
Συνεργασία για την αξιοποίηση 
των λουτρών Θέρμης

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δήμων 
Θεσσαλονίκης και Θέρμης υπογράφεται 
με σκοπό την αξιοποίηση των Λουτρών 
Θέρμης. Φέτος συμπληρώνονται σχεδόν 

δεκατέσσερα χρόνια εγκατάλειψης των Λουτρών 
καθώς για τελευταία φορά είχαν λειτουργήσει το 
2009. Έκτοτε παραδόθηκαν στη φθορά του χρόνου, 
με τη σημερινή εικόνα τους να μη θυμίζει σε τίποτε το 
παλιό λαμπρό παρελθόν τους. Παρότι είναι γνωστά 
ως Λουτρά Θέρμης, καθώς βρίσκονται μέσα στα 
διοικητικά όρια του δήμου Θέρμης, ιδιοκτησιακά 
ανήκουν στον δήμο Θεσσαλονίκης. 

Αν και δεν είναι ιδιοκτήτης των Λουτρών, ο δήμος Θέρ-
μης δεν έπαψε ποτέ να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του 
και να διατυπώνει προτάσεις για την αξιοποίησή τους. 
Ωστόσο, όλες οι προτάσεις οι οποίες είχαν γίνει κατά 
το παρελθόν, δεν βρήκαν ανταπόκριση από προηγού-

μενες διοικήσεις του δήμου Θεσσαλονίκης. Το τελευ-
ταίο διάστημα υπάρχει μία κινητικότητα γύρω από το 
συγκεκριμένο θέμα, ενώ έγιναν και δύο συναντήσεις 
μεταξύ του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου 
Ζέρβα και του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπα-
δόπουλου. Στις συναντήσεις αυτές συμφωνήθηκε να 
αναληφθούν κάποιες κοινές πρωτοβουλίες για την 
αξιοποίηση και επαναλειτουργία των Λουτρών Θέρμης.

Το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων 
περιγράφεται στο Μνημόνιο το οποίο υπογράφουν οι 
δύο πλευρές. Βασικός στόχος, όπως αναφέρεται είναι 
«η αποκατάσταση και επαναλειτουργία των ιαματικών 
Λουτρών Θέρμης, καθώς και η συνολική αναβάθμιση 
του ακινήτου στο οποίο βρίσκονται τα λουτρά», ενώ 
«αν είναι ανάγκη θα αξιοποιηθούν και όμορα ακίνητα 
κυριότητας του δήμου Θέρμης».

ΜΗΝΙΑΙΑ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Δ.E.Π.Π.Α.Θ

ΤΕΥΧΟΣ 
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ΛΙΒΑΔΙ

Έτοιμο να 
λειτουργήσει το 
Κέντρο Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και 
την Αειφορία
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με το ΑΠΘ
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«Δεύτερη πατρίδα» για 
ουκρανούς πρόσφυγες
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Ν. ΡΥΣΙΟ - ΚΑΡΔΙΑ

Σπουδαία 
αρχαιολογικά 
ευρήματα

Μια άγνωστη πόλη, με 

εξαιρετική ρυμοτομία, πλήρη 

εμπορική δραστηριότητα 

και καλή οχύρωση, που 

κατοικούνταν από θρακικά 

φύλα και «έσβησε» στο τέλος 

του 6ου π.Χ., έφερε στο φως 

η αρχαιολογική ανασκαφή 

στην περιοχή του Νέου 

Ρυσίου και της Καρδίας. Η 

περιοχή στην οποία βρέθηκε 

ονομάζεται “Τράπεζα Νέου 

Ρυσίου – Καρδίας”, καλύπτει 

έκταση 14 στρεμμάτων, έχει 

οβάλ σχήμα και βρίσκεται σε 

μια αξιοσημείωτη θέση, με 

εντυπωσιακή θέα προς όλα τα 

απαραίτητα στρατηγικά σημεία. 

Η ανασκαφή πραγματοποιείται 

από το Διεθνές Πανεπιστήμιο 

της Ελλάδας, υπό την εποπτεία 

του αναπληρωτή καθηγητή 

Κλασικής Αρχαιολογίας 

και κοσμήτορα της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Μανόλη Μανωλεδάκη.
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∆. Ε. Π. Π. Α. Θ.
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

Με τη μαθητική παρέλαση κορυ-
φώθηκαν την Παρασκευή το 
πρωί οι εορταστικές εκδηλώ-

σεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 
στο Δήμο Θέρμης. Σε όλες τις Κοινότητες του 
Δήμου σημαιοστολίστηκαν δημόσια κτίρια και 
πλατείες, τελέστηκε Επίσημη Δοξολογία στους 
ιερούς ναούς, έγινε κατάθεση στεφάνων στα 
Ηρώα και πραγματοποιήθηκαν παρελάσεις με 
τη συμμετοχή μαθητών και μελών συλλόγων, 
τηρώντας τα μέτρα προστασίας από την Covid-19. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
συμμετείχε στη Δοξολογία η οποία τελέστηκε στον 
ιερό ναό Αγίου Νικολάου. Φέτος στις εορταστικές 
εκδηλώσεις στον Δήμο Θέρμης συμμετείχαν ο 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Θεσσαλονίκης Σωκρά-
της Φάμελλος, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, περιφερειακός σύμβουλος 
Κωνσταντίνος Πάλλας, ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ 
Γιώργος Αγγέλου, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Θέρμης Τριαδίου Στάθης Πιστέλας και πλήθος 
δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων. 

Αμέσως μετά την Επίσημη Δοξολογία ακολούθησε 
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 
Ηρώο στην πλατεία Παραμάνα, τηρήθηκε ενός 
λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού 
Ύμνου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν 
στη Θέρμη με την παρέλαση μαθητών, προσκόπων 
και Συλλόγων, με τη Φιλαρμονική του δήμου που 
παιάνισε εθνικά εμβατήρια και απέσπασε το θερμό 
χειροκρότημα των πολιτών.  

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας τον εκδη-
λώσεων ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος δήλωσε: «Χειροκροτήσαμε θερμά τα 
παιδιά μας, τα οποία παρέλασαν υπερήφανα για 
να τιμήσουν τους ήρωες του 1821 που αγωνίστη-
καν για να είμαστε σήμερα όλοι εμείς ελεύθεροι. 
Η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη λόγω 
της πανδημίας και του πολέμου που ξέσπασε 
στην Ουκρανία. Διακόσια και πλέον χρόνια από 
την έναρξη της Επανάστασης του ’21 κανείς δεν 
μπορούσε να φαντασθεί ότι στην Ευρώπη θα 
πρόβαλε ξανά το δίλημμα ‘Ελευθερία ή Θάνατος’. 
Ότι σχεδόν οκτώ δεκαετίες από τον τελευταίο 

καταστροφικό πόλεμο που ισοπέδωσε τη Γηραιά 
Ήπειρο, ο εφιάλτης θα επέστρεφε. 

 Όσα, όμως, συμβαίνουν τον τελευταίο μήνα 
στην Ουκρανία, αποδεικνύουν ότι η ανάγκη της 
προάσπισης της ελευθερίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της εδαφικής ακεραιότητας και της 
διεθνούς νομιμότητας, είναι αξίες διαχρονικές, αλλά 
καθόλου δεδομένες, γι’ αυτό απαιτείται διαρκής 
επαγρύπνηση και αγώνας. 

