
Ποια έργα περιλαμβάνει το 
Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 20,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Η υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής τα οποία 
χρηματοδοτούνται, μάλιστα, στην πλειονότητά τους 
από διάφορα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα ώστε 
ο δήμος να αντλήσει όσους περισσότερους δημόσιους 
πόρους μπορεί, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα 
του νέου Τεχνικού Προγράμματος του δήμου Θέρμης 
για το έτος 2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 20,8 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ άλλα 34 εκατ. είναι ο προϋπολογισμός του 
αντίστοιχου Τεχνικού Προγράμματος της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου 
Θέρμης.

Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος συζητήθηκε 
αρχικά στις 27 Ιουλίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης του δήμου Θέρμης και στη συνέχεια εγκρίθηκε 
κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο στη 

συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου. 

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα υποδομής (δίκτυα 
ύδρευσης, αποχέτευσης), αγροτικής οδοποιίας, ασφαλ-
τοστρώσεις σε όλους τους οικισμούς, κατασκευή παι-
δικού σταθμού στη Νέα Ραιδεστό, κατασκευή μεγάλου 
κλειστού γυμναστηρίου στον Τρίλοφο, συντήρηση και 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κ.ο.κ. 

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
πέραν όσων προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα, στο 
δήμο Θέρμης θα γίνουν πολλά ακόμη σημαντικά έργα 
για τα οποία ο δήμος ετοίμασε τις μελέτες, αλλά θα τα 
υλοποιήσουν άλλοι φορείς (π.χ. κόμβοι σε Βασιλικά, 
Σουρωτή, Περιστερά, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 
στη Νέα Ραιδεστό, δίκτυο ύδρευσης Βασιλικών, διευ-
θέτηση του ρέματος Θέρμης – Τριαδίου κ.ά.). 

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

Στήριξη στους
πυρόπληκτους
της Εύβοιας

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

Πως θα είναι το νέο 
Πολιτιστικό Κέντρο

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Προγράμματα 
πρόληψης και 
προαγωγής της 
υγείας

ΚΑΡΔΙΑ

Πρώτο βραβείο σε 
μαθητές για τη σελίδα 
που δημιούργησαν για 
τον Πόντο
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Η πορεία της 
πανδημίας από 
τον Δεκέμβριο 
2020 ως τον 
Ιούλιο 2021

Άγγιξαν τα δύο χιλιάδες τα 

ενεργά κρούσματα στο δήμο 

Θέρμης, για το διάστημα από 

το τελευταίο δεκαήμερο του 

Δεκεμβρίου του 2020 έως το 

τέλος Ιουλίου του 2021, σύμ-

φωνα με τα επίσημα στοιχεία 

της Πολιτικής Προστασίας.  

Η πορεία των ενεργών κρου-

σμάτων παρακολουθείται σε 

εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα 

με αυτά τα στοιχεία, από τις 

21 Δεκεμβρίου 2020 έως το 

τέλος Ιουλίου 2021 τα επίσημα 

ενεργά κρούσματα στα διοι-

κητικά όρια του δήμου Θέρμης 

ανήλθαν συνολικά σε 1.879. 

Απ’ αυτά 331 χρειάστηκε να 

νοσηλευτούν σε νοσοκομείο, 

ενώ οι υπόλοιποι 1.548 παρέ-

μειναν σε κατ’ οίκον νοσηλεία. 
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Παιδικός Σταθμός Καρδίας 
«Γλυκές Μελωδίες»

Ο Π.Σ. της Καρδίας «Γλυκές Μελωδίες» ο οποίος στεγάζεται στην Ευμένους και Καρδιανού 
6, φιλοξενεί νήπια ηλικίας  από δυόμιση μέχρι και τεσσάρων  ετών.

Η δυναμικότητα της δομής  δεν ξεπερνά τα 23 παιδιά κι αυτό βοηθά στο να υπάρχει οικογενειακό 
περιβάλλον. Με γνώμονα την αγάπη για το παιδί, δημιουργήθηκε ένα όμορφο, ευχάριστο και ασφαλές 
περιβάλλον, που συντελεί στην ομαλή προσαρμογή των παιδιών.

Το παιδοκεντρικό σύστημα μάθησης που ακολουθεί, προάγει την ελευθερία και την δημιουργικότητα 
των παιδιών. Η διαδικασία της μάθησης γίνεται με βιωματικό τρόπο με την μορφή παιχνιδιού, αυθόρ-
μητα και αβίαστα.

Οι χώροι είναι διαμορφωμένοι σε γωνιές με τρόπο, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν την δυνατότητα  να 
εκφραστούν μέσα από τις τέχνες, όπως  κουκλοθέατρο, δραματοποίηση,  εικαστικά, μουσική κ.α. Μ 
αυτόν τον τρόπο τους δίνετε η δυνατότητα και να αναπτύξουν ικανότητες και χαρίσματα που μέχρι τότε 
ίσως ήταν ανεκμετάλλευτες.

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, τόσο μέσα στην τάξη, όσο 
και στον εξωτερικό χώρο, ώστε να έρθουν σε επαφή με την φύση, να παρατηρήσουν, να εξερευνήσουν, 
να μάθουν και να αποκτήσουν δεξιότητες , χρήσιμες για την μετέπειτα ζωή τους.

Αυτονόητοι είναι οι κανόνες υγιεινής οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία της δομής, η άριστη ποιότητα του 
πρωινού και μεσημεριανού γεύματος. Το καθημερινό διαιτολόγιο της δομής επιμελείται η παιδίατρος η 
οποία συνεργάζεται με τον παιδικό και φυσικά υποστηρίζει την δομή με την επιστημονική της κατάρτηση.

Τέλος η λογοπεδικός η οποία επισκέπτεται δις το μήνα  τη δομή βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση των 
παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, στην ομιλία ή στην επι-
κοινωνία. Λίγο πριν την λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς, σας ευχόμαστε ένα ξένοιαστο καλοκαίρι. Σας 
περιμένει τον Σεπτέμβρη με μια ανοιχτή αγκαλιά αγάπης για μια νέα και δημιουργική σχολική χρονιά.

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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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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Μόνον έτσι θα 
καταφέρουμε να 
προστατέψουμε 
τα δάση μας

Του Στέργιου Διαμαντόπουλου,  
Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου 

Για άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο, 
όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου. Και κάθε χρόνο οι προβλέψεις 

γίνονται ολοένα και πιο δυσοίωνες, η δε πολυσυζητημένη 
“κλιματική αλλαγή”, δεν αποτελεί μια απλή εκτίμηση για 
πιθανές δυσάρεστες επιπτώσεις στο μέλλον, αλλά είναι η 
ζοφερή πραγματικότητα που βιώνει ο πλανήτης μας. Για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, σοβαρός μακροχρόνιος 
σχεδιασμός, πολλοί οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι.

Πρόληψη, καταστολή, αποκατάσταση, είναι το τρίπτυχο που 
πρέπει να οργανωθεί με τον καλύτερο και αποδοτικότερο 
τρόπο με δεδομένη την ένταση των φαινομένων.

Όσο τα δάση μας μένουν χωρίς σοβαρή διαχείριση, τόσο 
σωρεύουν καθημερινά καύσιμη ύλη η οποία με την ένταση 
των καιρικών φαινομένων γίνεται πυριτιδαποθήκη.

Όσο δεν σχεδιάζουμε σοβαρά τον τομέα της πρόληψης και 
της έγκαιρης προειδοποίησης, τόσο πιο έντονες θα είναι οι 
επιπτώσεις των πυρκαγιών υπαίθρου.

Όσο δεν θεσμοθετούνται υποχρεωτικά αντιπυρικά σχέδια 
(σύνταξη και εφαρμογή) σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου, 
θα τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα και όχι προληπτικά 
όπως πρέπει.

Οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα εργαλεία πρέπει να 
ενταχθούν στη διαδικασία σχεδιασμού, πρόληψης και 
αντιμετώπισης των πυρκαγιών υπαίθρου. Τα μοντέλα 
πρόβλεψης κινδύνου, καθώς και οι μέθοδοι τεχνητής 
νοημοσύνης μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά πια σε 
όλη τη διαδικασία εξέλιξης των πυρκαγιών. Τα δεδομένα 
παρατήρησης γης και η αξιοποίησή τους σε προγενέστερο, 
πραγματικό και μεταγενέστερο χρόνο, επίσης μπορούν να 
αποτελέσουν σοβαρή ασπίδα.

Επιτακτική είναι η συνέργεια του ιδιωτικού και του δημο-
σίου τομέα. Υπάρχουν εξαιρετικές ελληνικές επιχειρήσεις 
τεχνολογικής αιχμής που ασχολούνται με το θέμα και πρέπει 
να ενεργοποιηθούν με ευθύνη της πολιτείας.

Τα στοχευμένα τοπικά σχέδια αντιπυρικής προστασίας σε 
επίπεδο Δήμων πρέπει να θεσμοθετηθούν και να συνταχθούν 
με επιστημονικούς όρους αξιολόγησης των περιοχών επικιν-
δυνότητας για έναρξη της φωτιάς (στατική επικινδυνότητα). 
Καθημερινή πρόβλεψη της τοπικής επικινδυνότητας με την 
χρήση δεδομένων μετεωρολογίας (δυναμική επικινδυνότητα).

Μόνο έτσι θα ξέρουμε καθημερινά πού ακριβώς στο χώρο 
ενός Δήμου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος όχι μόνο έναρξης 
αλλά και εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Άρα μπορούμε να 
δράσουμε προληπτικά, χωρικά εστιασμένα και άμεσα.

Οι Δήμοι πρέπει να τολμήσουν να πάρουν στα χέρια τους 
την υπόθεση ΠΡΟΛΗΨΗ μαζί με τις θεσμοθετημένες εθε-
λοντικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. 

Οκτώ πυρκαγιές μέσα σε ένα 
διήμερο στον δήμο Θέρμης

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙ

Συνολικά οκτώ πυρκαγιές ξέσπασαν 
μέσα σε ένα διήμερο, την Παρασκευή 
6 και το Σάββατο 7 Αυγούστου, σε έξι 

διαφορετικά σημεία στο δήμο Θέρμης. Ανά-
λογα περιστατικά είχαν σημειωθεί και τις 
προηγούμενες μέρες σε περιοχές του δήμου. 
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θέρμης το μπαράζ 
των πυρκαγιών δεν ήταν τυχαίο. Όπως καταγ-
γέλλει ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος “κάποιες 
από αυτές τις πυρκαγιές ήταν αποτέλεσμα 
εμπρησμών. Έχουμε σοβαρές ενδείξεις γι’ 
αυτό και έχουμε ενημερώσει σχετικά και το 
αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας”. 

Μεγαλύτερες υποψίες δημιουργούν οι πυρ-
καγιές οι οποίες ξέσπασαν στις περιοχές της 
Καρδίας και του Λιβαδίου. “Στην Καρδία οι 
επιτήδειοι τρεις φορές έβαλαν φωτιά. Την 
πρώτη φορά το πρωί της Παρασκευής και τη 
δεύτερη το απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ 
ακολούθησε και τρίτη απόπειρα το Σάββατο. 
Και τα τρία περιστατικά αντιμετωπίστηκαν 
ταχύτατα καθώς ο δήμος, με την αντιδημαρ-
χία Πολιτικής Προστασίας και το δίκτυο των 
εθελοντών, επιτηρεί σε 24ωρη βάση όλες τις 
δασικές εκτάσεις και παρεμβαίνει αμέσως με 
τα μέσα πυρόσβεσης που διαθέτει, ενημερώ-
νοντας ταυτόχρονα και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία”, αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Καρδίας 
οι φωτιές ξέσπασαν σε περιοχή η οποία έχει 
κηρυχθεί αναδασωτέα και η οποία κατά 90% 
ανήκει στο δήμο Θέρμης και το υπόλοιπο 10% 
σε ιδιώτες. 

Όσον αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή του 
Λιβαδίου η οποία ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα 
σε δύο σημεία, την Παρασκευή 6 Αυγούστου, ο 
κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι “αυτό γίνεται 
σχεδόν κάθε χρόνο, κάτι που προφανώς δεν 
είναι τυχαίο. Εμείς επιτηρούμε διαρκώς την 
περιοχή και η παρέμβασή μας είναι άμεση”. 

Σημειώνεται ότι ήδη από τις 6 Αυγούστου, 
με εντολή του δημάρχου, το Τμήμα Πολι-
τικής Προστασίας του δήμου Θέρμης είχε 
τεθεί σε 24ωρη επιφυλακή λόγω της υψηλής 
επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στε-
λέχη και εθελοντές του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας περιπολούν διαρκώς σε όλες τις 
δασικές εκτάσεις του δήμου και παρεμβαί-
νουν όπου υπάρχει περιστατικό πυρκαγιάς, 
επικουρώντας το έργο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας. Στη διάθεσή τους έχουν τέσσερα 
μικρά πυροσβεστικά οχήματα, χωρητικότητας 
εξακοσίων λίτρων νερού το καθένα, άλλο ένα 
μεγάλο πυροσβεστικό όχημα που διαθέτει ο 
δήμος, καθώς και τέσσερα μηχανήματα έργου. 
Για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση των 

δασικών εκτάσεων χρησιμοποιούνται και δύο 
drones, ενώ στη διάθεση του δήμου έχει τεθεί 
ένα υδροφόρο όχημα, μαζί με οδηγό, από 
τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, σε ετοιμότητα 
βρίσκονται δεκάδες αγρότες με τα μηχανήματά 
τους (τρακτέρ και βυτία) ώστε να συνδράμουν 
το έργο της πυρόσβεσης. 

Παράλληλα, με παρέμβαση του δημάρχου 
Θεόδωρου Παπαδόπουλου είχε απαγορευτεί, 
ήδη από τις 4 Αυγούστου και για όσο διάστημα 
υπήρχε πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης 
πυρκαγιάς, η κυκλοφορία σε όλα τα δασο-
κτήματα του δήμου Θέρμης.

Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής 
Προστασίας Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης, 
“λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών θερ-
μοκρασιών παραμένει μεγάλος ο κίνδυνος 
εκδήλωσης πυρκαγιών και απαιτείται ιδιαί-
τερη προσοχή από όλους”. Για το λόγο αυτό, 
απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες όπως 
κατά τις διάφορες δραστηριότητές τους στην 
ύπαιθρο να αποφεύγουν τη χρήση εργαλείων 
ή γεωργικών μηχανημάτων που παράγουν 
σπινθήρες ή φλόγα. Επίσης τονίζει ότι θα πρέπει 
να αποφεύγεται η ρίψη αναμμένων σπίρτων 
ή αποτσίγαρων στην ύπαιθρο. Παράλληλα, 
το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου 
Θέρμης υπενθυμίζει σε όλους τους δημότες 
πως αν κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά σε 
οποιοδήποτε σημείο, σε όλη την έκταση του 
δήμου, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως 
με τον γνωστό τριψήφιο αριθμό 199. Επίσης, 
μπορεί να ενημερώσει, χωρίς καμιά καθυστέ-
ρηση τον πλησιέστερο δασικό σταθμό ή να 
τηλεφωνήσει στο 

Η Πολιτική Προστασία του δήμου Θέρμης, μαζί με τους 
εθελοντές στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζής στο μέτωπο της φωτιάς.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ 

∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
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Η υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής τα οποία χρηματοδοτούνται, μάλιστα, 
στην πλειονότητά τους από διάφορα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα ώστε ο 
δήμος να αντλήσει όσους περισσότερους δημόσιους πόρους μπορεί, αποτελεί 

την πρώτη προτεραιότητα του νέου Τεχνικού Προγράμματος του δήμου Θέρμης για το 
έτος 2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 20,8 
εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 34 εκατ. είναι ο προϋπολογισμός του αντίστοιχου Τεχνικού 
Προγράμματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου Θέρμης.

Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος συζητήθηκε αρχικά στις 27 Ιουλίου στη Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Θέρμης και στη συνέχεια εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 
από το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου. Τη συνοπτική παρουσίαση 
του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Σπύρος Γαντάς ο οποίος ανέπτυξε τις προτεραιότητες τις οποίες θέτει η διοίκηση του δήμου, 
παραθέτοντας ενδεικτικά και ορισμένα από τα σημαντικότερα προς υλοποίηση έργα. Ανα-
φέρθηκε συγκεκριμένα στα έργα υποδομής (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης), αγροτικής 
οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις σε όλους τους οικισμούς, κατασκευή παιδικού σταθμού στη 
Νέα Ραιδεστό, κατασκευή μεγάλου κλειστού γυμναστηρίου στον Τρίλοφο, συντήρηση και 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κ.ο.κ. Παράλληλα, απέδωσε τα εύσημα στο προσωπικό 
της Τεχνικής Υπηρεσίας για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν προκειμένου να 
εκπονήσουν μελέτες, να δημοπρατήσουν και να επιβλέψουν την κατασκευή των έργων. 

Στην παρέμβασή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος εξήγησε ότι η κατάρτιση 
του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος για το 2022 έγινε με βάση τη στρατηγική που ακολουθεί 
η διοίκηση δίνοντας προτεραιότητα σε έργα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από 
διάφορα προγράμματα. Σημείωσε ότι η συγκυρία είναι ευνοϊκή καθώς η Αυτοδιοίκηση έχει 
πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία στη διάθεσή της και είναι πρόκληση για το δήμο να καταφέρει 

να υλοποιήσει όσα έργα έχει προτείνει προς ένταξη 
και χρηματοδότηση από τα διάφορα προγράμματα. 

Αναφερόμενος ειδικότερα στο σχέδιο Τεχνικού Προ-
γράμματος ανέφερε ότι ο δήμος Θέρμης είναι από τους 
ελάχιστους πανελλαδικά που κατέθεσαν προτάσεις για 
χρηματοδότηση σε όλες τις προκηρύξεις του προγράμ-
ματος “Αντώνης Τρίτσης”. “Καλύψαμε όλο το πλαφόν 
των 18 εκατ. ευρώ που δικαιούμασταν βάσει πληθυ-
σμού και επιπλέον, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 
άλλα πέντε με έξι εκατομμύρια για έργα που αφορούν 
ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων, προσεισμικό 
έλεγχο κτιρίων, κυρίως σχολείων, καθώς και το έργο 
της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας των Βασιλικών 
το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ‘Ελλάδα 2021’”. 

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε παράλληλα, ότι στο δήμο 
Θέρμης θα γίνουν πολλά ακόμη σημαντικά έργα για 
τα οποία ο δήμος ετοίμασε τις μελέτες, αλλά θα τα 
υλοποιήσουν άλλοι φορείς. Ανέφερε ενδεικτικά τα 
υποέργα τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο της εργο-
λαβίας κατασκευής του δρόμου Θέρμη Γαλάτιστα από 
την Εγνατία Οδό Α.Ε. (τέσσερις κόμβοι, δύο σε Βασιλικά 
και από ένας σε Σουρωτή και Περιστερά, δίκτυο αποχέ-
τευσης ομβρίων στη Νέα Ραιδεστό, δίκτυο ύδρευσης 
Βασιλικών), το έργο διευθέτησης του ρέματος Θέρμης 
– Τριαδίου, προϋπολογισμού 10,2 εκατ. ευρώ το οποίο 
υλοποιεί το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης κ.ά. 

Επισήμανε, δε, ότι το μεγαλύτερο μέρος των έργων τα 
οποία κατασκευάζει ο δήμος Θέρμης, προϋπολογισμού 
περίπου τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ δεν 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο Τεχνικού Προγράμμα-

τος, καθώς υλοποιούνται από την ΔΕΥΑΘ. Πρόκειται 
για σημαντικά έργα υποδομής, δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς του δήμου. 

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε, τέλος, ότι ο δήμος προε-
τοιμάζει μελέτες και για άλλα έργα όπως η ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιρίων, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός 
του δήμου, η αντικατάσταση του οδοφωτισμού κ.λπ. τα 
οποία θα επιδιώξει να εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης 
και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Αναλυτικά, το σχέδιο τεχνικού προγράμματος του 
έτους 2022 περιλαμβάνει ανά τομέα τα ακόλουθα:

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
• Προγραμματική σύμβαση με την ΠΚΜ για την εκπόνηση μελετών και 

την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης της κυκλοφορίας της οδού 
Περικλέους (2.343.600)

• Προγραμματική σύμβαση με “Ανατολική” και λοιπούς δήμους για 
“Διαχείριση Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη” (33.500)

• Προγραμματική σύμβαση με το πανεπιστήμιο Πατρών για τη 
διερεύνηση των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων 
(συνεχιζόμενο (16.120) 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων (10.000)
• Συντήρηση λεβιτοστασίων, κλιματιστικών και ανελκυστήρων 

(14.500)
• Αναγόμωση πυροσβεστήρων (16.000)
• Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δημοτικών κτιρίων 

(65.000)
• Προμήθεια υδραυλικών υλικών (5.000)
• Προμήθεια ηλεκτρονικών Υπολογιστών (20.000)
• Προμήθεια κλιματιστικών (10.000)
• Προμήθεια συσκευών υποστήριξης ευρωζωνικής τηλεφωνίας 

(5.000)
• Μελέτη εφαρμογής αλλαγής χρήσης δημοτικού κτιρίου 

(1ο χιλ. Θέρμης – Τριαδίου) (9.046,66)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• Κατασκευή παιδικού σταθμού Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού (3.327.319,69)
• Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαράδων (50.000)
• Κατασκευή υποστήριξης βοηθητικών χώρων στον Άγιο Αντώνιο 

(100.000)
• Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Θέρμης (300.000)
• Μελέτη κατασκευής πολιτιστικού κτιρίου Ταγαράδων (16.695)
• Μελέτη κτιρίου για στέγαση ΚΔΑΠμεΑ (10.000)
• Μελέτη ανακατασκευής γηπέδου Περιστεράς (25.000)
• Μελέτη κλειστού κολυμβητηρίου Δ. Θέρμης (Ταγαράδες) (100.000)
• Μελέτη ανέγερσης κέντρου διοικητικής και κοινωνικής υποστήριξης 

στο ΤΔ Καρδίας (συνεχιζόμενο) (11.250)
• Μελέτη διαμόρφωσης αθλητικών εγκαταστάσεων έναντι ΔΑΚ 

Θέρμης (20.000)
• Μελέτη κτιρίου για στέγαση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Θέρμης (50.000)
• Μελέτη κατασκευής ανοιχτών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο Ν. 

Ρύσιο (10.000) 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
• Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

(250.000)
• Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών 

σωμάτων LED (210.000)
• Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού φωτισμού (37.200)
• Φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού (136.000)
• Δαπάνη ενίσχυσης δημοτικού φωτισμού (25.000)
• Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων ΦΟΠ σε Θέρμη, 

Βασιλικά, Μίκρα (111.600)
• Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος με μονή καμπίνα, με κλειστή 

καρότσα και ανατροπή (31.000)
• Προμήθεια καινούργιου απορριμματοφόρου υπόγειων κάδων με 

γερανό (229.400)
• Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κάδων Δ.Ε. Μίκρας (25.000)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
• Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με προωθητήρα (80.000)

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (35.000)
• Μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων κ.λπ. Έργων (165.492,16)
• Μίσθωση μηχανημάτων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (20.000)
• Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) (10.000)
• Συντήρηση σιντριβανιών (15.000)
• Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών (15.000)
• Προμήθεια υδραυλικών υλικών (15.000)
• Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (10.000)
• Προμήθεια ασφαλτομίγματος (90.000)
• Προμήθεια αδρανών υλικών (36.300)
• Προμήθεια σκυροδέματος και δομικών υλικών (55.000)
• Προμήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίων (100.000)
• Προμήθεια προϊόντων σιδήρου (30.000)
• Προμήθεια ξυλείας και μικροϋλικών (50.000)
• Προμήθεια αλατιού (75.000)
• Προμήθεια αναλώσιμων εργαλείων (40.000)
• Προμήθεια GPS σε οχήματα του δήμου (7.440)
• Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση προβλημάτων πυρασφάλειας (17.800)
• Προμήθεια μικρού φορτωτή (58.999,20)
• Προμήθεια μεταχειρισμένου κλαρκ (23.994)
• Προμήθεια μεταχειρισμένου οδοστρωτήρα ασφάλτου (22.320)
• Προμήθεια καινούργιου μηχανήματος πλυντηρίου κάδων (174.840)
• Προμήθεια τεσσάρων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (53.320)
• Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων οχημάτων τύπου ΒΑΝ (59.991,20)
• Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (8.000)
• Προμήθεια παρκομέτρων (171.120)
• Προμήθεια εμποδίων για πεζοδρόμια (40.000)
• Προμήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης (100.000)
• Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών (20.000)
• Προμήθεια κώνων & καθρεπτών οδοσήμανσης (20.000)
• Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών (10.000)
• Προμήθεια παγκακίων για κοινόχρηστους χώρους (20.000)
• Προμήθεια γραμματοθυρίδων με στέγαστρα (25.000)
• Βελτιώσεις υφιστάμενων κτιριακών υποδομών & διαμόρφωση αύλειου χώρου στο συγκρότημα 

«Χριστοδουλίδη» (100.000)
• Δημοτικό κτίριο (προκάτ) Λακκιάς (70.000)
• Συνδέσεις των δημοτικών κτιρίων με φυσικό αέριο με προσαρμογή των υφιστάμενων 

υποδομών στις απαιτήσεις λειτουργίας αυτών με φυσικό (20.000)
• Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου περιοχής επέκτασης Θέρμης (800.000)
• Κλειστό γυμναστήριο Τριλόφου (600.000 ευρώ)
• Κλειστό γυμναστήριο Νέας Ραιδεστού (300.000)
• Διαμόρφωση χώρων αναψυχής στην Αγ. Παρασκευή (200.000)
• Κατασκευή παιδικής χαράς στην Σουρωτή (500.000)
• Παρεμβάσεις στο κεντρικό πάρκο Ταγαράδων (20.000)
• Ασφαλτοστρώσεις (1.000.000)
• Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών και κοινοχρήστων χώρων (50.000 ευρώ)
• Κατασκευή κόμβου στην Αγ. Νικολάου και Τσαλδάρη Θέρμης (30.000 ευρώ)
• Κόμβος στα σχολεία Τριλόφου (40.000 ευρώ)
• Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων οδού Κουγιάμη με τις οδούς Α. Παπανδρέου και Α. Διάκου 

(50.000)
• Κατασκευή κοινόχρηστων χώρων και πεζόδρομων επέκτασης Τριαδίου (40.000 ευρώ)
• Περιφράξεις δημοτικών χώρων (10.000)
• Τροποποίηση συστημάτων θέρμανσης σχολικών κτιρίων (20.000)
• Διαμορφώσεις και βελτιώσεις για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών (1.000.000)
• Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων (150.000)
• Διαγράμμιση οδών (80.000)
• Χάραξη και διάνοιξη νέου αγροτικού οδικού δικτύου αγροκτήματος Βασιλικών στην περιοχή 

μελέτης Β’ αναδασμού (100.000)
• Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Μανδρίτσα Θέρμης και κόμβου στη συμβολή με την 

Κουγιάμη (200.000 ευρώ)
• Συντήρηση υφιστάμενων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων (10.000)
• Συντήρηση υφιστάμενων περιφράξεων δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή 

νέων (20.000)
• Μελέτη εφαρμογής 7ου νηπιαγωγείου Θέρμης (αρχιτεκτονική, Η/Μ) και τεύχη δημοπράτησης 

(15.000)
• Επικαιροποίηση μελέτης Δημαρχείου Θέρμης (30.000)
• Μελέτη επεμβάσεων για την ενίσχυση της στατικής ικανότητας του παλαιού Γυμνασίου 

Βασιλικών (25.000)
• Ολοκλήρωση μελετών τριών παιδικών χαρών στην επέκταση Θέρμης (15.000)
• Ολοκλήρωση μελέτης «Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στα ακίνητα με αριθμούς 125 & 126 της 

Δ.Κ. Αγ. Παρασκευής» (15.000)
• Ολοκλήρωση μελέτης «Κατασκευής παιδικής χαράς στην ΤΚ Σουρωτής» (15.000)
• Ολοκλήρωση μελέτης «Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Ραιδεστού» (10.000)
• Μελέτη έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Αγ. Πατέρων και κόμβου με Ηρώων 

Πολυτεχνείου στο Τριάδι” (100.000 ευρώ)
• Μελέτη έργου “Κατασκευή κόμβου στα Βασιλικά” (30.000 ευρώ)
• Μελέτη εσωτερικής διαμόρφωσης και σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του Βασικού Πράσινου 

Σημείου του Δ. Θέρμης (90.000)
• Υποστηρικτικές μελέτες νέων Κοιμητηρίων Δ. Θέρμης (55.000)
• Μελέτη κατασκευής γέφυρας Ανθεμούντα στη θέση «Σφαγεία» Βασιλικών (40.000)
• Μελέτη εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (50.000)
• Μελέτη εκπόνησης στατικών εργασιών (20.000)

Ποια έργα περιλαμβάνει το 
Τεχνικό Πρόγραμμα του 
δήμου Θέρμης για το 2022 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 20,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στο πάνελ (από δεξιά) ο δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου Κ. Τιτέλης και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπ. Γαντάς.

Από τις βασικές προτεραιότητες του Τεχνικού Προγράμματος είναι οι 
εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε οικισμούς και σε αγροτικούς δρόμους.  

