίδια γραμμή και ταυτίστη-
καν σε ένα πράγμα : στο να κατηγορήσουν 
εξωγενείς με τον Δήμο μας παράγοντες για 
τις αυξήσεις που επιβλήθηκαν από το Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Και για τις δυο ευθύνονταν, 
κατά βάση, οι κυβερνητικές επιλογές. Και 
για τις δύο αυτές παρατάξεις, οι βασικοί 
λόγοι της αύξησης των χρεώσεων από τη 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ήταν οι αυξήσεις στις χρεώσεις 
στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
η κατάργηση των εκπτώσεων που δικαι-
ούνταν ο συνεπής καταναλωτής από την 
εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού 
και η αύξηση στη χρέωση του τέλους χρή-
σης υπονόμων από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (να 
σημειώσουμε ότι τα λύματα των δικτύων 
αποχέτευσης κάποιων οικισμών του Δήμου 
μας, όπως το Πλαγιάρι, ο Τρίλοφος και η 
Θέρμη αποχετεύονται μέσω του δικτύου 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).  

Σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο και οι 
δύο αυτές δημοτικές παρατάξεις έριξαν 
την ευθύνη στη σημερινή κυβέρνηση, 
επιχειρώντας να αποκρύψουν είτε τις δικές 
τους (πολιτικές) ευθύνες (η διοίκηση του 
Δήμου), είτε τις αποφάσεις οργάνων που 
τοποθετήθηκαν στη θέση τους από την 
προηγούμενη κυβέρνηση (η «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ»), που, εν πολλοίς, τη στήριξε 
στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

Η αλήθεια, όμως, δυστυχώς για τις δύο 
αυτές παρατάξεις βρίσκεται πολύ μακριά 
από αυτά που δημοσίως ισχυρίζονται. Για 
τις σημερινές αυξήσεις στο τιμολόγιο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η 
διοίκηση του Δήμου Θέρμης, ενώ, εάν δεν 
είχαν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές του 
2019 και συνέχιζε να κυβερνάει η προηγού-
μενη κυβέρνηση, οι σημερινές αυξήσεις θα 
ήταν πολύ μεγαλύτερες !!! Και η διαπίστωση 
αυτή είναι πέρα για πέρα αληθινή.

Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα με τη 
σειρά και ας μιλήσουμε με αριθμούς.

Σε ό,τι αφορά στο κόστος προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας: Σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία που αντλούμε από έγγραφο 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε ερώτημα της παράταξής 
μας, η αύξηση στο κόστος κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας από το έτος 2019, 
στο 2020 ήταν της τάξης των 120.000 ευρώ 
περίπου. Θεωρούμε ότι μια τέτοια αύξηση 
θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμη από 
μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Και στο παρελθόν 
υπήρξαν αυξήσεις της τάξης αυτής στο 
κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
από το ένα έτος στο άλλο, χωρίς να χρεια-
στεί να γίνουν αυξήσεις στην τιμολογιακή 
πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Ας πάμε, τώρα, στο άλλο μύθευμα, αυτό 
που έχει να κάνει με την αύξηση του τέλους 
χρήσης υπονόμων από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 
επίκληση του οποίου έγινε και από τις δύο 
προαναφερόμενες δημοτικές παρατάξεις. 
Βάσει συμφωνίας που είχε υπογραφεί με 
την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η αμοιβή που είχε συμ-
φωνηθεί να καταβάλλεται στην τελευταία, 
για την αποχέτευση μέρους των λυμάτων 
του Δήμου μας, ανέρχονταν στο ποσό των 
200.000.00 ευρώ ετησίως, πλέον Φ.Π.Α. 
από το έτος 2013 μέχρι και το 2018. Το έτος 
2019, όμως, και μάλιστα αμέσως μετά από 
τις εθνικές εκλογές, οπότε και αναδείχθηκε 
στην εξουσία η σημερινή κυβέρνηση, το 
Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., το οποίο είχε διοριστεί 
από την προηγούμενη κυβέρνηση, πριν 
προλάβει να αντικατασταθεί από το νέο 
Δ.Σ., έλαβε ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ απόφαση (270/ 
2019) σύμφωνα με την οποία η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα 
έπρεπε να καταβάλλει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για 
τέλος χρήσης υπονόμων το υπέρογκο ποσό 
των 350.000,00 ευρώ ετησίως, πλέον Φ.Π.Α. 
για τα έτη 2019 και 2020 !!! Το ποσό αυτό 
αναπροσαρμόστηκε από τη νέα διοίκηση 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (που διορίστηκε από τη νέα 
κυβέρνηση) στο ποσό των 248.000 ευρώ 
ετησίως, πλέον Φ.Π.Α. για τα έτη 2021 και 
2022, ενώ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα των 
200.000 ευρώ ετησίως, πλέον Φ.Π.Α. για 
τα έτη 2019 και 2020 (για τα οποία αποφα-
σίστηκε τελικά να μη γίνει καμία απολύτως 
αύξηση, αντίθετα με την πρόθεση της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης, όπως αυτές είχαν 
αποτυπωθεί στην απόφαση του Δ.Σ. της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που παραπάνω αναφέρουμε). 
Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς σε 
ποια επίπεδα θα έπρεπε να καθοριστεί η 
αύξηση των τιμολογίων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε 
περίπτωση ισχύος μιας τέτοιας απόφασης.