Οι πολίτες του δήμου Θέρμης ανέδειξαν και αυτή 
τη φορά το μεγαλείο της ψυχής τους. Άνοιξαν τα 
σπίτια τους για να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους 
που υφίστανται τα δεινά του πολέμου. Γυναίκες, 
παιδιά, ηλικιωμένους. Ταυτόχρονα, συνέδραμαν 
στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για 
το δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Αποδεικνύοντας 
μ’ αυτόν τον τρόπο ότι εξακολουθούν να τους 
συνέχουν οι αξίες και τα ιδανικά, του ανθρωπι-
σμού και της ελευθερίας που ανέδειξε η Ελληνική 
Επανάσταση. Με αυτές τις σκέψεις, εκφράζω την 
ειλικρινή μου ελπίδα για άμεση αποκατάσταση της 
ειρήνης. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους». 
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Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 
25ης Μαρτίου στο δήμο Θέρμης
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Ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και 
την Αειφορία 

Το ΚΕ.ΠΕ.Α. φιλοξενείται στην 
Κοινότητα Λιβαδίου, σε κτιριακό 
συγκρότημα το οποίο παραχώ-
ρησε ο Δήμος Θέρμης και στο 
οποίο θα λειτουργήσει διοικητι-
κό και εκπαιδευτικό Κέντρο για 
την εκπαίδευση έως και εκατό 
ατόμων, ενώ θα λειτουργεί και 
ξενώνας. Μετά τον διορισμό των 
εκπαιδευτικών ο δήμαρχος Θέρ-
μης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
μαζί με τον αντιδήμαρχο Πολι-
τικής Προστασίας Κωνσταντίνο 
Κουγιουμτζίδη επιθεώρησαν τις 
εγκαταστάσεις προκειμένου να 
διευθετηθούν και οι τελευταίες 
λεπτομέρειες που αφορούν τον 
εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα 
χώρο του κτιριακού συγκροτή-
ματος ώστε να είναι όλα έτοιμα 
κατά την έναρξη της λειτουργίας 
του ΚΕ.ΠΕ.Α. Η αναβάθμιση των 
κτιρίων κόστισε περίπου 700.000 
ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το  Κ.Ε.
ΠΕ.Α. θα λειτουργεί  από την 1η 

Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου 
κάθε σχολικού έτους. Με τη σύμ-
βαση παραχώρησης για χρήση 
των κτιρίων  που υπογράφτηκε 
μεταξύ του ΥΠΕΠΘ και του Δήμου 
Θέρμης προβλέπεται ρητά ότι 
κατά το χρονικό διάστημα από 11 
Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, ο 
Δήμος μπορεί να κάνει χρήση των 
εγκαταστάσεων για εκπαιδευτι-
κές ή άλλες συναφείς δράσεις.  

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρ-
μης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
επισημαίνει ότι “έστω και με 
σημαν τική καθυσ τέρηση, η 
οποία οφείλεται εν μέρει και 
στην πανδημία, το υπουργείο 
Παιδείας διόρισε τους πρώτους 
εκπαιδευτικούς και το  Κέντρο 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 
και την Αειφορία (ΚΕ.ΠΕ.Α.) του 
Δήμου Θέρμης θα αρχίσει επιτέ-
λους να λειτουργεί. Έτσι, άλλη 
μια πρωτοπόρα εκπαιδευτική 
δομή λειτουργεί στο δήμο μας, σε 
μια περιοχή μάλιστα, ιδιαίτερης 

περιβαλλοντικής ομορφιάς, η 
οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε 
εκατοντάδες μαθητές αλλά και σε 
εκπαιδευτικούς να εντρυφήσουν 
σε ζητήματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, οικολογίας και 
αειφόρου ανάπτυξης. Ο Δήμος 
Θέρμης θα βρίσκεται στο πλευρό 
τους και θα παράσχει οτιδήποτε 
του ζητηθεί, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του”. 

Σε ανακοίνωσή της η Κοινότη-
τα Λιβαδίου καλωσορίζει τους 
πρώτους τρεις εκπαιδευτικούς 
του ΚΕ.ΠΕ.Α. και τους εύχεται 
“καλή παραμονή και συνέχεια 
στο σημαντικό εκπαιδευτικό, 
αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο 
που πρώτοι αυτοί θα θεμελιώ-
σουν και θα προσφέρουν στον 
τόπο μας”. Τους διαβεβαιώνει, 
παράλληλα, πως θα σταθεί στο 
πλευρό τους και θα υποστηρίξει 
με κάθε μέσο που διαθέτει το 
έργος τους.  

Ξεκινά  τη λειτουργία του το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.ΠΕ.Α.) 
του Δήμου Θέρμης το οποίο βρίσκεται στο Λιβάδι. Έπειτα από από επίμονες προσπάθειες του 
Δήμου Θέρμης και τις παρεμβάσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Παιδείας 

προχώρησε τις διαδικασίες στελέχωσης και έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.ΠΕ.Α. Συγκεκριμένα, με 
απόφαση του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θωμά 
Μπαχαράκη στις 9 Μαρτίου, τοποθετήθηκαν οι τρεις εκπαιδευτικοί, μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, 
οι οποίοι θα το στελεχώσουν.

Από την επίσκεψη των τριών πρώτων εκπαιδευτικών 
στο γραφείο του δημάρχου Θέρμης. 

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα 
λειτουργήσει το ΚΕ.ΠΕ.Α.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, 
ο αντιδήμαρχος Κ. Κουγιουμτζίδης.... κατά την 

επιθεώρηση των εγκαταστάσεων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΠΕ.Α.
Το ΚΕ.ΠΕ.Α. Δήμου Θέρμης ιδρύθηκε με την Υ.Α 29369/
Δ2/21-02-2018 (Β΄ 684). Η Παιδαγωγική Ομάδα η οποία 
προοπτικά  θα γίνει εξαμελής θα ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) υποστηρίζει  τις σχολικές μονάδες Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης σχετικά με: αα) την εκπόνηση και την υλοποίηση 
εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, αβ) 
τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή 
διεθνή δίκτυα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη. 

β) εκπονεί και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών 
μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, καθώς και 
άλλων περιοχών. 

γ) υιοθετεί και προβάλλει  επικοινωνιακές, ενεργητικές 
και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική 
και συμμετοχική μάθηση, είναι προσανατολισμένες στα 
περιβαλλοντικά θέματα, την οικολογία και την αειφόρο 
ανάπτυξη και προωθούν τη συνεργασία με την τοπική 
κοινωνία.

δ) προωθεί τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ενιαίο 
πλαίσιο η εκπαίδευση με το περιβάλλον, την οικολογία 
και την αειφόρο ανάπτυξη.

ε) καταγράφει  σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα τα 
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με την αποστολή τους και υλοποιούνται από τις σχολικές 
μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς του, τα μελετούν και τα 
λαμβάνουν υπόψη για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού και του προγραμματισμού τους στις ανάγκες 
των σχολικών μονάδων που υποστηρίζουν.

στ) παράγει  εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις 
σχολικές μονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έντυπη ή 
και ψηφιακή μορφή.

ζ) οργανώνει  επιμορφωτικά προγράμματα και παρέχει  επι-
μόρφωση σε εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.

η) συνεργάζεται  με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δημόσι-
ους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς 
της περιοχής αρμοδιότητάς του, για τον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων.

θ) διοργανώνει ημερίδες, εκδηλώσεις και επιστημονικά 
συνέδρια και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή προ-
γράμματα, καινοτόμες δράσεις και συνέδρια με αναφορά 
σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαί-
δευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη.