Καλύψαμε όλο 
το πλαφόν των 
18 εκατ. 
ευρώ που 
δικαιούμασταν 
βάσει πληθυσμού 
και επιπλέον, 
καταφέραμε να 
εξασφαλίσουμε 
άλλα πέντε με 
έξι εκατομμύρια 
για έργα που 
αφορούν 
ασφαλτοστρώσεις 
αγροτικών 
δρόμων, 
προσεισμικό 
έλεγχο κτιρίων, 
κυρίως σχολείων, 
καθώς και 
το έργο της 
ανάπλασης 
της κεντρικής 
πλατείας των 
Βασιλικών 
το οποίο έχει 
ενταχθεί στο 
πρόγραμμα 
‘Ελλάδα 2021

“

“



Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ6 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
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• Μελέτη ανάπλασης οδού Μιαούλη και πεζοδρόμησης οδού Αγίου 
Δημητρίου Πλαγιαρίου (50.000)

• Παρεμβάσεις αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για τη δημιουργία 
Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (500.000)

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας (Υποέργο 7) (200.000)

• Έργο αναβάθμισης οδοφωτισμού (Υποέργο 6) (40.000)
• Διαμόρφωση παιδικής χαράς & πλατείας στην τοπική κοινότητα 

Καρδίας Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης (30.000)
• Βελτίωση υπαίθριων εγκαταστάσεων αθλητικών δραστηριοτήτων ΤΚ 

Περιστεράς (310.000)
• Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την εξοικονόμηση ενέργειας 

συγκροτήματος κτιρίων στο Λιβάδι (συνεχιζόμενο) (33.285,75)
• Συντήρηση δημοτικών κτιριακών υποδομών Δήμου Θέρμης (5.000)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
• Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων (667.120)
• Προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος με αντλία (190.960)

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Ανάθεση λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας (συνεχιζόμενο) 

(150.000)
• Μελέτη 6ου Δημοτικού Θέρμης (10.000)
• Μελέτη 2ου Λυκείου Θέρμης (Ν. Ραιδεστός) (10.000)Μελέτη 

εφαρμογής εσωτερικών διαμορφώσεων, αύλειου χώρου και 
ενεργειακής αναβάθμισης ιδιόκτητου κτιρίου του Δήμου για τη 
στέγαση των υπηρεσιών του (50.000)

• Μελέτες και παρεμβάσεις στο κέντρο Θέρμης με το πρόγραμμα 
OPEN MALL (10.000)

• Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων Δήμου Θέρμης (50.000)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
• Μελέτη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου δήμου Θέρμης (200.000)
• Πράξη εφαρμογής σε τμήμα της περιοχής ΕΜΟ της κοινότητας 

Θέρμης (10.000)
• Πράξη εφαρμογής σε τμήμα του αποχαρακτηρισμένου 

αρχαιολογικού πάρκου της κοινότητας Θέρμης (10.000)

ΝΕΑ ΕΡΓΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
• Κατασκευή υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις ΔΚ 

Τριλόφου και Καρδίας (323.000)
• Ανάπλαση και διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας Βασιλικών/

Ανάδειξη της συμβολής της Μάχης των Βασιλικών στην Ελληνική 
Επανάσταση 1821 (665.200)

• Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Κοινοτικού Καταστήματος 
Καρδίας (74.400)

• Ασφαλτόστρωση οδικών δικτύων δήμου Θέρμης (1.000.000)
• Εκβάθυνση υδατορέματος Ν. Ραιδεστού για απορροή των ομβρίων 

οικισμού στον Ανθεμούντα )40.000)
• Διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων έναντι ΔΑΚ Θέρμης 

(40.000)
• Ανακατασκευή γηπέδων 5x5 ΔΑΚ Θέρμης (100.000)
• Καταχώριση Β’ Αναδασμού Βασιλικών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο 

(37.187,59)
• Επικαιροποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Δήμου Θέρμης (20.000)
• Τεχνική περιβαλλοντική μελέτη έργου αποκατάστασης κατολίσθησης 

Κ. Σχολαρίου (10.000)
• Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον κόμβο της ΕΟ 16 με 

αγροτική οδό στο 18ο χλμ. της ΕΟ 16 (30.000)
• Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δημοτικής περιουσίας Δήμου 

Θέρμης στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης (25.000)
• Υλοποίηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τον 

υπολογισμό των Δημοτικών Τελών Δήμου Θέρμης (150.000)
• Παροχή υπηρεσιών για υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην 

επίβλεψη μελετών και έργων του Τεχνικού Προγράμματος (100.000)
• -Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κάδων απορριμμάτων για τη ΔΕ 

Βασιλικών (25.000) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
• Ευπρεπισμός, συντήρηση νεκροταφείων (60.000)
• Προμήθεια οστεοθυρίδων (150.000)

Οκτώ νέα οχήματα ενισχύουν τις 
Υπηρεσίες του δήμου Θέρμης

Με οκτώ νέα οχήματα ενισχύει τις Υπηρεσίες του ο δήμος Θέρμης. Τα περισσό-
τερα εξ αυτών είναι φορτηγά και θα διατεθούν για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας προκειμένου να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το έργο της 

αποκομιδής των απορριμμάτων. Τα υπόλοιπα οχήματα θα διατεθούν για τις ανάγκες 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
δήμου Θέρμης. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Καθαριότητας, οι προσθήκες 
των νέων οχημάτων, πέρα από την αναβάθμιση των υπηρεσιών θα συμβάλλει και στη 
μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης. 

Αναλυτικά τα οκτώ νέα οχήματα τα οποία προστέθηκαν στον υφιστάμενο στόλο του δήμου 
Θέρμης είναι:
• Ένα  φορτηγό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κινητό συνεργείο για τεχνική υποστήριξη των οχημάτων που κινούνται 

καθημερινά για τις ανάγκες του τομέα της Καθαριότητας.
• Δύο φορτηγά τα οποία θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
• Δύο φορτηγά για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
•  Ένα φορτηγό το οποίο θα αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Καθαριότητας για την περισυλλογή ογκωδών και τέλος
• Δύο HILUX CRUISER αγροτικά οχήματα εκ των οποίων ένα θα καλύψει ανάγκες της αποκομιδής απορριμμάτων από τα 

νεκροταφεία του δήμου και ένα για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας (περισυλλογή ογκωδών).
 
Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Παναγιώτης Πονερίδης ανέφερε σε δηλώ-
σεις του με την παραλαβή των νέων οχημάτων ότι “η καθαριότητα στο δήμο Θέρμης είναι μια 
δύσκολη και καθημερινή προσπάθεια, στην οποία μετέχουμε όλοι, εργαζόμενοι και πολίτες. 
Η προμήθεια των νέων οχημάτων θα βοηθήσει σημαντικά το έργο μας. Καταφέραμε με 
συνεχείς δράσεις και πρωτοβουλίες να αυξήσουμε τόσο τους κάδους, όσο και τα οχήματα 
καθαριότητας και να ενισχύσουμε δραστικά με αυτόν τον τρόπο την καθημερινή λειτουργία 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια και το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα θα προχωρήσουμε στην απόκτηση επιπλέον κάδων καθαριότητας. Μόνιμος στόχος 
μας είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της υπηρεσίας μας, αλλά και των άλλων υπηρε-
σιών,  τόσο ως προς τις μεθόδους αποκομιδής όσο και ως προς τον απαραίτητο εξοπλισμό”. 

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης 
προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ

Πέρα από τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο αμιγώς Τεχνικό Πρόγραμμα 
του δήμου Θέρμης για το 2022, ύψους περίπου 20,8 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο 
μέρος των έργων τα οποία κατασκευάζει ο δήμος, προϋπολογισμού περίπου 

τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο Τεχνικού 
Προγράμματος, καθώς υλοποιούνται από την ΔΕΥΑΘ. Πρόκειται για σημαντικά έργα 
υποδομής, κυρίως δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς του 
δήμου τα οποία χρηματοδοτούνται στην πλειονότητά τους από διάφορα προγράμματα, 
εθνικά και κοινοτικά, αλλά και από ίδιους πόρους του δήμου. 

Ειδικότερα, στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΘ περιλαμβάνονται τα εξής:
• Δύο μεγάλα έργα ύδρευσης στην περιοχή της επέκτασης της Θέρμης. Το πρώτο αφορά το εσωτερικό δίκτυο, είναι 

προϋπολογισμού 4,855.717,08 ευρώ και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”. Το δεύτερο αφορά το εξωτερικό 
δίκτυο, έχει προϋπολογισμό 8.653.219,49 και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ΕΠ ΠΚΜ. 

• Την περιοχή της επέκτασης Θέρμης αφορά και το αποχετευτικό δίκτυο, έργο προϋπολογισμού 3.550.000 το οποίο 
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (εισφορές). 

• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετήριου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης (1.692.161,98).
• Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικός καθαρισμός Λιβαδίου (1.258.064,52).
• Κατασκευή δικτύων ύδρευσης δήμου Θέρμης (1.295.000).
• Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης, κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών και αγωγών σύνδεσης με τους αγωγούς Σουρωτής και 

Αγίας Παρασκευής (1.035.000).
• Κατασκευή αγωγού ομβρίων Ταγαράδων (338.045,12).
• Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Αγίου Όρους Θέρμης (712.000).
• Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγίου Αντωνίου (89.781,40).
• Μελέτη – κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης (9.073.171,40).
• Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή επέκτασης Θέρμης (763.843,50 εκ των οποίων τα 143.843,50 είναι εξ 

ιδίων πόρων).
• Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών καταγραφής και μετάδοσης ενεργειακών δεδομένων και προμήθεια εφαρμογής, 

παρουσίασης, ανάλυσης και διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΘ (487.568). 
• Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας των αντλιοστασίων της 

ΔΕΥΑΘ (208.568). 

Νέα δεξαμενή 
ύδρευσης 
τοποθετήθηκε 
στον Τρίλοφο
Στην τοποθέτηση μιας μεγάλης 
μεταλλικής δεξαμενής νερού, 
χωριτικότητας εξακοσίων κυβι-
κών μέτρων στην περιοχή του 
Τριλόφου προχώρησε η Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Δήμου Θέρμης. Η νέα 
μεταλλική δεξαμενή, βαρέως 
τύπου, ύδρευσης τοποθετήθηκε 
στον λόφο Αγία Άννα Κοτρώνι, 
βόρεια του ομώνυμου ναΐσκου, 
η οποία αύξησε τη χωρητικότη-
τα από τα 250 κυβικά στα 850 
κυβικά. Εδράζεται σε βάση από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, και είναι 
κυκλικής διατομής. Με τη νέα 
αυτή δεξαμενή η ΔΕΥΑΘ προ-
σέφερε σημαντικές λύσεις στο 
πρόβλημα της επάρκειας νερού 
στον οικισμό του Τριλόφου, ιδι-
αίτερα κατά τους θερινούς μήνες 
όταν εντείνεται η ζήτηση.

Τ ην ένταξη της μελέτης με 
τίτλο “Αποχέτευση ομβρίων 
υδάτων της περιοχής επέ-

κτασης Θέρμης” στο πρόγραμμα 
“Αντώνης Τρίτσης”, ενέκρινε το 
υπουργείο Εσωτερικών. Τη σχετική 
απόφαση υπέγραψε στις 9 Ιουλίου ο 
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών 
Στέλιος Πέτσας. Πρόκειται για την 
ένταξη της χρηματοδότησης μελέτης 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης 
στον άξονα “Πολιτική Προστασία 
- Προστασία της Δημόσιας Υγείας – 
Τεχνική Βοήθεια” του προγράμματος 
“Αντώνης Τρίτσης” με ποσό χρηματο-
δότησης ύψους 620.000 ευρώ, ενώ 
ο συνολικός προϋπολογισμός του 
ανέρχεται στα 763.843,50 ευρώ (τα 
υπόλοιπα 143.843,50 ευρώ θα είναι 
ίδιοι πόροι). Η εγκεκριμένη πράξη – 
ένταξη αφορά τη χρηματοδότηση του 
συνόλου των απαραίτητων μελετών 
για την κατασκευή του έργου δικτύ-
ου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 
της περιοχής επέκτασης Θέρμης. 
Προβλέπεται για το σκοπό αυτό η 
εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης του 
εσωτερικού δικτύου ομβρίων υδά-
των, καθώς και συνοδές μελέτες-φά-
κελοι (Υδρολογική, Τοπογραφική και 
Στατική Μελέτη, Γεωτεχνικές Μελέτες 
- Έρευνες, Μελέτη Περιβάλλοντος,  
Φακέλος Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. και Τευχών 
Δημοπράτησης του έργου).

Επιχειρηματολογώντας για την ανα-
γκαιότητα ένταξης χρηματοδότησης 
της μελέτης από το πρόγραμμα “Αντώ-
νης Τρίτσης” η ΔΕΥΑΘ προέβαλε μια 
σειρά λόγους όπως:

1. Η περιοχή επέκτασης Θέρμης, 
αποτελεί οικιστική περιοχή, 

ενταγμένη στο Σχέδιο Πόλεως, 
με σημαντική τάση ανοικοδόμη-
σης. Ωστόσο, στο σύνολο σχεδόν 
της περιοχής, απουσιάζουν έργα 
δικτύων ομβρίων υδάτων. 

2. Παρατηρούνται κατά καιρούς 
πλημμυρικά φαινόμενα στην 
περιοχή επέκτασης, από τα οποία 
κινδυνεύουν οι περιουσίες των 
κατοίκων, οι κοινόχρηστες υπο-
δομές καθώς και ακόμα ανθρώπι-
νες ζωές σε περίπτωση έντονων 
φαινομένων. Κατόπιν βροχοπτώ-
σεων, παρατηρούνται λιμνάζοντα 
ύδατα και παραμένοντα φερτά 
(αμμώδη κυρίως) υλικά επί του 
οδοστρώματος. Οι περισσότερες 
οδοί στην περιοχή έχουν ασφαλ-
τοστρωθεί, συμβάλλοντας έτσι 
στην αυξημένη απορροή των 
ομβρίων υδάτων.  

3. Στα ανωτέρω, συνηγορεί, ως 
προς την αναγκαιότητα λήψης 
μέτρων και το φαινόμενο της κλι-
ματικής αλλαγής των τελευταίων 
ετών, λόγω της οποίας παρατη-
ρούνται ολοένα και συχνότερα 
βροχοπτώσεις μεγάλων εντά-
σεων, που συνοδεύονται από 
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.  

4. Ο δήμος Θέρμης έχει ήδη προ-
χωρήσει στις αναγκαίες εργασίες 
προστασίας και αναβάθμισης 
των αποδεκτών των ομβρίων 
υδάτων (ρέματα). 

Η τάση ανοικοδόμησης στην περι-
οχή είναι αυξανόμενη τα τελευταία 
χρόνια, με την ανάπτυξη σύγχρο-
νων οικιστικών συγκροτημάτων. 
Ο ωφελούμενος πληθυσμός είναι 
κυρίως οι κάτοικοι της Δημοτικής 
Κοινότητας Θέρμης (16.004 άτομα), 

Η περιοχή της επέκτασης της Θέρμης, εντός του κόκκινου περιγράμματος
(με άσπορο περίγραμμα ο υφιστάμενος οικισμός). 

Στο “Αντ. Τρίτσης” 
οι μελέτες για τα όμβρια 
στην επέκταση Θέρμης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 620.000 ΕΥΡΩ

ενώ ο εκτιμώμενος ρυθμός αύξησης 
του πληθυσμού στην περιοχή της 
επέκτασης είναι χίλιοι κάτοικοι το 
χρόνο. Σημειώνεται παράλληλα, ότι 
θα ωφεληθεί επιπλέον και το σύνολο 
των χρηστών του οδικού δικτύου 
της περιοχής (μετακινούμενοι στην 
περιοχή κυρίως για λόγους εργα-
σίας και όσοι γενικότερα εκτελούν 
διαμπερείς μετακινήσεις μέσω των 
βασικών αξόνων του οδικού δικτύου 
της περιοχής μεταξύ Θεσσαλονίκης, 
Θέρμης και γύρω οικισμών.

Ειδικότερα, η οδός Καπετάν Χάψα, ως 
συνέχεια της οδού Στέλιου Καζαντζίδη 
του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προς τα 
ανατολικά, συνδέει τη Θέρμη με το 
Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσα-
λονίκης, ενώ η οδός Θέρμης - Πανο-
ράματος συνδέει τον οικισμό Θέρμης 
με τον οικισμό του Πανοράματος του 
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Όπως και 
στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, οι εν λόγω 
οδοί δεν έχουν δίκτυο αποχέτευσης 
των ομβρίων υδάτων που απορρέουν 
επί του καταστρώματος. 

Σημειώνεται επίσης ότι την περιοχή 
διατρέχουν, από βόρεια προς τα νότια, 
τρία ρέματα τα οποία διασταυρώνο-
νται με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανίων και εκβάλλουν τελικά στο 
Θερμαϊκό Κόλπο. Αυτά δύναται να 
αποτελέσουν αποδέκτες του προς 
μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων.

“Μετά τα τρία έργα ύδρευσης που 
υλοποιεί η ΔΕΥΑΘ και το έργο κατα-
σκευής του δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων, δρομολογείται και η 
κατασκευή του δικτύου αποχέτευ-
σης ομβρίων υδάτων στην περιοχή 
επέκτασης Θέρμης. Πρόκειται για ένα 
από τα βασικότερα έργα υποδομής 
του δήμου καθώς η συγκεκριμένη 
περιοχή ανοικοδομείται με ταχείς 
ρυθμούς. Για το λόγο αυτό η διοίκη-
ση του δήμου, δια της ΔΕΥΑΘ, έθεσε 
στις πρώτες προτεραιότητές της τη 
σύνταξη των απαραίτητων μελετών 
για την κατασκευή του έργου, προε-
τοίμασε με ταχύτητα και πληρότητα 
τον σχετικό φάκελο και τον υπέβαλλε 
προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα 
‘Αντώνης Τρίτσης’. Η έγκριση της πρό-
τασής μας δείχνει τη σοβαρή δουλειά 
που έγινε από τις υπηρεσίες μας και 
θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι 
εργάστηκαν γι’ αυτό το σκοπό. Μετά 
την έγκριση της έντασης στο ‘Αντώνης 
Τρίτσης’ θα τρέξουμε με τη μέγιστη 
δυνατή ταχύτητα όλες τις διαδικασίες 
για την εκπόνηση των μελετών στον 
μικρότερο δυνατό χρόνο”, δηλώνει ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος.  

«Εξαρτήσεις 
και πανδημία»

Το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» 
στο πλαίσιο της Παγκόσμι-

ας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, 
οργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση 
με θέμα: «Εξαρτήσεις και πανδημία: 
Δημιουργώντας ένα ασφαλές πλαίσιο 
αντιμετώπισης». Η εκδήλωση ξεκί-
νησε δίνοντας τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να καταθέσουν το 
δικό τους μήνυμα πρόληψης, έστω 
και χωρίς τη φυσική τους παρουσία, 
αξιοποιώντας την τεχνολογία. Μέσα 
από το chat μοιράστηκαν σκέψεις και 
προτάσεις για το τι σημαίνει πρόληψη 
και πως μπορεί να γίνει πραγματικό-
τητα για τον καθένα από εμάς.  Την 
εκδήλωση χαιρέτησαν ο δήμαρχος της 
Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, 
η Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης 
Μαρία Παυλίδου, ο Αντιδήμαρχος 
Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής 
του Δ. Θερμαϊκού Χρήστος Τζίνας, η 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και 
Ισότητας του Δύο Φύλων του Δ. Καλα-
μαριάς Ευλαμπία Μπανιώρα – Ντόντη 
και η Φανή Χατζηδημητρίου Φανή, 
εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος 
του δήμου Θέρμης.  Στη συνέχεια ο 
Μανώλης Χαλεπούδης, ψυχολόγος και 
υπεύθυνος του Προγράμματος Προα-
γωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης, 
παρουσίασε επικαιροποιημένα στοι-
χεία για τις εξαρτήσεις, εστιάζοντας 
κυρίως στην περίοδο της πανδημίας. 
Ακούστηκαν επισημάνσεις που αφο-
ρούσαν την ανθεκτικότητα της αγοράς 
των ναρκωτικών, η οποία κατάφερε 
δυναμικά να προσαρμοστεί στους 
περιορισμούς του COVID-19. Παρουσι-
άστηκαν στοιχεία που δείχνουν αύξηση 
της κατανάλωσης αλκοόλ, αύξηση 
της χρήσης συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων, ιδίως αντικαταθλιπτικών, 
αγχολυτικών και ηρεμιστικών, καθώς 
και αύξηση της ενασχόλησης με τυχερά 
παιχνίδια σε ορισμένες ομάδες. 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

23 Αυγούστου | Για Παιδιά 
Παράσταση Καραγκιόζη | Βασιλικά 

ώρα 20:30

25 Αυγούστου | Για Παιδιά 
Παράσταση Καραγκιόζη | Τρίλοφος 

ώρα 20:30

27 Αυγούστου | Για Παιδιά 
Παράσταση Καραγκιόζη | Θέρμη 

ώρα 20:30

1 Σεπτεμβρίου | Συναυλία 
Νατάσσα Μποφίλιου  

«Η Εποχή του Θερισμού»| Φράγμα 
ώρα 21:00

2 Σεπτεμβρίου | Μουσική 
“Μουσικό πλήρωμα” | Τρίλοφος 

ώρα 21:00

Yποτροφίες για το Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Κατα-
πολέμησης της Φτώχειας 

και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπι-
στήμιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του πρω-
τοκόλλου συνεργασίας που έχουν 
υπογράψει, προσφέρουν 17 νέες 
θέσεις φοίτησης σε υποψήφιους/
ες φοιτητές/τριες στα προγράμματα 
σπουδών του ΕΑΠ (8 προπτυχιακά, 
1 ειδικό πρόγραμμα, 51 μεταπτυχια-
κά προγράμματα σπουδών και 352 
μεμονωμένες θεματικές ενότητες), 
η έναρξη των οποίων θα γίνει τον 
προσεχή Οκτώβριο. Οι εν λόγω υπο-
τροφίες αφορούν στην παρακολού-
θηση δύο θεματικών ενοτήτων στα 
προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. 
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Δικαιούχοι των ανωτέρω υποτρο-
φιών, είναι: άτομα που ανήκουν 
στην κοινωνική ομάδα Ρομά εφόσον 
διαβιούν σε συνθήκες που παρα-
πέμπουν σε κοινωνικό αποκλεισμό 
καθώς και Διαμεσολαβητές Ρομά, 
άστεγοι και πρώην φιλοξενούμε-
νοι δομών παιδικής προστασίας ή 
φιλοξενούμενοι δομών παιδικής 
προστασίας οι οποίοι θα πρέπει 
να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της 
ηλικίας τους. Ειδικότερα:

(α) Οι Ρομά θα υποβάλλουν την 
αίτηση μέσω Παραρτήματος Ρομά 
ή Κέντρου Κοινότητας.

Στη συνέχεια, το Παράρτημα Ρομά/
Κέντρο Κοινότητας προωθεί έγγρα-
φο προς τη Γενική Γραμματεία Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέ-
μησης της Φτώχειας, που βεβαιώνει 
την υποβληθείσα αίτηση από τον 
δυνάμει ωφελούμενο.

Η αίτηση για τους Ρομά που διαβιούν 
σε συνθήκες που παραπέμπουν σε 
κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να 
συνοδεύεται από βεβαίωση μόνιμης 
κατοικίας από το Δήμο και για τους 
Ρομά διαμεσολαβητές, από βεβαί-
ωση της ιδιότητάς τους από τον 
αρμόδιο Φορέα στον οποίο παρέ-
χουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης. 

(β) Οι άστεγοι θα πρέπει να έχουν 
καταγραφεί από Δήμο ή από κέντρο 
φιλοξενίας αστέγων τουλάχιστον 
μία φορά τα τελευταία τρία έτη πριν 
από την υποβολή της αίτησης και να 
έχουν λάβει ή να λαμβάνουν σχετικές 
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης από 
Δημόσια Δομή ή φορέα κοινωνικής 

μέριμνας και στήριξης.

Η αίτηση των αστέγων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από βεβαίωση αστεγί-
ας από Δήμο, ή βεβαίωση από Δομή 
φιλοξενίας ή ξενώνα αστέγων, ή 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό 
μπορεί να αποδείξει παρούσα ή 
παρελθούσα κατάσταση αστεγίας. 

(γ) Η αίτηση των πρώην φιλοξενού-
μενων δομών παιδικής προστασίας 
ή φιλοξενούμενων δομών παιδικής 
προστασίας, οι οποίοι έχουν υπερβεί 
το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέ-
πει να συνοδεύεται από βεβαίωση 
της δομής παιδικής προστασίας στην 
οποία φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενού-
νται ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
μπορεί να αποδείξει τη φιλοξενία. 

Οι ενδιαφερόμενοι των ανωτέρω 
τριών κατηγοριών θα υποβάλουν τις 
αιτήσεις τους, δηλώνοντας έως δύο 
θεματικές ενότητες, αποκλειστικά 
μέσω διαδικτύου, ακολουθώντας 
τον παρακάτω σύνδεσμο: Ε.Α.Π - 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (eap.gr) 
(μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΠ 
www.eap.gr). Η πλατφόρμα για την 
υποβολή αίτησης έχει ήδη ανοίξει και 
θα κλείσει την Τρίτη, 31 Αυγούστου 
2021 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγ-
ματοποιηθεί μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (31η 
Αυγούστου 2021), μέσω δημόσιας 
κλήρωσης η οποία θα διενεργηθεί 
στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας 
παρουσία του Γενικού Γραμματέα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κατα-
πολέμησης της Φτώχειας και του 
προέδρου του Ε.Α.Π.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με την κυρία Τερέζα 
Βόσνα στο τηλέφωνο: 2610367305 
ή στο email: dhd@eap.gr, dit@eap.
gr, dea@eap.gr, edi@eap.gr

ΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αιτήσεις για το πρόγραμμα 
παροχών Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και Κοινωνικού 
Φαρμακείου του δήμου Θέρμης
Αιτήσεις για εγγραφή ή επανεγγραφή στο πρόγραμμα παροχών των κοινωνι-
κών δομών του δήμου Θέρμης, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνι-
κό Φαρμακείο, θα πρέπει να υποβάλουν εντός του Σεπτεμβρίου οι ενδιαφε-
ρόμενοι. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 
1 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (εκτός Σαββατοκύρια-
κων), στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Στενημάχου 16, Θέρμη) από 
τις 9:00 π.μ. έως στις 13:00 μ.μ., κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδια-
φερόμενοι είναι:

1. Μια μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση ξένου υπηκόου 
απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός Δημόσιας Επιχείρησης 
Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ, νερό κ.ά.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε 
περίπτωση ενοικίασης.

5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2020.

6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 έτους 2020.

7. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 του τρέχοντος έτους. Αν ο 
αιτών είναι παντρεμένος, τότε απαιτείται και το Ε9 του/της συζύγου.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ) του αιτούντα ή των 
μελών που διαμένουν μαζί του (π.χ. σύζυγος, παιδιά κ.ά.) εφόσον είναι 
άνεργοι. Αντίγραφο επιδότησης εφόσον είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.

2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ.

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

4. Διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση διάστασης. Αντίγραφο δικαστι-
κής απόφασης που να αναγράφει την επιμέλεια των παιδιών και τη 
λήψη διατροφής.

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

6. Αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται 
ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, 
εφόσον δεν φαίνονται τα εισοδήματα.

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

8. Ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.  

9. Σε περίπτωση φιλοξενίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομί-
σει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 των μελών που 
φιλοξενεί ή φιλοξενείται. Αν τα μέλη αυτά δεν εργάζονται τότε θα 
προσκομίσουν και βεβαιώσεις ανεργίας. Αν ξεκίνησαν πρόσφατα να 
εργάζονται και δεν αναγράφονται τα εισοδήματα τους, τότε πρέπει 
να προσκομίσουν και αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη 
όπου θα αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική 
διάρκεια της σύμβασης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Θέατρο και συναυλίες 
στα φετινά «Θέρμης 
Δρώμενα»

Το φεστιβάλ Θέρμης Δρώμενα δίνει και φέτος 

ραντεβού με τους μικρούς και τους μεγάλους 

φίλους του, με εκδηλώσεις στη Θέρμη, τα 

Βασιλικά, τον Τρίλοφο, αλλά και το Φράγμα της Θέρμης. 

Βγαίνοντας από έναν περίεργο χειμώνα και θέλοντας να 

καλωσορίσουμε το φθινόπωρο με αισιοδοξία και χαμόγελο 

ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα με θέατρο σκιών, κουκλοθέ-

ατρο, μουσικές βραδιές, θέατρο και συναυλίες από τις 23 

Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Και φέτος στα «Θέρμης Δρώμενα» θα ξαναβρεθούμε με τον 

φίλο μας τον Καραγκιόζη και την παρέα του, θα γνωρίσουμε 

την Αλία, τη θαρραλέα βιβλιοθηκονόμο από την Βασόρα μέσα 

από ένα κουκλοθεατρικό ταξίδι για παιδιά και γονείς. Μου-

σικές συναυλίες θα μας χαλαρώσουν κάτω από τα αστέρια, 

ενώ θεατρικές παραστάσεις θα μας χαρίσουν στιγμές γέλιου. 