Εν κατακλείδι, κάλλιστα μπορούσε να μην 
είχε πάρει απόφαση το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
για την αύξηση του τιμολογίου της. Θα 
μπορούσε να λάβει κάποιες αποφάσεις 
άλλες, χωρίς κόστος για τους δημότες μας, 
προκειμένου να μειώσει τα έξοδά της και 
να περιορίσει τις απώλειές της. 

Σε αυτές, όμως, λόγω έλλειψης χώρου, 
θα αναφερθούμε σε επόμενο άρθρο μας.

Πέρασε κιόλας
ένας χρόνος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Ένας χρόνος χωρίς τον δρόμο Πλαγι-
αρίου – Τριλόφου! Που έχει κόψει 
στη μέση δύο από τις σημαντικό-

τερες κοινότητες της περιοχής μας. Μετά 
τη Θέρμη την δεύτερη σε πληθυσμό του 
Τριλόφου και την τρίτη του Πλαγιαρίου. 
Καταστρέφοντας εκατοντάδες επαγ-
γελματίες των δυο περιοχών αυτών που 
πλέον δεν μπορούν «να επικοινωνήσουν» 
μεταξύ τους. Κάνοντας δύσκολη την πρό-
σβαση των πολιτών στο ΚΕΠ ή σε άλλες 
υπηρεσίες στις κοινότητες αυτές των 15 
και πλέον χιλιάδων κατοίκων. Στρώθηκε 
με συνοπτικές διαδικασίες ένας δρόμος 
για να ενώνει τις δύο κοινότητες που έχει 
καταστραφεί μέσα σ ένα χειμώνα! Ένας 
δρόμος ελικοειδής, επικίνδυνος, χαλασμέ-
νος ήδη σε πολλά σημεία, χωρίς φωτισμό 
το βράδυ με αποτέλεσμα να γίνουν πάρα 
πολλά τροχαία ατυχήματα. Και το κυριότε-
ρο. Με το ζόρι χωράει ένα αυτοκίνητο με 
αποτέλεσμα σε πολλά σημεία αυτού του 
«ασφαλτοστρωμένου» δρόμου να πρέπει 
να σταματήσει ο ένας από τη μια πλευρά για 
να περάσει ο άλλος από την άλλη! Κι όταν 
δεν γίνεται αυτό τρακάρουν μεταξύ τους! 
Και στις στροφές δεν φαίνεται τίποτα από 
απέναντι με αποτέλεσμα να γίνουν κι εκεί 
πολλά ατυχήματα.

Για να πας Πλαγιάρι – Τρίλοφο έχει καταντή-
σει μαρτύριο. Γι αυτό και οι δυο περιοχές 
έχουν καταστραφεί επαγγελματικά από 
ένα δρόμο. Ένα δρόμο που όπως έχουμε 
αποδείξει μέχρι τώρα και θα το κάνου-
με και σήμερα, θα μπορούσε να είναι σε 
κυκλοφορία και θα μπορούσε φυσικά να 
συντηρηθεί καλύτερα, όπως κάναμε εμείς 
όταν ήμασταν δημοτική αρχή. Κάτι που δεν 
έκανε η σημερινή δημοτική αρχή αφήνοντας 
την γέφυρα στην τύχη της… Για να πας με 
ασφάλεια από Τρίλοφο στο Πλαγιάρι πρέπει 
να κατέβεις στην λεωφόρο Θεσσαλονίκης 
– Περαίας στο σημείο «μηδέν» που γνωρί-
ζουν οι ντόπιοι και να γυρίσεις πάλι για να 
πας επάνω στην άλλη κοινότητα δηλαδή 
να κάνεις 20 χιλιόμετρα για μια απόσταση 
μικρότερη των 200 μέτρων αφού οι δύο 
κοινότητες είναι σχεδόν ενωμένες και τις 
χωρίζει μόνο ένα μικρό ρέμα! 

Να επιστρέψουμε όμως πάλι στον δρόμο 
Πλαγιαρίου – Τριλόφου και στην γέφυρα 
που έχει κλείσει. Ο δρόμος αυτός που 
υπάρχει τις τελευταίες 3 δεκαετίες και 
επ΄ αυτού κατασκευάστηκαν κράσπεδα, 
φρεάτια, αγωγοί αποχέτευσης, αγωγοί 
φυσικού αερίου θα συνέχιζε να ήταν στην 
θέση του εφόσον καθαριζόταν τακτικά, 
όπως γινόταν άλλωστε επί των ημερών μου, 
ο εκατοστάρης αγωγός όμβριων υδάτων. 
Άλλωστε το τμήμα που υποχώρησε είναι 
ακριβώς στο σημείο του αγωγού αυτού. 
Είναι φυσικό ένας βουλωμένος αγωγός 
όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά 
αν δεχθεί μεγάλο όγκο όμβριων υδάτων 
να παρασυρθεί από την διάβρωση που θα 
δημιουργηθεί.