ι) ιδρύει  και συντονίζει τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και 
διεθνή δίκτυα, αποφασίζει τη συμμετοχή σε δίκτυα άλλων 
Κ.Ε.ΠΕ.Α. και υποστηρίζει τη συμμετοχή των σχολικών 
μονάδων σε αυτά ή σε άλλα συναφή προγράμματα και 
δίκτυα.
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πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση και επαναλειτουργία των Λουτρών 
Θέρμης.
Το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο δήμων περιγράφεται 
στο Μνημόνιο το οποίο υπογράφουν οι δύο πλευρές. Βασικός στόχος, 
όπως αναφέρεται είναι «η αποκατάσταση και επαναλειτουργία των 
ιαματικών Λουτρών Θέρμης, καθώς και η συνολική αναβάθμιση του 
ακινήτου στο οποίο βρίσκονται τα λουτρά», ενώ «αν είναι ανάγκη θα 
αξιοποιηθούν και όμορα ακίνητα κυριότητας του δήμου Θέρμης».
Στο Μνημόνιο περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα η συνεργασία να 
περιλάβει και άλλα ακίνητα “όπως το ακίνητο κυριότητας του δήμου 
Θέρμης που βρίσκεται στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια του δήμου 
Θεσσαλονίκης (στην οδό Φιλίππου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) 
καθώς και κάθε άλλη περιοχή, η αξιοποίηση της οποίας συμβάλλει 
στην από κοινού βιώσιμη ανάπτυξη και τουριστική αναβάθμιση των 
συμβαλλόμενων δήμων”.    
Τα λουτρά σταμάτησαν να λειτουργούν επί διοίκησης του Βασίλη 
Παπαγεωργόπουλου. Ακολούθησε μια δεκαετία αδράνειας από τη 
διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη η οποία δεν ασχολήθηκε ποτέ σοβαρά 
με το θέμα της αξιοποίησης των λουτρών παρότι είχε ήδη αρχίσει να 
εκδηλώνεται ενδιαφέρον από ορισμένους επιχειρηματίες. Επίσης, επί 
ημερών Μπουτάρη υποβλήθηκε πρόταση στον δήμο Θεσσαλονίκης από 
τον δήμο Θέρμης, να αναλάβει εκείνος την αξιοποίηση των λουτρών, 
θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα ωφελήσει πολλαπλώς την περιοχή. Η 
πρόταση, όμως, απερρίφθη.

ΟΡΙΟ Η 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ
Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, παρατηρείται κινητικότητα γύρω από 
το συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι πριν από 
λίγους μήνες συστάθηκε μία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ιαμα-
τικές Πηγές Ελλάδας» (ΙΠΕ) στη διαχείριση της οποίας προβλέπεται 
να περιέλθουν υποχρεωτικά όλα τα λουτρά και οι ιαματικές πηγές 
εφόσον διαπιστωθεί ότι οι δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τις 
εκμεταλλευτούν. Μάλιστα, η προθεσμία εντός της οποίας καλούνται 
οι δήμοι να αποδείξουν ότι διαθέτουν σχέδιο για την αξιοποίηση των 

ιαματικών πηγών λήγει στις 30 
Ιουνίου. Αυτό λειτούργησε σαν 
καμπανάκι στον δήμο Θεσσαλο-
νίκης ο οποίος δεν θα ήθελε να 
δει ένα σημαντικό περιουσιακό 
στοιχείο του να περιέρχεται στη 
διαχείριση της ΙΠΕ ή του «υπερ-
ταμείου των λουτρών», όπως το 
αποκαλούν ορισμένοι. 
«Πράγματι έχουμε αυτόν τον και-
νούργιο νόμο ο οποίος προβλέπει 
ότι εάν έως τις 30 Ιουνίου δεν 
υπάρξει σχέδιο αξιοποίησης των 
λουτρών, η διαχείρισή τους θα 
περάσει στην ΙΠΕ. Επειδή αυτή 
τη στιγμή ο δήμος Θεσσαλονίκης 
δεν έχει καμία ωριμότητα ως προς 
την αξιοποίηση των λουτρών, 
συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε 
με τον δήμο Θέρμης, επειδή διοι-
κητικά υπάγονται εκεί τα λουτρά 
και, επομένως, ό,τι άδεια θα χρει-
αστεί, θα εκδοθεί από τον δήμο 
Θέρμης, μια κοινή προσπάθεια για 
την αξιοποίησή τους», αναφέρει 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Το μνημόνιο εγκρίθηκε στις 4 
Απριλίου από το δημοτικό συμ-
βούλιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο 
παρέστη, μάλιστα και μίλησε και 
ο κ. Παπαδόπουλος, ενώ το προ-
σεχές διάστημα θα έρθει προς 
συζήτηση και στο δημοτικό συμ-
βούλιο του δήμου Θέρμης. 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, «η πρώτη κίνηση που θα 
κάνουμε θα είναι να αναθέσου-
με σε εξειδικευμένη εταιρεία να 
εκπονήσει μία μελέτη βιωσιμό-
τητας η οποία θα μας δείξει το τι 
πρέπει να γίνει για την αξιοποίηση 
των λουτρών. Η μελέτη θα πρέπει 
να είναι έτοιμη το αργότερο μέσα 
στο επόμενο δίμηνο προκειμένου 
να προλάβουμε την προθεσμία 
της 30ης Ιουνίου».
Οι δύο δήμοι δεν πρόκειται ασφα-
λώς να αναλάβουν οι ίδιοι τη λει-
τουργία των λουτρών. «Προφα-
νώς θα πάμε σε μία σύμβαση 
παραχώρησης σε έναν επενδυ-
τή ο οποίος θα αναλάβει όλο το 
κόστος ανακατασκευής των εγκα-
ταστάσεων και τη λειτουργία των 
λουτρών για κάποιες δεκαετίες», 
αναφέρει ο κ. Ζέρβας.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος σημείωσε ότι «τα λουτρά Θέρ-
μης εδώ και πολλά χρόνια έχουν 
απαξιωθεί και έχουν ερημώσει. 
Φυσικά όχι με ευθύνη της σημε-

Τα λουτρά παρουσιάζουν σήμερα εικόνα πλήρους εγκατάλειψης. 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ

Συνεργασία για την αξιοποίηση 
των Λουτρών Θέρμης

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 
των δήμων Θεσσαλονίκης 
και Θέρμης υπογράφεται με 

σκοπό την αξιοποίηση των Λουτρών 
Θέρμης. Φέτος συμπληρώνονται σχε-
δόν δεκατέσσερα χρόνια εγκατάλει-
ψης των Λουτρών καθώς για τελευταία 
φορά είχαν λειτουργήσει το 2009. 
Έκτοτε παραδόθηκαν στη φθορά του 
χρόνου, με τη σημερινή εικόνα τους να 
μη θυμίζει σε τίποτε το παλιό λαμπρό 
παρελθόν τους. Παρότι είναι γνωστά 
ως Λουτρά Θέρμης, καθώς βρίσκονται 
μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου 
Θέρμης, ιδιοκτησιακά ανήκουν στον 
δήμο Θεσσαλονίκης. 

Αν και δεν είναι ιδιοκτήτης των 
Λουτρών, ο δήμος Θέρμης δεν 
έπαψε ποτέ να εκδηλώνει το ενδι-
αφέρον του και να διατυπώνει 
προτάσεις για την αξιοποίησή 
τους. Ωστόσο, όλες οι προτάσεις οι 
οποίες είχαν γίνει κατά το παρελ-
θόν, δεν βρήκαν ανταπόκριση 
από προηγούμενες διοικήσεις 
του δήμου Θεσσαλονίκης. Το 
τελευταίο διάστημα υπάρχει μία 
κινητικότητα γύρω από το συγκε-
κριμένο θέμα, ενώ έγιναν και δύο 
συναντήσεις μεταξύ του δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου 
Ζέρβα και του δημάρχου Θέρμης 
Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Στις 
συναντήσεις αυτές συμφωνήθηκε 
να αναληφθούν κάποιες κοινές 
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«παράλληλα με την 

αναβάθμιση και τη λειτουργία 

των λουτρών θα μπορούσαν 

να αναπτυχθούν και άλλες 

δραστηριότητες στην περιοχή 

που αφορούν πρόνοια και 

τουρισμό, παρεμφερείς και 

συνοδές με τα λουτρά. Και να 

αναπτυχθεί μια πολύ μεγάλη 

οικονομική δραστηριότητα 

που θα αναβαθμίσει την 

περιοχή, αλλά και θα 

συνεισφέρει και σε επίπεδο 

απασχόλησης. Όλα αυτά θα 

τα δούμε μαζί με τον δήμο 

Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 

του μνημονίου συνεργασίας 

το οποίο πρόκειται να 

συνάψουμε».