Τέλος, θα υποδεχτούμε στο Φράγμα της Θέρμης για πρώτη 

φορά την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιώργο Μαργαρίτη 

και θα ξαναβρεθούμε με τους αδερφούς Τσαχουρίδη σε μια 

συμπαραγωγή με την ΚΕΠΑΠ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 

Τέλος, το Φεστιβάλ Lake Mode έρχεται για να ταράξει τα νερά 

σε ένα διήμερο με σπουδαίους καλλιτέχνες της ελληνικής 

Hip – Hop σκηνής. Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρούμε τα 

προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

3 Σεπτεμβρίου | Συναυλία 
Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης 

Φράγμα | ώρα 21:00

3 Σεπτεμβρίου | Δράση Graffiti 
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης 

ώρα 11:00

4 & 5 Σεπτεμβρίου | Συναυλίες 
Φεστιβάλ Lake Mode | Φράγμα 

ώρα 18:00

6 Σεπτεμβρίου | Συναυλία 
Γιώργος Μαργαρίτης  &  Πέννυ Μπαλτατζή 

«Εδώ τα καλά τραγούδια» 
Φράγμα | ώρα 21:00

7 Σεπτεμβρίου | Για Παιδιά 
Κουκλοθέατρο «Τα παραμυθαλήθεια: Αλία» 

Θέρμη | ώρα 19:30

8 Σεπτεμβρίου | Μουσική 
4ο Αντάμωμα Παράδοσης Αγ. Αντωνίου 

Αγ. Αντώνιος | ώρα 20:30

9 Σεπτεμβρίου | Μουσική 
Αφιέρωμα στο Ν. Ξυλούρη | Θέρμη 

ώρα 20:30

10 Σεπτεμβρίου | Για Παιδιά 
Κουκλοθέατρο «Τα παραμυθαλήθεια: Αλία» 

Τρίλοφος | ώρα 19:30

11 Σεπτεμβρίου | Μουσική 
Καφέ Αμάν  | Ν. Ρύσιο 

ώρα 20:30

16 Σεπτεμβρίου | Μουσική 
Ηλεκτρική κομπανία ΔΕΗ | Βασιλικά 

ώρα 20:30

3-6, 10-13 και 17-20 Σεπτεμβρίου | Θέατρο 
«Μια τρύπα στον τοίχο» 

Θεατρική Ομάδα Βασιλικών | Βασιλικά 
ώρα 21:00

Πληροφορίες:  
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης 
Τηλ: 2310 463423 και 2310 461655

στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΑΘ 
στη διεύθυνση www.deppath.gr

Facebook: Culture Thermi

Twitter: CultureThermi

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Θέρμη: Cine Θερμαΐς

Βασιλικά:  Κινηματοθέατρο 
Bασιλικών ”Αλσος Φώφης Πατίκα”

Τρίλοφος: Κέντρο Πολιτισμού 
Τριλόφου (Πέτρινο)

Άγιος Αντώνιος: Αυλή Δημοτικού 
Σχολείου Αγίου Αντωνίου

Νέο Ρύσιο: Πλατεία εκκλησίας

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Είσοδος ελεύθερη με πρόσκληση 
(προσκλήσεις διατίθενται μόνο ηλε-
κτρονικά μέσω

του www.ticketmaster.gr) σε όλες τις 
εκδηλώσεις εκτός από τις συναυλίες 
στο Φράγμα

Σημεία προπώλησης για τις συναυλίες 
στο Φράγμα:

ηλεκτρονικά: www.deppath.
gr και www.ticketmaster.gr

τηλεφωνικά: 210 893 8111

καταστήματα PUBLIC (+1€ ανά 
εισιτήριο)

Σημείωση: Η χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική από κάθε θεατή καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραμονής του 
στον χώρο.
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Ο κ. Παπαδόπουλος δεσμεύτηκε ότι τις αμέσως προ-
σεχείς ημέρες ο δήμος θα αποστείλει στον υπουργό 
αναλυτικό σχέδιο με όλες τις δράσεις που θα κάνει 
από δω και πέρα για την προώθηση των εμβολια-
σμών σε όλες τις κοινότητες του δήμου, σε όλους τους 
δημότες. Ζήτησε επίσης, να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού όσων εργάζονται 
σε δημοτικές δομές οι οποίες εξυπηρετούν ευπαθείς 
ομάδες (Βοήθεια στο Σπίτι κ.ο.κ.). Το ενδεχόμενο του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν στα διάφορα 
Τμήματα της ΔΕΠΠΑΘ (ωδείο, χορός, εικαστικά κ.λπ.) 
έθεσε η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά Παπαδάκη. 
Επ’ αυτού ο κ. Πέτσας δήλωσε ότι ανάλογα αιτήματα 
έχουν διατυπώσει και άλλοι δήμοι, τονίζοντας πως το 
θέμα αυτό, το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει συνολικά 
τον κλάδο των εκπαιδευτικών, θα εξεταστεί από την 
κυβέρνηση. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μασούτης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης, 
αντιδήμαρχοι (Τσολάκης, Γαντάς, Αποστόλου, Μουστά-
κας, Γκιζάρης, Κουγιουμτζίδης), η γενική γραμματέας 
του δήμου Εύη Λάππα και δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κ. 
Μασούτης είπε ότι το ΕΒΕΘ θα παρακινήσει τα μέλη 
του να συμμετάσχουν στην επικοινωνιακή καμπάνια 
με αφίσες και φυλλάδια και ζήτησε να υπάρξει συντο-
νισμός με όλα τα Επιμελητήρια ανά την Επικράτεια. Ο 
κ. Ζορπίδης σημείωσε ότι το Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο διοργάνωσε δωρεάν rapid test για όλα τα μέλη 
του, ενώ έκανε δωρεά 100.000 ευρώ για ενίσχυση του 
εξοπλισμού στο ΑΧΕΠΑ “και θα κάνουμε κάτι ανάλογο 
και για άλλα νοσοκομεία”. 

ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Σε κατ’ ιδία συνάντηση που είχαν ο κ. Πέτσας με τον 
κ. Παπαδόπουλο, συζητήθηκαν θέματα τα οποία απα-
σχολούν το δήμο. Ο δήμαρχος Θέρμης ευχαρίστησε 
κατ’ αρχάς τον αναπληρωτή υπουργό για την άμεση 
ανταπόκριση σε αιτήματα τα οποία του είχε υποβάλλει 
στη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα και αφορούσαν 
τη χρηματοδότηση δράσεων και έργων του δήμου 
(αγροτική οδοποιία, εκδηλώσεις “Βασιλικά 200 χρόνια”, 
ένταξη έργων στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης κ.ο.κ.). 
Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος έθεσε ως επιτακτικό 
το ζήτημα της κατασκευής των παράδρομων εκατέ-
ρωθεν του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης – Νέων 
Μουδανιών, ζητώντας το έργο να ενταχθεί σε αυτά τα 
οποία πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Επίσης ζήτησε την άμεση πρόσληψη 
τεχνικού προσωπικού στους δήμους προκειμένου να 
μπορούν να ετοιμάσουν μελέτες για να απορροφηθούν 
τα διαθέσιμα κονδύλια. “Είναι η πρώτη φορά που η 
Αυτοδιοίκηση έχει τόσα πολλά χρηματοδοτικά εργα-
λεία στη διάθεσή της για να κάνει έργα, αλλά δεν έχει 
το αναγκαίο προσωπικό για να ωριμάσει τις μελέτες”, 
σημείωσε. Ο κ. Πέτσας υποσχέθηκε ότι το υπουργείο 
θα αναζητήσει άμεσες λύσεις τόσο για το θέμα των 
παράδρομων του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης 
– Ν. Μουδανιών, όπως και γι’ αυτό των προσλήψεων 
εξειδικευμένου προσωπικού για τις τεχνικές υπηρεσίες 
των δήμων. 

Η πορεία της πανδημίας 
στον δήμο Θέρμης

Σύσκεψη στη Θέρμη 
για την προώθηση των 
εμβολιασμών

ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 
ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2021

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ. ΠΕΤΣΑ

Άγγιξαν τα δύο χιλιάδες τα ενεργά κρούσματα στο δήμο Θέρμης, για το διάστημα 
από το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 2020 έως το τέλος Ιουλίου του 
2021, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας. Η πορεία των 

ενεργών κρουσμάτων παρακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση, ανά δήμο, καταγράφοντας 
παράλληλα, πόσοι απ’ όσους έχουν νοσήσει χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία και 
πόσοι τέθηκαν σε κατ’ οίκον νοσηλεία. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, από τις 21 Δεκεμβρί-
ου 2020 έως το τέλος Ιουλίου 2021 τα επίσημα ενεργά κρούσματα στα διοικητικά όρια του 
δήμου Θέρμης ανήλθαν συνολικά σε 1.879. Απ’ αυτά 331 χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε 
νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι 1.548 παρέμειναν σε κατ’ οίκον νοσηλεία. 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα όπου παρουσιάζονται αυτά τα στοι-
χεία ανά εβδομάδα, η πλέον δύσκολη περίοδος για την περιοχή του δήμου Θέρμης ήταν 
από τα μέσα Μαρτίου έως και τα μέσα Μαΐου και κυρίως ο Απρίλιος όπου ο αριθμός των 
κρουσμάτων ήταν τριψήφιος. Ως χειρότερη εβδομάδα ήταν η τρίτη του Απριλίου με 152 
ενεργά κρούσματα, ενώ τα λιγότερα ενεργά κρούσματα, μόλις 11, καταγράφηκαν την πρώτη 
εβδομάδα του Ιουλίου. 

Η συνεργασία μεταξύ Πολιτείας 
και Αυτοδιοίκησης με στόχο να 
πειστούν όλοι οι πολίτες για να 
εμβολιαστούν ήταν το θέμα που 

απασχόλησε κυρίως τη σύσκεψη η οποία 
έγινε στο δήμο Θέρμης, στο αμφιθέατρο 
του Πολιτιστικού Κέντρου, με τη συμμετοχή 
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών 
Στέλιου Πέτσα, στις 15 Ιουλίου. Όπως εξή-
γησε ο αναπληρωτής υπουργός “επιδίωξή 
μας είναι ένα επιτυχημένο εμβολιαστικό πρό-
γραμμα να γίνει ακόμη καλύτερο. Στόχος μας, 
της κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης και των 
Επιμελητηρίων είναι να προσεγγίσουμε και να 
πείσουμε να εμβολιαστούν όσοι ακόμη διστά-
ζουν ή είναι αναβλητικοί, ώστε να πάρουμε 
μια ώρα αρχύτερα πίσω την κανονικότητα που 
έχουμε χάσει. Οι δράσεις που σχεδιάζουμε θα 
αφορούν ενημέρωση των πολιτών με κάθε 
τρόπο, διαδικτυακή, με αφίσες, με φυλλάδια. 
Παράλληλα, θα ενισχύσουμε τις εμβολιαστικές 
γραμμές με όποιο τρόπο χρειαστεί, με κινητές 
μονάδες, ώστε το εμβόλιο να φτάσει και στον 
τελευταίο πολίτη”. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος δήλωσε από την πλευρά του ότι “το μήνυμα 
που φεύγει από αυτή τη σύσκεψη είναι ότι 
θα προσπαθήσουμε από κοινού για το καλό 
της χώρας να πείσουμε τους πολίτες για την 
αναγκαιότητα να εμβολιαστούν. Γιατί είναι ίσως 
το μόνο και το σημαντικότερο εργαλείο που 
έχουμε στα χέρια μας για να αναχαιτίσουμε την 

πανδημία. Θα συμβάλλουμε ως αυτοδιοίκηση 
με όλους τους δυνατούς τρόπους ώστε να 
πετύχουμε το στόχο μας. Να πείσουμε δηλαδή 
όσους έχουν ακόμη αμφιβολίες ή φοβίες, να 
σπεύσουν να εμβολιαστούν”.  

Ενημερώνοντας τον αναπληρωτή υπουργό 
ο δήμαρχος Θέρμης είπε ότι στο Κέντρο 
Υγείας Θέρμης έως και τις 13 Ιουλίου είχαν 
γίνει 38.649 εμβολιασμοί, σε ένα δήμο στον 
οποίο ο συνολικός του πληθυσμός ανέρχε-
ται περίπου στους 53.000. “Αναφέρω αυτά 
τα στοιχεία διότι τις προηγούμενες ημέρες 
δημιουργήθηκε μια τελείως λανθασμένη 
εικόνα ως προς τους εμβολιασμούς στο δήμο 
μας”. Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως ο δήμος 
Θέρμης είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που 
συγκρότησε και λειτουργεί Κέντρο Διαχείρισης 
COVID το οποίο συντονίζει όλες τις δράσεις του 
δήμου οι οποίες σχετίζονται με την πανδημία, 
βοηθώντας εκατοντάδες πολίτες. Επίσης είπε 
πως, έως τις αρχές Ιουλίου ο δήμος έκανε 
1.600 τεστ covid στους δημοτικούς υπαλλή-
λους από τα οποία θετικά ήταν μόλις τα 14 
(ποσοστό 0,87%), “απόδειξη ότι τα μέτρα τα 
οποία έλαβε ο δήμος για την προστασία των 
υπαλλήλων του είχαν αποτέλεσμα”, ενώ έγι-
ναν και 104 απολυμάνσεις σε όλα τα δημοτικά 
κτίρια και τις δομές (σχολεία κ.λπ.) κάθε φορά 
που υπήρχε κρούσμα covid-19. Παράλληλα, 
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, έχουν γίνει έως 
τις αρχές Ιουλίου περισσότερα από 20.000 
δωρεάν τεστ για τους κατοίκους του δήμου. 

Από έλεγχο για τεστ covid

Από τη συνάντηση του δημάρχου Θέρμης με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, παρουσία της γενικής 
γραμματέα του δήμου Εύης Λάππας

Θ. Παπαδόπουλος: Ο 
εμβολιασμός είναι πράξη 
ευθύνης και αλληλεγγύης

Να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους 
καλεί τους πολίτης της Θέρμης με μήνυμά 
του ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδό-

πουλος. Σε αυτό αναφέρει τα εξής: “Στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσης η Αυτοδιοίκηση βρέθηκε δίπλα 
στους πολίτες, στηρίζοντας με κάθε μέσο που διέθετε, 
τις πλέον κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το ίδιο πράττει 
και κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Από την 
πρώτη στιγμή που ενέσκηψε η πανδημία ο δήμος Θέρμης 
έκανε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να προστατέψει 
τους δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά και τους πολίτες. 
Κράτησε ανοιχτές και με ασφάλεια όλες τις υπηρεσίες 
του δήμου, διοργάνωσε εκατοντάδες τακτικά τεστ για 
τους εργαζόμενους στο δήμο και χιλιάδες τεστ με τη 
βοήθεια του ΕΟΔΥ για τους κατοίκους, σε όλους τους 
οικισμούς, ενώ μέσω του Κέντρου Διαχείρισης COVID 
παρείχε συνεχή ενημέρωση και βοήθεια προς τους 
πολίτες.

Σε αυτή τη φάση της πανδημίας αναλαμβάνουμε πρωτο-
βουλίες ώστε να αυξηθούν οι εμβολιασμοί για να χτιστεί 
το τείχος προστασίας που έχει ανάγκη η πατρίδα μας· 
μέσω της σωστής και έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών, 
αλλά και της βοήθειας για την προώθηση του κατ’ οίκον 
εμβολιασμού. Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Θέρμης διαθέτει 
προς την Πολιτεία όχημα και οδηγό για τη μετακίνηση 
των κινητών ομάδων εμβολιασμού ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα να εμβολιαστούν συμπολίτες μας οι οποίοι 
δεν μπορούν να μετακινηθούν προς τα εμβολιαστικά 
κέντρα. Από τη στιγμή που πλέον υπάρχει επάρκεια 
εμβολίων και επιπλέον, προσφέρεται σε κάθε πολίτη 
η δυνατότητα επιλογής του εμβολίου, κι όταν έχουμε 
πλέον στη διάθεσή μας και τις κινητές μονάδες εμβο-
λιασμού, θεωρώ πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία 
ώστε να αποφεύγεται ο εμβολιασμός. Η επιστροφή μας 
στην κανονικότητα, περνά μέσα από τον εμβολιασμό ο 
οποίος είναι πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης”.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21/12/20
28/12/20
04/01/21
11/01/21
18/01/21
25/01/21
01/02/21
08/02/21
15/02/21
22/02/21
01/03/21
08/03/21
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22/06/21
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05/07/21
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27/07/21
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
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10
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152
111

87
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ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
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34
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34
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77
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15
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1548

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ
23
16

9
6
8
5
5
3
4
7
7

11
13
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28
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9
6
5
5
2
-
-
-
-

1
331
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πλαίσιο αυτό έχουν αναρτηθεί σε 
όλα τα δημοτικά καταστήματα και τα 
δημοτικά κτίρια αφίσα του δήμου με 
την οποία παρακινούνται οι πολίτες 
να εμβολιαστούν καθώς και η αφίσα 
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης με ανάλογο περιεχόμενο. Οι 
ίδιες αφίσες, σε μεγάλο μέγεθος, 
πρόκειται να αναρτηθούν εντός του 
Αυγούστου και σε όλες τις στάσεις 
της αστικής συγκοινωνίας, οι οποίες 
βρίσκονται εντός των διοικητικών 
ορίων του δήμου μας. 

Τέλος, μέσω του site του δήμου 
Θέρμης υπάρχει διαρκής ενημέ-
ρωση και κατάλληλο ενημερωτικό 
υλικό με σκοπό την παρακίνηση 
αλλά και τη διευκόλυνση των πολι-
τών να εμβολιαστούν.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος τονίζει 
μεταξύ άλλων ότι “ο δήμος, στέκεται 
αρωγός στην προσπάθεια που κάνει 
η Πολιτεία, μέσω των υπουργείων 
Υγείας και Εσωτερικών, αλλά και 
μέσω του Κέντρου Υγείας Θέρμης, 
ώστε να αυξηθούν οι εμβολιασμοί 
για να χτιστεί το τείχος προστασίας 
που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Υπο-
στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια 
με ό,τι μέσο διαθέτουμε, με ό,τι 
μας έχει ζητηθεί. Παράλληλα, με 
αφίσες, αλλά και με επαφές με τους 
πολίτες, κυρίως τους ηλικιωμένους, 
τους παρακινούμε να σπεύσουν να 
εμβολιαστούν. Απευθύνω έκκληση 
σε όσους δημότες μας δεν έχουν 
ακόμη εμβολιαστεί, να το πράξουν 
άμεσα. Για να προστατέψουν τον 
εαυτό τους, τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα, τον επαγγελματικό και 
κοινωνικό τους περίγυρο, την κοι-
νωνική συνοχή”. 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
“Δημιουργία & Δικτύωση Δημοτικών 
Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ 

Υγείας)”, η διοίκηση του Δήμου Θέρμης, 
σε συνεργασία με έμπειρη ομάδα επαγγελ-
ματιών υγείας, εξειδικευμένων στελεχών 
και εθελοντών, προτίθεται να συμμετέχει 
ενεργά στην ανάπτυξη “Προγραμμάτων 
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας”. 
Βασικό στόχο της εν λόγω δράσης αποτελεί 
η ενημέρωση και επαγρύπνηση των πολιτών 
όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων 
ως προς την αξία της Προληπτικής Ιατρικής, 
καθώς και η καθοδήγησή τους προκειμέ-
νου να έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα 
των υπηρεσιών και προνομίων που θα τους 
παρέχουν τα συγκεκριμένα προγράμματα. 
Ο Δήμος Θέρμης, με την ανθρωποκεντρική 
του φιλοσοφία και τη διαρκή επιθυμία του 
για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, καλεί 
όλους τους δημότες να αγκαλιάσουν το 
συγκεκριμένο εγχείρημα με εμπιστοσύνη, 
υιοθετώντας ως αρχή και ιδεολογία τους το 
“Πρόληψη και όχι Θεραπεία”.
Η σημαντικότητα της πρόληψης είχε δεινούς 
υποστηρικτές ήδη από τα αρχαία χρόνια στην 
Ελλάδα, τη γενέτειρα της Ιατρικής, καθώς 
η κόρη του θεού της Ιατρικής Ασκληπιού, η 
Υγεία, όντας η προσωποποίηση της υγείας του 
σώματος και της ψυχής, κατείχε εξέχουσα 
θέση λατρείας δίπλα στον πατέρα της. Ενώ 
ο ίδιος συνδεόταν άμεσα με τη θεραπεία των 
ασθενειών, η Υγεία συνδεόταν με την πρό-
ληψή τους και τη διατήρηση της κατάστασης 
της υγείας. Παράλληλα, ο πατέρας της ιατρι-

κής Ιπποκράτης δίδασκε: «άσκησις υγιείης, 
ακορίη τροφής, αοκνίη πόνων» (άσκηση 
υγείας είναι να μη τρως μέχρι κορεσμού και 
να μην αποφεύγεις τους κόπους). Πολλές 
εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής ο 
Πλάτων, ο Αριστοτέλης και άλλοι σοφοί 
έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση 
της υγείας του σώματος και στη σωματική 
αγωγή γενικά. 
Στη σύγχρονη πλέον εποχή, η Προληπτική 
Ιατρική, ως Διεπιστημονικός Κλάδος της 
Ιατρικής, αποτελεί επίσημη ιατρική ειδικότητα, 
αναγνωρισμένη από το American Board of 
Medical Specialties (ABMS), ενώ η προσέγγιση 
με βάση την πρόληψη μπορεί να εφαρμοστεί 
από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, 
έχοντας ως βασικό στόχο να προστατεύσει, 
να προωθήσει και να διατηρήσει την υγεία 
και την ευεξία του ατόμου, αποτρέποντας 
παράλληλα σε μεγάλο βαθμό τις ασθένειες, 
την επιδείνωσή τους, την αναπηρία και τον 
θάνατο.
Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να έχει 
εφαρμογή στο γενικό πληθυσμό και σε καθο-
ρισμένες πληθυσμιακές κοινότητες, ανάλογα 
με την εργασία, τις συνθήκες διαβίωσης, τον 
τρόπο ζωής (διατροφή, άσκηση, κατάχρηση 
καπνού/οινοπνεύματος), το κοινωνικο-οικο-
νομικό επίπεδο, αλλά και το φύλο, το ατομικό 
και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και άλλα, 
δεδομένου ότι πολλές ασθένειες και διατα-
ραχές εκτιμάται ότι σχετίζονται, σε πολλές 
περιπτώσεις, άρρηκτα με συγκεκριμένες 
ομάδες πληθυσμού. Ως εκ τούτου, ένας προ-
ληπτικός ιατρικός έλεγχος μπορεί συχνά να 

Προγράμματα πρόληψης 
και προαγωγής της υγείας

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ αποδειχθεί ζωτικής σημασίας στον προσδιορισμό 
πιθανών προβλημάτων υγείας, καθώς δύναται, 
όχι μόνο να διαγνώσει υποκείμενες ή υφιστάμενες 
καταστάσεις, αλλά να αξιολογήσει με περισσότερη 
ακρίβεια τους παράγοντες κινδύνου και τη γενετική 
προδιάθεση, προκειμένου να αναπτύξει μία στρατη-
γική πρόληψης, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
και τον τρόπο ζωής του κάθε ατόμου, προωθώντας 
με αυτό τον τρόπο τη μακροζωία και ευεξία.
Αναμφίβολα, η έγκαιρη ανίχνευση κάποιων δει-
κτών ή καταστάσεων και η διαχείρισή τους πριν να 
προκαλέσουν κάποια νόσο αποτελεί το καλύτερο 
“φάρμακο”, καθώς υπάρχουν ασθένειες, οι οποίες 
αν δεν εντοπιστούν έγκαιρα, μπορούν να οδηγήσουν 
σε σοβαρές διαταραχές, επηρεάζοντας την ποιότητα 
ζωής του ίδιου του ατόμου, της οικογένειάς του, αλλά 
και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Η Προληπτική Ιατρική διακρίνεται σε τρεις διαφορετι-
κούς τομείς πρόληψης, ο κάθε ένας από τους οποίους 
καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή 
της υγείας του κάθε ατόμου και δύναται να παρέχεται 
από Επαγγελματίες Υγείας με διεπιστημονική προ-
σέγγιση, σύμφωνα πάντα με τα σύγχρονα ιατρικά 
πρωτόκολλα. 
Πρωτοβάθμια πρόληψη: Αφορά τη συστηματική 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του 
πληθυσμού στα ζητήματα υγείας, ψυχικής υγείας 
και κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο την πρόληψη των 
ασθενειών και την αποφυγή τους στο μέλλον. Ως 
προληπτικά μέτρα θα μπορούσαν για παράδειγμα 
να θεωρηθούν οι εμβολιασμοί, η σωστή διατροφή, 
η άθληση, η πρόληψη ατυχημάτων, η πρόληψη μετα-
διδόμενων νοσήματων, η αποφυγή χρήσης εξαρτη-
σιογόνων/βλαβερών ουσιών, η υγιεινή σώματος και 
των χώρων οικίας/εργασίας κ.λπ.
Δευτεροβάθμια πρόληψη: Αφορά τη συστηματική 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του 
πληθυσμού όταν έχει ήδη προκύψει κάποια ασθέ-
νεια, προκειμένου να αναγνωριστεί το συντομότερο 
δυνατό, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη πιθανότητα 
μιας επιτυχούς διαχείρισης, θεραπείας ή επιβρά-
δυνσης της εξέλιξής της. Ως προληπτικά μέτρα θα 
μπορούσαν για παράδειγμα κι εδώ να θεωρηθούν οι 
αλλαγές στον τρόπο ζωής σε σχέση με τη διατροφή 
και την άσκηση, η λήψη φαρμακευτικής αγωγής, οι 
τακτικοί κλινικο-εργαστηριακοί έλεγχοι, η διαχείριση 
του άγχους, η ψυχαγωγία κλπ. 
Τριτοβάθμια πρόληψη: Η έννοια της τριτοβάθμιας 
πρόληψης, ιδιαίτερα στους ασθενείς με χρόνια 
νοσήματα, παίζει υποστηρικτικό ρόλο, ώστε οι ίδιοι 
να μπορέσουν να ζήσουν πιο άνετα με την ασθένειά 
τους, και να επανενταχθούν στην καθημερινή ζωή, 
καθώς και να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν 
σχετικά με τους τρόπους αποφυγής ή περιορισμού 
των επιπλοκών που μπορεί αυτή να επιφέρει. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
Βασικό μέλημα της δράσης του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, 
πέρα από την ενημέρωση και κινητοποίηση των 
υγιών πολιτών, αλλά και των πληθυσμιακών ομάδων 
υψηλού κινδύνου σχετικά με τα οφέλη της Προληπτι-
κής Ιατρικής, αποτελεί και ο προσανατολισμός και 
διασύνδεση αυτών με δομές υγείας και φορείς που 
παρέχουν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής 
της υγείας. Με τη διοργάνωση προληπτικών κλινι-
κών, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσε-

ων ανίχνευσης συγκεκριμένων 
σοβαρών νοσημάτων, στα οποία 
έχει αποδειχθεί ότι η προληπτική 
παρέμβαση είναι μείζονος σημασί-
ας, εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος τον 
δημοτών θα ευαισθητοποιηθεί και 
θα προχωρήσει στους προτεινόμε-
νους ελέγχους. Σε όλα τα στάδια 
κάθε προγράμματος θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται για τον κάθε πολί-
τη η παροχή υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου, από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες υγείας, επιτυγχά-
νοντας, με ασφαλή τρόπο, την 
ανταλλαγή πληροφορίας για την 
πρόληψη, συμβουλευτική, διάγνω-
ση, εκπαίδευση - αυτοδιαχείριση 
και θεραπεία ενός πολίτη/ασθενή.
Ενδεικτικά, σε αρχική φάση, η 
εκστρατεία ενημέρωσης και διορ-
γάνωσης εξετάσεων προγραμμα-
τίζεται να περιλαμβάνει πρόλη-
ψη για τα παρακάτω παθήσεις: 
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, 
καρκίνο παχέος εντέρου/μαστού/
προστάτη/τραχήλου της μήτρας, 
κατάθλιψη, οστεοπόρωση, καρ-
διαγγειακά νοσήματα, μελάνω-
μα, άνοια, Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). 
Ο κάθε δημότης θα μπορεί να επι-
κοινωνεί με το ΚΕΠ Υγείας του 
Δήμου μας, ώστε να ενημερώνεται 
για το τρέχον πρόγραμμα, ενώ θα 
υπάρχει διαθέσιμη λίστα παρόχων 
υγείας ανεξαρτήτου ασφαλιστικής 
ικανότητας του πολίτη, προκειμέ-
νου να επιλέξει ο ίδιος τον φορέα 
από τον οποίο θα λάβει τις υπηρε-
σίες που δικαιούται. Ταυτόχρονα, 
θα υπάρχει η δυνατότητα τήρησης 
ιατρικού φακέλου, ο οποίος θα 
είναι προσβάσιμος (κατόπιν συναί-
νεσης) από τον ασθενή και την 
ιατρική ομάδα, καθώς και ατομικός 
λογαριασμός, μέσω του οποίου 
θα ενημερώνεται για τα αποτε-
λέσματά του, τον επανέλεγχο, την 
παραπομπή του ενδεχομένως για 
περαιτέρω κλινικό-εργαστηριακό, 
απεικονιστικό έλεγχο κ.λπ. 
Η Προληπτική Ιατρική αποτελεί 
μια πολλά υποσχόμενη ιατρική 
ιδεολογία και πρακτική, καθώς η 
εφαρμογή της βελτιώνει όχι μόνο 
την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, 
αλλά και της οικογένειάς του, της 
κοινωνίας και της ανθρωπότητας 
στο σύνολό της, ενώ θα μπορού-
σε να μειώσει σημαντικά και την 
πίεση που ασκείται στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Η Προληπτική 
Ιατρική δείχνει να έχει φαινομε-
νικά ένα λαμπρό μέλλον, καθώς 
αποτελεί την λεπτομέρεια που 
μπορεί η ίδια να αλλάξει το μέλλον 
του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, 
διαφυλάσσοντας με τις αρχές της 
το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής, 
την Υγεία! 

Των ιατρών Κωνσταντίνου Τιτέλη  
και Δημήτρη Καλαϊτζίδη

Από την Κοινότητα Νέας Ραι-
δεστού ξεκίνησαν στις 2 
Αυγούστου οι εμβολιασμοί 

κατ’οίκον στην περιοχή του δήμου 
Θέρμης. Τους εμβολιασμούς πραγ-
ματοποίησε κλιμάκιο του Κέντρου 
Υγείας Θέρμης, αποτελούμενο από 
γιατρό και νοσηλεύτρια. Για τη μετα-
κίνησή τους ο δήμος Θέρμης διέ-
θεσε αυτοκίνητο με οδηγό, καθώς 
και εργαζόμενους στο “Βοήθεια 
στο Σπίτι” οι οποίοι γνώριζαν τους 
ηλικιωμένους που είχαν εκφράσει 
την επιθυμία να εμβολιαστούν. Η 
πρώτη φάση των εμβολιασμών κατ’ 
οίκον ολοκληρώθηκε σε περίπου 
μία εβδομάδα υπό το συντονισμό 
του προέδρου του Νομικού Προ-
σώπου του δήμου Θέρμης, Λάκη 
Μωραΐτη. 

Στα μέσα Ιουλίου η 4η Υγειονομική 
Περιφέρεια είχε υποβάλλει αίτημα 
στο δήμο Θέρμης προκειμένου 
να συνδράμει στην προσπάθεια 
της Πολιτείας για την υλοποίηση 

του προγράμματος του κατ’ οίκον 
εμβολιασμού πολιτών που επιθυ-
μούσαν να εμβολιαστούν, αλλά 
δεν μπορούσαν να μετακινηθούν 
προς τα εμβολιαστικά κέντρα. Η 
ανταπόκριση του δήμου υπήρξε 
άμεση, θέτοντας στη διάθεση της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και 
του Κέντρου Υγείας Θέρμης όχημα 
μαζί με οδηγό καθώς και κοινωνική 
λειτουργό του “Βοήθεια στο Σπίτι” 
για τις μετακινήσεις της κινητής 
ομάδας εμβολιασμού. Παράλληλα, 
ήδη, από τις 19 Ιουλίου, στελέχη 
των κοινωνικών δομών του δήμου 
Θέρμης επικοινωνούσαν με πολί-
τες – ωφελούμενους αυτών των 
δομών, παρακινώντας τους και 
καταγράφοντας όσους επιθυμούν 
να εμβολιαστούν στο σπίτι τους. 