Με δυο λογία έγινε καθίζηση. Όχι εξ’ αιτίας 
της γέφυρας, αλλά επειδή ήταν βουλωμέ-
νες οι σχάρες και το φρεάτιο κάτω από το 
πεζοδρόμιο. Η πίεση του νερού τίναξε τόσο 
το πεζοδρόμιο, όσο και την μεγάλη σωλήνα 
η οποία είχε βουλώσει από τα σκουπίδια 

που μαζεύτηκαν και έκλεισε το φρεάτιο. 
Φυσικά έγινε κατολίσθηση από το πρανές 
της γέφυρας γεμίζοντας χώματα. 

Από τότε είχα φέρει πολιτικό μηχανικό 
και το συμπέρασμα που έβγαλε είναι ότι 
θα πρέπει να λειτουργήσει. Να δοθεί σε 
κυκλοφορία και να μην γίνει σαν της Άρτας 
το γεφύρι όπως έχει γίνει μέχρι τώρα και 
θα συνεχίσει να γίνεται για αρκετό χρονικό 
διάστημα ακόμα λόγω της αδιαφορίας την 
κεντρικής διοίκησης του Δήμου που δεν 
ενδιαφέρεται για την ασφαλή και γρήγορη 
μετακίνηση των πολιτών μας μεταξύ των 
δυο κοινοτήτων. 

Διότι επαναλαμβάνω στο Πλαγιάρι λειτουρ-
γεί το ΚΕΠ και στον Τρίλοφο το Ληξιαρχείο 
και άλλες υπηρεσίες από τις οποίες μπορούν 
να εξυπηρετηθούν καθημερινά οι 15.000 
κάτοικοι των δύο κοινοτήτων χωρίς να 
υποβάλλονται στην τωρινή ταλαιπωρία. 
Και σαν να μην φθάνει αυτό προσπαθεί 
η δημοτική αρχή να μας παρουσιάσει το 
άσπρο για μαύρο. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της ενότητας 
Μίκρας, οι αντιδήμαρχοι όσο και οι δύο 
πρόεδροι των κοινοτήτων δεν πιέζουν τον 
δήμαρχο καθόλου σαν να μην τους ενδια-
φέρει τίποτα. Στα έργα όμως ένα χρόνο 
μετά η γέφυρα παραμένει κλειστή ενώ θα 
έπρεπε να είχε δοθεί στην κυκλοφορία από 
την πρώτη εβδομάδα πέρσι! 

Πέρασε ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ λες 
και θα φτιάξετε την γέφυρα του ποταμού 
Κβάϊ! Ντροπή κύριε Δήμαρχε! Σε άλλα μέρη 
φτιάχνουν νοσοκομεία σε μια εβδομάδα 
κι εσείς δεν μπορέσατε ένα χρόνο όχι να 
φτιάξετε αλλά ούτε να επισκευάσετε μια 
γεφυρούλα σ ένα ρεματάκι. 

Μόνο ντροπή! Μια γεφυρούλα που θα 
έπρεπε ήδη να λειτουργεί αφού όπως 
αποφάνθηκε ο πολιτικός μηχανικός που 
φέραμε δεν έχει ουσιαστικό πρόβλημα. 
Πέρασε δυστυχώς ένας χρόνος για να 
αποδειχθεί ότι μπορεί μεν ο σκοπός να 
αγιάζει τα μέσα, αλλά αυτό αντιβαίνει σε 
μία ευνομούμενη πολιτεία, όταν πρέπει να 
ενδιαφέρεστε για την ασφάλεια και την 
ευημερία των πολιτών.
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Λειτουργία του 
Κέντρου Υγείας Θέρμης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που 
ανέδειξε την καθοριστική συμβολή 
του δημόσιου συστήματος υγείας. Η 

αντιμετώπιση της πανδημίας, η διενέργεια 
των τεστ, ο εμβολιασμός του πληθυσμού 
μπόρεσαν να προχωρήσουν χάρη στις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζο-
μένων στη δημόσια υγεία. Μόνο που σε 
μεγάλο βαθμό όλες σχεδόν οι δημόσιες 
δομές υγείας μετατράπηκαν σε δομές μιας 
νόσου, καθώς πάρα πολλά προγραμματι-
σμένα ραντεβού, χειρουργεία, εξετάσεις 
πήγαν πίσω, ενώ οι όποιες προσλήψεις 
προσωπικού ήταν με συμβάσεις και πολύ 
πίσω από τις ανάγκες. 

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στις 
τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές, μέσα και 
προσωπικό που αντιμετωπίζει το δημόσιο 
σύστημα υγείας όλα αυτά τα χρόνια, λόγω 
της υποχρηματοδότησής του από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό.