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Συντονισμός δράσεων για την ανάδειξη 
της Γενοκτονίας

Στη συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχε 
και ο δήμος Θέρμης δια του δημάρχου 
Θεόδωρου Παπαδόπουλου, και του 
εκπαιδευτικού Γιάννη Αδαμίδη ειπώ-
θηκαν και αποφασίστηκαν δράσεις 
που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση 
πτυχών της ιστορίας που έχουν λησμο-
νηθεί. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης 
Παπαστεργίου δήλωσε ότι «ως ΚΕΔΕ 
έχουμε υποχρέωση να μην επιτρέψουμε 
την ιστορική λήθη. Τα 350.000 θύματα 
της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελλη-
νισμού ζητούν δικαίωση. Ενώνουμε 
τις δυνάμεις μας και 45 Δήμοι από όλη 
τη χώρα διοργανώνουμε το επόμε-
νο διάστημα εκδηλώσεις μνήμης και 
τιμής του Ποντιακού και Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού. Δεν ξεχνάμε. Ιστορία 
που δεν μνημονεύεται, λησμονιέται. 
Γενοκτονία που δεν αναγνωρίζεται, 
επαναλαμβάνεται».

Ο Β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης 
Κάρναβος που έχει οριστεί από το Δ.Σ. 
της ΚΕΔΕ ως συντονιστής για το σχέδιο 
δράσης, οργάνωσης και λειτουργίας 
του Δικτύου δήλωσε πως «θα κινητο-
ποιηθούμε με όλα μας τα μέσα, ώστε να 
αναγνωριστεί σε όλη την Γη η Γενοκτο-

νία των Ποντίων και στις 19 Μαΐου θα 
διασπείρουμε παντού το μήνυμα αυτό. 
Η Φλόγα της Μνήμης ας ανάψει σε όλο 
τον κόσμο που θα κρατάει ένα μικρό 
φαναράκι στα χέρια του. Είναι πολύ 
σημαντικό η νέα γενιά να μάθει τι έχει 
συμβεί. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει 
και κανείς δεν πρέπει να μην γνωρίζει. 
Οι δράσεις μας θα αφορούν συνέδρια, 
εκδηλώσεις, εκθέσεις και πολλά ακόμη 
τα οποία θα σχεδιάσουμε μαζί με τα 
μέλη του Δικτύου».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νος Ζέρβας δήλωσε ότι «εδώ στην Θεσ-
σαλονίκη, δεν υπάρχει κανείς που να μην 
έχει προσφυγικά γονίδια. Η αναγνώριση 
της Γενοκτονίας είναι χρέος ιστορικό, 
χρέος ανθρώπινο». Την υποστήριξη 
του στην προσπάθεια της ΚΕΔΕ, επέ-
δειξε και ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας ο 
οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι 

«η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
δεσμεύεται πως θα αποτελέσει τον 
καλύτερο συνεργάτη σε όποιον δήμο 
επιθυμήσει να διοργανώσει εκδηλώσεις 
μνήμης και τιμής της Γενοκτονίας των 
Ποντίων. Είναι ιστορική μας ευθύνη να 

συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
στην αποκατάσταση της αλήθειας. Το 
αισθανόμαστε και για την Μικρασιατική 
καταστροφή».

Ο Ά  αντιπρόεδρος της  ΚΕΔΕ, Λάζαρος 
Κυρίζογλου στον χαιρετισμό του επε-
σήμανε πως «Γενοκτονία θεωρείται 
όταν εξοντώνεται ένας λαός, όχι γιατί 
έκανε κάτι, αλλά για αυτό που ήταν». 
Τόνισε επίσης πως κάτι αντίστοιχο έγινε 
και στην Μικρασιατική καταστροφή.

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν 
υβριδικά ο γενικός διευθυντής της ΚΕΔΕ 
Γιάννης Καραγιάννης που υποστηρί-
ζει τις δράσεις  του Δικτύου, πολλοί 
δήμαρχοι της χώρας οι οποίοι τοποθε-
τήθηκαν από καρδιάς και έδειξαν πως 
η προσπάθεια της ΚΕΔΕ ήδη λαμβάνει 
διαστάσεις. Δήμοι, Περιφέρειες, αλλά 
και εκπρόσωποι διεθνών δικτύων όπως 
το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοί-
κησης Ευρώπης, εκδήλωσαν έμπρακτα 
το μεγάλο ενδιαφέρον τους για το νέο 
Αγώνα που δίνει ο Ελληνισμός μας και 
αφορά την αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Ποντίων.  

Την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας ως προς τη Γενοκτονία των 

Ποντίων, έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το Δίκτυο Πόλεων με Ποντιακές 

Κοινότητες, εκπρόσωποι των οποίων συμμετείχαν στη συνεδρίαση η 

οποία έγινε, έπειτα από πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 

στο τέλος Μαρτίου στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. 

ρινής διοίκησης του δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Υποβαθμίστηκε όλη η 
περιοχή και ένας πολύ σημαντικός 
πλουτοπαραγωγικός πόρος, μένει 
ανεκμετάλλευτος, σε μια περιοχή 
πολύ κοντά στην Θεσσαλονίκη, 
καθώς απέχουν μόλις είκοσι λεπτά 
από την πόλη. Ο δήμος Θέρμης 
πάντα έκανε προτάσεις προς τις 
εκάστοτε διοικήσεις του δήμου 
Θεσσαλονίκης για να προχωρή-
σει η αξιοποίηση των λουτρών. 
Δυστυχώς δεν ευοδώθηκαν αυτές 
μας οι προσπάθειες. Νομίζω ότι 
τώρα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες 
και με τη θετική στάση και θέληση 
για συνεργασία του σημερινού 
δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα 
έχουμε στόχο να προχωρήσουμε 
στην κατεύθυνση της αξιοποίη-
σης των λουτρών για το καλό και 
της περιοχής της Θέρμης και της 
πόλης της Θεσσαλονίκης». Ο κ. 
Παπαδόπουλος προσθέτει πως
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ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ 
Δήμου Θέρμης και ΑΠΘ

1. Η δημιουργία ενός σταθερού και 
μεθοδικού Πλαισίου Συνεργασίας 
μεταξύ Δήμου Θέρμης και ΑΠΘ, με 
στόχο την από κοινού ανάληψη πρω-
τοβουλιών ώστε να επιτευχθεί η 
διασύνδεση της έρευνας και των 
αποτελεσμάτων της με τις εφαρ-
μοζόμενες δημόσιες πολιτικές του 
Δήμου. Η καινοτομία ως πλαίσιο θα 
προέλθει μέσα από την ανταλλαγή 
πληροφοριών και δεδομένων των 
ερευνητικών ομάδων του ΑΠΘ και 
του Δήμου Θέρμης, σε θέματα κοινού 
αναπτυξιακού ενδιαφέροντος για την 
δημιουργία εταιρικών συνεργειών 
και σχέσεων.
2. Η υποστήριξη του Δήμου στην 
προετοιμασία Σχεδίων κλίμακας 
στο πλαίσιο της Προγραμματικής 
Περιόδου 2021 – 2027 στην προο-
πτική της πράσινης μετάβασης, της 
μείωσης του ανθρακικού αποτυπώ-
ματος και των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, με ενίσχυση των 
πολιτικών διαχείρισης του αστικού 
και περιαστικού περιβάλλοντος, 
προστασία των αστικών και φυσικών 
πόρων και ενεργειακή αξιοποίηση 
δυνητικών εναλλακτικών πηγών 
καθαρής ενέργειας, μέσω διάδοσης 