Στο μεταξύ ο δήμος Θέρμης έχει 
ξεκινήσει νέα επικοινωνιακή καμπά-
νια για την περαιτέρω ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των κατοίκων 
στο θέμα του εμβολιασμού. Στο 

Έγιναν οι εμβολιασμοί 
κατ’οίκον 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του δήμου Θέρμης Λάκης Μωραΐτης, με τον γιατρό και τη 
νοσηλεύτρια του Κ.Υ. Θέρμης 
και το στέλεχος του “Βοήθεια στο Σπίτι”. 

Η αφίσα του δήμου Θέρμης για τον εμβολιασμό. 
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Πρόγραμμα 
«Τα αγαθά της μέλισσας»

Οι μαθητές του τμήματος Α4 του ΕΠΑΛ 
Βασιλικών με την ενθάρρυνση του 
Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλο-

ντικής Εκπαίδευσης «ΚΛΙΚ, ΠΡΟΣΤΆΤΕΨΕ ΤΟ», 
παρουσίασαν μία ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας 
με θέμα «Δημιουργούμε στις μέρες της καραντίνας». 

Πρόκειται για μία προσπάθεια των παιδιών που 
γεννήθηκε τις δύσκολες μέρες του εγκλεισμού λόγω 
της πανδημίας και με την οποία επιχειρούν μέσω της 
φωτογραφίας να κάνουν την καθημερινότητά τους 
πιο όμορφη και παραγωγική. 

Όσοι ενδιαφέρονται να δουν την έκθεση αρκεί ένα 
«click» στον παρακάτω σύνδεσμο και να ακολουθή-
σουν τις σχετικές οδηγίες.

https://www.artsteps.com/view/607189ad4c34714f
03a8d6ad/?currentUser

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Για γρήγορη μετάβαση μέσα στην έκθεση οδηγείτε 
τον κέρσορα (και τα ίχνη παπουτσιών) με το ποντίκι 
στο σημείο που θέλετε και πατάτε ένα κλικ. Ξαναπα-
τάτε κλικ για να σταματήσετε. Αλλάζετε την οπτική 
σας γωνία με τα βελάκια του πληκτρολογίου (πάνω 
↑ κάτω↑ δεξιά ↑αριστερά↑).

Επίσης μπορείτε να αξιοποιήσετε την κάτοψη, ένα 
μικρό μαύρο εικονίδιο στο κάτω αριστερό μέρος της 
οθόνης, για να μεταβείτε γρήγορα σε οποιοδήποτε 
σημείο της έκθεσης. Η οθόνη σας να είναι σε full screen. 

Αν θέλετε επίσης να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή σε 
μία συγκεκριμένη φωτογραφία της έκθεσης, πατάτε 
κλικ πάνω της και ανοίγει ένα νέο παράθυρο που δίνει 
πληροφορίες πχ. αν έχει λεζάντα ή όνομα του φωτο-
γράφου μαθητή/τριας και ταυτόχρονα μεγεθύνεται 
και τοποθετείται στο κέντρο του οπτικού σας πεδίου.

Για μία γρήγορη ματιά στην έκθεση πατήστε το κουμπί 
έναρξης προκαθορισμένης περιήγησης στο κάτω 
μέρος της οθόνης. 

Με αυτό τον τρόπο θα δείτε διαδοχικά, μέσα σε λίγα 
λεπτά, τα σημεία θέασης που έχει προγραμματίσει ο 
σχεδιαστής της έκθεσης. 

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να σταματήσετε ή να 
μεταβείτε σε προηγούμενο ή επόμενο σημείο θέασης 
καθώς και να επιλέξετε σε ποιο σημείο της προκαθο-
ρισμένης περιήγησης θέλετε να ξαναπάτε.

Οι  μαθητές του Α3 - ΕΠΑΛ Βασιλικών, με την 
καθοδήγηση των καθηγητριών τους Νίκης 
Καλαϊτζόγλου και Σταυρούλας Λουκαρέλλη, 

υλοποίησαν το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
με τίτλο: «Τα αγαθά της μέλισσας στην παραγωγή φυτικών 
καλλυντικών». Οι μαθητές μέσα από την συνεργασία και 
το ομαδικό πνεύμα γνώρισαν τα προϊόντα της μέλισσας, 
τις ευεργετικές τους ιδιότητες και την καλλυντική αξία των 
προϊόντων της, βιώσαν την διαδικασία της παραγωγής 
κεραλοιφής και ενυδατικών χειλιών με βάση το αγνό κερί, 
το ελαιόλαδο, το βούτυρο κακάο και τα αιθέρια ελαία 
και ταυτόχρονα αποκτήσαν βασικές γνώσεις σχετικά με 
την ίδρυση και λειτουργία μιας «εικονικής» επιχείρησης 
«Αbella» (=σημαίνει μέλισσα στα καταλανικά).

ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Έκθεση φωτογραφίας 
από μαθητές

Οι μαθητές του τμή-
ματος Β οικ 1 του 
ΕΠΑΛ Βασιλικών 

με την καθοδήγηση της καθη-
γήτριας τους Ελένη Συριανού, 
Δερβένη Λεωνίδα, Κακαβέλου 
Νεφέλη, Καμπούρη Αναστασία, 
Καράγαλη Δόμνα, Κράσι Ελένη, 
Λάμπρου Πασχαλία- Στυλιανή, 
Μαυρίγκο Δημήτριο, Μπούτσιου 
Ευαγγελία και Παπαδόπουλο 
Ανέσ τη συμμετεί χαν σ τον 
διαγωνισμό της Οικονομικής 
Ολυμπιάδας. Μάλιστα οι μαθη-
τές Μαυρίγκος Δημήτρης και 
Λάμπρου Πασχαλία- Στυλιανή 
προκρίθηκαν στον περιφερικό 
γύρο.

Ήταν η πρώτη φορά που ο δια-
γωνισμός διεξήχθη στη χώρα 
μας και έτσι τους δόθηκε η 
ευκαιρία να αποκτήσουν μια 
ωραία εμπειρία διαγωνιζόμενοι 
με άλλους μαθητές από όλη την 
Ελλάδα Τα παιδιά έδειξαν μεγά-
λο ενδιαφέρον και θέληση για 
τη συμμετοχή τους. 

Η Οικονομική Ολυμπιάδα είναι 
ένας διεθνής διαγωνισμός οικο-
νομικών γνώσεων που απευθύ-
νεται σε μαθητές και μαθήτριες 
λυκείου της Ελλάδας και του 

εξωτερικού και φιλοδοξεί να 
συμβάλει στην περαιτέρω ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων και των 
γνώσεων των μαθητών και των 
μαθητριών στο πεδίο των οικο-
νομικών. Διεξάγεται κάθε χρόνο 
στην Τσεχία και τη Σλοβακία, 
ενώ φέτος πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
την Ουγγαρία, το Ηνωμένο Βασί-
λειο και σε άλλες χώρες.

Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός 
διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
κατά τη σχολική χρονιά 2020-
2021 από το ΚΕΦίΜ – Μάρκος 
Δραγούμης σε συνεργασία με το 
τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής 
Εκπαίδευσης (INEV), διοργανω-
τή φορέα της Διεθνούς Οικονο-
μικής Ολυμπιάδας. Η Οικονομική 
Ολυμπιάδα διοργανώνεται με 
την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
την υποστήριξη της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημόσιας Διπλωματίας 
και Απόδημου Ελληνισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών της 
Ελλάδος και για τα σχολεία του 
Απόδημου Ελληνισμού και την 
υποστήριξη της Τράπεζας της 
Ελλάδος

«Κλικ» στα 
αδέσποτα της 
περιοχής μας

Οι μαθητές του Α4 - ΕΠΑΛ 
Βασιλικών, με την καθοδή-
γηση των καθηγητριών τους 

Νίκης Καλαϊτζόγλου και Σταυρούλας 
Λουκαρέλλη, και με την ενθάρρυνση 
του Περιφερειακού  Δικτύου Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης «Κλικ, προστάτεψε 
το», υλοποίησαν κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 2020-2021 το πρόγραμ-
μα με τίτλο: «Κλικ προστάτευσέ το, 
τα αδέσποτα της περιοχής μας», ανα-
δεικνύοντας μέσα από την τέχνη της 
φωτογραφίας το κοινωνικό πρόβλημα 
των αδέσποτων ζώων και ευαισθητοποί-
ησης των μαθητών, έχοντας παράλληλα 
αναζητήσει στοιχεία της ιστορίας της 
φωτογραφίας, τα είδη της, τεχνικές και 
μεθόδους φωτογράφησης.

Μιλώ για τη 
γειτονιά μου

Το τμήμα Β΄ Οικονομίας 1, 
του ΕΠΑΛ Βασιλικών συμ-
μετείχε στη διαδικτυακή 

επίσκεψη με το πρόγραμμα περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης που διοργάνωσε το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ελευθερίου – Κορδελιού και Βερτίσκου 
με θέμα: «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο 
εκπαίδευσης για την αειφορία», Μιλώ 
για τη γειτονιά μου.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στη δια-
δικτυακή επίσκεψη ήταν: Βόγλη Χρυ-
σούλα- Ευαγγέλία, Βολογιάννη Ελένη, 
Γασπαρίδου Γεωργία, Γούρος Κωστα-
ντίνος, Γρηγοριάδης Θωμάς, Δερβένης 
Λεωνίδας, Κακαβέλου Νεφέλη, Κάκαρη 
Ελισάβετ, Καμπούρη Αναστασία, Καρά-
γαλη Δόμνα, Κράσι Ελένη, Λάμπρου 
Πασχαλία- Στυλιανή, Μανώλης Αθα-
νάσιος, Μαυρίγκος Δημήτρης, Μπάλι 
Φιορίνα, Μπόσκος Αριστοτέλης, Μπό-
σκος Ορέστης, Μπούτσιου Ευαγγελία 
και Παπαδόπουλος Ανέστης.

Οι μαθητές έλαβαν μέρος σε εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες που είχαν 
σχεδιαστεί με τρόπο που βοηθά στην 
ομαδική εργασία, στην κριτική σκέψη, 
στην επικοινωνία και στην δημιουργι-
κότητά τους. 

Τέλος, θερμά συγχαρητήρια αξίζουν 
στην μαθήτρια Εύη  Μπούτσιου για τη 
διάκριση της  με αριστείο στον Διαγω-
νισμό Μαθηματικών Γρίφων του «1ου 
Διαδικτυακού Μαθητικού Μαθηματικού 
Φεστιβάλ». 

Συμμετοχή στην Οικονομική
Ολυμπιάδα

Ένας εκπαιδευτικός χάρτης, 
γεμάτος από παιδικές και 
εφηβικές φωνές – το απο-

τέλεσμα μιας πολύ δημιουργικής 
συνεργασίας της Δευτεροβάθμιας 
με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης (Π.Ε.) με τα Πολιτιστικά Θέματα 
(Π.Θ.) στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
για την αειφορία. Μία ιδέα που ξεκί-
νησε από το τοπικό δίκτυο Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης «Δρω για τον 
τόπο μου» των σχολείων του δήμου 
Θερμαϊκού το σχολικό έτος 2019-20, 
ενός διαδραστικού χάρτη, δηλαδή, 
που τα σημεία ενδιαφέροντος της 
περιοχής θα μιλούσαν σε πρώτο 
πρόσωπο με φωνές μαθητών και 
τίτλο «Ξεναγοί σε δράση!» σταμάτησε, 
αλλά μόνο προσωρινά, με την αρχή 
της πανδημίας.

Οι μαθητές του 1ου ΕΕΕΕΚ Θέρμης μας συστήνουν την 
πλατεία Παραμάνα 1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΡΜΗΣ

Η μαθητική ομάδα του σχολείου 
μας 1ο ΕΕΕΕΚ Θέρμης επέλεξε να 
«υιοθετήσει» την πλατεία της Θέρ-
μης, την πλατεία Παραμάνα, ανα-
λαμβάνοντας τη συλλογή χρήσιμων 
πληροφοριών για τον επισκέπτη 
όπως: Γιατί ονομάζεται έτσι, τι είναι 
αυτό που την κάνει τόσο ιδιαίτερη, 
γιατί βραβεύθηκε, ποιος είναι ο Κων-
σταντίνος Βαρώτσος και ποιος ο 
Διονύσης Τσάσης; Πού οδηγεί αυτός 
ο σκεπαστός δρόμος όπως επίσης 
τι άλλο μπορούμε να βρούμε γύρω 
από την Πλατεία.

«Είμαι η πλατεία Παραμάνα, μία μη 
συμβατική τρισδιάστατη πλατεία, 
με πολλά ενδιαφέροντα σημεία 
για μικρούς και μεγάλους, όπως 
ένα μικρό αμφιθέατρο, πίστες για 
skateboard και πατίνι, χώρους 
πρασίνου, σιντριβάνια και υπόγειο 
parking. Για όλα αυτά καθώς και για 
τον πρωτότυπο σχεδιασμό μου, 
έχω βραβευτεί και έχουν γράψει 
για μένα πολλά μεγάλα περιοδικά 
αρχιτεκτονικής και όχι μόνο.

Το όνομά μου το οφείλω στο μεγάλο 
ευεργέτη και δωρητή της κοινότητας 
της Θέρμης Αναστάσιο Παραμάνα.

Το κεντρικότερο σημείο μου είναι ο 
μεταλλικός οβελίσκος, μνημείο πεσό-
ντων του τόπου μου και δημιουργός 
αυτού ο Κωνσταντίνος Βαρώτσος.

Γύρω μου υπάρχουν η παλιά και η 
νέα εκκλησία του δήμου, το δημαρ-
χείο, το αστυνομικό τμήμα, τράπεζες 
και πολλά εμπορικά καταστήματα. 
Όλοι οι δρόμοι της πόλης καταλή-

γουν σε μένα. Αλλά ο πιο ιδιαίτερος 
δρόμος είναι ο σκεπαστός πεζό-
δρομος, που οδηγεί στο Φράγμα 
και το Περιβαλλοντικό πάρκο της 
περιοχής. Είναι «σκεπασμένος» με 
βιοκλιματικό σκέπαστρο, το οποίο 
και διακοσμούν τα «αιολικά» του 
Διονύση Τσάση, τέσσερις γλυπτικές, 
μεταλλικές κατασκευές.

Νομίζω πως συνδυάζω με τον καλύ-
τερο τρόπο αγάπη για το περιβάλ-
λον, διασκέδαση, σύγχρονη τέχνη, 
πολιτισμό και μνήμη. Μια ευχάριστη 
στιγμή στην καθημερινότητα των 
ανθρώπων του τόπου μου».

Όπως γίνεται αντιληπτό στο πλαίσιο 
της εργασίας γράφτηκε ένα μικρό 
κείμενο, το οποίο έχει στόχο την 
ενημέρωση των επισκεπτών για την 
αξία της πλατείας.

Το κείμενο το διαβάζει μαθήτρια 
του σχολείου μετά από επιλογή της 
ομάδας και το ηχογραφείτε. Το υλικό 
αυτό, δηλαδή το γραπτό κείμενο και 
το ηχητικό αρχείο έχει συγκεντρωθεί 
σε έναν κοινό ηλεκτρονικό χάρτη, 
στον οποίο τα σημεία ενδιαφέρο-
ντος κάθε σχολείου δημιουργούν 
ένα μονοπάτι εξερεύνησης της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Δήμοι 
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού). 

http://users.sch.gr/dardioti/
xenagoiexapostaseos2021/
xenagoiexapostaseos2021.html?fb
clid=IwAR0IUrvKEQCOtLD4YyWh
NgNfbQ37HrkdZ28B1AuIfjwlpEIMi
5QZPUEgDw0

ΞΕΝΑΓΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ !

Έξι τόνοι με είδη πρώτης ανάγκης και ζωοτροφές για κατοι-
κίδια ζώα παραδόθηκαν στις 19 Αυγούστου, στο δημαρχείο 
της Αγίας Άννας, από το δήμο Θέρμης για τη στήριξη των 
ανθρώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Βόρεια 
Εύβοια. Νωρίτερα, επί δεκαήμερο, πολίτες από κάθε γωνιά 
του δήμου, προσέφεραν  τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα, νερά, 
είδη ατομικής υγιεινής και ζωοτροφές, τα οποία συγκεντρώ-
θηκαν με τη βοήθεια των Κοινοτήτων και των Εθελοντικών 
Ομάδων Πολιτικής Προστασίας Θέρμης και Μίκρας. Συγκι-
νητική υπήρξε και η συμβολή επιχειρήσεων, φορέων και 
συλλόγων του δήμου, που για μία ακόμη φορά πρόσφεραν 
τα μέγιστα σε αυτή τη κίνηση συμπαράστασης προς τους 
πυρόπληκτους της Εύβοιας. Το βράδυ της Τετάρτης 18 
Αυγούστου, δεκάδες εθελοντές, παρουσία του δημάρχου 
Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, συγκέντρωσαν τα 
προσφερόμενα είδη στο χώρο της Πολιτικής Προστασίας, 
στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας και προετοίμασαν την 
αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η διοίκηση του δήμου, ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος 
Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης, 
ευχαριστούν κάθε πολίτη ξεχωριστά για την προσφορά 
του. Ευχαριστούν επίσης επιχειρήσεις, φορείς και συλλό-
γους όπως: ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε, FARCOM, Δίγκα Α.Ε., Μπλιούμη 
Φανή, Μεσόγειος, Κάβα EVIVA, Γυμναστήριο body fit, Πνοή 
Ελπίδας, Κάβα Ζαμπέτογλου, Κυνηγετικό Σύλλογο Θέρμης 
και περιχώρων, Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης, 
το Προσωπικό του Κωτσόβολου, το Σύλλογο Μανδριτσιώ-
των Θέρμης, το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Θέρμης, 
το Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Θέρμης, 
το Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μίκρας 
και τον Κυνηγετικό σύλλογο Βασιλικών για τη σημαντική 
τους συμβολή στη όλη προσπάθεια. Το επόμενο διάστημα 
θα ακολουθήσει και νέα αποστολή βοήθειας αποκλειστικά 
με ζωοτροφές που έχει ήδη εξασφαλίσει ο δήμος Θέρμης, 
έπειτα από γενναίες προσφορές επιχειρηματιών.

Φέτος, η αρχική ιδέα βρήκε την 
πιο δημιουργική διέξοδο για τη 
δραστηριοποίηση των σχολείων 
στις δύσκολες συνθήκες της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης με το 
χαρακτηριστικό πλέον τίτλο: «Ξενα-
γοί εξ αποστάσεως!».

Εικοσιεννέα μαθητικές ομάδες από 
εικοσιένα σχολεία της Δευτεροβάθ-
μιας μεταξύ των οποίων και το ειδι-
κό σχολείο του 1ου ΕΕΕΕΚ Θέρμης 
και δέκα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
ένωσαν τις δυνάμεις και τις φωνές 
τους σε αυτόν τον πολυφωνικό 
χάρτη. Μνημεία, μουσεία, γλυπτά, 
εκκλησίες, χώροι περιβαλλοντι-
κού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικοί 
χώροι, αγορές, πάρκα, αθλητικοί 
χώροι κ.ά. αυτοπαρουσιάζονται 
με φωνές αγοριών και κοριτσιών 
της Θεσσαλονίκης και ξεναγούν 
τον διαδικτυακό επισκέπτη στα 
ελληνικά (μπλε σημεία), πάρα πολλά 
από αυτά και στα αγγλικά (πράσινα 
σημεία) και μερικά και σε άλλες 
γλώσσες όπως ιταλικά, γαλλικά, 
γερμανικά, σέρβικα και τούρκικα 
(κίτρινα σημεία)!

Το σχέδιο δράσης, το οποίο υλο-
ποιήθηκε μέσα σε ιδιαίτερες είχε 
ως σκοπό οι μαθητές και μαθήτριες 
να γνωρίσουν περιβαλλοντικά και 
πολιτιστικά στοιχεία του τόπου 
τους και να αποκτήσουν ενδιαφέ-
ρον για την ανάδειξή τους. Μέσα 
από το ρόλο του ξεναγού να είναι 
συμμέτοχοι στην αναβάθμιση και 
ανάδειξη του τόπου τους.

Στήριξη του 
δήμου Θέρμης 
στους  
πυρόπληκτους 
της Εύβοιας
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Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, 
Νέας Γενιάς και Κοινωνικής 

Προστασίας δήμου Θέρμης σε συνερ-
γασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία 
ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε 
και φέτος με επιτυχία τις δράσεις του 
Συμβουλευτικού Σταθμού υποστήρι-
ξης μαθητών και γονέων του Δήμου 
με κυρίαρχο δίαυλο επικοινωνίας 
και μέσο συνάντησης το διαδίκτυο. 
Οι δράσεις συμβουλευτικής, που 
πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής:

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά 
σχολές γονέων σε διάφορες Κοινό-
τητες του δήμου, που αποτελούνταν 
από δέκα συναντήσεις διάρκειας δύο 
ωρών η κάθε μία.

ΟΜΙΛΙΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ 
διαδικτυακές ομιλίες:
• 1η συνάντηση με θέμα «Εποικο-

δομητική μελέτη στο σπίτι: Από 
μάχη – Συμμαχία», το Σάββατο 
7 Νοεμβρίου 2020. 

• 2η συνάντηση με θέμα «Εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση: Νέα πραγ-
ματικότητα- Νέες προκλήσεις», 
το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020. 

• 3η συνάντηση με θέμα «Οικο-
γενειακές συγκρούσεις: Ένας 
γρίφος για γονείς», το Σάββατο 
19 Δεκεμβρίου 2020. 

• 4η συνάντηση με θέμα «Εφηβικές 
αναζητήσεις», τη Δευτέρα 22 
Φεβρουαρίου.

• 5η συνάντηση με θέμα «Μοτίβα 
στην Συζυγική Σχέση: Συντροφι-
κότητα και Γονεϊκότητα– Αυτονο-
μία και Δέσμευση», το Σάββατο 
27/2/2021. 

• 6η συνάντηση με θέμα «Μιλώ-
ντας στα παιδιά για την απώ-
λεια και το θάνατο», το  Σάββατο 
20/3/2021. 

• 7η συνάντηση με θέμα «Σεξουαλι-
κότητα, σεξ, ταυτότητα και αυτο-
διάθεση, το Σάββατο 24/4/2021. 

• 8η συνάντηση με θέμα «Εργαζό-
μενοι γονείς και ανατροφή των 
παιδιών», το Σάββατο 29/5/2021. 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς πραγματοποιήθηκαν 158 από 
τις 170 συναντήσεις συμβουλευτικής 
στήριξης σε ατομικό (γονέας ή παιδί) 
και οικογενειακό επίπεδο (με τους δυο 
γονείς ή όλη την οικογένεια), διατηρώ-
ντας το συμβουλευτικό χαρακτήρα 
και τη διάρκεια των 60 λεπτών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ
Έγιναν έξι διαδικτυακές συναντήσεις 
με εφήβους.
• 1η συνάντηση στις 23/1/2021 

με θέμα «Αλήθεια, περιμένω 
περισσότερα καλά πράγμα-
τα να συμβούν στο μέλλον; 
(ευτυχία- αισιοδοξία)».

• 2η συνάντηση στις 30/1/2021 
με θέμα «Θέλω το δωμάτιό μου 
να είναι ακατάστατο γιατί έτσι 
δείχνει πως νιώθω! Θέλω όλη 
μέρα να βλέπω βιντεάκια ή να 
κοιμάμαι. Δεν θέλω να σκέφτο-
μαι! (ευαισθησία)».

• 3η συνάντηση στις 13/2/2021 με 
θέμα «Αξίζω για αυτό που είμαι, 
με τις όποιες ελλείψεις μου, τα 
όποια λάθη μου! (αυτοεκτίμηση)».

• 4η συνάντηση στις 20/2/2021 
με θέμα «Εύχομαι να μην ήμουν 
τόσο θυμωμένος/η, αλλά είμαι: 
ο δικός μου μηχανισμός άμυνας 
(θυμός)».

• 5η συνάντηση στις 13/3/2021 
με θέμα « Οι δυο όψεις της ζωής 
μου: Ενισχυμένη ικανότητα για 
άγχος και ριψοκίνδυνη συμπε-
ριφορά. Τι συμβαίνει με μένα; 
(άγχος-φόβος)».

• 6η συνάντηση στις 20/3/2021 
με θέμα « Βαριέμαι! Υπάρχει λει-
τουργική πλευρά στην πλήξη; 
(ανία-(απάθεια)».

Ολοκληρωθήκαν 
οι δράσεις του 
Συμβουλευτικού Σταθμού 
υποστήριξης μαθητών 
και γονέων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

Στο Erasmus+ KA229 το Δημοτικό 
Σχολείο Ν. Ρυσίου
Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA229 (2020-2022) με θέμα: «Little Prince 
embracing his European friends on challenged earth» – «Ο Μικρός Πρίγκιπας αγκα-
λιάζει τους Ευρωπαίους φίλους του σε μια γη γεμάτη προκλήσεις» συμμετέχει για 
την διετία 2020-2022 το Δημοτικό Σχολείο Ν. Ρυσίου.

Σύμφωνα με το σενάριο έξι (6) γαλαξιακοί εξερευνητές (Πρίγκιπες / Πριγκίπισσες) 
έχουν έρθει στη Γη από έναν μακρινό Γαλαξία. Τους έχουν στείλει οι γονείς τους 
για να μάθουν για τη Γη και τους ανθρώπους και να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. 
Αλλά τι πρέπει να μάθουν; Πώς πρέπει να βοηθήσουν τους ανθρώπους; Οι έξι (6) 
εξερευνητές θα χωριστούν και ο καθένας θα προσγειωθεί σε διαφορετική χώρα 
εταίρο. Στην Ιρλανδία, την Ισπανία, στην Ιταλία, στην Κροατία, στην Πολωνία και 
στο Νέο Ρύσιο στην Ελλάδα.

Το έργο επιδιώκει να δώσει έναυσμα στους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με 
τα τρέχοντα παγκόσμια ζητήματα, να τους ευαισθητοποιήσει στην ποικιλομορφία, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, ωθώντας τους να εμπλακούν ενεργά. 
Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας 
των παιδιών, στην προώθηση των κοινωνικών, ψηφιακών, γλωσσικών δεξιοτήτων 
και της αυτονομίας τους.

Μέσα από το ταξίδι των έξι (6) νέων γαλαξιακών εξερευνητών στην Ευρώπη, οι 
σχολικές κοινότητες θα ερευνήσουν και θα προβληματιστούν για θέματα όπως η 
αλλαγή του κλίματος, οι πόλεμοι και οι πρόσφυγες, η ανισότητα των φύλων, οι ανεύ-
θυνες και ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, ο εθισμός στις οθόνες και η έλλειψη 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά θα ερευνήσουν, θα αναλύσουν, θα συγκρίνουν 
και θα κληθούν να βρουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα του αιώνα μας και χάρη 
σε αυτή την ένωση θα μάθουν και θα εκτιμήσουν την ευρωπαϊκή κληρονομιά.

Παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν φέτος με το κλείσιμο των σχολείων 
για τον κορωνοϊό, έγιναν αρκετές δράσεις που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
του σχολείου. 

Εκδήλωση «Από τον Ερωτόκριτο στον
Σολωμό…» από το 3ο Γυμνάσιο Θέρμης
Διαδικτυακή εκδήλωση μέσω της πλατφόρμας «Webex» με θέμα: «Από τον Ερω-
τόκριτο στον Σολωμό…» διοργάνωσε το 3ο Γυμνάσιο Θέρμης σε συνεργασία με 
τη Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων του 1ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας. Υπεύθυνες εκπαι-
δευτικοί της εκδήλωσης ήταν οι: Σταυρούλα Γιάγκου και Δήμητρα Ραφτούδη, ενώ 
τα θέματα εισηγήθηκαν οι: Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη, επίκουρη καθηγήτρια 
Α.Π.Θ., Αικατερίνη Τικτοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Α.Π.Θ. και π. Βαρνάβας 
Γιάγκου, Ηγούμενος Ι.Μ. Αγ. Θεοδώρας.

Το πρόγραμμα άνοιξε με χαιρετισμός από τη διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Θέρμης 
Ελισάβετ Σιμουλίδου, φιλόλογο- ψυχολόγο.

Ακολούθησε η προβολή βίντεο με θέμα: «Βιτσέντζος Κορνάρος», η ομιλία από 
την  Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη, επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ. με θέμα «Κραταιά 
ως θάνατος αγάπη: ένας μονόλογος της Αρετούσας για τη δύναμη της αγάπης», η 
παρουσίαση εργασιών των μαθητών και μαθητριών του 3ου Γυμνασίου Θέρμης

(στο πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας) και η προβολή βίντεο με θέμα: 
«Μήγαρις έχω άλλο στον νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;».

Στη συνέχεια η αναπληρώτρια καθηγήτρια Α.Π.Θ. Αικατερίνη Τικτοπούλου μίλησε 
με θέμα «Η επαναστατική ποίηση του Δ. Σολωμού», έγινε η παρουσίαση εργασιών 
των μαθητών και μαθητριών του 3ου Γυμνασίου Θέρμης (που εκπονήθηκαν στο 
πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας) καθώς και η παρουσίαση εργασιών των 
μαθητών και μαθητριών του 3ου Γυμνασίου Θέρμης (που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο 
του στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας).