Ιδιαίτερα το Κέντρο Υγείας Θέρμης αντι-
μετωπίζει σοβαρά προβλήματα εδώ και 
χρόνια. Συγκεκριμένα: Σήμερα και παρά 
το γεγονός ότι έχει επιλεγεί σαν εμβολια-
στικό κέντρο με  πρωινά και απογευματινά 
κρεβάτια εμβολιασμού, παραμένει σοβαρά 
υποστελεχωμένο με μεγάλες ελλείψεις 
σε ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό 
προσωπικό (κυρίως καθαριότητας). 

Το μειωμένο προσωπικό του είναι εξου-
θενωμένο και με εξαντλητικά ωράρια, 
ως 10 εφημερίες το μήνα, με σοβαρές 
καθυστερήσεις στις νόμιμες άδειες και τα 
ρεπό, αφού το καθήκον να ανταποκριθεί 
στους απαιτούμενους εμβολιασμούς προ-
στίθεται σε όλα τα άλλα του καθήκοντα που 
απορρέουν από τις αρμοδιότητες και τις 
ευθύνες του Κέντρου Υγείας και μάλιστα 
όλα αυτά  με το ίδιο ελάχιστο προσωπικό. 

Για τον ίδιο λόγο παρατηρείται επίσης και 
αύξηση των καθυστερήσεων στα αναγκαία 
ραντεβού για τους ασθενείς που έχουν 
ανάγκη από περίθαλψη και εξετάσεις για 
πλήθος νοσημάτων, ενώ στο μίνιμουμ 
βρίσκεται και η λειτουργία των τοπικών 
ιατρείων.

Σημαντικά παραμένουν τα προβλήμα-
τα επάρκειας των αναγκών επείγουσας 
διακομιδής.

Τέλος, ιδιαίτερα σοβαρά σε αυτές τις συνθή-
κες παραμένουν τα προβλήματα επαρκούς 
καθαριότητας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης απαιτεί 
από την Κυβέρνηση ΑΜΕΣΑ:

Α) Να στελεχωθεί το Κ.Υ. με το αναγκαίο 
μόνιμο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό 
προσωπικό ανάλογα και με τον πληθυσμό 
της περιοχής που εξυπηρετεί και βέβαια 
παίρνοντας υπόψη τις συνθήκες της παν-
δημίας και τη λειτουργία του ως εμβολια-
στικό κέντρο.

Β) Άμεσα να προσληφθεί μόνιμο και επαρκές 
προσωπικό καθαριότητας, που να εξασφα-
λίζει σε μόνιμη βάση την καθαριότητα και 
απολύμανση του χώρου και ιδιαίτερα το 
χώρο του εμβολιαστικού κέντρου.

Γ) Να προσληφθεί προσωπικό πληρώματος 
ασθενοφόρου για την 24ωρη εξυπηρέτηση 

των περιστατικών, με έδρα το Κ.Υ. Θέρμης.

Δ) Να πλαισιωθούν οι υπηρεσίες του Κ.Υ. με 
επισκέπτες ιατρούς όλων των απαραίτητων  
ειδικοτήτων (ακτινολόγος, καρδιολόγος, 
γυναικολόγος, ορθοπεδικός, οφθαλμία-
τρος κλπ) 

Ε) Να εμπλουτισθεί το ακτινολογικό τμήμα 
με ψηφιακό μαστογράφο για την έγκαιρη 
και αξιόπιστη πρόληψη και διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού με το απαραίτητο 
προσωπικό.

ΣΤ) Να συνεχίσει τη λειτουργία του το μικρο-
βιολογικό εργαστήριο. Να μονιμοποιηθεί 
η επικουρική γιατρός μικροβιολόγος που 
το στελεχώνει.

Ζ) Να συνεχιστούν σε σταθερό μόνιμο 
πρόγραμμα τα διαγνωστικά τέστ (rapid 
και PCR) για όσο διαρκεί η πανδημία. Αντί-
στοιχο πρόγραμμα διαγνωστικών τεστ σε 
εβδομαδιαία βάση να υλοποιείται στους 
μεγάλους χώρους δουλειάς της περιοχής 
μας (Εργοστάσια, Σουπερ Μάρκετ και 
Εμπορικά Κέντρα, κλπ) σε συνεργασία με 
τον ΕΟΔΥ.

Η) Να περιληφθεί στη δύναμη του Κ.Υ. 
Θέρμης το Περιφερειακό Ιατρείου του 
Πλαγιαρίου, ώστε να εξυπηρετείται το 
σύνολο των οικισμών του Δήμου από το 
ίδιο Κ.Υ., σε έναν ενιαίο σχεδιασμό και 
προγραμματισμό με την εξασφάλιση του 
απαραίτητου προσωπικού.

Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας υγείας και 
περίθαλψης αποτελεί χρέος της Πολιτείας 
και απαιτεί ενισχυμένες αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου, 
Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης διεκδικεί 
την δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας 
για όλους, υπερασπίζεται το θεμελιώδες 
δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην απρόσκο-
πτη πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό της 
υγείας, έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας 
καταπάτησης του και στέκεται στο πλευρό 
των εργαζομένων του  Κ.Υ. που μοχθούν 
καθημερινά σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Για τη διεκδίκηση των παραπάνω αιτημάτων 
θα προχωρήσει σε παράσταση διαμαρτυρί-
ας στην ΥΠΕ σε συνεργασία με τους φορείς 
της περιοχής, που ήδη κινητοποιούνται 
προς αυτή την κατεύθυνση σε ημέρα που 
θα ορίσει.

Το παραπάνω ψήφισμα να δημοσιευτεί 
στην εφημερίδα του Δήμου Θέρμης, να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και να κοινοποιηθεί σε κάθε εμπλεκόμενο 
φορέα.

Αφού οι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν εργοστάσια 
καύσης, γιατί όχι και η Ελλάδα;

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Διότι η πραγματικότητα είναι ότι οι 
ευρωπαϊκές χώρες εγκαταλείπουν 
πλέον την καύση απορριμμάτων ως 

μια απαρχαιωμένη μέθοδο με σοβαρές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία.

Η Σουηδία, για παράδειγμα, που παρουσιά-
ζει υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης, υποχρε-
ώνεται να κάνει εισαγωγή σκουπιδιών από 
το εξωτερικό, προκειμένου να κρατήσει τα 
εργοστάσια καύσης ανοιχτά, γιατί δεν έχουν 
πλέον ικανοποιητικές ποσότητες σκουπι-
διών να κάψουν, αλλά έχουν ρήτρες στα 
συμβόλαια με τις εταιρίες να τροφοδοτούν 
τα εργοστάσια με καθορισμένες ποσότητες 
σκουπιδιών! Είναι αυτό που κινδυνεύουμε 
να πάθουμε και στην Ελλάδα!

Στην Ιταλία, ακυρώθηκαν οι άδειες για 40 
νέα εργοστάσια καύσης αποβλήτων, καθώς 
τα δικαστήρια της χώρας έκριναν την καύση 
επιζήμια για την υγεία και το περιβάλλον.

Η Δανία κλείνει όλες τις ρυπογόνες μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανο-
μένων φυσικά και των εγκαταστάσεων 
αποτέφρωσης αποβλήτων με συμπαρα-
γωγή ενέργειας.

Η Πορτογαλία, που σήμερα καίει το 20% των 
σκουπιδιών της, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
δεν θα επενδύσει σε νέες μονάδες καύσης.

ΠΟΣΟ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Ο σχεδιασμός για τη Θεσσαλονίκη προβλέ-
πει τη δημιουργία 2 ΜΕΑ, μια ανατολικά, 
στον Αγ. Αντώνιο Θέρμης, και μια δυτικά, 
στη Μαυροράχη Λαγκαδά, που θα δέχονται 
τα σύμμεικτα απορρίμματα όχι μόνο της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και των περισσότερων 
νομών της περιφέρειας.

Οι ΜΕΑ στην πραγματικότητα θα επεξερ-
γάζονται σύμμεικτα απορρίμματα και θα 
τα μετατρέπουν σε απορριμματογενές 
καύσιμο SRF-RDF (χαρτί -πλαστικό -ξύλα 
-υφάσματα κλπ). Ακόμη και τα οργανικά 
απόβλητα, αντί να γίνουν κομπόστ, θα 
μετατρέπονται σε μεγάλο μέρος κι αυτά 
σε καύσιμο.

Οι ΜΕΑ θα γίνουν και θα λειτουργούν με 
ΣΔΙΤ, ιδιωτικοποιώντας και εμπορευμα-
τοποιώντας πλήρως όλη την αλυσίδα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, με συμβά-
σεις παραχώρησης που θα ξεπερνούν τα 
30 χρόνια και θα κοστίσουν εκατοντάδες 
εκατομμύρια. Για να έχουν κέρδη οι επι-
χειρηματίες που θα διαχειρίζονται αυτές 
τις μονάδες, υπογράφονται δεσμευτικά 
συμβόλαια με ρήτρες εις βάρος της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και των πολιτών για 
διάστημα τουλάχιστον 20-30 ετών, για 
να παρέχονται από την αυτοδιοίκηση οι 
προσυμφωνημένες ποσότητες απορριμ-
μάτων, πράγμα που θα παγιδεύσει όλο το 
εθνικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. 
Αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
οδηγεί στην ανάγκη εισαγωγής απορριμ-
μάτων από άλλες χώρες και στην αύξηση 
των δημοτικών τελών (ήδη στην Ήπειρο 
αυξήθηκαν 50% τα δημοτικά τέλη εξ αιτίας 
ΜΕΑ με ΣΔΙΤ).