των αποτελεσμάτων της έρευνας και 
διάχυση της καινοτομίας.
3. Η αξιοποίηση εφαρμοσμένων 
ερευνητικών δράσεων και των απο-
τελεσμάτων τους για την ανάπτυξη 
καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων και 
υπηρεσιών στον Δήμο, με στόχο την 
ενίσχυση της «πράσινης ταυτότητας» 
των δημοτικών αστικών λειτουρ-
γιών και την ανάπτυξη καινοτόμων 
μεθόδων σε προϊόντα και υπηρεσίες 
στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 
Θέρμης.
Το πεδίο συνεργασίας αφορά τη χάρα-
ξη κοινών θέσεων σε αναπτυξιακά 
θέματα της ευρύτερης περιοχής του 
Δήμου Θέρμης για τη διαμόρφωση 
πράσινης ατζέντας προκλήσεων, για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου 
της κλιματικής αλλαγής και των επι-
πτώσεών της στο τοπικό επίπεδο, με 
προώθηση Σχεδίων Εφαρμοστικής 
Έρευνας και Καινοτομίας, μεταφορά 
Τεχνογνωσίας και σύνδεση της έρευ-
νας με την τοπική κοινωνία, σε 10 
θεματικά πεδία αστικής καινοτομίας 
που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής 
καθώς και τους στόχους της Ευρω-
παϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα θεματικά αυτά πεδία είναι:

1. Διοικητική Μεταρρύθμιση με 
Ψηφιακές Υπηρεσίες στον πολί-
τη, υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Ψηφιακής 
Δημοκρατίας.

2. Ανάπτυξη Αστικού Δομημένου 
Περιβάλλοντος, Υποδομών και 
Λειτουργιών, Ρυθμίσεις του 
Δημοσίου χώρου, Αστικές Ανα-
πλάσεις, Αναστροφή της Αστικής 
υποβάθμισης με τεχνικές και 
μεθόδους Πράσινης Ανάπτυξης.

3. Συστήματα Ενεργειακής Εξοικο-
νόμησης κτιρίων και Αστικών 
Λειτουργιών με αλλαγή των σχε-
διαστικών προτύπων ανάταξης 
του Δημόσιου χώρου και των 
λειτουργιών του.

4. Προστασία Οικοσυστημάτων, 
Βιοποικιλότητας, Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος, Διαχείριση 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και 
νέα μοντέλα ενεργητικής Πολι-
τικής Προστασίας σε ευαίσθητες 
περιοχές που απειλούνται από 
την κλιματική αλλαγή (θαλάσ-
σια ζώνη, φυσικοί χείμαρροι 
και λεκάνες κ.λπ.) με αξιοποίη-
ση νέων ψηφιακών μέσων και 
εργαλείων.

5. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα με 
αναδιοργάνωση κυκλοφορίας και 
ενίσχυση της διατροπικότητας, 
προώθηση καθαρών οχημάτων, 
καυσίμων και ηλεκτροκίνησης, 
συγκοινωνιακών συστημάτων, 
δικτύων και υποδομών.

6. Ανακύκλωση απορριμμάτων 
και ανακύκλωση αγροτικών και 
βιομηχανικών απορρίψεων και 
ενεργειακή Αξιοποίηση τους με 
παραγωγή Βιομάζας και άλλων 
ενεργειακών πόρων και προώ-
θηση ενεργειακών κοινοτήτων 
για την συμπαραγωγή ενέργειας.

7. Αναβάθμιση των δραστηριοτή-
των του πρωτογενή τομέα με 
εισαγωγή ψηφιακών μεθόδων 
GIS, εργαλείων και τεχνικών 
Γεωργίας ακριβείας και διάδο-
σή τους στην αγροτική ζώνη του 
Δήμου Θέρμης, σε συνεργασία 
και με την υποστήριξη από το 
Αγρόκτημα του ΑΠΘ.

8. Ανάδειξη με καινοτόμα μέσα των 
περιαστικών φυσικών πόρων 
και στοιχείων της περιοχής και 
ένταξή τους σε ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εναλλακτικού – οικο-
λογικού Τουρισμού.

9. Καταπολέμηση Ενεργειακής 
Φτώχειας με τη δημιουργία 
και προώθηση εναλλακτικών 
ενεργειακών πόρων δικτύων 
και συστημάτων και αξιοποίησή 

τους σε μοντέλα κοινωνικής και 
προσιτής κατοικίας.

10. Προώθηση πράσινων τεχνο-
λογιών, προτύπων και εργαλεί-
ων καινοτομίας για την στήριξη 
της Επιχειρηματικότητας, της 
Δημιουργικής Οικονομίας, της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης και καταπο-
λέμηση της Ανεργίας με ανάπτυξη 
θεσμών δια Βίου Μάθησης για την 
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων στα 
πεδία των πράσινων πολιτικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Στο πλαίσιο της υπογραφής του Μνη-
μονίου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος, αφού ευχαρίστη-
σε τον κ. Στυλιανίδη καθώς και όλους 
όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία 
του Μνημονίου Συνεργασίας τόνισε 
πως «ο Δήμος Θέρμης είναι ένας 
Δήμος με πολλά πλεονεκτήματα. 
Βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στο 
πολεοδομικό συγκρότημα, φιλοξενεί 
σημαντικούς φορείς όπως το Αγρό-
κτημα του ΑΠΘ, καθώς και άλλες 
Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστη-
μίου, το ΕΚΕΤΑ, την Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, το ΝΟΗΣΙΣ κ.ο.κ., 
αλλά και σημαντικές ιδιωτικές επι-
χειρήσεις. Παράλληλα είναι ο Δήμος 
με τη μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη 
την τελευταία δεκαετία και πλέον. Με 
το ΑΠΘ διατηρούμε εδώ και δεκαετίες 
στενή συνεργασία. Είναι το μεγαλύ-
τερο Πανεπιστήμιο της χώρας, με 
σπουδαίο ερευνητικό έργο το οποίο 
βοηθά την πόλη μας. Μέσω αυτού του 
Μνημονίου ο Δήμος μας επιδιώκει 
να παραμείνει ελκυστικός ως τόπος 
κατοικίας, αλλά και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, ευθυγραμμιζόμε-
νος με τις κατευθύνσεις τις οποίες 
έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στο πλαίσιο της Προγραμματικής 
Περιόδου 2021 – 2027. Στόχος μας 
είναι η διαμόρφωση μιας πράσινης 
ατζέντας για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής 
και των επιπτώσεών της στο τοπικό 
επίπεδο, καθώς και η ενίσχυση της 
«πράσινης ταυτότητας» των δημο-
τικών λειτουργιών και η ανάπτυξη 
καινοτόμων μεθόδων σε προϊόντα 
και υπηρεσίες».