Ακολούθησε η προβολή του βίντεο: «Αφιέρωμα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για τα 200 χρό-
νια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821», η ομιλία του π. Βαρνάβα Γιάγκου: 
Ηγούμενου της Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας με θέμα: «Από την αγάπη στην ελευθερία και 
από την ελευθερία στην αγάπη…» και η προβολή του βίντεο: «Της ελπίδας το κερί»

Την εκδήλωση έκλεισαν η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου φιλολόγων Ιωάννα 
Βορβή και ο υπεύθυνος πολιτιστικών θεμάτων Αντώνης Κωνσταντινίδης

Σε πανελλήνιο διαγωνισμό με 
θέμα τον Ποντιακό Ελληνισμό 
και ειδικότερα στην κατηγο-

ρία Ιστοσελίδας δύο μαθήτριες και ένας 
μαθητής του 3ου Γυμνασίου Μίκρας στην 
Καρδία, και συγκεκριμένα η Αικατερίνη 
Ερμείδου, η Λυδία Βλασακίδου Λυδία και 
ο Θεοφάνης Χατζηιορδάνου από τη Β΄ 
τάξη, υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου 
Παρασκευής Γάτσια, κέρδισαν το 1ο βρα-
βείο. Οι μαθήτριες και ο μαθητής του 3ου 
Γυμνασίου Μίκρας έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο 
και ασχολήθηκαν με προσήλωση τόσο με 
την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού 
και την Γενοκτονία, όσο και με ζητήματα 
τεχνολογίας, αφού προχώρησαν στην 
δημιουργία Ιστοσελίδας. Παράλληλα, στις 
19 Μαΐου, ετοίμασαν και παρουσίασαν 
στους συμμαθητές τους αφιέρωμα στην 
Γενοκτονία των Ποντίων.
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα την οποία δημι-
ούργησε η ομάδα των τριών μαθητών και 
μαθητριών, κέρδισε το πρώτο βραβείο στην 
κατηγορία «ιστοσελίδα» του πανελληνίου 
διαγωνισμού, με θέμα: «Ποντιακός Ελληνι-
σμός – μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν 
και μέλλον». 
Τον διαγωνισμό διοργάνωσαν η Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το 
Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) 
και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ., υπό την 
αιγίδα του ελληνικού τμήματος της Unesco 
και με την υποστήριξη της Έδρας Ποντιακών 
Σπουδών του ΑΠΘ και του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Ποντίων Εκπαιδευτικών. Απευθυνόταν 
σε μαθητές όλων των τάξεων νηπιαγωγείων, 
δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων 
της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, 
δημόσιων και ιδιωτικών και είχε ως βασική 
επιδίωξη του διαγωνισμού να γνωρίσουν οι 
μαθητές τον Ποντιακό Ελληνισμό. Συνολικά 
συμμετείχαν 91 σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και 
ειδικής αγωγής, από την Ελλάδα, την Κύπρο 
και την ομογένεια (Αυστραλία), 6.000 περίπου 
μαθητές, 260 εκπαιδευτικοί και 740 μαθητικές 
δημιουργίες σε διάφορες κατηγορίες.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η Κατερίνα, η Λυδία,ο Φάνης και η κ. Γάτσια, 
καλωσορίζουν τον επισκέπτη στην ιστοσε-

λίδα που δημιούργησαν για τον Ποντιακό 
Ελληνισμό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://marikate2087.wixsite.com/my-site, 
με τα λόγια του πολιτικού Λεωνίδα Ιασωνίδη, 
«Ξηρανθήτω ἡμῖν ὁ λάρυγξ, ἐάν ἐπιλαθώμεθά 
σου, ὦ πάτριος Ποντία γῆ», «να μας ξεραθεί 
το στόμα, αν σε λησμονήσουμε, πατρική γη 
του Πόντου». 

Επικαλούμενοι τους αρχαίους συγγραφείς 
Ησίοδο και Πίνδαρο μιλούν για την προέλευση 
της λέξης «Πόντος» ενώ τον εντοπίζουν στον 
γεωγραφικό χάρτη και αφηγούνται «ηλε-
κτρονικά» την ιστορία του από τη μυθολογία 
μέχρι σήμερα. Εξετάζουν ακόμη τα ποντιακά 
επώνυμα, παρουσιάζουν αποκόμματα παλιών 
εφημερίδων και συστήνουν στο ευρύ κοινό 
γνωστές προσωπικότητες από τον Ποντιακό 
Ελληνισμό και αγίους της Εκκλησίας. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά κάνουν στην Παναγία Σουμελά 
και παραθέτουν μαρτυρίες προσώπων που 
εξιστορούν τα γεγονότα της Γενοκτονίας. 
Αποκαλύπτουν, τέλος, τις συνταγές για το 
πολίτικο τσουρέκι, τον τανωμένο σουρβά, 
τα ωτία και τα πισία και δεν παραλείπουν 
να αφιερώσουν μια ενότητα στα ποντιακά 
έθιμα, το «μας», την «κοσσάρα», το Πάσχα 
των νεκρών και τους Μωμόγερους. 
«Η προσπάθεια ξεκίνησε τον περασμένο 
Ιανουάριο», επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η φιλό-
λογος που συντόνισε τη συνεργασία των 
παιδιών, Παρασκευή Γάτσια, η οποία είχε 
συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ομότιμο 
καθηγητή Ιστορίας Κωνσταντίνο Φωτιάδη, 
ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην έρευνα 
και την τεκμηρίωση της Γενοκτονίας των 
Ποντίων, με στοιχεία και ντοκουμέντα από 
την Αμερική, τη Ρωσία, τη Βρετανία, τη Γαλλία 
και άλλες χώρες του κόσμου.
Στην πρόσκληση που απηύθυνε προς τους 

μαθητές και της μαθήτριες της Β’ Γυμνασίου, η Κατερίνα 
Ερμείδου απάντησε θετικά καθώς, όπως λέει, έχει και 
η ίδια ποντιακές ρίζες από την πλευρά του πατέρα της 
και θεωρεί τον Πόντο και δική της ιστορία. 
Από την πλευρά της, η Λυδία Βλασακίδου δήλωσε 
πρόθυμη να συμμετέχει στο εγχείρημα επειδή της 
αρέσει να συνεργάζεται με τους συμμαθητές και 
της συμμαθήτριές της. Ενώ ο Φάνης Χατζηιορδάνου 
πρότεινε τη δημιουργία της ιστοσελίδας, καθώς είχε 
ήδη αρκετές γνώσεις πληροφορικής και γνώριζε πολύ 
καλά ότι το σχέδιο μπορούσε να υλοποιηθεί.
Οι συναντήσεις των μελών της ομάδας με την εκπαι-
δευτικό πραγματοποιούνταν μέσω webex, επειδή 
τα σχολεία ήταν κλειστά και παρά τις δυσκολίες που 
προκάλεσε η γενικότερη κατάσταση της πανδημίας, 
τα παιδιά δήλωναν αποφασισμένα να ολοκληρώσουν 
την προσπάθεια και να καταθέσουν την εργασία τους, 
λίγο πριν την εκπνοή της ημερομηνίας υποβολής των 
συμμετοχών στο διαγωνισμό.
Τα παιδιά θέλουν να ανακαλύψουν τις ρίζες τους Σήμερα 
πια, η κ. Γάτσια δηλώνει με βεβαιότητα ότι «τα παιδιά 
αγαπούν πολύ την ιστορία και θέλουν να μάθουν γί  
αυτήν και να ανακαλύψουν τις ρίζες τους». Εκτιμά ότι το 
πρόβλημα είναι ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος 
και υπογραμμίζει ότι για να γίνει η ιστορία ελκυστική 
θα πρέπει να κινητοποιεί την κριτική ικανότητα των 
παιδιών. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι σε θέση 
να απαντούν στα ερωτήματα που σχετίζονται με τις 
συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται τα ιστορικά γεγονότα, 
ώστε στη συνέχεια να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα 
και να βρουν αναλογίες ανάμεσα στο παρελθόν και το 
παρόν. Η Λυδία, άλλωστε, γνωστοποιεί ότι τα μέλη της 
ομάδας συμφώνησαν να ανανεώνουν το περιεχόμενο 
της σελίδας, η οποία εμφανίζεται ήδη εμπλουτισμένη 
και στο https://blogs.sch.gr/pontosdikaiomastimnimi/. 

Μαθητές από το 
3ο Γυμνάσιο Μίκρας 
διακρίθηκαν σε 
πανελλήνιο διαγωνισμό

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Πράξη αλληλεγγύης 
από τους μαθητές του 
1ου Γυμνασίου Θέρμης

Πράξη αλληλεγγύης προς τους μαθητές σχολείων 
του Μαλάουϊ πραγματοποίησαν μαθητές του 1ου 
Γυμνασίου Θέρμης. Ειδικότερα με τη στήριξη του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και 
την καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. Ευαγγελίδου 
συγκέντρωσαν γραφική ύλη (τετράδια, γόμες, 
μολύβια στυλό, μαρκαδόρους κ.α.) τα οποία με τη 
βοήθεια της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής 
Ιεραποστολής «Πατήρ Ερμόλαος, τα έστειλαν σε 
σχολεία της Αφρικανικής χώρας.  

Την βοήθεια που συγκεντρώθηκε παρέλαβε για 
λογαριασμό της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξω-
τερικής Ιεραποστολής ο επιχειρηματίας Μανώλης 
Καρακούσης, ο οποίος ενημέρωσέ τους μαθητές 
-τριές για τις συνθήκες εκπαίδευσης στα σχολεία 
του Μαλάουϊ.
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Παρεμβάσεις ενίσχυσης της 
οδικής ασφάλειας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕΘ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

Με την τοποθέτηση κάθετης 
και οριζόντιας σήμανσης 
έξω από το 2ο Γυμνάσιο 

Θέρμης, στο Νέο Ρύσιο, με στόχο τη βελ-
τίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και την 
ασφαλέστερη προσέλευση των μαθητών 
στο σχολείο, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή 
του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου 
Θεσσαλονίκης στο χρηματοδοτούμενο 
έργο «Sunrise», του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος «Horizon 2020». Στόχος του «Sunrise» 
ήταν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες 
να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της 
γειτονιάς, όπως η εγγύτητα, η εμπιστο-
σύνη, οι εύκολοι και σύντομοι δίαυλοι 
επικοινωνίας των μετακινούμενων, ώστε 
να εφαρμοστούν καινοτόμες ιδέες μέσα 
από την ενεργοποίηση των πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην περιοχή του Νέου 
Ρυσίου πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων 
με τη συμμετοχή των πολιτών και, παράλ-
ληλα, τοποθετήθηκε αστικός εξοπλισμός 
ο οποίος διευκολύνει την καθημερινότητα 
των κατοίκων της περιοχής. Συγκεκριμένα:

- Το Νέο Ρύσιο εντάχθηκε στο δίκτυο της 
τηλεματικής για την αστική συγκοινωνία 
καθώς ο ΟΣΕΘ, στο πλαίσιο του έργου 
προχώρησε στην εγκατάσταση ιστών 
τηλεματικής σε δύο στάσεις. Μάλιστα, οι 
συγκεκριμένοι ιστοί είναι ιδιαίτερα φιλικοί 
προς το περιβάλλον, καθώς λειτουργούν 
με φωτοβολταϊκό σύστημα, αξιοποιώντας 
την ηλιακή ενέργεια. Παράλληλα, εγκατα-
στάθηκαν στέγαστρα στις δύο στάσεις, 
βελτιώνοντας για το επιβατικό κοινό τις 
συνθήκες αναμονής του αστικού.

- Τοποθετήθηκαν 30 ειδικές θέσεις στάθμευ-
σης ποδηλάτων σε σημεία ενδιαφέροντος 
του Νέου Ρυσίου (2ο Γυμνάσιο Θέρμης, 

Αθλητικό κέντρο, γήπεδο ποδοσφαίρου 
και χώροι Κοινότητας Νέου Ρυσίου).

- Τοποθετήθηκαν φωτεινές πινακίδες ανα-
γραφής ορίου ταχύτητας στις εισόδους 
του Νέου Ρυσίου και πλησίον του 2ου 
Γυμνασίου Θέρμης.

- Με τη συμμετοχή κατοίκων του Νέου 
Ρυσίου ανανεώθηκε η οριζόντια σήμανση 
στον ποδηλατόδρομο της περιοχής και 
τοποθετήθηκαν ειδικά ανακλαστικά υλικά 
για ασφαλή μετακίνηση. 

- Διοργανώθηκε η πρώτη Ποδηλατική 
Από-Δραση από τον Λαογραφικό Σύλλογο 
«Αρετσού» με την υποστήριξη του ΟΣΕΘ 
και του «Sunrise».

«Οι δράσεις του ΟΣΕΘ στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος ‘‘Sunrise’’, 
ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Η 
συνεργασία που είχαμε με το Δήμο Θέρμης, 
την Κοινότητα και πολίτες του Νέου Ρυσίου 
ήταν άψογη, με το πρόσημο να είναι θετικό 
υπέρ των μετακινούμενων, των μαθητών 
των σχολείων της περιοχής και ευρύτερα 
των κατοίκων της περιοχής. Μακάρι όλοι 
οι Δήμοι να έχουν τέτοιους δραστήριους 
πολίτες!», υπογραμμίζει σε δηλωσή του ο 
διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης 
Τόσκας. 

Πολύτιμη βοήθεια 
στην κατάσβεση 
πυρκαγιών

Αρωγός στην προσπάθεια της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας, στην κατάσβεση περισ-
σότερων από δεκαπέντε πυρκαγιών, από 

την αρχή της αντιπυρικής περιόδου έως τα τέλη 
Ιουλίου, στάθηκε η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής 
Προστασίας Θέρμης. Οι περισσότερες αφορούσαν 
οικόπεδα και χωράφια όπου κάηκαν ξερά χόρτα 
και υπολείμματα καλλιεργειών. Σε κάποιες μάλιστα 
από αυτές απειλήθηκαν σπίτια και επιχειρήσεις. Για 
τον λόγο αυτό οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας 
Θέρμης εφιστούν την προσοχή στους συμπολίτες 
μας να κόβουν έγκαιρα τα χόρτα στα οικόπεδα 
και τα χωράφια τους να μην καίνε ξερά χόρτα και 
κλαδιά. Επίσης ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει 
να είναι στο χειρισμό μηχανημάτων που μπορεί 
να προκαλέσουν σπινθήρες.

Παράλληλα, εκτός από τις πυρκαγιές σε χορτολι-
βαδικές εκτάσεις η ομάδα ήταν παρούσα και στις 
μεγάλες δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Σέιχ 
Σου και Λακκιά. Με την έναρξη της αντιπυρικής 
περιόδου οι εθελοντές καθημερινά στελεχώνουν 
τα δύο φυλάκια σε Νέα Ραιδεστό και Θέρμη, ενώ 
παράλληλα θέτουν σε επιφυλακή και το νεοαπο-
κτηθέν όχημα Nissan Navara για περιπολίες.

Μέλη – επαγγελματίες οδηγοί των Εθελοντών 
Πολιτικής Προστασίας Θέρμης, πλαισιώνουν 
όποτε κριθεί απαραίτητο και ένα πυροσβεστικό 
όχημα του δήμου Θέρμης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος 
πολίτης που επιθυμεί, μπορεί να γίνει μέλος 
της Ομάδας αρκεί να επικοινωνήσει μέσω 
Facebook στο messenger: Πολιτική Προστασία 
Θέρμης ή στο eMail: ppthermis@gmail.com και 
τέλος συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που 
βρίσκεται αναρτημένη στο site της Πολιτικής 
Προστασίας Θέρμης ppthermis.eu

Τα μέλη της εθελοντικής ομάδας εν δράσει.

«Έθιμα, παραδόσεις και ιστορίες 
των Βασιλικών»
Εκδήλωση για την παρουσίασης του βιβλίου «Έθιμα, 
παραδόσεις και ιστορίες των Βασιλικών» διοργάνωσαν 
στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου Βασιλικών την Πέμπτη 
24 Ιουνίου ο δήμος Θέρμης και η αρμόδια Διεύθυνση 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το βιβλίο αποτελεί συλλογική προσπάθεια με αφη-
γήσεις και μαρτυρίες στο πλαίσιο του προγράμματος 
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης «Τοπική Ιστορία» Βασιλι-
κών των εκπαιδευόμενων και της εκπαιδεύτριας κας 
Καραβασιλείου Αναστασίας ενώ εκδόθηκε με την 
συνδρομή του δήμου Θέρμης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δοθήκαν οι βεβαι-
ώσεις παρακολούθησης στους εκπαιδευόμενους, 
καθώς και τα βιβλία «Έθιμα, παραδόσεις και ιστορίες 
των Βασιλικών», «Κάτω Σχολάρι Το Παλιό Ανταλί» 
και “Ελληνικό και Διεθνές ΑΛΜΑΝΑΚ 1984 – 2009».

Στο τέλος  ακολουθήσε μικρή δεξίωση με παραδοσιακά 
κεράσματα από τις κυρίες των Βασιλικών.

Σύμβολο αλληλεγγύης η  
«κόκκινη» καρδιά της Καρδίας
Μία κόκκινη μεταλλική καρδιά θα συγκεντρώνει 
στο εξής όλη την αγάπη για τους συνανθρώπους μας 
με αναπηρίες στην Κοινότητα Καρδίας. Πρόκειται 
για μία νέα πρωτοβουλία αλληλεγγύης της Ομάδας 
Εθελοντών Καρδίας που με την ευγενική προσφορά 
της εταιρίας «efarmosis», αλλά και τη συναίνεση της 
Κοινότητας υλοποιήθηκε και έχει ήδη τοποθετηθεί 
στην κεντρική πλατεία του χωριού όπου στο εξής θα 
μπορεί ο κάθε δημότης να αφήνει πλαστικά καπάκια.

Όταν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη ποσότητα οι Εθε-
λοντές Καρδίας θα προμηθευτούν και θα δωρίσουν 
ένα αναπηρικό αμαξίδιο σε κάτοικο της Κοινότητας 
που το έχει ανάγκη.

Πρόκειται για άλλη μία δράση αλληλεγγύης και κοι-
νωνικής ευαισθησίας, καρπός της σύμπραξης των 
Εθελοντών, της τοπικής κοινωνίας και της Κοινότητας, 
με την ευχή οι κάτοικοι να την αγκαλιάσουν προσφέ-
ροντας έμπρακτα τη στήριξή τους στους συμπολίτες 
μας με κινητικά προβλήματα. 

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

Εντιμότατον κ. Θεοδώρων Παπαδόπουλον 

Δήμαρχον Θέρμης

Πολυφιλητέ μοι κ. Δήμαρχε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

Απολαμβάνοντες το εορταστικόν κλίμα των επερχόμενων κοσμοσωτηρίων γεγο-

νότων της του Κυρίου Ενανθρωπήσεως και Επιφανείας, εδέχθημεν, και ουχί δια 

πρώτην φοράν, τα δώρα της Υμετέρας Αγάπης και Αποδεδιγμένης τιμής προς την 

Μητέρα πάντων ημών, την Αγίαν του Χριστού Εκκλησίαν. 

Ήδη το περί Υμάς εντιμότατον Δημοτικόν Συμβούλιον απεφάσισεν και εψηφισέν 

τον επιστηριγμόν των εις τον Υμέτερον Δήμον Υπαγμένων Ενοριών της καθ ημάς 

Ιεράς Μητρόπολεως, κατόπιν των επιβεβλημένων μέτρων της Πολιτείας προς 

αποφυγήν της διασποράς του Κορωναίου. Οι Ιεροί μας Ναοί, αι Ιεραί Μοναί και 

τα προσκυνήματα ουσιαστικώς παραμένουν άνευ λειτουργίας, καθ ότι αι νενο-

μισμέναι πάρα της Εκκλησιαστικής Τάξεως Ακολουθίαι τελούνται παρουσία και 

συμμετοχή τεσσάρων – πέντε προσώπων. Δια τούτο απεφασίσατε ως τέκνα 

Μητρός Πολυσεβεβαστου να έλθητε αρωγοί εις το ημέτερον έργον και ενισχύσατε 

τας Ενορίας Αγίου Ανδρέου Περιστεράς και Αγίου Αθανασίου Λειβαδείου, τας εν 

τη αρμοδιότητί Σας εμπιπτούσας.

Και δη: Επειδή εις τον προϋπολογισμόν του υπό αναπαλαίωσίν παρά, του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Περιστεράς, δεν συμπεριλαμβάνετο 

κονδήλιον προς αποκατάστασιν του κωδωνοστασίου αυτού, εθεωρήσατε καλόν να 

επιχορηγήσητε την αναπαλαιωσίν αυτού εξ ολοκλήρου τη ημετέρα παρακλήσει, 

προσφέροντες το ποσό των 12.000,00 ευρώ. Επίσης με το ποσόν των 1.000,00 

ευρώ αντιστοίχως ενισχύσατε τα ταμεία των υπέρθεν δύο Ιερών Ναών, προς 

επιστηριγμόν τούτων κατά την σοβούσαν κρίσιν.

Όθε εν ευγνωμοσύνη πολλή εκφράζομεν τας Επισκοπικάς και Πατρικάς ημών ευχα-

ριστίας, ως ελάχιστον αντίδωρον εις την αγαπώσαν καρδίαν Σας. Το επαναλαμβά-

νομέν και πολλάκις εγευσάμεθα τους καρπούς της φροντίδος και της αγάπης Σας. 

Κύριος ο Θεός, ο προς Βηθλεέμ πορευόμενος ίνα τον άνθρωπο διασώση και αναπλά-

ση, κραταιοί και στηρίζη την Υμετέρα Εντιμότητα και το περί Υμάς εμφορούμενον 

αγάπης φιλόχριστον Δημοτικόν Συμβούλιον, παρέχων πάσαν χάριν και δωρεάν 

τελείαν, ώστε επί έτη πολλά να επιτελήτε εν υγεία και χαρά το τίμιον έργον Σας. 

Με ασπασμών εν Κυρίω γενηθέντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

+ Ο Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ευχαριστήριο
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Παρέμβαση στον 
αύλειο χώρο του 2ου 
νηπιαγωγείου Θέρμης

Αισθητική παρέμβαση στον αύλειο 
χώρο του 2ου νηπιαγωγείου Θέρμης 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της 

Κοινότητας Θέρμης -Τριαδίου. Η δράση πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αντιδημαρχίες 
πράσινου -περιβάλλοντος και παιδείας και το 
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του νηπια-
γωγείου, στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της 
κοινότητας για των εξωραϊσμό και την βελτίωση 
της εικόνας των δημόσιων χώρων και υποδομών 
της περιοχής. 

Τη δράση στήριξε και η επιχείρηση «Ευστρατίου» 
με την ευγενική χορηγία των χρωμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν για το βάψιμο των παιχνιδιών 
της αυλής, των ελαστικών που σχηματοποίησαν 
ένα καλαίσθητο παρτέρι με λουλούδια, αλλά 
και των παιχνιδιών που διαμορφωθήκαν στις 
πλάκες της αυλής.

Σε αγώνες πυγμαχίας ο 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Θέρμης

Το τμήμα της Πυγμαχίας του Θερμαϊκού Θέρμης 
έδωσε και πάλι το παρόν στους αγώνες που έγιναν 
στα Γιάννενα στις 9 Ιουλίου. Ο αθλητής Ζαφείρης 
Σταύρος αγωνίστηκε με αντίπαλο τον Παπανίκα στα 
78Kg. Ο αθλητής της Θέρμης επί τρεις γύρους κυρι-
άρχησε του αντιπάλου του, δίνοντας ένα υπερθέαμα 
με τις άψογες τεχνικές του. Στην γωνία του ήταν ο 
προπονητής του Μάρκος Κονδυλάκης. 

Όσο για τον Κονδυλάκη Κων/νο, έδωσε προ μηνός 
στην Αθήνα αγώνα στο MUAY THAI εν όψει των 
σεμιναρίων όπου επικράτησε με νίκη. Ο Σύλλογος 
Θερμαϊκού είναι ο μοναδικός στη Θέρμη αναγνω-
ρισμένος από την ΠΟΜ (Πανελλήνια Ομοσπονδία 
MUAY THAI)

Παρεμβάσεις στο γήπεδο 
του Αετού Βασιλικών

Παρεμβάσεις στο γήπεδο του Αετού Βασιλικών 
υλοποίησε ο δήμος Θέρμης. Ειδικότερα στα πλαίσια 
των παρεμβάσεων ο ανεκμετάλλευτος χώρος που 
υπήρχε στην μπροστινή πλευρά του γηπέδου μας 
αξιοποιήθηκε και μετατράπηκε στον απαραίτητο 
χώρο στάθμευσης ώστε πλέον να αποφευχθεί η 
επικίνδυνη στάθμευση κατά μήκος της Εθνικής Οδού.

Εργασίες πραγματοποιήθηκαν και  στη δεύτερη βοηθη-
τική πύλη προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση 
των φιλάθλων αλλά και σε έκτακτες καταστάσεις 
την πρόσβαση  του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός 
φωτογραφίας

Γκράφιτι – στολίδι από μαθητές 
στην Αγία Παρασκευή

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε 
ότι ο διαγωνισμός φωτογραφίας που διοργανώσαμε 
ως Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης έχει ολοκληρω-
θεί με επιτυχία! 

Ο νικητής αναδείχτηκε από την κριτική επιτροπή που 
απαρτίζονταν από επαγγελματίες φωτογράφους, οι 
οποίοι κατέταξαν ιεραρχικά τις φωτογραφίες χωρίς 
να γνωρίζουν το όνομα του κάθε συμμετέχοντα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φωτογρά-
φους της περιοχής μας, τον κ. Δημήτρη Κριτικόπουλο, 
τον κ. Παράσχο Παρασχάκη και τον κ. Βασίλη Μπα-
τσιούδη που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά 
μας, όπως επίσης και όλους τους συμμετέχοντες για 
τη θετική ενέργεια και την καλή τους διάθεση. 

Νικητής του διαγωνισμού αναδείχτηκε ο κ. Βασίλειος 
Ντανάσης, ο οποίος έχει ενημερωθεί με προσωπικό 
μήνυμα για να παραλάβει τη φωτογραφική μηχανή 
Polaroid, που αποτελούσε το έπαθλο. 

Συγχαρητήρια σε όλους και σε όλες τους συμμετέχοντες.

Συνεχίζονται οι δράσεις εξωραϊσμού του δημοσίου χώρου στο δήμο Θέρμης. 
Αυτή τη φορά σειρά είχε η πλατεία της Αγίας Παρασκευής όπου χάρη στη 
συνεργασία της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και της αντιδημαρχίας Παιδείας 
διακοσμήθηκε με γκράφιτι ένας «άδειος» τείχος της πλατείας.

Μαθητές από σχολεία του δήμου με την ευγενική χορηγία της αντιδημαρχίας 
παιδείας διακόσμησαν με την δημιουργική τους φαντασία την πλατεία του 
οικισμού. Κεντρικό θέμα του γκράφιτι είναι ο «Κυρ Μανώλης» ένας ηλικιω-
μένος κάτοικος του οικισμού καθώς και στοιχεία από την ιστορία της Αγίας 
Παρασκευής.

Τους μαθητές συνέδραμαν στην προσπάθεια τους η πρόεδρος της Αγίας 
Παρασκευής Μαρία Τσιουρβάκα –Τζιώλα, η τοπική σύμβουλός Φανή Δήμου, ο 
αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου και οι πρόεδροι της Πρωτοβάθμιας 
και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Ευαγγελία Κούτρη και Αχιλλέας 
Μεταλούλης.

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

 
Αγαπητή Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, 

σας στέλνουμε αυτή την επιστολή για να σας 
ευχαριστήσουμε θερμά για την μέχρι τώρα 
συνεργασία μας στα τοπικά πολιτιστικά και 
κοινωνικά δρώμενα του χωριού μας. 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαιτέ-
ρως για την προσφορά σας και την άμεση 
ανταπόκριση στα αιτήματα του Συλλόγου 
μας και της Κοινότητας για την δημιουργία 
μιας Δανειστικής Βιβλιοθήκης στο χωριό 
μας. Η προσφορά των βιβλιοθηκών και η 
δωρεά πλήθους τίτλων βιβλίων για μικρές 
και μεγάλες ηλικίες, αλλά και οι υπόλοι-
πες χορηγίες και δωρεές που είχαμε από 
Βιβλιοπωλεία της ευρύτερης περιοχής και 
κατοίκους του τόπου μας, βοήθησε να στηθεί 
μία υπέροχη Δανειστική Βιβλιοθήκη, ένας 
χώρος ελεύθερης ώρας και φιλαναγνωσίας 
για μικρούς και μεγάλους. Επιθυμούμε σε 
συνεργασία μαζί σας, με τον δήμο Θέρμης 
και την Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης, να 
συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτήν και να 
ολοκληρωθεί ένα έργο, το οποίο αποτέλεσε 
στόχο της Ομάδας μας, του Συλλόγου μας 
και τώρα βλέπουμε να παίρνει μορφή και 
να γίνεται σημείο αναφοράς στο χωριό.

Προς την Πρόεδρο και το Δ.Σ 
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Αξιότιμη Πρόεδρε,

 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των 
προτέρων για την άμεση ανταπόκριση στα

αιτήματά μας, καθώς και για την αμέριστη 
στήριξη και υποστήριξη των εκδηλώσεών 
μας και του Φεστιβάλ Θερινού Κινηματο-
γράφου που διοργανώνει ο Σύλλογος μας.

Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη για εμάς και 
μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχί-
σουμε να πραγματοποιούμε τους στόχους 
μας ως Ομάδα και ως Νεολαία.

Η Νεολαία έχει όραμα και στόχους για τον 
τόπο και με την υποστήριξη του Δήμου 
Θέρμης, της ΔΕΠΠΑΘ, της Κοινότητας 
αλλά και άλλων φορέων, μπορεί να τους 
πραγματοποιήσει.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση,

Για το Δ. Σ. και τα μέλη του

Συλλόγου Νεολαίας Αγίου Αντωνίου

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μελισσίδης 

Σύλλογος Νεολαίας Αγίου Αντωνίου

Ευχαριστήριο
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Σουρωτή: Ο εορτασμός 
των Αγίων ΑναργύρωνΠολίτες Τριλόφου εν δράσει

Περιστερά: Εορτασμός του Αγίου 
Πνεύματος

Ανήμερα της εορτής των Αγίων Αναργύρων, στη Σουρωτή, έγινε δοξο-
λογία στον ιερό ναό του χωριού από τον πάτερ Γεώργιο.

Τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, παρευρέθηκαν και τίμησαν 
με την παρουσία τους την ημέρα αυτή, ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, οι βουλευτές της Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Σάββας 
Αναστασιάδης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, καθώς και οι  Αντιδήμαρχοι 
κ.κ. Απόστολος Τσολάκης και Βασίλειος Μουστάκας.

Δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο - ποδηλατόδρομο 
του Νέου Ρυσίου αφιερωμένη στην μνήμη του προέδρου της κοινότητας 
Χρήστου Θωμάρεϊ, που πρόσφατα έφυγε απ’ την ζωή. Στο πλαίσιο της 
παρέμβασης φυτεύτηκαν δέντρα σε αντικατάσταση ξερών και εξωρα-
ϊστικέ ο χώρος.

Τη δεντροφύτευση συνδιοργάνωσαν η Τοπική Κοινότητα Ν. Ρυσίου, ο 
Αθλητικός Σύλλογος «Αναγέννηση Ν. Ρυσίου», ο Λαογραφικός Σύλλογος 
«Αρετσού» και συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι εθελοντές σε συνεργασία 
με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης του δήμου Θέρμης, Στέλιο Γκιζάρης, ο οποίος φρόντισε και για τη 
μεταφορά των δέντρων.