Το SRF/RDF που θα παράγεται, θα χρησι-
μοποιείται κατά ένα μέρος ως καύσιμο σε 
βιομηχανικές μονάδες στα δυτικά της πόλης 

(τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ και ΧΑΛΥΨ) 
και μεγάλες ποσότητες θα μεταφέρονται 
για καύση στα λιγνιτορυχεία της Κοζάνης, 
όπου σχεδιάζεται να καταλήγουν, μέσω της 
“ενεργειακής Εγνατίας”, απορριμματογενή 
καύσιμα από τις Περιφέρειες της Μακεδο-
νίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας.

Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ότι η καύση εκα-
τοντάδων χιλιάδων τόνων σκουπιδιών 
RDF-SRF κάθε χρόνο, μια διαδικασία κατά 
την οποία θα εκλύονται από 12,5 έως 21 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα απαερίων 
κάθε μέρα από ένα ή δύο εργοστάσια, 
τα οποία λειτουργούν μέσα σχεδόν στην 
πόλη, συνιστά μια τεράστια απειλή για το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία όλης της 
περιοχής Θεσσαλονίκης.

Οι επιπτώσεις της καύσης απορριμμάτων 
αφορούν τόσο τους κατοίκους της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, των λαϊκών δηλαδή συνοι-
κιών, που αντιμετωπίζονται ως πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας, καταδικασμένοι να 
ζουν σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον, 
αλλά και ολόκληρη την πόλη της Θεσσα-
λονίκης και τις περιοχές σε ακτίνα πολλών 
χιλιομέτρων έξω και γύρω από αυτήν. Οι 
αέριες μεταφορές ανθεκτικών ρύπων, 
όπως οι διοξίνες, τα φουράνια, αλλά και 
τα μικροσωματίδια έχουν τεράστια χιλι-
ομετρική εμβέλεια.

Και όλη αυτή η επιβάρυνση θα έρθει να 
προστεθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
που είναι ήδη μια από τις πιο επιβαρυμένες 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως σε μικρο-
σωματίδια, και προφανώς, δεν χρειάζεται 
επιπλέον πηγές ρύπανσης με καρκινογόνες 
ενώσεις. Υπάρχουν υπερβάσεις των θεσμο-
θετημένων ορίων εδώ και χρόνια στα 
επικίνδυνα μικροσωματίδια. Περίπου 1.000 
πολίτες της Θεσσαλονίκης πεθαίνουν πρό-
ωρα κάθε χρόνο, ένεκα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, με βάση διεθνώς αποδεκτούς 
αλγόριθμους του Π.Ο.Υ.

Αυτή η μελλοντική εικόνα για τη Θεσσα-
λονίκη είναι ήδη πραγματικότητα στον 
Βόλο, όπου συμβαίνει η πρώτη εφαρμογή 
της καύσης απορριμμάτων σε τσιμεντοβι-
ομηχανία με δραματικές επιπτώσεις στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης, «ορατές 
δια γυμνού οφθαλμού» από τους κατοίκους. 
Εδώ και πάνω από 4 χρόνια οι κάτοικοι 
του Βόλου έρχονται αντιμέτωποι με τον 
καρκίνο από τις διοξίνες και τα φουράνια, 
που παράγονται από την καύση σκουπιδιών 
στην ΑΓΕΤ –Lafarge, σε απόσταση μόλις 
200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της πόλης, 
κάνοντας ανυπόφορη την καθημερινότη-
τα χιλιάδων κατοίκων, καταπατώντας το 
αυτονόητο δικαίωμα να αναπνέει κανείς 
καθαρό αέρα, καίγοντας σκουπίδια ντόπια, 
αλλά και εισαγόμενα από το εξωτερικό.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος:  
T 2313300702
F 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 mayor@thermi.gov.gr
 Kέντρο πληροφορίες

T 2313300700
F 2313300719
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
T 2313338128-37
Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών
T 2310483400
Διεύθ. Οικονομικών 
Υπηρεσιών
T 2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
T 2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
T 2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
T 2310461117
Τομέας Αθλητισμού
Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.
T 2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Παιδικός Σταθμός Θέρμης
T 2310462555
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός «Μελισσόπουλα»
T 2310472666
Παιδικός Σταθμός
«Ελαφάκια» Νέου Ρυσίου
T 2392071979
Παιδικός Σταθμός 
Βασιλικών
T 2396022397
Παιδικός Σταθμός Καρδίας
«Γλυκές Μελωδίες»
T 2392066433
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός Πλαγιαρίου
«Νότες Στοργής»
T 2392066516

> ΒΛΑΒΕΣ
Βλάβες ΔΕΥΑΘ
T 2310465086, 6974995177
ΔΕΗ T 2310928243
ΟΤΕ T 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
T 2310475454
Ζ’ Δ.Ο.Υ
T 2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρμης
T 2310461240
Τεχνολογικό Πάρκο
T 2310471401
Μουσείο Τεχνολογίας
T 2310483000