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Ο αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 
Εκπαίδευσης, καθηγητής Ευστράτι-
ος Στυλιανίδης σημείωσε πως «το 
Μνημόνιο Συνεργασίας που συνυ-
πογράψαμε με τον Δήμαρχο Θέρμης 
κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, έναν 
πρωτοπόρο Δήμαρχο που υπηρετεί 
τον τόπο του με όραμα, κοινωνική 
και περιβαλλοντική ευαισθησία, 
σηματοδοτεί την απαρχή μιας στρα-
τηγικής συνεργασίας για το ΑΠΘ, 

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν την Πέμπτη 
3 Μαρτίου ο Δήμος Θέρμης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στην αίθουσα 

της Βιβλιοθήκης – Πινακοθήκης του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου 
Θέρμης, από τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, εκ μέρους 
του Δήμου και τον αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, 
καθηγητή Ευστράτιο Στυλιανίδη, εκ μέρους του ΑΠΘ. Σκοπός του Μνη-
μονίου είναι:

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ 
Στράτος Στυλιανίδης υπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας. 
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το Δήμο Θέρμης, αλλά και την πόλη 
της Θεσσαλονίκης γενικότερα. Με 
το Δήμο Θέρμης συνδημιουργούμε 
ένα μεθοδικό πλαίσιο συνεργασίας 
με στόχο την από κοινού ανάληψη 
πρωτοβουλιών. Θέλουμε να πετύ-
χουμε τη διασύνδεση της έρευνας 
και των αποτελεσμάτων της με τις 
εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτι-
κές του Δήμου. Την προετοιμασία 
σχεδίων κλίμακας κατά τη διάρκεια 

της Προγραμματικής Περιόδου 2021 
– 2027 στο πλαίσιο της πράσινης μετά-
βασης. Την ενίσχυση της ‘πράσινης 
ταυτότητας’ των Δημοτικών αστικών 
λειτουργιών, μέσω της ανάπτυξης 
καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων 
και υπηρεσιών. Το πεδίο συνεργασίας 
μας αφορά στη διαμόρφωση κοινών 
θέσεων σε αναπτυξιακά θέματα της 
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θέρ-
μης. Στη διαμόρφωση μιας πράσινης 

ατζέντας για την αντιμετώπιση των 
φαινόμενων της κλιματικής αλλαγής 
και των επιπτώσεών της στο τοπικό 
επίπεδο. Στην προώθηση Σχεδίων 
Εφαρμοστικής Έρευνας και Καινο-
τομίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας 
και σύνδεσης της έρευνας με την 
τοπική κοινωνία, σε 10 θεματικά πεδία 
αστικής καινοτομίας που καλύπτουν 
όλες τις σύγχρονες προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Στο επίκεντρο 

η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων από οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης μπορεί να αναβαθμίσει 
σημαντικά την οικονομία σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και 
την ποιότητα ζωής στον αστικό ιστό 
των πόλεων. Το ΑΠΘ επεκτείνει το 
αποτύπωμά του στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης και αλλάζει μέσω της έρευνας 
τη ζωή των πολιτών».  

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, με επικεφαλής τον πρύτανη, 
καθηγητή Νικόλαο Παπαϊωάννου, είχε 
στις 22 Φεβρουαρίου, στο γραφείο 
του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος. Τη συνάντηση η 
οποία έγινε έπειτα από αίτημα του 
ΑΠΘ, απασχόλησαν τα προβλήματα 
τα οποία αντιμετωπίζουν τα τμήματα 
της Σχολής Καλών Τεχνών και της Σχο-
λής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού τα οποία στεγάζονται στο 
παράρτημα του πανεπιστημίου, στην 
περιοχή της Θέρμης. Εκτός από τον 
πρύτανη, στη συνάντηση συμμετείχαν 
επίσης οι κοσμήτορες Στέλλα Λάββα, 
της Σχολής Καλών Τεχνών, Γεώργι-
ος Τζέτζης, της Σχολής Επιστημών 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 
Απόστολος Αποστολίδης, της Σχολής 

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος. 
Οι εκπρόσωποι του ΑΠΘ ζήτησαν τη 
βοήθεια του δήμου Θέρμης προκει-
μένου να λυθούν κάποια λειτουργικά 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν 
καθηγητές και φοιτητές των Τμημάτων 
που βρίσκονται στο παράρτημα του 
Ιδρύματος στη Θέρμη. Τα κυριότερα 
εξ αυτών αφορούν στην επάρκεια 
της υδροδότησης, την ενίσχυση του 
φωτισμού στην περιοχή, τη βελτίωση 
της διαγράμμισης στη διασταύρωση με 
το δρόμο Θέρμης - Χαριλάου, καθώς 
και την τοποθέτηση ενός δεύτερου 
στεγάστρου στη στάση της αστικής 
συγκοινωνίας. 
Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος διαβεβαίωσε τον πρύτανη 
και τους λοιπούς εκπροσώπους του 
ΑΠΘ ότι ο δήμος θα κάνει ό,τι είναι 

ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ 
ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ

Συνάντηση του δημάρχου 
Θέρμης με τον πρύτανη και 
κοσμήτορες του ΑΠΘ

Από την υπογραφή του μνημονίου (από αριστερά) Θ. Σαρακίνος, Ε. Λάππα, Θ. Παπαδόπουλος, 
Στρ. Στυλιανίδης, Στ. Αποστόλου, Χρ. Καλογήρου. 

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
και ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ Στράτος Στυλιανίδης 

δυνατόν για να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα. Όσον αφορά την υδροδότηση 
ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις έως ότου λυθεί ορι-
στικά το πρόβλημα με την ολοκλήρωση της υπό κατασκευή δεξαμενής στην 
περιοχή. Για το θέμα του φωτισμού ενημέρωσε ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη 
σχετική εργολαβία και παράλληλα ο δήμος θα μεριμνήσει για τη βελτίωση 
της διαγράμμισης καθώς και για την τοποθέτηση δεύτερου στεγάστρου στη 
στάση της αστικής συγκοινωνίας. 
«Ο δήμος Θέρμης βρίσκεται πάντα στο πλευρό του πανεπιστημίου το οποίο 
έχει πολλές εγκαταστάσεις στα διοικητικά όρια του δήμου και προσπαθεί, στο 
μέτρο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων του, να επιλύει τα προβλήματα 
τα οποία προκύπτουν. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις πρυτανικές αρχές, 
με τις οποίες έχουμε άριστη συνεργασία, τόσο σε ζητήματα αντιμετώπισης 
προβλημάτων καθημερινότητας, όσο και σε θέματα τα οποία αφορούν την 
περαιτέρω ανάπτυξη του πανεπιστημίου, στους χώρους τους οποίους διαθέτει 
στο δήμο Θέρμης». 

Από τη συνάντηση (από αριστερά) Γ. Τζέτζης, Απ. Αποστολίδης,  
Ν. Παπαϊωάννου, Θ. Παπαδόπουλος, Στ. Λάββα,  Θ. Σαρακίνος.



Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ8

ΚΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, 
ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Δεύτερη πατρίδα» 
για ουκρανούς πρόσφυγες 
το Μονοπήγαδο

Παράλληλα, με την έγκριση και τη 
συμπαράσταση του Δήμου Θέρμης, 
εξασφάλισαν μέσω του Δήμου, εθε-
λοντών και χορηγών, όλα τα αναγκαία 
για την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβί-
ωση των προσφυγικών οικογενειών. 
Από τη σίτιση και τον ρουχισμό, ως 
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
την ψυχολογική υποστήριξη, την 
απασχόληση των παιδιών στις δομές 
του Δήμου κ.ο.κ. Η επιλογή των προ-
σφύγων, κατά κύριο λόγο γυναίκες και 
μικρά παιδιά και κάποιοι ηλικιωμένοι, 
γίνεται με ευθύνη του Προξενείου της 
Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη. 
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος συνεχάρει 
τους κατοίκους του Μονοπήγαδου 
γι’ αυτήν τη σπουδαία πρωτοβουλία 
και τους διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος 
θα παράσχει κάθε δυνατή στήριξη, 
οικονομική, αλλά και μέσα από τις 
κοινωνικές δομές του και τις υπόλοι-

πες υπηρεσίες του. «Οι αντιδήμαρχοι 
Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και 
Κοινωνικής Προστασίας βρίσκονται 
σε συνεχή επαφή με τους εθελοντές - 
κατοίκους προκειμένου να καλύψουν 
τις ανάγκες που παρουσιάζονται. 
Είναι χρέος μας να βοηθήσουμε τους 
πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, την 
πατρίδα τους, εξ αιτίας του πολέμου. 
Όπως βοηθάμε, μέσα από τις κοινω-
νικές δομές και τις υπηρεσίες μας, 
εκατοντάδες πρόσφυγες τα τελευταία 
χρόνια οι οποίοι φιλοξενούνται σε 
δομές, στο Δήμο Θέρμης. Στηρίζουμε 
τους πρόσφυγες, συγχαίρουμε και 
στηρίζουμε τους κατοίκους του Μονο-
πήγαδου γι’ αυτήν την πρωτοβουλία 
τους και ευχόμαστε ο ξεριζωμός 
των προσφύγων της Ουκρανίας να 
είναι προσωρινός και σύντομα να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους».  