Τον περιβάλλοντα χώρο στο αλσύλλιο του Προφήτη Ηλία αναμόρφωσηαν 
οι «Πολίτες Τριλόφου εν δράσει» του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου.  
Με αγάπη για το χωριό που ζούν αφήσαν για λίγο τα καλοκαιρινά μας 
μπάνια και βρεθήκαν στον χώρο του Προφήτη Ηλία. Τρίψαμε, βάψανε  
και επισκευάσανε τα παγκάκια και ένα τραπέζι, καθαρίσανε τον χώρο, 
κλαδέψανε, φυτέψανε πολύχρωμα λουλούδια και εγκαταστήσανε αυτό-
ματο μηχανισμό ποτίσματος. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
ποίησης διοργάνωσε μια βραδιά ποίησης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom, ενώ παράλληλα μεταδιδόταν 
ζωντανά μέσω του Youtube στο κανάλι του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Τριλόφου. Tην εκδήλωση παρουσίασε η Μένη Τσούγκα, η μουσική ήταν 
του Κώστα Χανή, ενώ την εκδήλωση υποστήριξε τεχνικά ο Γιάννης 
Μπακατάρης.

Τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Τριλόφου διοργάνωσε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου 
αναδείχτηκαν πτυχές από τον Ελληνικό Αγώνα. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύ-
μα. Η ημέρα αυτή είναι μέρα εορτής για την Περιστερά. Για το λόγο αυτό 
συνεργεία του δήμου αλλά και εθελοντές φρόντισαν για τον ευπρεπισμό 
του χωριού, γυναίκες φρόντισαν να καθαρίσουν και να ετοιμάσουν το 
εξωκλήσι, και η Κοινότητας Περιστεράς μαζί με την εκκλησιαστική επι-
τροπή οργάνωσαν το πανηγύρι και εθελοντές βοήθησαν στο μαγείρεμα 
αλλά και το σερβίρισμα του φαγητού.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι κτηνοτρόφοι προσέφεραν ζώα από 
το κοπάδι τους για να γίνει το παραδοσιακό κουρμπάνι το οποίο μοιρά-
στηκε μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.

Δενδροφύτευση
στο Νέο Ρυσίο

Κλαδεύεις δένδρων κοντά σε 
ηλεκτροφόρα καλώδια στο Πλαγιάρι

Σε κλαδεύσεις δέντρων, στην περιοχή του Πλαγιαρίου, τα οποία εφάπτο-
νται ή βρίσκονται πολύ κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια προχώρησε ο 
ΔΕΔΔΗΕ, έπειτα από αιτήματα της Κοινότητας Πλαγιαρίου και πολιτών. 
Συγκεκριμένα, έπειτα από το κάλεσμα που απηύθυνε ο Διαχειριστής 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), υποβλή-
θηκε σειρά αιτημάτων και συνεργείο του φορέα πραγματοποίησε σειρά 
παρεμβάσεων στην Κοινότητα Πλαγιαρίου περιμετρικά του γηπέδου και 
της εκκλησίας Αγίου Νικολάου και στο δημοτικό σχολείο της περιοχής, 
όπου κόπηκαν δένδρα τα κλαδιά που εφάπτονταν με καλώδια της ΔΕΗ. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ οι πολί-
τες θα πρέπει να γνωστοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για 
περιπτώσεις επαφής ή επικίνδυνης γειτνίασης κλαδιών δένδρων με τα 
δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, επικοινωνώντας στα τηλέφωνα 11500/2310928243 
και 2310984600.

Συντήρηση του πρασίνου 
στα Βασιλικά

Συνεργείο της υπηρεσίας Πρασίνου του δήμου Θέρμης αποτελούμενο 
από καταστροφέα, μισινεζα, φυσητήρες, τα οποία αποτελούνταν από 5 
υπάλληλους επιμελήθηκε το κόψιμο των χόρτων και την καθαριότητα 
του ποδηλατοδρόμου σε όλο το μήκος, από τα παλιά νεκροταφεία μέχρι 
τα σχολεία.

Επίσης επιμελήθηκε τον περιβάλλοντα χώρο των σχολείων Γυμνάσιο, 
ΓΕΛ, ΕΠΑΛ. Με τον ίδιο τρόπο καθάρισαν το σκάμμα και το χώρο άθλη-
σης έξω από το ΓΕΛ.

Τέλος ο χειριστής του καταστροφέα κατευθύνθηκε στο δρόμο πίσω από 
τα σχολεία, και δουλεύοντας σχολαστικά καθάρισε το δρόμο, ο οποίος 
τα απογεύματα φιλοξενεί τους περιπατητές, οι οποίοι απολαμβάνουν 
την άσκηση τους με ασφάλεια.

Ο Τοπικός Κύκλος Νέων Περιστεράς σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 
Πρασίνου διοργάνωσε θαμνοφύτευση στην Περιστερά. Περισσότερα από 
60 φυτά ριζώνουν στα εύφορα εδάφη του τόπου μάς, τα οποία φυτέψαμε 
σε διάφορα σημεία όπως το Κοινοτικό Κατάστημα, το Κιόσκι και στα 
δυο παρτέρια που υπάρχουν κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και 
την παιδική χαρά. Την δράση μας στήριξε η Αντιδημαρχία Πρασίνου, η 
Αντιδημαρχία Παιδείας, σύσσωμο το Τοπικό Συμβούλιο Περιστεράς και 
πολίτες της Περιστεράς.

Με την ευκαιρία ο  Τοπικός Κύκλος Νέων Περιστεράς «Ευχαριστεί πολύ 
την Στέλλα και την Έλενα Γουλιού για το υπέροχο νηστίσιμο γλύκισμα 
με την προσφορά από τα Λουκούμια Παπαδόπουλος που έφτιαξαν για 
όλους μας. Ενισχύουμε κάθε δραστηριότητα που δημιουργεί βιώματα 
αλληλεγγύης και εθελοντισμού. Συνεχίζουμε σε αυτό τον δρόμο, με 
χαμόγελο και όρεξη για τις επόμενες δράσεις μας».

Θαμνοφύτευση στην Περιστερά
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ΛΙΒΑΔΙ
Εργασίες καλωπισμού στο εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής
Εργασίες καθαριότητας και περιποίησης στο εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής, στο Λιβάδι, έγιναν 

με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Λειβαδιωτών. Λίγες ημέρες πριν από τον εορτασμό 

της Αγίας Κυριακής, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου καθάρισαν την περιοχή γύρω από το 

εξωκλήσι από χώματα και φύλλα που είχαν συσσωρευτεί, έβαψαν στο εσωτερικό του ναού, 

ασβέστωσαν και καθάρισαν σκάλες, τοιχία και τον εξωτερικό αύλειο χώρο και απομάκρυναν 

όλα τα βάτα από τον εξωτερικό φράκτη του ναού. Σε ανακοίνωσή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Λειβαδιωτών ευχαριστεί το δήμο Θέρμης για την παροχή των υλικών και δηλώνει ότι “με αγάπη 

και ενδιαφέρον για τον τόπο μας, σιγά σιγά θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός, καλλωπισμός 

και περιποίηση σε όλα τα εξωκλήσια του χωριού μας! Σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε μαζί 

μας... Δέκα, μόλις, άτομα καταφέραμε να κάνουμε το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής όμορφο 

και ζωντανό. Θέλουμε τη συμμετοχή σας για να μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα!”.

Σε πρόγραμμα ρομποτικής
συμμετείχε το ΕΠΑΛ Βασιλικών

Ένα καινοτόμο σχέδιο δράσης ρομποτικής υλοποίησε ο τομέας Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. 

Βασιλικών συμμετέχοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα «Μία Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ.». Το θέμα που επιλέχθηκε φέτος ήταν η κατασκευή αυτόνομου ρομποτικού οχήματος, 

που υπακούει σε φωνητικές εντολές και συλλέγει πληροφορίες. Στη διάρκεια του έργου οι μαθητές του 

Τομέα Πληροφορικής εξοικειώθηκαν με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και αυτομα-

τισμού. Μπόρεσαν να αναπτύξουν υπολογιστική σκέψη, να δημιουργήσουν και να προγραμματίσουν 

αυτόνομες ρομποτικές κατασκευές, να πειραματιστούν με συσκευές και εφαρμογές φωνητικής καθο-

δήγησης και οπτικής αναγνώρισης αντικειμένων. Ανακάλυψαν, απόκτησαν γνώσεις και δεξιότητες, 

πειραματίστηκαν, αλληλεπίδρασαν με προηγμένες τεχνολογίες, μα πάνω από όλα χάρηκαν τη συνερ-

γασία μεταξύ τους, διασκέδασαν και τελικά απόλαυσαν τα αποτελέσματα της δημιουργικότητά τους.

Παρά την πανδημία η Νεολαία του Αγίου Αντω-
νίου διοργάνωσε και φέτος το Φεστιβάλ 
Θερινού Κινηματογράφου, το δεύτερο στη 

σειρά. Οι “Νύχτες Σινεμά”, μια ξεχωριστή κινημα-
τογραφική εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες 
του χωριού, γίνεται με την υποστήριξη του δήμου 
Θέρμης, της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού και της Κοινότητας 
Αγίου Αντωνίου.

Το φετινό Φεστιβάλ 
περιελάμβανε τρεις 
προβολές:

Τ η ν  Κ υ ρ ι α κ ή  1 
Αυγούστου: Οι Άθλι-
οι: Μια συνηθισμένη 
αστυνομική περιπο-
λία σ τα παρισινά 
προάστια οδηγείται 
σε μια βίαιη αντιπα-
ράθεση, την οποία 
καταγράφει η κάμε-
ρα από το drone ενός 
νεαρού. Για διαφορε-
τικούς λόγους, πολ-
λοί είναι αυτοί που 

θέλουν να πάρουν το επίμαχο, επιβαρυντικό για την 
αστυνομία βίντεο στα χέρια τους. Η ταινία έχει πάρει 
το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στις Κάνες.

Το Σάββατο 7 Αυγούστου: Ούπς! Ο Νώε έφυγε: 
Πατέρας και γιος, δύο πλάσματα που ανήκουν στο 
φανταστικό είδος των φρουφρούληδων, καταφέρνουν 
να επιβιβαστούν στην κιβωτό του Νώε. Την τελευταία 
στιγμή, όμως, χωρίζονται κατά λάθος και αναζητούν 
πάση θυσία τρόπο να επανενωθούν. Η οδύσσεια της 
επανένωσής τους δίνει την ευκαιρία να θιχτούν δια-
κριτικά –αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικά– η έννοια του 
κοινωνικού αποκλεισμού, ο φόβος της συντέλειας και 
η σημασία της συντροφικότητας, με τη βοήθεια όμως 
απλοϊκών αφηγηματικών ευρημάτων.

Την Κυριακή 8 Αυγούστου: Ουζερί Τσιτσάνης: Στη 
γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942 ο Γιώργος 
δουλεύει μαζί με το γαμπρό τού Βασίλη Τσιτσάνη σε 
ένα δικό τους ουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί 
την Εστρέα, ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας 
Εβραίας, όμως, είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. 
Κι ενώ οι ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δυο 
νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη 
για να μπορέσουν να ξεφύγουν.

Όλες οι προβολές έγιναν στην αυλή του δημοτικού 
σχολείου Αγίου Αντωνίου, με την αυστηρή τήρηση 
όλων των υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό 
της πανδημίας. 

Το 2ο Φεστιβάλ
Θερινού
Κινηματογράφου

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Α  2 0 0  Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 
η λειτουργία του Κέντρου Ιστορικής 
Πληροφόρησης για τη Μάχη και το 

Ολοκαύτωμα των Βασιλικών. Πρόκειται 
για μια ενημερωτική έκθεση η οποία δημι-
ουργήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 200 χρόνια. Στο Κέντρο Ιστορι-
κής Πληροφόρησης, όπως ονομάζεται, ο 
επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για 
την ιστορία της Μάχης και του Ολοκαυτώ-
ματος των Βασιλικών, τον Ιούνιο του 1821, 
να δει από κοντά το πραγματικό λάβαρο της 
Επανάστασης το οποίο ύφαναν οι γυναίκες 
των Βασιλικών, καθώς και καλλιτεχνικές 
δημιουργίες εμπνευσμένες από το μεγάλο 
αυτό ιστορικό γεγονός. Η έκθεση, η οποία 
στεγάζεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
δημοτικού συμβουλίου, στα Βασιλικά, λει-

τουργεί με τη βοήθεια εθελοντών, κάθε μέρα, 
από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η 
είσοδος, όπως σε όλες τις εκδηλώσεις για τα 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 200 χρόνια, είναι ελεύθερη για το 
κοινό, με την αυτονόητη τήρηση όλων των 
υγειονομικών μέτρων προστασίας από την 
πανδημία. 

Με λαμπρότητα τιμήθηκε στην Κοινότητα 
Λιβαδίου την Κυριακή 11 Ιουλίου η 
Επέτειος του Ολοκαυτώματος της 

21ης Ιουνίου 1821. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν 
από την Κοινότητα Λιβαδίου σε συνεργασία με τον 
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λειβαδιωτών και ήταν υπό την 
αιγίδα του δήμου Θέρμης και της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Το πρόγραμ-
μα των εκδηλώσεων περιελάμβανε μεταξύ άλλων 
ακολουθία του όρθρου, πανηγυρική θεία λειτουργία, 
δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στον ι. ναό του 
Αγίου Αθανασίου χοροτοστατούντος του Σεβασμιοτάτου 
Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου 
κ. κ. Θεοκλήτου. Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί 
των επισήμων και δεξίωση, στο Πνευματικό Κέντρο 
της ενορίας του Αγίου Αθανασίου.

Κατά το σύντομο χαιρετισμό του στο πλαίσιο του εορτα-
σμού ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
αφού αναφέρθηκε στην επέτειο του Ολοκαυτώματος, 
επισήμανε μεταξύ άλλων την άριστη συνεργασία μεταξύ 
του δήμου και της Κοινότητας ώστε να δρομολογηθούν 
και να επιλυθούν τα σημαντικά ζητήματα της περιοχής, 
δίνοντας έμφαση στις επίμονες και συντονισμένες προ-
σπάθειες ώστε να αποφευχθεί η ίδρυση και λειτουργία 
λατομείου την περιοχή, σε απόλυτη συνεργασία και 
συντονισμό με τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντος 
Σωκράτη Φάμελλο. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε 
επίσης στην έναρξη του έργου ασφαλτόστρωσης του 
δρόμου Λιβαδίου – Αγίου Χαραλάμπους, στην ανάπλαση 
της ιστορικής πηγής “Τηγανάκι” που είναι σε εξέλιξη 
και στην αναβάθμιση του δικτύου με στόχο καλύτερο 
τηλεοπτικό σήμα, αλλά και Internet στην περιοχή.

Στο δικό του χαιρετισμό ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Λιβαδίου Δημήτριος Γουδήρας μίλησε για τα θλιβερά 
ιστορικά γεγονότα της 200ης επετείου του Ολοκαυ-
τώματος, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το 
δήμαρχο για την οικονομική, ηθική και υλική στήριξη 
που παρέχει ο δήμος προς την Κοινότητα.

Την εκδήλωση μνήμης τίμησαν με την παρουσία τους ο 
βουλευτής Σωκράτης Φάμελλος ως εκπρόσωπος του 
Κοινοβουλίου, η περιφερειακή σύμβουλος Μαγδαληνή 
Φιλιππιάδου ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, η νέα δασάρχης Τατιάνα Καλαϊτζή, ο 
αντιδήμαρχος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Βασίλειος 
Μουστάκας, ο αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ υπεύθυνος 
για θέματα ΚΑΠΗ Γιώργος Αγγέλου και οι πρόεδροι 
των Κοινοτήτων Βασιλικών, Αστέριος Καρακώττας, 
Πετρωκεράσων, Αθανάσιος Καλαφάτης και Ζαγκλι-
βερίου Νίκος Κοπαρανίδης.

Εκδηλώσεις μνήμης
για τη 200η επέτειο
του Ολοκαυτώματος

ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

Η Θεατρική Ομάδα Βασιλικών με μια εξαιρετική παράσταση είχε τη δική της συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Μάχη και το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών. Βασισμένη 
σε αφηγήσεις πραγματικών περιστατικών από ανθρώπους που έζησαν εκείνη την εποχή, η 

παράσταση η οποία ανέβηκε την Κυριακή 4 Ιουλίου στο θερινό κινηματοθέατρο “Φώφη Πατίκα”, 
στα Βασιλικά, μετέφερε στους θεατές το κλίμα και τις τραγικές συνέπειες ενός άνισου, τραγικού και 
σκληρού πολέμου, όχι από την πλευρά των πρωταγωνιστών και των μεγάλων ιστορικών γεγονότων, 
αλλά των παππούδων και των γιαγιάδων μας, που έζησαν την βαρβαρότητα και αγωνίστηκαν για την 
επιβίωσή τους. Οι ηθοποιοί, αν και όλοι ερασιτέχνες, ξεπέρασαν πολλούς επώνυμους επαγγελματίες, 
ενώ η εμπνευσμένη σκηνοθεσία, ο εξαιρετικός φωτισμός και η προσεγμένη μουσική συνεργάστηκαν 
αρμονικά στην παράσταση, που ξύπνησε μνήμες και συγκίνησε το κατάμεστο από κοινό θέατρο. 

Συγκίνηση στους θεατές από τα  
«Σπαράγματα Μνήμης»

Ξεκίνησε η 
λειτουργία του 
Κέντρου Ιστορικής 
Πληροφόρησης

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 
30 Μαρτίου, 7ης, 21ης και 28ης Απριλίου, 5ης, 19ης και 
26ης Μάϊου και 2ας Ιουνίου συζήτησε και έλαβε τις εξής 
αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Στο τέλος του  Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν ενημερώσεις 
από τον Δήμαρχο κ. Θ. Παπαδόπουλο και την ειδική σύμβουλο 
κ. Μ. Γρηγοριάδου, σχετικά με την παράταση της σύμβασης 
μίσθωσης δημοτικού λατομικού χώρου στη θέση «Μύτη 
Σεμσελή» της Κοινότητας Ταγαράδων, και την ελάφρυνση 
στους λογαριασμούς των καταναλωτών της ΔΕΥΑ λόγω της 
πανδημίας Covid 19.

• Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρόνο της υπηρε-
σίας με τίτλο: «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 
ΔΕ Θέρμης δήμου Θέρμης».

• Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρόνο της υπηρεσίας 
με τίτλο «Συμφωνία -πλαίσιο για την υποβοήθηση της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου στη γνωμο-
δότηση επί ειδικών θεμάτων ΜΠΕ».

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την μακροχρόνια εκμίσθωση 
δύο (2) όμορων τμημάτων εμβαδού 40.087 τ.μ. και 19.709 
τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 12980 τεμάχιο της συμπληρωματι-
κής διανομής έτους 1967 του αγροκτήματος Βασιλικών 
της Κοινότητας Βασιλικών του δήμου Θέρμης. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος παρέστη ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών κ. Α. Καρακώττας 
ο οποίος και καταψήφισε.

• Ενέκρινε με πλειοψηφία το σχέδιο Ο.Π.Δ. (Ολοκληρω-
μένου πλαισίου δράσης) έτους 2021 ύστερα από την 
υποχρεωτική αναμόρφωση. Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, 
Α. Πράτανος, Δ. Χίνη, Ε. Αγοραστούδη, Ι. Ιωσιφίδης, Χ. 
Φάσσας, Κ. Γραικός, Σ. Φωτιάδης και Μ. Καπουσούζη 
-Καραγιάννη Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου 
καταψήφισαν.

• Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ . 
έτους 2021 (5η αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης 
και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την έκθεση πεπραγμένων συνε-
δριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Β΄ εξαμήνου 2020 
(ΑΟΕ 108/2021). Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Δ. Χίνη, 
Ε. Αγοραστούδη, Ι. Ιωσιφίδης δήλωσαν ότι απέχουν από 
τη συζήτηση του θέματος, οι Δ.Σ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, 
και Μ. Καπουσούζη -Καραγιάννη, Ι. Τριανταφυλλίδου 
και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

• Καθόρισε ομόφωνα τα εξόδια κηδείας αιρετών και 
προέδρων κοινοτήτων

• Παράτεινε ομόφωνα την συμβατική προθεσμία και των 
αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης 
του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς και πλατείας 
Τοπικής Κοινότητας Καρδίας Δ.Ε. Μίκρας δήμου Θέρμης» 
Αριθ. μελ 8/2013 και αριθ. έργου 10/2019. 

ΤΟΛΙΚΗ είναι μία Α.Ε. και ως τέτοια λειτουργεί 
ενώ θα έπρεπε να παρέχεται χρηματοδότηση 
και στήριξη στο δήμο για να δρα εκείνος στους 
τομείς που η εταιρεία δραστηριοποιείται.

• Η συνεδρίασε ολοκληρώθηκε με συζήτηση για την 
εξέλιξη του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

• Παράτεινε ομόφωνα το συμβατικό χρόνο του 
ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση 
του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσι-
νου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου» Άξονας προτεραιότητας 1 «Αστική 
αναζωογόνηση» «Διαμόρφωση παιδικής χαράς 
και πλατείας Τοπικής Κοινότητας Καρδίας Δ.Ε. 
Μικρας, δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών, του έργου «Διαμόρφωση 
κυκλικών κόμβων οδού Α. Κουγιάμη με οδούς 
Α. Παπανδρέου και Αθαν. Διάκου και λοιπές 
επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο» (Αρ. μελ.: 09/19, 
αρ. ερ.: 01/20).

• Παράτεινε ομόφωνα τη συμβατική προθεσμία 
του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών 
δήμου Θέρμης για την βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

• Παράτεινε ομόφωνα τη συμβατική προθεσμία 
του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 
ακάθαρτων Λακκιάς και συνδετήριου με συλλε-
κτήρα λουτρών Θέρμης»  (Αρ. μελέτης: 31/2012,  
αρ. έργου : 6/2020). 

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκπόνηση της μελέτης 
με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής γέφυρας στην 
οδό Περικλέους της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας 
δήμου Θέρμης»

• Παράτεινε ομόφωνα τις συμβάσεις της «Προ-
μήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών των  
οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών 
μηχανημάτων του δήμου με τις εργασίες τοπο-
θέτησής τους».  

• Ενέκρινε ομόφωνα την οριστική διαγραφή των 
δημοτικών  οχημάτων με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 
6840, ΚΗΟ 7895 και ΚΗΟ 8715 από το στόλο 
οχημάτων του δήμου, λόγω παλαιότητας.

• Όρισε ομόφωνα ως εκπροσώπους του δήμου 
για τη συμμετοχή στη Γενική συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας «Λατομεία Κοινότητας 
Ταγαράδων Α.Ε.» και στις συνελεύσεις (τακτι-
κές και έκτακτες) για το έτος 2021» το Δ.Σ. Κ. 
Ν. Καρκατζίνο  με αναπλ. του τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας Ταγαράδων κ. Δ. Καλαθά. 

• Ενέκρινε ομόφωνα τον έλεγχος υλοποίησης 
του προϋπολογισμού και την υποβολή έκθεσης 
των απολογιστικών του Ά  τριμήνου 2021 στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι 
Δ.Σ. κ.κ. Α. Πράτανος, Ε. Αγοραστούδη, Χ. Φάσσας, 
Κ. Γραικός, Σ. Φωτιάδης, Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τρι-
ανταφυλλίδου τοποθετηθήκαν με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ης  ΜΑΪΟΥ

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ 
του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών 
δήμου Θέρμης για την βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

• Παράτεινε ομόφωνα τον χρόνο υλοποίησης 
του σκοπού παραχώρησης στα οικόπεδα με 

αριθμούς 88 και 89 του ΟΤ 12 της Τοπικής Κοι-
νότητας Καρδίας.

• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ. 483/2015 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με 
την  «Ανανέωση εντολής για την παραχώρηση 
οικοπέδου κατά χρήση στην εταιρεία «Κτιριακές 
Υποδομές Α.Ε» για την κατασκευή του Λυκείου 
Τριλόφου». Κατά την συζήτηση για την έγκριση 
του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Ι. Ιωση-
φίδης, Α. Πράτανος, Δ. Χίνη, Ε. Αγοραστούδη, Θ. 
Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθε-
τήθηκαν με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος 
απείχε από τη συζήτηση του θέματος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19ης  ΜΑΪΟΥ

• Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για 
τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

• Ενέκρινε με πλειοψηφία τον 1ο Ανακεφαλαι-
ωτικό Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 
αγροτικών οδών του αγροκτήματος Τριλόφου 
του δήμου Θέρμης για τη δημιουργία παρακα-
μπτήριών διαδρομών μετά τον αποκλεισμό της 
οδού Περικλεούς από την κυκλοφορία οχημά-
των» (Αρ. μελέτης: 14/2020,  Αρ. έργου: 5/2020). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Δ. 
Χίνη, Ε. Αγοραστούδη, Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, 
Σ. Φωτιάδης και Μ. Καπουσούζη -Καραγιάννη 
καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης 
και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συμβατι-
κής προθεσμίας και αποκλειστικών τμηματικών 
προθεσμιών εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση 
παιδικής χαράς και πλατείας Τοπικής Κοινότητας 
Καρδίας Δ.Ε. Μίκρας δήμου Θέρμης (Αριθμός 
μελέτης: 08/2013 και αριθμός έργου: 10/2019).

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση των συμβά-
σεων των ομάδων 7Β και 7Γ  της προμήθειας 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών των 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών 
μηχανημάτων του δήμου Θέρμης».

• Χορήγησε ομόφωνα άδεια παραγωγού υπαίθριου 
εμπορίου σύμφωνα με τον Ν.4497/17.

• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ. 284/2020 
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότη-
σης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών Ν.4412/2016 
για το έτος 2021.

• Όρισε ομόφωνα ως εκπρόσωπο του δήμου για τη 
συμμετοχή στην 2η Έκτακτη γενική συνέλευση της 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΕ και στις συνελεύσεις (τακτικές 
και έκτακτες) για το έτος 2021τον κ. δήμαρχο 
με αναπληρωματικό του τον Δ.Σ. κ. Α. Τσολάκη.

• Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των Σχο-
λικών Επιτροπών και την κατανομή σχετικής 
πίστωσης σε αυτές (Β κατανομή).

• Αναμόρφωσε με πλειοψηφία τον προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2021 (7η αναμόρφωση). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, Σ. Φωτιάδης 
και Μ. Καπουσούζη -Καραγιάννη καταψήφισαν, 

οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλ-
λίδου τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ ο Δ . Σ . 
κ. Δ. Βλαχομήτρος απείχε από τη συζήτηση. 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26ης ΜΑΪΟΥ   

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την μίσθωση χώρου 
εντός της Κοινότητας Θέρμης για τη στέγαση 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, αποτελούμενη από τους Δ.Σ. κ.κ. Σ. 
Αποστόλου με αναπλ. τον Σ. Φωτιάδη και Ε. Κού-
τρη με αναπληρ. την Ι. Τριανταφυλλίδου. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι 
Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Δ. Χίνη, Ε. 
Αγοραστούδη, Ι. Ιωσηφίδης και Δ. Βλαχομήτρος 
καταψήφισαν

• Ενέκρινε ομόφωνα την εξέταση πρότασης διανομής 
(σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας) του υπ́  αριθμ. 03 
οικοπέδου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ112 της 
περιοχής επέκτασης του οικισμού της Θέρμης ΔΕ 
Θέρμης δήμου Θέρμης.

• Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρόνο εργα-
σίας της ομάδας Γ της εργασίας «Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες» με την εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΛΤΑ.

• Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρόνο εργα-
σίας των ομάδων Α, Β και Δ της εργασίας «Ταχυ-
δρομικές Υπηρεσίες» με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ.

• Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξουσίου 
δικηγόρου για τον χειρισμό υπόθεσης του δήμου 
(ΑΟΕ 166/2021). Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, 
Α. Πράτανος, Δ. Χίνη, Ε. Αγοραστούδη, Ι. Ιωσηφί-
δης και Δ. Βλαχομήτρος δήλωσαν ότι απέχουν.

• Ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο δράσης και τον 
προϋπολογισμού έτους 2021 με σκοπό την επι-
χορήγηση του Σωματείου του Παιδικού χωριού 
SOS στο Πλαγιάρι.

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος 
ένδειξης  αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, Σ. Φωτιάδης, 
Μ. Καπουσούζη, Θ. Καρκατζούνης και Δ.  Βλαχο-
μήτρος καταψήφισαν.

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την προτεραιοποίη-
ση έργων του δήμου Θέρμης, στο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης». Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, 
Ε. Αγοραστούδη, Ι. Ιωσηφίδης, Α. Πράτανος, 
Δ. Χίνη, Θ.  Καρκατζούνης και Δ. Βλαχομήτρος 
τοποθετήθηκαν με παρών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΙΟΥΝΙΟΥ  

• Παράτεινε ομόφωνα την συμβατική προθεσμία 
του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών 
δήμου Θέρμης για την βελτίωση της πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

• Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρόνο λήξης 
της προμήθειας «γραφικής ύλης, φωτοαντι-
γραφικού χαρτιού, φωτοτυπιών και σχεδίων, 
αναλωσίμων για εκτυπωτές».

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση υφι-
στάμενης δημοτικής οδού που διασχίζει τα 
αγροκτήματα Βασιλικών και Μονοπήγαδου από 
το ξωκκλήσι Αι -Γιάννη της ΔΚ Βασιλικών έως τις 
δεξαμενές ύδρευσης Μονοπηγαδου».

• Ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη δημοτικής έκτασης 
στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων.

• Αναμόρφωσε με πλειοψηφία τον προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2021 (8η αναμόρφωση). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Θ.

• Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθε-
τήθηκαν με λευκό.

• Παράτεινε ομόφωνα το χρόνο υλοποίησης 
του σκοπού παραχώρησης των οικοπέδων 
των ΟΤ 13 και 18 της Νέας Ραιδεστού.

• Παράτεινε ομόφωνα την προθεσμία εκτέ-
λεσης της  εργασίας με τίτλο «Διαδικτυακή 
πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου των 
λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος και 
ελέγχου, και παρακολούθηση βλαβών στα 
κυκλώματα φωτισμού στο δήμο Θέρμης»

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την υπ́  αριθμ, 17/2021 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτι-
σμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης 
σχετικά με την «Τροποποίηση Εσωτερικού 
Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) της ΔΕΠΠΑΘ». 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-
τος ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

• Ενέκρινε ομόφωνα τη σύμβαση για την οικο-
νομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. θέρμης από τον 
δήμο Θέρμης σύμφωνα με την από 30-3-2020 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

• Ενέκρινε ομόφωνα τις παρατάσεις των ενδει-
κτικών προθεσμιών του έργου : «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου 
Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο) αρ. μελέτης: 
11/2018, αρ. έργου: 4/2020».