> ΥΓΕΙΑ
Κέντρο Υγείας Θέρμης
T 2313310800
Αγροτικό ιατρείο Βασιλικών
T 2396022000
Αγροτικό ιατρείο Σουρωτής
T 2396041202
Αγροτικό ιατρείο Λακκιάς
T 2396022660
Αγροτικό ιατρείο Λιβαδίου
T 2396061210
Αγροτικό ιατρείο 
Περιστέρας
T 2396051208

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης
T 2310461203
Τμήμα Ασφαλείας 
Βασιλικών
T 2396022203
Αστυνομικό Τμήμα Ν. 
Επιβατών
T 2392075800
Τροχαία Θέρμης
T 2310028560
Τμ. Δίωξης
Λαθρομετανάστευσης 
Θέρμης
T 2310499622

> ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚHΣ
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ 
Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
T 2310478028
Μίκρα
T 6946235000
Βασιλικά
T 6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚH
2η ΕΜΑΚ
T 2310475471
Πυροσβεστική
T 199

> ΦΟΡΕΙΣ
Ένωση Επαγγελματιών
Εμπόρων Θέρμης
T 2310463973
Ένωση Επαγγελματιών
Βασιλικών
T 6983005555
Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών
«ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»
T 6942217799
Εφημερίδα Άποψη
T 2310486868

ΘΕΡΜΗ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
T 2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών
T 2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
T 2310462604

ΤΡΙΑΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
T 2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
T 2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2310461297
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ραιδεστού
T 2310 465607
ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού
T 2310465954

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392071212
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ρυσίου
T 2392071373
ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου
T 2392072552
Πρόγραμμα Βοήθεια
στο Σπίτι Ν. Ρυσίου
T 2392072552

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
T 2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
T 2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396330000
ΚΕΠ Βασιλικών
T 2396024040

ΚΑΠΗ Βασιλικών
T 2396022115
Βοήθεια Στο Σπίτι 
Βασιλικών
T 2396023566
Πνευματικό Πολιτιστικό
Κέντρο Βασιλικών
T 2396024010
Ειρηνοδικείο Βασιλικών
T 2396022940
Υποθηκοφυλακείο 
Βασιλικών
T 2396022903
Κτηματολόγιο Βασιλικών
T 2396022208
ΕΛΤΑ Βασιλικών
T 2396022220
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Βασιλικών
T 2396022237
Γραφείο Αναδασμού 
Βασιλικών
T 2396022355
Θεατρική Ομάδα Βασιλικών  
Τ 6977.509784

ΛΑΚΚΙΑ
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
T 6972270575

ΣΟΥΡΩΤΉ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
T 2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σουρωτής
T 2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041254
ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής
T 6978582683
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Αγ. Παρασκευής
T 2396041463

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041511
ΚΑΠΗ Αγίου Αντωνίου
T 2396041516
Γυναικείος Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Αγίου Αντωνίου
T 2396041808
Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Αγίου Αντωνίου
T 2396041740

ΛEΙΒΑΔΙ
Τ.Κ. Λειβαδίου 
και Γραφείο Εθελοντών
T 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396051209
ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392330200
ΚΑΠΗ Τριλόφου
T 2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
T 2392064360
Σύλλογος εθελοντών
Ανανηπτών

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
T 2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
T 2392063324

ΚΑΡΔΙΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392061105
ΚΑΠΗ Καρδίας
T 2392061555
Πολιτιστικό Κέντρο 
«Ο Ευμένης»
T 2392063163

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
T 2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΎΛΛΟΓΟΙ
Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» 
Θέρμης
T 2310464844
Σύλλογος Θρακιωτών
- Μανδριτσιωτών Θέρμης
T 2310463423
Σύλλογος Γηγενών 
Μακεδόνων Θέρμης 
«Μ. Αλέξανδρος»
T 2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρμης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
T 2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών
Θέρμης
T 2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
T 6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων
T 6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
T 2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής
Παράδοσης (Θέρμη)
T 6937301703

Σύλλογος Φίλων Ελληνο-
Ρωσικού Πολιτισμού 
(Θέρμη)
T 6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» 
(Τριάδι)
T 6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
T / F  2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
T 2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής
T 2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
T 2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
T 6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
T 2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
T 2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
T 6948538937
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
T 6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
T 2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
T 6938033817
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μονοπηγάδου
Τ 6944.430246
Εκπολιτιστικός – 
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Λακκιάς 
Τ 6972.270575
Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας 
«Ο Ευμένης» (Καρδία) 
Τ 6972.234241
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Αρχίζουν οι προβολές στους θερινούς 
κινηματογράφους του δήμου Θέρμης