Σε μια πράξη υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής αλληλεγγύης 
προχώρησαν οι κάτοικοι του Μονοπήγαδου, του Δήμου Θέρμης 
στο οποίο φιλοξενούνται από τις αρχές Μαρτίου πρόσφυγες από 

τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, τα μέλη του οποίου, εξασφάλισαν 
στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ό,τι άλλο χρειάζονται 
οι οικογένειες των προσφύγων. Οι κάτοικοι του Μονοπήγαδου, πρό-
σφυγες και οι ίδιοι από τον Πόντο, δεν έμειναν ασυγκίνητοι στο δράμα 
το οποίο βιώνουν οι Ουκρανοί οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τις εστίες τους εξ αιτίας του πολέμου. Αμέσως μετά την έναρξη 
των πολεμικών επιχειρήσεων συγκρότησαν ομάδα εθελοντών η οποία 
ανέλαβε να εξασφαλίσει στέγη για τη φιλοξενία προσφύγων. Ήρθαν σε 
επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες κατοικιών οι οποίες δεν κατοικούνται το 
χειμώνα, οι οποίοι τις διέθεσαν δωρεάν για τη στέγαση των προσφύγων. 
Οι εθελοντές – κάτοικοι ανέλαβαν οι ίδιοι να ετοιμάσουν τις κατοικίες, 
καθώς και να κάνουν τις όποιες επισκευές κρίθηκαν αναγκαίες. 

Οι κάτοικοι προσέφεραν δωρεάν τις κατοικίες τους για τη 
φιλοξενία των προσφύγων

Ο δήμος Θέρμης στήριξε από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία 
των κατοίκων. 

Μητέρες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι είναι οι πρόσφυγες 
που φιλοξενούνται στο Μονοπήγαδο.

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου, έπειτα από πρωτοβουλία του αντιδημάρχου Παι-
δείας, Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς, Στέλιου Αποστόλου, πραγματοποιήθηκε στο Μονοπήγαδο συνάντηση 
εργασίας μεταξύ των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, 
εκπροσώπου του υπουργείου Παιδείας για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής 
ένταξης προσφύγων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
καθώς και εκπροσώπων τοπικών συλλόγων του Μονοπήγαδου. Η συνάντη-
ση έγινε στον φιλόξενο χώρο του λαογραφικού μουσείου και αφορούσε 
τη φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων στον οικισμό του Μονοπήγαδου, 
έπειτα από πρωτοβουλία των κατοίκων. Από πλευράς Δήμου στη συνάντη-
ση παρέστη ο αντιδήμαρχος κ. Αποστόλου, η διευθύντρια του τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής και Παρέμβαση, Χρυσή Κληματσούδα, η κοινωνική 
λειτουργός-συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας Μαρία Μορφίδου, καθώς 
και η ψυχολόγος του Κέντρου, Μαρία-Δέσποινα Ράφτη. Το υπουργείο 
Παιδείας για θέματα εκπαίδευσης προσφύγων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης 
Αν. Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από την Δόμνα Κωστογλίδου, ενώ 
οικοδεσπότες της συνάντησης ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μονοπήγαδου, Παναγιώτης Μπατατόλης, η αντιπρόεδρος, Κατερίνα Σίλερ 
και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων η Κική Μουρατίδου. 
Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και σύλλογοι δεσμεύτηκαν για ακόμη 
μεγαλύτερη διεύρυνση του δικτύου αλληλεγγύης, που ήδη αναπτύχθηκε 
μετά την πρωτοβουλία των κατοίκων του Μονοπήγαδου να φιλοξενήσουν 
τους πρόσφυγες. Επιπροσθέτως, ο Δήμος Θέρμης, διά του αντιδημάρχου 
κ. Αποστόλου και της διευθύντριας του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και 
Παρέμβασης κας Κληματσούδα, δεσμεύτηκε για τη δυνατότητα παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στους 
πρόσφυγες, καθώς επίσης και για ανάπτυξη συνεργασιών με έτερους 
κοινωνικούς φορείς, συλλόγους, επιχειρήσεις και εθελοντές, οι οποίοι 
δυνητικά μπορούν να συνεισφέρουν υπηρεσίες, αλλά και αγαθά στους 
πρόσφυγες. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Μόλις έγινε γνωστή η πρωτοβουλία 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Μονοπή-
γαδου να φιλοξενήσει Ουκρανούς 
πρόσφυγες σε κατοικίες, υπήρξε 
άμεση κινητοποίηση των κοινωνικών 
δομών του Δήμου Θέρμης. Έπειτα 
από κοινοποιήσεις στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, υπήρξαν πολλές 

δωρεές σε είδη πρώτης ανάγκης 
τόσο από πολίτες, όσο και από τοπι-
κές επιχειρήσεις. Ο Δήμος Θέρμης 
ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες 
που ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμής 
στο κάλεσμά του, καθώς και τις επι-
χειρήσεις ΚΥΑΝΑ, FARCOM, “Αφοί 
Γιαννιού”, AVALON, Φανή Μπλιούμη 
για την διάθεση προϊόντων και ειδών 
πρώτης ανάγκης.  
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Μία ελιά-μήνυμα 
ειρήνης και 
αλληλεγγύης

Μήνυμα Ειρήνης στέλνουν οι 
κάτοικοι του Μονοπήγαδου του 

Δήμου Θέρμης, μαζί με τους πρό-
σφυγες από την Ουκρανία οι οποίοι 
φιλοξενούνται στον οικισμό, μέσω 
της εθελοντικής δράσης αναδά-
σωσης η οποία πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 20 Μαρτίου. Ήταν μια 
πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Μονοπήγαδου και του τοπικού 
αθλητικού συλλόγου ΠΑΣ Κεραυνός, 
σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης 
και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κε-
ντρικής Μακεδονίας του Δασαρχείου 
Θεσσαλονίκης. 
Στην αναδάσωση η οποία έγινε σε 
δασική έκταση πλησίον του οικι-
σμού, συμμετείχαν δεκάδες άτομα, 
μεταξύ των οποίων και οι ουκρανοί 
πρόσφυγες. Το πρώτο δέντρο, μια 
ελιά, φύτεψαν παιδιά προσφύγων τα 
οποία φιλοξενούνται με τις οικογέ-
νειές τους στο Μονοπήγαδο, στέλνο-
ντας με τον τρόπο αυτόν ένα μήνυμα 
Ειρήνης, εκφράζοντας παράλληλα 
την ελπίδα για τον άμεσο τερματισμό 
του πολέμου. 
Στην αναδάσωση συμμετείχαν ο 
πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μονοπήγαδου Τάκης Μπατατόλης, οι 
αντιδήμαρχοι Οικονομικών Απόστο-
λος Τσολάκης, Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης, Πολιτισμού και Κοινωνικής 
Προστασίας Στέλιος Αποστόλου, 
Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κου-
γιουμτζίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΘ 
Γιώργος Αγγέλου, η διευθύντρια 