• Ενέκρινε ομόφωνα την αναπροσαρμογή 
του μισθώματος της επιχείρησης Γραικός Ν. 
Ξυλοεισαγωγική ΕΠΕ που αφορά τμήμα του 
υπ’ αριθμ. 328 αγροτεμαχίου του αγροκτήμα-
τος Νέου Ρυσίου, έκτασης 2.171,50τ.μ. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Ι. 
Ιωσιφίδης, και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθε-
τήθηκαν με λευκό. 

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-
κής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, laptops, λοιπών ηλεκτρονικών 
συσκευών και λογισμικού προστασίας από 
τους ιούς». 

• Ενέκρινε ομόφωνα την δημιουργία θέσης 
φορτοεκφόρτωσης επί των οδών 25ης Μαρ-

τίου και Βυζαντίου στον οικισμό Καρδίας της 
Δ.Ε. Μίκρας του δήμου Θέρμης 

• Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή στο ΦΟΔΣΑ 
του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 
8792. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρων στη 
Θέρμη.

• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ. 284/2020 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί 
συγκρότησης επιτροπών παρακολούθη-
σης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών 
Ν.4412/2016 για το έτος 2021.

• Αναμόρφωσε με πλειοψηφία τον προϋπο-
λογισμό οικ. έτους 2021 (6η αναμόρφωση)

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Δ. Χίνη, 
καταψήφισαν την απόφαση ως προς τους Κ.Α. 
00.7519.001 με τίτλο «συμμετοχή στην  Ανατολική 
Α.Ε.» και Κ.Α. 00.7521.002 με τίτλο «συμμετοχή του 
δήμου Θέρμης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
της ΜΑΘ Α.Ε. καθώς λαμβανομένων υπόψη την 
υφιστάμενη λειτουργία τους έχουν συγκεκριμένες 
επιφυλάξεις ως προς την δυνατότητα μετατροπής 
τους σε αναπτυξιακούς οργανισμούς».  Η Δ.Σ. κ. Ι. 
Τριανταφυλλίδου καταψήφισε ως προς τους Κ.Α. 
00.7519.001 με τίτλο «συμμετοχή στην Ανατολική 
Α.Ε.» και Κ.Α. 00.7521.002 με τίτλο «συμμετο-
χή του δήμου Θέρμης στην αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της ΜΑΘ Α.Ε.» καθώς διαφωνεί με 
τις αναπτυξιακές εταιρείες και το στόχο που 
αυτές εξυπηρετούν. Τέλος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομή-
τρος καταψήφισε ως προς τους ΚΑ 00.7519.001 
με τίτλο «συμμετοχή στην Ανατολική Α.Ε.» και 
Κ.Α. 00.7521.002 με τίτλο «συμμετοχή του δήμου 
Θέρμης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 
ΜΑΘ Α.Ε., Κ.Α. 30.7135.017 με τίτλο «προμήθεια 
εμποδίων για πεζοδρόμια» καθώς και τον Κ.Α. 
00.6431.015 με τίτλο «υλοποίηση προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης».

• Ενέκρινε με πλειοψηφία την αγορά από το 
δήμο Θέρμης των μετοχών που κατέχει στην 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Νομού Θεσσαλονίκης και Νομού Χαλκιδι-
κής. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος δήλωσε 
ότι απέχει της διαδικασίας, ενώ η Δ.Σ. κ. Ι. 
Τριανταφυλλίδου καταψήφισε καθώς η ΑΝΑ-
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Η γοητευτική λάμψη  
του Τεχνικού
Προγράμματος!

Φορτώνουν στο δήμο και 
τις δαπάνες για τις καθαρίστριες 
των σχολείων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αναμενόμενα στις προηγούμενες 
σελίδες της τοπικής «εφημερίδας», 
όπως και κάθε χρόνο στο φύλλο 

Αυγούστου/Σεπτεμβρίου, οι δημότες ενη-
μερώθηκαν για τον κατακλυσμό έργων και 
χρημάτων που θα έρθουν στο δήμο μας και 
θα δαπανηθούν τον επόμενο χρόνο. Ανα-
μενόμενα οι δημότες μας θα κούνησαν το 
κεφάλι τους ειρωνικά, διότι γνωρίζουν ότι η 
καθημερινότητα και η πραγματικότητά τους, 
η ποιότητα της ζωή τους δεν έχει αλλάξει.
Ενδεικτικά : Τι να πεις στον κάτοικο των 
Βασιλικών, της Αγίας Παρασκευής, του 
Αγίου Αντωνίου που εδώ και χρόνια ταλαι-
πωρείται από τις διακοπές νερού; Τι να πεις 
στον κάτοικο της επέκτασης Θέρμης που 
μηνιαίως πληρώνει αδρά για να αδειάσει 
το βόθρο του; Τόσα χρόνια με τις εισφορές 
σε χρήμα που εισπράχθηκαν -αλλά και με 
τις εισφορές που δεν εισπράχθηκαν- δεν 
έγιναν έργα στην επέκταση της Θέρμης 
και τρέχει η διοίκηση τώρα που αυξήθη-
κε η ανοικοδόμηση, άρον-άρον να κάνει 
υποδομές που λείπουν και να βελτιώσει 
υποδομές που απλά δεν αντέχουν. Τι να 
πεις στον κάτοικο του Τριαδίου που δεν 
έχει πεζοδρόμια και μια παιδική χαρά για 
να παίξει το παιδί του; Τι να πεις στο νέο της 
Ραιδεστού που δεν έχει μια πλατεία; Τι να 
πεις στον κάτοικο Τριλόφου – Πλαγιαρίου 
που δεν έχει ένα αξιοπρεπές πολιτιστικό 
κέντρο-πολυχώρο; Που χωρίστηκε η ζωή 
του στη μέση μετά την πτώση της γέφυρας; 
Ζητούσαμε το 2020 τον καθαρισμό των 
ρεμάτων και την υλοποίηση αντιπλημμυ-
ρικών έργων,  αλλά η διοίκηση άργησε 
να τα απαιτήσει μετά επιτάσεως από την 
Περιφέρεια και οι καθαρισμοί έγιναν μετά τις 
πλημμύρες στον Τρίλοφο, στους Ταγαράδες, 
στην Αγία Παρασκευή. Ο δήμος είναι στα 
όριά του: τα νεκροταφεία είναι πλήρη, στα 
σχολεία ανάγκες παραμένουν - κυρίως στα 
νηπιαγωγεία για τη δίχρονη προσχολική 
εκπαίδευση,  ύδρευση – στα όριά τους 
οικισμοί με τις συνεχείς  διακοπές νερού, η 
εν λειτουργία μονάδα του βιολογικού, όπου 
καταλήγουν τα λύματα ορισμένων κοινοτή-
των, είναι στα όριά της,  το κυκλοφοριακό 
μέσα στη Θέρμη, που δεν θα λυθεί με τη 
νέα διαμόρφωση γύρω από την πλατεία, 
στα όριά του, τα νέα αποχετευτικά δίκτυα 
εκτός λειτουργίας, ακόμη δε και στους 
οικισμούς που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα 
(Τρίλοφος, Καρδία) ήδη ανέκυψε ανάγκη 
για οδούς που δεν συμπεριλήφθηκαν. Αυτά 
καθώς και πολλά άλλα για κάθε κοινότητα 
και οικισμό μας είναι ζητούμενα. Άλλες 
ανάγκες περισσότερο επιτακτικές και άλλες 
λιγότερο, πλην, εξίσου ουσιαστικές.  
Η διεκδίκηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για τους συνδημότες μας δεν είναι αντι-
πολίτευση για την αντιπολίτευση. Μήπως 
ζητάμε ως μείζονα αντιπολίτευση έργα που 
έχουν γίνει ήδη ή μήπως είναι τα αιτήματα 
των δημοτών μας τακτοποιημένα ή/και 
παράλογα; Είναι αυτοί μήπως αχάριστοι 
και άπληστοι και εμείς άκριτα, αλόγιστα 
αναπαράγουμε τα αιτήματά τους για υπαρ-
ξιακούς παραταξιακούς λόγους; 
Η απάντηση είναι απλή και καθαρή: ΟΧΙ! 
Τα αιτήματα είναι υπαρκτά, εμείς καλώς 
διεκδικούμε την ικανοποίησή τους και η 
διοίκηση μια χαρά τα λαμβάνει υπόψη της 
και προφανώς για να είμαστε ευχαριστημέ-
νοι και τελικά καταδικασμένοι σε αφωνία 
– λόγω έλλειψης επιχειρημάτων έφερε 
προς ψήφιση για το 2022 ένα γοητευτικό 
τεχνικό πρόγραμμα που τα έχει μέσα όλα. 
Ένα τεχνικό πρόγραμμα εντυπώσεων και 
κατ’ επέκταση προεκλογικών υποσχέσεων. 
Είναι θετικό ότι έχουν συμπεριληφθεί πολλά 
έργα, ωστόσο, εκτός από τα εξασφαλισμέ-

να χρηματοδοτούμενα έργα, παραμένει 
δικαίως ο προβληματισμός για όλα τα άλλα: 
Ποια θα γίνουν, πότε  και πώς ; 
Πέρσι δεσμεύτηκε ο δήμαρχος για το τεχνι-
κό πρόγραμμα του 2021 ότι  δεν υπάρχουν 
καινούργια έργα αλλά θα τελειώσουν τα 
συνεχιζόμενα και όσα επαναλαμβάνονται 
τόσα χρόνια με την αξιοποίηση των διαθε-
σίμων του δήμου.  Ωστόσο από το τεχνικό 
πρόγραμμα του 2022 είναι προφανές ότι 
για άλλη μια χρονιά  τα παλιά έργα - είναι 
ακόμη εδώ! Πόσες φορές επιτρέπεται και 
γιατί να συμπεριλαμβάνεται ξανά και ξανά 
και ξανά… στο Τεχνικό Πρόγραμμα ένα 
έργο το οποίο ή δεν κατασκευάζεται ή 
κατασκευάζεται … μόνο μια φορά; Πόσες 
φορές θα δούμε τα έργα της παιδικής χαράς 
στη Σουρωτή,  του πάρκου αναψυχής στην 
Αγία Παρασκευή, των κόμβων των Βασι-
λικών και της κατασκευής βοηθητικών 
χώρων υποστήριξης αθλοπαιδιών στον 
Άγιο Αντώνιο, για τα οποία υπάρχουν ήδη 
τα χρήματα; 
Προς επίρρωση της άποψης μας ότι πρό-
κειται περί εντυπωσιασμού, διερωτώμεθα 
υπάρχουν χρήματα για να υλοποιηθεί; Ποιος 
είναι ο οικονομικός προγραμματισμός της 
διοίκησης για τα έργα; Ο δήμος στα έσοδα 
είναι πίσω. Επομένως, με τι χρήματα θα 
γίνουν τόσο τα χρηματοδοτούμενα έργα 
που απαιτούν και ιδία συμμετοχή όσο και 
τα άλλα, δηλαδή  όσα προγραμματίζει η 
διοίκηση με πόρους του δήμου; Για τα δε 
χρηματοδοτούμενα έργα, αν δεν είχε γίνει 
όλη αυτή η καθυστέρηση (17 μήνες) από την 
κυβέρνηση που ήθελε το χρηματοδοτικό 
εργαλείο «Φιλόδημος» να το ονομάσει 
«Τρίτσης» και όπου αποδείχθηκε ότι τελικά 
δεν είχε χρήματα και γι’ αυτό έβαλε πλα-
φόν έργων στους δήμους – με αποτέλεσμα 
και η διοίκηση του δήμου να αφαιρέσει  
έργα-προμήθειες,  μολονότι  δούλεψαν γι’ 
αυτά οι υπηρεσίες μας – δεν θα είχε χάσει 
χρόνο στην πρόοδό τους ο δήμος  αλλά και 
η κοινωνία μας στην απόλαυσή τους. 
Πώς θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα 
χωρίς το απαραίτητο προσωπικό; Με την 
αμφίβολη και «ρηξικέλευθη» λύση των 
αναπτυξιακών οργανισμών που θα προ-
σλάβουν προσωπικό αντί για το δήμο, όπου 
όμως τελικά το κόστος του προσωπικού θα 
πληρώνει ο δήμος εξ ιδίων χρημάτων, εκτός 
ΚΑΠ, και δεν θα έχει τηρηθεί η διαγωνιστική 
διαδικασία του ΑΣΕΠ.
Επιπλέον, οφείλει η διοίκηση να βοηθήσει 
τις κοινότητες  στο νοικοκύρεμα  - στην 
αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Στην 
παγία που δίνεται στους προέδρους πρέπει 
να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και λιγό-
τερη γραφειοκρατία. 
Μιλώντας περί νοικοκυρέματος και οικονο-
μίας, έχει σημασία να δούμε και τα έργα που 
υλοποιούνται αν μελετώνται ολοκληρωμένα 
και αν και πώς συντηρούνται. Διότι ένα έργο 
που έχει κόστος και κόπο, έχει σημασία να 
είναι και βιώσιμο !  
Λαμβάνοντας όλους τους παραπάνω παρά-
γοντες υπόψη, είναι προφανές ότι η διοίκηση 
θα πρέπει να επιλέξει, να βάλει προτεραιό-
τητες στον προγραμματισμό, να  συζητήσει 
με την κοινωνία, με τους θεσμικούς φορείς, 
με την Επιτροπή Διαβούλευσης και με την 
αντιπολίτευση επί της ουσίας και όχι προ-
σχηματικά, και, τελικά να δεσμευτεί όχι 
μόνο αυτή αλλά και όλοι στην υλοποίησή 
των επιλογών. Άλλως, μια παλιά διοίκηση, 
με ήδη μειωμένη αξιοπιστία, ζητά λευκές 
επιταγές, στις οποίες εμείς δεν πρόκειται 
να δεσμευτούμε. 
Θέρμη 6/8/2021

Απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη 
για την ασφαλή λειτουργία των 
σχολείων είναι η απόφαση του 

υπουργείου Εσωτερικών να μειώσει τον 
αριθμό των ωρών που απαιτούνται για τον 
αποτελεσματικό καθαρισμό των σχολικών 
κτιρίων κατά την επικείμενη νέα σχολική 
χρονιά. Επιπλέον, είναι και ακατανόητη 
καθώς η πανδημία εξακολουθεί και είναι 
παρούσα και τα επιδημιολογικά δεδομένα 
παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο 
ελλιπής καθαρισμός των σχολείων μπορεί 
να έχει ολέθριες συνέπειες, δημιουρ-
γώντας εύλογη ανασφάλεια σε όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα, στους μαθητές 
και τις οικογένειές τους, καθώς και στους 
εκπαιδευτικούς.

Το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε στο 
τέλος Ιουλίου από τους δήμους να απο-
στείλουν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό 
των ημερήσιων ωρών απασχόλησης του 
προσωπικού που απαιτούνται για τον 
καθαρισμό των σχολείων προκειμένου να 
προβεί στον αναγκαίο προγραμματισμό. 
Ωστόσο, λίγες μέρες μετά, μας περίμενε 
μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Το υπουρ-
γείο, αντί να αυξήσει ή έστω να διατη-
ρήσει τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα 
τις απαιτούμενες ανθρωποώρες για τον 
καθαρισμό των σχολείων, προχώρησε σε 
σημαντική μείωση των ωρών για το δήμο 
Θέρμης, παρότι αυξήθηκαν οι σχολικές 
αίθουσες σε σχέση με την περσινή χρονιά. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το δήμο Θέρμης, 
η διοίκηση ζήτησε από το υπουργείο να 
μας εγκρίνει τις ίδιες πάνω κάτω ώρες 
που απαιτήθηκαν για τον καθαρισμό των 
σχολείων κατά την προηγούμενη σχολι-
κή χρονιά. Συγκεκριμένα, ζητήσαμε να 
προσληφθούν συνολικά 110 άτομα, εκ 
των οποίων 75 με πλήρη απασχόληση 
(6,5 ώρες ημερησίως) και 35 άτομα με 
τρίωρη απασχόληση. Σημειώνεται ότι 
πέρυσι, το υπουργείο είχε εγκρίνει 341 
ώρες καθημερινής απασχόλησης καθα-
ριστριών οι οποίες καλύφθηκαν από 67 
άτομα (40 πλήρους απασχόλησης και 27 
τρίωρης), ενώ άλλα 30 άτομα είχαν προ-
σληφθεί μέσω ΚΟΧ με καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης, προκειμένου να καλυφθεί 
το σύνολο των αναγκών. 

Για το σχολικό έτος 2021-22 το υπουργείο 
ενέκρινε για το δήμο Θέρμης μόλις 275 
ώρες ημερήσιας απασχόλησης, δηλαδή 
66 λιγότερες σε σχέση με αυτές που είχε 
εγκρίνει πέρυσι! Εκτός αυτού, υποχρεώνει 
ουσιαστικά το δήμο, τις λιγοστές αυτές 
ώρες να τις διαμοιράσει σε 92 άτομα, γεγο-
νός που σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
στον τομέα καθαριότητας των σχολείων θα 
έχουν έως το πολύ τρίωρη απασχόληση. 
Εν ολίγοις, οι ώρες τις οποίες ενέκρινε 
το υπουργείο είναι σχεδόν οι μισές απ’ 
όσες απαιτήθηκαν πέρυσι για τον αποτε-
λεσματικό καθαρισμό των σχολείων μας 
και είναι περίπου όσες ήταν και πριν από 
το ξέσπασμα της πανδημίας. 

Βεβαίως, το υπουργείο, γνωρίζοντας ότι 
με αυτά τα δεδομένα είναι αδύνατον να 
υπάρξει αποτελεσματικός καθαρισμός 
των σχολείων, παρέχει... την ευχέρεια στο 
δήμο, να αυξήσει τις ώρες απασχόλησης 

αυτών των 92 ατόμων, υπό την προϋπόθε-
ση ότι θα πληρώσει τις επιπλέον ώρες από 
το δικό του ταμείο. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι 
παντελώς αδύνατο. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι για να εξασφαλιστεί το περσινό επίπε-
δο καθαριότητας στα σχολεία του δήμου 
Θέρμης, ο δήμος θα πρέπει να πληρώσει 
από το ταμείο του περί τα 480.000 ευρώ, 
όσα δηλαδή περίπου θα δαπανήσει και 
το υπουργείο. 

Εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία η κεντρι-
κή εξουσία, αφενός έχει περικόψει έως 
και κατά 65% τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους προς τους δήμους, αφετέρου 
τους φορτώνει διαρκώς με δαπάνες τις 
οποίες θα έπρεπε να καλύπτει η Πολιτεία. 
Επιπλέον, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, εξ 
αιτίας της πανδημίας, οι δήμοι απώλεσαν 
σημαντικό μέρος των εσόδων τους λόγω 
του “παγώματος” της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας που είχε άμεσο αντίκτυπο στα 
ταμεία των δήμων. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο δήμος Θέρμης βρέθηκε στη 14η θέση 
πανελλαδικά, μεταξύ των δήμων που είχαν 
τις μεγαλύτερες απώλειες εσόδων λόγω 
της υγειονομικής κρίσης κατά το 2020. Το 
ίδιο πρόκειται δυστυχώς να συμβεί και 
κατά το τρέχον έτος. 

Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι οι δήμοι και 
φυσικά και ο δήμος Θέρμης, είναι αδύνατο 
να σηκώσουν το οικονομικό βάρος για 
την καθαριότητα των σχολείων, που κατά 
τρόπο απαράδεκτο τους μετακυλίει το 
υπουργείο. Εάν το υπουργείο επιμείνει σ’ 
αυτό, τότε οδηγούμαστε με βεβαιότητα σε 
πλημμελή καθαριότητα των σχολείων, σε 
εποχή μάλιστα, πανδημίας, με αυξημένες 
υγειονομικές απαιτήσεις. 

Είναι καιρός η Αυτοδιοίκηση να σηκώσει 
το ανάστημά της και να απαιτήσει από 
την κυβέρνηση να αναθεωρήσει, εδώ 
και τώρα, τις αποφάσεις της και να εξα-
σφαλίσει όλους τους αναγκαίους πόρους 
ώστε να μη στερήσουμε από τα παιδιά μας 
και τους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα να 
φοιτούν σε ασφαλή σχολεία. Επιπλέον, 
θα πρέπει να αναθεωρήσει και τον τρόπο 
κατανομής των σχολικών καθαριστριών 
ανά δήμο, ώστε να πάψει να τις εμπαίζει, 
διαμοιράζοντας τις λιγοστές ώρες σε 
περισσότερα άτομα, δυσχεραίνοντας 
αφάνταστα τη διαβίωσή τους. Εάν η κυβέρ-
νηση επιμείνει στις θέσεις της, τότε, το 
μόνο που απομένει στην Αυτοδιοίκηση 
είναι να δηλώσει κατηγορηματικά ότι 
υπό αυτές τις συνθήκες δεν πρόκειται να 
ανοίξουν τα σχολεία.

Αυξήσεις στο τιμολόγιο
της ύδρευσης, συνέχεια 
δεύτερη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Στο άρθρο μας αυτό θα μας επιτρέψετε 
να συνεχίσουμε από εκεί που σταμα-
τήσαμε στο προηγούμενο άρθρο της 

παράταξής μας και που είχε να κάνει με 
τις αυξήσεις στα τιμολόγια της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
του δήμου μας.

Κλείνοντας το προηγούμενο άρθρο μας 
είχαμε αναφέρει ότι θα μπορούσε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να 
αποφύγει να λάβει, ελαφρά τη καρδία, την 
απόφαση για αυξήσεις στα τιμολόγια της 
επιχείρησης και να φροντίσει να αντιμε-
τωπίσει το πρόβλημα του ταμειακού της 
ελλείματος και της αύξησης των εξόδων 
της με άλλους τρόπους που δεν θα είχαν 
επίπτωση στην τσέπη των δημοτών και 
κατοίκων του δήμου μας. Στο Δημοτικό 
Συμβούλιο που ασχολήθηκε με το θέμα 
είχαμε π.χ. προτείνει τον περιορισμό της 
απώλειας εσόδων από στρατηγικούς 
κακοπληρωτές, εισπράττοντας τα οφει-
λόμενα από τους μεγαλοοφειλέτες της, 
λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την 
είσπραξή τους, τη λήψη μέριμνας για τον 
περιορισμό των βλαβών στο δίκτυο, ο 
αριθμός των οποίων είναι τεράστιος και 
έχουν ως συνέπεια την απώλεια μεγάλων 
ποσοτήτων νερού και τη σπατάλη πολλών 
εργατοωρών του προσωπικού για την 
αποκατάστασή τους, τη συντήρηση των 
δικτύων ύδρευσης με στοχευμένες επεν-
δύσεις και τελικό σκοπό τον περιορισμό 
των βλαβών και τη βελτίωση της ποιότητας 
του δικτύου, την καλύτερη επίβλεψη των 
εκτελούμενων έργων, ούτως ώστε να 
μην υπάρχουν εκπτώσεις στην ποιότητα 
κατασκευής τους με τη χρήση από τους 
εργολάβους ακατάλληλων υλικών ή με 
την εκτέλεση κακής ποιότητας εργασιών. 
Πιθανότατα θα υπάρχουν και άλλες προτά-
σεις, άλλες σκέψεις που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν πριν καταφύγει η διοίκηση 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην έσχατη και ιδιαίτερα 
επαχθή λύση της αύξησης της τιμής του 
νερού για τον τελικό καταναλωτή.

Πριν κλείσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα 
που αφορά στα θέματα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., θα 
θέλαμε να κάνουμε και μία αναφορά στην 
απόφαση της Επιχείρησης για την μείω-
ση κατά ποσοστό 40 % των τιμολογίων 
κατανάλωσης ύδατος μέχρι του ποσού 
των 140 κ.μ. κατ’ έτος.

Το Δημοτικό μας Συμβούλιο σε συνεδρί-
ασή του που διεξήχθη στις 24.3.2021 
ασχολήθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., με την οποία αποφασί-
στηκε η εφ’ άπαξ μείωση της χρέωσης της 
κατανάλωσης ύδατος σε ποσοστό 40% για 
τους καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση 
ύδατος μέχρι 140 κ.μ. 

Στη δημόσια συζήτηση που έγινε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταξή μας 
πρότεινε να ληφθεί μέριμνα και για τους 
επαγγελματίες των καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος (καφετερίες, 
μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, ταχυφαγεία 
κλπ.), με δεδομένο ότι επλήγησαν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση 
που ξέσπασε ως επακόλουθο της υγειο-
νομικής κρίσης, εξ αιτίας της πανδημίας 
της covid - 19, αλλά και από το γεγονός 

ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένες 
καταναλώσεις νερού, αν και τα καταστή-
ματά τους υπολειτουργούσαν, στην ουσία, 
με περιοριστικά υγειονομικά μέτρα και 
δεχόταν κοινό και καταναλωτές με περι-
οριστικά μέτρα. Είχαμε δηλώσει τότε, διά 
του επικεφαλής της παράταξής μας, ότι η 
κατανάλωση των 140 κ.μ. είναι κάτι που 
πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει γίνει 
από τα καταστήματα αυτού του είδους, 
ακόμη και αν ήταν κλειστά το μεγαλύτερο 
μέρος του έτους 2020. Στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δήμαρχος είχε 
υποσχεθεί ότι θα  εξέταζε το ζήτημα και 
θα επανέρχονταν με καινούργια πρόταση, 
εάν διαπίστωνε ότι συνέτρεχαν οι προϋ-
ποθέσεις εφαρμογής της έκπτωσης και 
στους επαγγελματίες των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στη συνέ-
χεια, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε 
ο επικεφαλής της παράταξής μας με τον 
κ. Δήμαρχο, ενημερωθήκαμε ότι δεν είχε 
γίνει από μέρους της διοίκησης τέτοιου 
είδους έλεγχος. Στη συνέχεια εμείς, ως 
δημοτική παράταξη κοινοποιήσαμε στον 
δήμο Θέρμης έγγραφο ερώτημα για την 
τύχη της πρότασής μας την 2 Ιουλίου 2021. 
Μέχρι σήμερα αναμένουμε απάντηση. Ας 
μας επιτραπεί να σημειώσουμε ότι με την 
ίδια παραπάνω αναφερόμενη επιστολή 
μας θέσουμε ένα ακόμη ζήτημα. Κατά τη 
διάρκεια του παραπάνω αναφερόμενου 
Δημοτικού Συμβουλίου ειπώθηκε από 
τους κ.κ. Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ότι η προτεινόμενη 
ρύθμιση – έκπτωση του 40 % του λογα-
ριασμού για τις καταναλώσεις μέχρι 140 
κ.μ. το έτος θα καταλάμβανε τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των καταναλωτών 
στον Δήμο μας. Η εφαρμογή, όμως, της 
απόφασης στην πράξη έδειξε το αντίθετο 
και ανέδειξε πλείστα όσα προβλήματα, τα 
οποία, θα πρέπει νομίζουμε ο δήμος μας 
να τα λάβει υπ’ όψη του και να προβεί σε 
διορθωτική ρύθμιση. Ειδικότερα, με την 
απόφαση που ελήφθη ως οριζόντιο μέτρο, 
εξαιρέθηκαν τελικά από το δικαίωμα της 
έκπτωσης πολλά νοικοκυριά μικρομεσαί-
ων οικογενειών του δήμου μας με ετήσια 
κατανάλωση λίγο πάνω από τα 140 κ.μ. ή 
οικογένειες πολύτεκνες ή και τρίτεκνες, 
ακόμη, που, λόγω συνθηκών (αριθμός 
μελών τους) δεν είναι δυνατό να έχουν 
ετήσια κατανάλωση ύδατος σε επίπεδα 
κάτω των 140 κ.μ.

Με την παραπάνω επιστολή μας, λοιπόν, 
ζητήσαμε από τον κ. Δήμαρχο να εξετάσει 
και αυτές τις περιπτώσεις μικρομεσαίων 
οικογενειών με χαμηλό εισόδημα και 
κατανάλωση νερού λίγο πάνω από 140 
κ.μ. ετησίως και των πολυτεκνικών και 
τριτεκνικών οικογενειών, ούτως ώστε να 
λάβουν κι αυτές την έκπτωση ποσοστού 
40 % στη δαπάνη κατανάλωσης ύδατος.

Σε πόσα χρόνια θα  
παραδοθεί προς χρήση 
η γέφυρα;

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Πέρασαν 14 μήνες από την κακοκαιρία 
εκείνη που οδήγησε στο κλείσι-
μο της οδού Περικλέους. Είναι 21 

Μαΐου του 2020 και μια ομολογουμένως 
δυνατή καταιγίδα έφθασε να κατακρη-
μνίσει το πεζοδρόμιο στο ρέμα αφού η 
αρμόδια υπηρεσία του δήμου δεν είχε 
ασχοληθεί ως όφειλε για την συντήρηση 
του οδοστρώματος.

Οι όποιες ευθύνες υπήρχαν για κάποιους 
και οι οποίες βεβαίως ουδέποτε μέχρι 
σήμερα έχουν αναφερθεί δεν είναι επί 
του παρόντος να καταγγελθούν. Είναι 
δεδομένο όμως ότι και στο παρελθόν 
υπήρξαν καταιγίδες, ίσως και ισχυρότε-
ρες, που όμως δεν επηρέασαν καθόλου το 
εν λόγω οδόστρωμα. Η άποψη κάποιων 
κύκλων ότι ο πρώην δήμος Μίκρας αντι-
μετώπιζε και πρόσεχε το θέμα ενώ ως 
δήμος Θέρμης αδιαφορούσαν, μπορεί 
και να μην ευσταθεί. Ίσως ναι ίσως και 
όχι. Εμείς δεν πιστεύουμε σε κακοήθειες 
τύπου αδιαφορίας του δήμου μας  και αυτό 
το αποδεικνύουν τα παρακάτω γεγονότα.
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Εντός ελαχίστων ημερών, σε αυτοψίες 
των αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων του 
δήμου μας που άμεσα ενεργοποιήθηκαν 
για να δώσουν  μια πρώτη λύση στο θέμα 
της οδού Περικλέους, αποφασίστηκε 
με την σύμφωνη γνώμη των πολιτικών 
προϊσταμένων τους, η ακαταλληλότητα 
του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής 
της άποψης υπήρξε ο αποκλεισμός του 
συνδετήριου δρόμου μεταξύ Τριλόφου και 
Πλαγιαρίου και παραλλήλως η σύνδεση 
τους από αγροτικούς δρόμους.