«Τέχνες και Κινηματογράφος» είναι η φετινή θεματική των 
θερινών κινηματογραφικών προβολών, που υποδέχονται, για 
ακόμα μια φορά, στους τρεις υπαίθριους χώρους προβολής 
σε Θέρμη, Βασιλικά και Τρίλοφο. Από τις 5 Ιουλίου έως τις 2 
Σεπτεμβρίου, οι καλοκαιρινές βραδιές μας γεμίζουν με την 
λάμψη και τη μαγεία του κινηματογράφου. Οι υπαίθριες κινη-
ματογραφικές προβολές επιστρέφουν και πάλι στο γνώριμο 
χώρο του «Σινέ Θερμαΐς», αλλά και για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά, στο Κινηματοθέατρο Bασιλικών «Άλσος Φώφης 
Πατίκα» και στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου (Πέτρινο).
Φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά πέντε ταινίες 
με κοινή θεματική τις Τέχνες. Την πολυαγαπημένη ταινία 
του Άγγελου Φραντζή βασισμένη στη ζωή της διάσημης 
στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, “Ευτυχία”. Το πορ-
τρέτο ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ενός ζωντανού μύθου, του 
Carlos Saura, “Saura(s)” του Félix Viscarret, σε συνεργασία 
με την Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες 
στην Αθήνα. Τη βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες 
ταινία, “Το τετράγωνο” του Ρούμπεν Έστλουντ. Το ντοκιμα-
ντέρ “STRINGless” του Αγγελου Κοβότσου που τιμήθηκε με 
το Βραβείο Κοινού στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσα-
λονίκης και την πολυβραβευμένη και τρυφερή ταινία του 
Λεβάν Ακίν “Και μετά χορέψαμε”. Τέλος, στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται οι βραβευμένες ταινίες του 43ου Φεστι-
βάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σε συνεργασία με το 
Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας καθώς και το 6ο Αφιέρωμα 
στον Ιταλικό Κινηματογράφο Μικρού Μήκους - “ 10 Corti in 
giro per il mondo” σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό 
Ινστιτούτο Αθηνών και με την στήριξη της ΟΚΛΕ, σε συνεργα-
σία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο AIAL Λέρου, στο πλαίσιο του 
Δικτύου Ελληνο-Ιταλικης Πολιτιστικής Συνεργασίας και της 
πρωτοβουλίας Tempo Forte που θα προβληθούν στο πλαίσιο 
του 2oυ Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου #aasff2021 του 
Συλλόγου Νεολαίας Αγίου Αντωνίου.
Η είσοδος, όπως πάντα, θα είναι ελεύθερη. Οι προβολές 
θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες 
υγειονομικούς κανόνες και επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας 
είναι υποχρεωτική από κάθε θεατή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραμονής του στον χώρο.

Πληροφορίες
Κέντρο Πολιτισμού Θέρμης - Τηλ: 2310 463423 και 2310 
461655, στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΑΘ στη διεύθυνση www.
deppath.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης FB Culture 
Thermi και Twitter: CultureThermi

Οι χώροι προβολής:
• «Σινέ Θερμαΐς», Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης 

(60 θέσεων)
• Κινηματοθέατρο Bασιλικών 

«Άλσος Φώφης Πατίκα» (80 θέσεων)
• Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου 

(Πέτρινο) (80 θέσεων)

‘ΕΥΤΥΧΙΑ”
• 5-6 Ιουλίου | Σινε Θερμαΐς
• 7 Ιουλίου 

Κινηματοθέατρο Bασιλικών 
‘’Αλσος Φώφης Πατίκα’’

• 8 Ιουλίου 
Κέντρο Πολιτισμού 
Τριλόφου (Πέτρινο)

SAURA(S)
• 12-13 Ιουλίου | Σινε Θερμαΐς
• 14 Ιουλίου 

Κινηματοθέατρο Bασιλικών 
‘’Αλσος Φώφης Πατίκα’’

• 15 Ιουλίου 
Κέντρο Πολιτισμού 
Τριλόφου (Πέτρινο)

ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
• 19-20 Ιουλίου | Σινε Θερμαΐς
• 21 Ιουλίου 

Κινηματοθέατρο Bασιλικών 
‘’Αλσος Φώφης Πατίκα’’

• 22 Ιουλίου 
Κέντρο Πολιτισμού 
Τριλόφου (Πέτρινο)

STRINGless
• 19 Αυγούστου 

Κινηματοθέατρο Bασιλικών 
‘’Αλσος Φώφης Πατίκα’’

• 23-24 Αυγούστου 
Σινε Θερμαΐς

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΟΡΕΨΑΜΕ
• 30-31 Αυγούστου 

Σινε Θερμαΐς 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει - 2 Σεπτεμβρίου 
Σινε Θερμαΐς
Στο Σινέ Θερμαΐς έρχεται και φέτος το Φεστιβάλ Δράμας 
ύστερα από συνεργασία του με τη ΔΕΠΠΑΘ Δήμου Θέρ-
μης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Φεστιβάλ Δρά-
μας ταξιδεύει». 20 βραβευμένες ταινίες από το ελληνικό 
πρόγραμμα του φετινού 43ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας θα προβληθούν με ελεύθερη είσοδο.

2ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου 
Νεολαίας Αγίου Αντωνίου
21-22 Αυγούστου
28-29 Αυγούστου
Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών στην ιστοσελίδα:  
www.stegineolaias.webnode.gr