Αλήθεια υπάρχει κανείς που να πιστεύει 
ότι η πολιτική αρχή του τόπου δεν έδρασε 
άμεσα, δεν υπολόγισε αμέσως το οικονο-
μικό κόστος που επιβάρυνε τις τοπικές 
κοινωνίες και δεν είχε την πρόθεση να 
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για 
την εξυπηρέτηση τους; Ασφαλτόστρωσε 
ή όχι  άμεσα, ένα αγροτικό δίκτυο, που 
μπορεί βέβαια να έγινε χωρίς καμία μελέ-
τη και πάνω σε ακατάλληλο υπόστρωμα 
δεν έπαυε όμως να δείχνει τα γρήγορα 
αντανακλαστικά της διοίκησης;
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Από την αποφράδα εκείνη ημέρα της 
θεομηνίας, σε χρόνο ρεκόρ και μετά από 
σωρεία διαβουλεύσεων με την Περιφέ-
ρεια και με αρμοδίους μηχανικούς και 
αφού είχαν τις πρώτες μελέτες στα χέρια 
τους, προϋπολόγισαν το έργο, βρέθηκαν 
τα χρήματα και υπολόγισαν το χρονοδιά-
γραμμα της υλοποίησης του έργου εντός 
15 έως 18 μήνες.  

Έτσι  ανακοινώθηκε κυρίως ότι : 

1. Το έργο ανήκει στην Περιφέρεια.

2. Θα διατεθούν 2,6 εκ. ευρώ για την 
γέφυρα

3. Θα παραδοθεί προς χρήση περίπου 
τον Δεκέμβριο του 2021 ή το αργότερο 
τον Μάρτιο του 2022.

Όμως δεν ανακοινώθηκαν 

1. Πόσο κόστισαν οι μέχρι τότε μελέτες: 
Ποιοι  οι μελετητές των τοπογραφι-
κών, των γεωτεχνικών ερευνών με 
τις αντίστοιχες γεωτρήσεις  και  της 
στατικής και υδραυλικής επάρκειας 
του πλακοσκεπή οχετού.

2. Μέσα από  ποια διαδικασία και από 
ποιον φορέα έγινε η ανάθεσή τους; 

3. Βαρύνουν το κόστος των μελετών 
το ποσό των 2,6 εκ. ευρώ;
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Στην νεότερη ενημέρωση της Δημοτι-
κής αρχής μας, διαπιστώνουμε ότι το 
πεφωτισμένο, για το καλό μας, έργο της 
Περικλέους θα  παραδοθεί σε ένα χρόνο 
δηλαδή τον Μάρτιο του 2022 εκτός αν: 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Κάποιο πονηρό μυαλό, που γνωρίζει ότι 
έργο στην πατρίδα μας χωρίς ενστάσεις 
δεν υπάρχει, θα μπορούσε να αναρωτηθεί, 
αφού δεν ανακοινώθηκε τίποτα σχετικά 
με το κόστος των μελετών: (ΑΝ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ 
ΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2,6 ΕΚ. ΕΥΡΩ 
ΣΕ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ Η ΓΕΦΥΡΑ; )

Μέχρι πότε θα ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι 
και οι διακινητές εμπορευμάτων;  
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Τοποθέτηση για το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Για άλλη μια χρονιά συζητάμε το τεχνι-
κό πρόγραμμα του Δήμου για την 
επόμενη χρονιά. Συζητάμε δηλαδή 

τον προγραμματισμό της διοίκησης σε 
έργα, μελέτες και προμήθειες για την 
επόμενη χρονιά. 

Αν κρίνουμε από τους πηχυαίους τίτλους 
του τελευταίου τεύχους της εφημερίδας 
του δήμου και τους πανηγυρισμούς των 
στελεχών για τα έργα που εντάχθηκαν στα 
διάφορα προγράμματα , όπως ο Τρίτσης 
και το Ελλάδα 1821, θα συμπεράνουμε 
πως  όλα βαίνουν καλώς και πως πρέπει οι 
κάτοικοι να είναι ευγνώμονες στη διοίκηση 
για όλα αυτά.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα; 

Κριτήριο για τη δική μας τοποθέτηση είναι: 

α) αν αυτά που προβλέπει το τεχνικό 
πρόγραμμα ικανοποιούν τις αυξημένες 
λαϊκές ανάγκες 

β) αν η διοίκηση του δήμου έχει αγωνιστική 
ή  μη στάση απέναντι στην πολιτική που 
υποχρηματοδοτεί τους δήμους για να ικα-
νοποιήσει αυτές τις αυξημένες ανάγκες σε 
όλους τους βασικούς τομείς, και 

γ) αν έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια για την 
επίλυση χρόνιων προβλημάτων, μιας που 
μιλάμε για μια διοίκηση 11 χρόνων στον 
ενιαίο δήμο και πάνω από 20 στον παλιό.

Ποιές είναι αυτές οι αυξημένες και σε 
μεγάλο βαθμό ανικανοποίητες  ανάγκες;

Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις εκατο-
ντάδες προτάσεις των τοπικών συμβου-
λίων και θα καταλάβει. 

Σε ένα δήμο που ο πληθυσμός του ξεπερνά 
τους 50.000 κατοίκους είναι σοβαρές οι 
ελλείψεις σε: σχολική στέγη, έργα ύδρευ-
σης, αποχέτευσης, πεζοδρόμια, προσβα-
σιμότητα των ΑΜΕΑ, χώρους πολιτισμού, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, 
χώροι αναψυχής, έργα και μελέτες αντι-
σεισμικής θωράκισης, αντιπλυμμηρικής 
και αντιπυρικής προστασίας.

Μελετώντας κανείς το τεχνικό πρόγραμ-
μα θα δει σε νούμερα αποτυπωμένη τη 
λογική «του εφικτού», του «ρεαλισμού 
της υποταγής» θα πούμε εμείς. 

Θα θυμίσω αυτό που ο ίδιος ο Δήμαρχος 
είχε πει πριν κάποια χρόνια, ότι αυτά που 
ζητάνε τα τοπικά συμβούλια δε γίνονται 
ούτε σε 100 χρόνια! Για άλλη μια χρονιά θα 
μείνουν ανικανοποίητες μεγάλες ανάγκες 
γιατί «δεν αντέχει η οικονομία», γιατί δε 
φτάνει το προσωπικό μας, γιατί ... 

Κι όλα αυτά ενώ πανηγυρίζουν ΝΔ – ΣΥΡΙ-
ΖΑ ΚΛΠ για τα πολλά δις που έρχονται 
με το ταμείο ανάκαμψης. Μόνο που τα 
χρήματα αυτά προορίζονται για τις ανά-
γκες των μεγάλων ομίλων και φέρνουν 
ως προαπαιτούμενα μια σειρά αντεργα-
τικές ανατροπές, όπως το αντεργατικό 
τερατούργημα Χατζηδάκη, που καταργεί 
το 8ωρο. Ούτε ευρώ δεν προορίζεται 
για τις λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία, 
υποδομές, για την αναγκαία προστασία 
από φωτιές σεισμούς και πλημμύρες. Για 
άλλη μια χρονιά η χρηματοδότηση του 
κράτους είναι στα χαμηλότερα επίπεδα, 

όπως μας συνήθισαν οι κυβερνήσεις της 
ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή είναι και η βασική μας διαφωνία με 
τη διοίκηση και το σύνολο σχεδόν των 
υπόλοιπων παρατάξεων. Ότι κινούνται 
στη λογική της διαχείρισης της μιζέριας 
την ίδια ώρα που οι κυβερνώντες και τα 
υπόλοιπα αστικά κόμματα πανηγυρίζουν 
για τα δεκάδες δις ευρώ που θα δοθούν 
στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους!

Και επειδή ως Λαϊκή Συσπείρωση και 
ως ΚΚΕ εκτιμούμε ότι τα σπασμένα θα 
κληθούν για άλλη μια φορά να τα πλη-
ρώσουν τα λαϊκά στρώματα είτε άμεσα 
(με τη μείωση μισθών, χειροτέρευση 
των εργασιακών σχέσεων, ανεργία) είτε 
έμμεσα (με την υποχρηματοδότηση της 
υγείας, της παιδείας, των δήμων για τα 
απαραίτητα έργα),

ΠΡΕΠΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΑΝΑ-
ΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΟΛΟΝ 
ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ. ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 
ΠΟΛΛΑ – ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ! 
ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!

Αντί αυτού βλέπουμε για μια ακόμη χρονιά 
να γράφονται έργα που επαναλαμβάνονται 
εδώ και χρόνια ή να μην αναγράφονται καν 
έργα που λείπουν. Θα μας πείτε: τίποτα δεν 
έκανε αυτή η διοίκηση; Ή θα μας πείτε: 
εμείς κάναμε πιο πολλά από τον τάδε ή 
τον δείνα δήμο.

Προφανώς κάνατε έργα. Καμιά διοίκηση 
δεν κινείται στο κενό και οι ελλείψεις ήταν 
περισσότερες. Εμείς όμως λέμε ότι τα έργα 
που θα αναφέρουμε παρακάτω δεν είναι 
πολυτέλεια, δεν είναι για το αύριο, δεν 
είναι για το αν θα βρούμε χρηματοδότηση. 
Έπρεπε να έχουν γίνει από χτες! Και τα 
χρήματα θα τα διεκδικούσαμε μαζί και 
μαζί με το λαό της περιοχής μας αν είχατε 
τέτοιο προσανατολισμό. Αλλά είναι μακριά 
από εσάς αυτή η λογική.

Για άλλη μια χρονιά λοιπόν:

· Θα παραμείνουν τα μεγάλα προβλήματα 
στην ύδρευση και εκατοντάδες συνδημότες 
μας θα πούνε το νερό νεράκι σε επέκταση 
Θέρμης, Τρίλοφο, Πλαγιάρι, Ρύσιο, Αγία 
Παρασκευή, Άγιο Αντώνιο και Βασιλικά 
λόγω του παλιού και ανεπαρκούς δικτύου, 
σε κάποια σημεία και με αμιαντοσωλή-
νες ή συχνές βλάβες (όπως τονίζουν και 
τα τοπικά συμβούλια). Τα έργα που έχει 
δρομολογήσει η ΔΕΥΑΘ θα λύσουν μόνο 
μέρος του προβλήματος.

· Δεν θα έχουν αποχέτευση τα χωριά των 
Βασιλικών, περιοχή της Καρδίας, περιοχή 
του Τριλόφου και τα ορεινά χωριά μας

· Θα πλημμυρίζουμε όταν βρέχει, όπως 
έγινε  σε Τρίλοφο, Πλαγιάρι, Ρύσιο, Ταγα-
ράδες, Βασιλικά καθώς λείπουν αντιπλημ-
μυρικά έργα. Όσα προβλέπονται είναι 
ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες

· Θα λείπουν 9 σχολικά κτίρια (2ο Λύκειο 
Θέρμης, 2ο Δημοτικό Πλαγιαρίου,2ο Δημο-
τικό Ν. Ραιδεστού, 2ο Λύκειο Μίκρας, 7ο 
Νηπιαγωγείο Θέρμης, 6ο Δημοτικό Θέρμης, 
4ο Γυμνάσιο Θέρμης, και τα δύο ειδικά 
σχολεία το ΕΝΕΕΓΥΛ και το ΕΕΕΕΚ Θέρμης).

Ανακοίνωση της Ε.Γ. 
της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. για τον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή 
τροπολογία για την υποχρεωτικό-
τητα του εμβολιασμού.

Φέρνει την υποχρεωτικότητα λέγοντας 
χοντροκομμένα, ανερυθρίαστα ψέματα 
,ότι δήθεν εξάντλησε όλα τα περιθώρια 
ενημέρωσης των εργαζομένων στις μονά-
δες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με 
αναπηρία καθώς και στις μονάδες υγείας.

H αλήθεια είναι ότι καμία στοχευμένη 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον 
εμβολιασμό δεν υπήρξε. Καμία προσπάθεια 
να απαντηθούν ερωτηματικά, να ξεπερα-
στούν δισταγμοί. Απεναντίας κυβερνητικές 
παλινωδίες, ξεχείλωμα των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων για τις ανάγκες των 
τουριστικών ομίλων, αντιεπιστημονική 
παραφιλολογία εκ μέρους της ίδιας της 
κυβέρνησης, επιστημονικοφανή «επι-
χειρήματα» κυβερνητικών παραγόντων 
που εμφανίζονται ως «έγκριτοι επιστήμο-
νες» για να δικαιολογούν προειλημμένες 
κυβερνητικές αποφάσεις, η μετατροπή 
μιας επιστημονικής κατάκτησης όπως 
είναι το εμβόλιο σε προϊόν συναλλαγής 
και εξαγοράς. Αυτές είναι οι αιτίες για τους 
φόβους και επιφυλάξεις όσων δεν είναι 
αρνητές ή ανορθολογιστές. Αυτά ρίχνουν 
νερό στο μύλο του ανορθολογισμού, των 
θεωριών συνομωσίας, βολικό αντίπαλο 
της κυβέρνησης για να απεμπολήσει τις 
δικές της ευθύνες.

Η κυβέρνηση έγραψε στα παλαιότερα 
των υποδημάτων της ακόμα και τις συστά-
σεις της εθνικής επιτροπής βιοηθικής για 
«εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για εκούσιο εμβολιασμό, 
προσαρμοσμένες σε κάθε επαγγελματική 
ομάδα, οι οποίες θα βασίζονται σε επιστη-
μονικά στοιχεία που επικαιροποιούνται 
συνεχώς με προϋπόθεση την προηγούμενη 
κατανόηση των φόβων και των γενικότε-
ρων αντιλήψεων».

Στόχος της είναι να ενισχύσει το αφήγημα 
της ατομικής ευθύνης, να καλλιεργήσει τον 
κοινωνικό αυτοματισμό, για να ξεπλύνει 
τις εγκληματικές της ευθύνες για την δια-
χείριση της πανδημίας. Τις ευθύνες της 
για το τραγικά υποστελεχωμένο δημόσιο 
σύστημα υγείας, για την ανύπαρκτη ΠΦΥ, 
το συνωστισμό στα ΜΜΜ, το ξεχείλωμα 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων στους 
χώρους δουλειάς, τους δειγματοληπτικούς 
ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας 
προς όφελος του τουριστικού κεφαλαίου, 
τις καθυστερήσεις στο πρόγραμμα του 
εμβολιασμού.

Η υποκρισία ξεχειλίζει. Κόπτεται δήθεν η 
κυβέρνηση για τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού τη στιγμή που 7 μήνες μετά την 
έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού, 
με αποκλειστικά δική της ευθύνη:

• οι εμβολιασμοί κατ’ οίκον ξεκίνησαν 
μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

• στους οίκους ευγηρίας δεν έχουν 
ακόμα ολοκληρωθεί.

• το 97% των φιλοξενούμενων στις 
δομές προσφύγων παραμένουν 
ανεμβολίαστοι

Θέλει μεγάλο θράσος να λέει ο Υπουργός 
Υγείας ότι όσοι υγειονομικοί δεν έχουν 
ακόμα εμβολιαστεί δε σέβονται τον ανθρώ-
πινο πόνο και την αξία της ανθρώπινης 
ζωής, τη στιγμή που η κυβέρνηση άφηνε 

διασωληνωμένους ασθενείς να ξεψυχούν 
εκτός ΜΕΘ, για να μην πειράξουν ούτε τρίχα 
από τους ομίλους στην ιδιωτική υγεία.

Όλοι οι νοσοκομειακοί γιατροί όπως και η 
πλειοψηφία του υπόλοιπου υγειονομικού 
προσωπικού, είτε είναι εμβολιασμένοι 
είτε έχουν ανοσία επειδή έχουν νοσή-
σει. Τα  ποσοστά είναι υψηλότερα από τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αδιά-
ψευστο κριτήριο το γεγονός ότι πριν τον 
εμβολιασμό, ως τον Φεβρουάριο του 2021 
θρηνούσαμε δεκάδες συναδέλφους υγειο-
νομικούς όλων των κλάδων. Αρρώστησαν 
πάνω στη δουλειά κι έχασαν τη ζωή τους 
από Covid19. Μετά τον Φεβρουάριο του 
2021 δεν έχουμε καταγράψει σχεδόν καμία 
απώλεια. Παρεμπιπτόντως όχι μόνο δεν 
αναγνωρίστηκε η απώλεια ως εργατικό 
ατύχημα, αλλά ούτε καν κάποιο συλλυ-
πητήριο μήνυμα δεν μπήκαν στον κόπο 
να στείλουν.

Η κυβέρνηση εδώ και καιρό, σκόπιμα παρα-
πληροφορεί και στοχοποιεί τους υγειονο-
μικούς για να κουκουλώσει τις τεράστιες 
ευθύνες της. Σκόπιμη και υποβολιμιαία 
παραπληροφόρηση, με τους υπουργούς 
της κυβέρνησης σε μοιρασμένους ρόλους. 
Άλλα να λέει ο υπουργός Υγείας και άλλα 
υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης άσχετων 
υπουργείων. Σκόπιμα σήκωσαν επικοινω-
νιακό «κουρνιαχτό» δυσφήμισης, για να 
έρθουν στη συνέχεια να νομοθετήσουν 
την υποχρεωτικότητα . Με την επίκληση 
της δημόσιας υγείας, την οποία η ίδια η 
κυβέρνηση εκθέτει σε κίνδυνο, και με 
πρόσχημα τον αναγκαίο εμβολιασμό, που η 
ίδια υπονομεύει, φέρνουν τροπολογία που 
ανοίγει το δρόμο για απλήρωτη δουλειά, 
περικοπές μισθών και απολύσεις.

Η ΟΕΝΓΕ, οι Ενώσεις Νοσοκομειακών Για-
τρών μέλη της ΟΕΝΓΕ, όλοι οι νοσοκομεια-
κοί γιατροί της χώρας από την πρώτη στιγμή 
ριχτήκαμε στη μάχη της επιστημονικής 
ενημέρωσης υπέρ του καθολικού εμβο-
λιασμού. Ως ΟΕΝΓΕ είχαμε διοργανώσει 
τον Ιανουάριο επιστημονική ημερίδα με 
θέμα την νόσο COVID19 και την αξία του 
εμβολιασμού. Οι γιατροί του δημόσιου 
συστήματος υγείας έχουμε καθοριστική 
συμβολή στον εμβολιασμό του γενικού 
πληθυσμού στα εμβολιαστικά κέντρα των 
δημόσιων νοσοκομείων και των ΚΥ αλλά 
και στα εξωτερικά εμβολιαστικά κέντρα. 
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τις δυσκολίες 
και την απαράδεκτη στάση της κυβέρνη-
σης που επιδίωξε να μας εξαναγκάζει σε 
εξοντωτική και απλήρωτη υπερεργασία. 
Ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει την πληρω-
μή όσων δουλεύουν στα εμβολιαστικά 
κέντρα τις καθημερινές πέραν του τακτικού 
ωραρίου. Από την πρώτη στιγμή είχαμε 
απαιτήσει τον καθολικό εμβολιασμό των 
ίδιων των υγειονομικών. Είχαμε καταγ-
γείλει τις απαράδεκτες καθυστερήσεις 
στον προγραμματισμό του εμβολιασμού 
των υγειονομικών δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Είχαμε αντιδράσει στις αθλιότη-
τες να τρέχουν να εμβολιαστούν πρώτοι 
πρώτοι, πριν τους υγειονομικούς και τις 
ευπαθείς ομάδες, εκτός σειράς, διάφοροι 
κυβερνητικοί παρατρεχάμενοι.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος:  
T 2313300702
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 mayor@thermi.gov.gr
 Kέντρο πληροφορίες

T 2313300700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 info@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
T 2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα 
Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
T 2392330214, 2392330218

 kkpf@thermi.gov.gr
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
T / F 2310467110
Υπόγειος χώρος 
στάθμευσης
T 2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. τηλέφωνο βλαβών
T 2310460530
ΚΕΠ ΘΕΡΜΗΣ
T 2313338128-37
Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών
T 2310483400
Διεύθ. Οικονομικών 
Υπηρεσιών
T 2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
T 2313300725
T 2313300733
T 2313300734 
Εσωτερικό 490
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
T 2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
T 2310461117
Τομέας Αθλητισμού
Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.
T 2310463755

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

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

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

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

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

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

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚH
2η ΕΜΑΚ
T 2310475471
Πυροσβεστική
T 199

 

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

ΘΕΡΜΗ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313300746
ΚΑΠΗ Θέρμης
T 2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών
T 2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
T 2310462604

ΤΡΙΑΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
T 2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
T 2310465460

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

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

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

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396330023
ΚΕΠ Βασιλικών
T 2396024040

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

ΛΑΚΚΙΑ
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
T 6972270575

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

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

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

ΛEΙΒΑΔΙ
Τ.Κ. Λειβαδίου 
και Γραφείο Εθελοντών
T 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396051209
ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392030210
ΚΑΠΗ Τριλόφου
T 2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
T 2392064360
Σύλλογος εθελοντών
Ανανηπτών

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
T 2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
T 2392063324 
ΚΕΠ Μίκρας
T 2313337500

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

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
T 2932091999

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

Σύλλογος Φίλων Κρητικής
Παράδοσης (Θέρμη)
T 6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-
Ρωσικού Πολιτισμού 
(Θέρμη)
T 6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» 
(Τριάδι)
T 6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
T / F  2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
T 2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής
T 2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
T 2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
T 6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
T 2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
T 2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
T 6948538937
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
T 6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
T 2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
T 6938033817
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μονοπηγάδου
Τ 6944.430246
Εκπολιτιστικός – 
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Λακκιάς 
Τ 6972.270575
Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας 
«Ο Ευμένης» (Καρδία) 
Τ 6972.234241
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Ο λοκληρώθηκε και το δεύ-
τερο στάδιο της μελέτης 
για το νέο Πολιτιστικό 

Κέντρο στην Κοινότητα Ταγα-
ράδων που αφορά την οριστική 
μελέτη του έργου και μέσα στους 
προσεχείς μήνες πρόκειται να ολο-
κληρωθεί και η μελέτη εφαρμογής 
ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια 
η δημοπράτησή του. Η παρουσίαση 
της οριστικής μελέτης έγινε στο 
τέλος Ιουλίου, από τον εκπρόσωπο 
της ομάδας των μελετητών (Χωρο-
τεχνική Α.Ε., Δίκτυο Α.Ε., Consept 
Α.Ε., Δημήτρης Δημητριάδης, μηχα-
νολόγος) ενώπιον του δημάρχου 
Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπου-
λου, του προέδρου και μελών του 
Τοπικού Συμβουλίου Ταγαράδων. Το 
νέο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου 
πρόκειται να κατασκευαστεί σε ένα 
εξαιρετικά προνομιούχο σημείο 
της περιοχής των Ταγαράδων, με 
ανεμπόδιστη θέα προς τον Θερμα-
ϊκό. Το οικόπεδο, έκτασης περίπου 
τριών στρεμμάτων βρίσκεται πλη-
σίον του νηπιαγωγείου των Ταγαρά-
δων και των δημοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων (ανοικτά γήπεδα 
και κλειστό Γυμναστήριο). 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
Για το σχεδιασμό του κτιρίου διε-
ρευνήθηκαν διαφορετικές εναλλα-
κτικές. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 
κυριότεροι χώροι, βάσει έκτασης 
και χρήσης οργανώνονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εκμεταλλεύονται 
την θέα προς τη θάλασσα. Το κτίριο 
είναι διώροφο και η επικοινωνία 
μεταξύ των επιπέδων γίνεται μέσω 
δύο κλιμακοστασίων (εσωτερικό 
και εξωτερικό) και με ανελκυστήρα. 

Στον αύλειο χώρο μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν μικρές υπαίθριες 
εκδηλώσεις, ενώ μπορεί να αποτε-
λεί έναν ανοικτό χώρο αναψυχής 
και κοινωνικοποίησης, για χρήση 
και τους χειμερινούς μήνες, λόγω 
καλού προσανατολισμού. Από το 
βόρειο τμήμα του αύλειου χώρου 
μπορεί κανείς να απολαύσει τη 
θέα στη θάλασσα, ενώ τους θερι-
νούς μήνες μπορεί να αποτελεί και 
έναν δροσερό χώρο αναψυχής. 
Στο βορειοανατολικό τμήμα του 
οικοπέδου θα υπάρχει και άμεση 
σύνδεση - πρόσβαση στον χώρο 
των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Τέλος, στο νοτιοδυτικό τμήμα θα 
χωροθετηθούν και οι μέγιστες 
δυνατές θέσεις στάθμευσης.

ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΟΡΟΦΟΥΣ 
Το σύνολο των ωφέλιμων χώρων 
του κτιρίου θα είναι γύρω στα 775 
τ.μ. Στο ισόγειο χωροθετείται η 
αίθουσα πολλαπλών με τους βοη-
θητικούς της χώρους, την κεντρική 
γραμματεία και τα απαραίτητα WC. 
Στον όροφο χωροθετούνται οι 
αίθουσες διδασκαλίας, πιο συγκε-
κριμένα δύο αίθουσες διδασκαλίας 
εικαστικών τεχνών, δύο αίθου-
σες διδασκαλίας μουσικής, μία 
αίθουσα διδασκαλίας χορού, τα 
απαιτούμενα WC καθώς και μικρός 
αποθηκευτικός χώρος. Στο υπόγειο 
χωροθετείται  χώρος δανειστικής 
και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και 
χώρος Η/Υ, αποθήκες, WC και απο-
δυτήρια για χορευτικές ομάδες, 
καθώς και χώρος για τις απαραίτη-
τες Η/Μ εγκαταστάσεις. Οι χώροι 
διατάσσονται ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΥΛΙΚΑ
Κύρια χαρακτηριστικά του χώρου στον οποίο θα κατασκευαστεί το κτίριο, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η θέα στη θάλασσα και η βλάστηση 
στην περιοχή. Στη μελέτη προτείνεται μια λιτή διαμόρφωση των όγκων 
με καθαρές γραμμές, χωρίς έντονες ογκοπλαστικές εξάρσεις, με σκοπό 
τη δημιουργία ενός συνόλου που εντάσσεται αρμονικά στο χώρο. Στόχος 
εδώ είναι το τεχνητό στοιχείο να ισορροπήσει με το φυσικό και την ατμό-
σφαιρα της περιοχής, μέσω της μέγιστης οπτικής επαφής του εσωτερικού 
με τον υπαίθριο χώρο. Προτείνονται λοιπόν τα μέγιστα δυνατά ανοίγματα 
προς το νότο, την ανατολή και το βορρά με τους όποιους περιορισμούς 
και δεσμεύσεις τίθενται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης. 

Σε τμήμα των όψεων του κτιρίου προτείνεται επίσης η δημιουργία μιας 
δεύτερης επιφάνειας από διάτρητα μεταλλικά πάνελ αλουμινίου που 
λειτουργούν και ως στοιχεία ηλιοπροστασίας (κάθετα και οριζόντια ταυ-
τόχρονα) χωρίς να περιορίζουν σημαντικά την οπτική συνέχεια. 

Το κτίριο προτείνεται να είναι λευκό/ανοικτό γκρι στο σύνολό του (εξω-
τερικοί και εσωτερικοί τοίχοι). Ενώ το δεύτερο κέλυφος των διάτρητων 
πάνελ προτείνεται να είναι χρώματος ανοικτού γκρι. Τα δάπεδα σε όλους 
τους χώρους εκτός αυτών που αναφέρονται παρακάτω προτείνεται να 
είναι από πλάκες σκληρού μαρμάρου, λευκού, κατάλληλου για έντονη 
χρήση και συνεχείς μετακινήσεις εξοπλισμού με μεγάλο βάρος. Στην 
αίθουσα χορού καθώς και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου 
θα λαμβάνουν χώρα και χορευτικές παραστάσεις  προτείνεται ξύλινο 
δάπεδο ημιμασίφ, με κατάλληλο ελαστομερές υπόστρωμα για αυτές τις 
δραστηριότητες (απορρόφηση κραδασμών). Στους βοηθητικούς χώρους 
του υπογείου (Χώροι Η/Μ, αποθήκες) προτείνεται η χρήση χυτού βιομηχα-
νικού δαπέδου, ενώ στους υγρούς χώρους κατάλληλα κεραμικά πλακίδια. 
Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν από λιθοσώματα πορομπετόν 
και γυψοσανίδες, ανάλογα με τη χρήση και τις ανάγκες σε ηχομόνωση 
όπως στην περίπτωση επαφής της αίθουσας διδασκαλίας χορού με τις 
αίθουσες εικαστικών. Προτείνεται επίσης η χρήση εσωτερικών υαλοστα-
σίων για τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, οπτική συνέχεια και συσχετισμό 
εσωτερικού- εξωτερικού. 

Το νέο Πολιτιστικό 
Κέντρο Ταγαράδων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Από την παρουσίαση της μελέτης που έγινε στο κτίριο του σημερινού 
Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαράδων

Ισόγειο
Χρήση Χώρου Έκταση (τμ)
χώρος υποδοχής 35,68
γραμματεία 16,41
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 140,95
βοηθητικός χώρος / καθιστικό 
κουζινάκι 30,20 

 
Χρήση Χώρου Έκταση (τμ) 
wc 20,33
κλιμακοστάσιο 18,45

ΣΥΝΟΛΟ 262,02

Όροφος
Χρήση Χώρου Έκταση (τμ)
αίθ. διδασκαλίας μουσικής 1 24,27
αίθ. διδασκαλίας μουσικής 2 14,58
αίθ. διδασκαλίας εικαστικών 1 36,41
αίθ. διδασκαλίας χορού 75,43
αίθ. διδασκαλίας εικαστικών 2 30,20

 
Χρήση Χώρου Έκταση (τμ)  
wc 20,33
κλιμακοστάσιο 18,45
Χώροι κυκλοφορίας 39,68

ΣΥΝΟΛΟ 255,75

Υπόγειο
Χρήση Χώρου Έκταση (τμ)
δανειστική – ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη / Χώρος Η/Υ 104,68
Η/Μ εγκαταστάσεις 46,95
WC – αποδυτήρια - ντους 20,28
Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα 6.09
κλιμακοστάσιο 11.99
αποθήκη 19,32

 
Χρήση Χώρου Έκταση (τμ)

Η/Μ –χώρος server  / πινάκων 7,69
wc AMEA 4,59
αποθήκη 2,10
χώροι κυκλοφορίας 31,47
 
ΣΥΝΟΛΟ 255,16