του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
και Παρέμβαση, Χρυσή Κληματσού-
δα, δημοτικοί σύμβουλοι κ.ά.  Πριν 
από την έναρξη της αναδάσωσης 
πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο στη 
μνήμη των θυμάτων του πολέμου 
στην Ουκρανία. Τα περίπου τριακό-
σια δέντρα τα οποία φυτεύτηκαν τα 
προσέφερε το Δασαρχείο Θεσσαλο-
νίκης ο δε Δήμος Θέρμης διέθεσε τα 
αναγκαία μηχανήματα και εργαλεία, 
ενώ το Κτήμα Περέκ προσέφερε 
διάφορα εδέσματα.  Λίγες μέρες μετά 
και συγκεκριμένα την 1η Απριλίου, 
κάποιοι ασυνείδητοι κατέστρεψαν 
ορισμένα από τα δέντρα τα οποία 
είχαν φυτευτεί.  «Φαίνεται πως αυτή 
η ωραία πρωτοβουλία ενόχλησε 
κάποιους ασυνείδητους οι οποίοι 
κατέστρεψαν μερικά από τα δέντρα 
που φυτέψαμε. Δεν ξέρω πως να 
χαρακτηρίσω αυτήν την ενέργεια. 
Εμείς, πάντως, θα φυτεύσουμε ξανά 
δέντρα σε αυτές τις θέσεις και θα 
φροντίσουμε ώστε να υπάρξει επι-
τήρηση της περιοχής με ηλεκτρονι-
κά μέσα. Παράλληλα, θα προβούμε 
άμεσα σε καταγγελία στις αρμόδιες 
αρχές ώστε να βρεθούν αυτός ή 
αυτοί που προέβησαν σε αυτήν 
την ενέργεια», δήλωσε ο πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τάκης 
Μπατατόλης. 

Ελληνόπουλα και 
ουκρανόπουλα όλα 
μαζί μια παρέα!

Η Αναστασία είναι ένα από τα προ-
σφυγόπουλα από την Ουκρανία που 
φιλοξενούνται στο Μονοπήγαδο. Στα 
μέσα Μαρτίου η Αναστασία είχε τα 
γενέθλιά της, έκλεινε τα έντεκα χρόνια 
της. Ως και πριν από έναν μήνα έκανε 
άλλα όνειρα, κάπως αλλιώς φαντα-
ζόταν αυτήν τη μέρα. Να τη γιορτάσει 
μαζί με όλη την οικογένειά της, με τους 
συμμαθητές της, με τους φίλους της, 
στο πατρικό της, στην Ουκρανία. Η 
ζωή, όμως, είχε άλλα σχέδια για εκεί-
νη, για τους γονείς της, για τους συμπα-
τριώτες της. Σχεδόν δύο εβδομάδες 
μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία η Αναστασία, μαζί με τη μητέρα 
της, φιλοξενείται στο Μονοπήγαδο.  
Σε ένα από τα σπίτια τα οποία παραχώ-
ρησαν δωρεάν κάτοικοι του χωριού, 
προκειμένου να μείνουν σε αυτά, για 
όσο χρόνο χρειαστεί, πρόσφυγες από 
τις εμπόλεμες περιοχές. Η φιλοξενία 
των κατοίκων είναι υποδειγματική. Με 
πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου και την υποστήριξη του δήμου 
Θέρμης, συλλόγων, επιχειρήσεων και 
ιδιωτών, έχει οργανωθεί μια τεράστια 
προσπάθεια, προκειμένου οι πρόσφυ-
γες να νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Η 
φιλοξενία δεν εξαντλείται μόνον στην 
εξασφάλιση στέγης και τροφής. Οι κά-
τοικοι του Μονοπήγαδου φροντίζουν 
να καλύψουν όλες τις καθημερινές 
ανάγκες, κυρίως των μικρών παιδιών. 
Έτσι, αφού εξασφάλισαν επαρκές 
δίκτυο ίντερνετ, με τη βοήθεια του 
δήμου, έδωσαν τη δυνατότητα στα 
προσφυγόπουλα να παρακολουθούν 
καθημερινά τα μαθήματά τους, τα 
οποία γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης, 

με μέριμνα του υπουργείου Παιδείας 
της Ουκρανίας. Παράλληλα, αναζη-
τήθηκαν λύσεις για την απογευματινή 
απασχόληση των παιδιών, μέσω των 
δημοτικών ή άλλων δομών και κοινω-
νικών οργανώσεων όπως η Άρσις. Από 
τις βασικές επιδιώξεις των κατοίκων 
του Μονοπήγαδου ήταν η ένταξη των 
προσφύγων στην καθημερινή ζωή 
του χωριού, ώστε να μην αισθανθούν 
απομονωμένοι. Στο πλαίσιο αυτό, στις 
16 Μαρτίου, στο Λαογραφικό Μουσείο 
του Μονοπήγαδου το οποίο στεγάζε-
ται στο παλιό σχολείο, οργανώθηκε 
γιορτή για τα γενέθλια της Αναστασί-
ας. Δεν τα γιόρτασε μόνο με τη μητέρα 
της και με τα υπόλοιπα προσφυγόπου-
λα και τους ενήλικες από την Ουκρα-
νία. Τα γιόρτασαν μαζί, όλα τα παιδιά 
του χωριού. Δέκα προσφυγόπουλα 
που είχαν φτάσει ως εκείνη τη μέρα 
στο χωριό, μαζί με τα έντεκα ελληνό-
πουλα που κατοικούν στο Μονοπήγα-
δο. Όπως αναφέρει η γραμματέας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μονοπήγαδου 
Κατερίνα Σύλερ «ήταν μια πολύ συγκι-
νητική στιγμή. Όλα τα παιδιά μαζί, μια 
παρέα! Ένα πάρτι γενεθλίων, βάλσαμο 
για τα προσφυγόπουλα που γέλασαν, 
χόρεψαν, έπαιξαν, διασκέδασαν με τον 
εξαιρετικό κλόουν Τιραμόλα, έφαγαν 
τούρτα και ξέχασαν για λίγες ώρες τον 
πόλεμο. Ξέχασαν πως ο μπαμπάς τους 
είναι στον πόλεμο».

Ελληνόπουλα και ουκρανόπουλα γιόρτασαν όλα 
μαζί τα γενέθλια της Αναστασίας. 

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των 
πολιτών καθώς και επιχειρήσεων 
στην πρόσκληση του Δήμου Θέρμης 
για συγκέντρωση ανθρωπιστικής 
βοήθειας για το δοκιμαζόμενο λαό 
της Ουκρανίας. Στις 23 Μαρτίου ο 
αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστα-
σίας Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης 
παρέδωσε ποσότητες ανθρωπιστικής 
βοήθειας περίπου 6,5 τόνων, στους 
εκπροσώπους της ουκρανικής πρε-
σβείας, στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. 
Επρόκειτο κατά κύριο λόγο για είδη 
πρώτης ανάγκης, φάρμακα, κλινοσκε-
πάσματα, ρούχα και τρόφιμα μακράς 
διάρκειας τα οποία συγκεντρώθηκαν 
με πρωτοβουλία της αντιδημαρχίας 
Πολιτικής Προστασίας, του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου και των υπολοί-

πων κοινωνικών δομών του Δήμου 
Θέρμης. Παράλληλα, ο δήμος, μέσω 
των ίδιων δομών, παρέχει κάθε 
υποστήριξη προς τους κατοίκους του 
Μονοπήγαδου οι οποίοι φιλοξενούν 
στα σπίτια τους δεκάδες ουκρανούς 
πρόσφυγες, γυναίκες, παιδιά και 
ηλικιωμένους. Με πρωτοβουλία της 
αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας 
και του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
συγκεντρώθηκαν, χάρη στις προ-
σφορές πολιτών και επιχειρήσεων, 
τρόφιμα, ρούχα, κλινοσκεπάσματα, 
είδη προσωπικής υγιεινής και παι-
χνίδια, τα οποία παραδίδονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα 
με την προσέλευση των προσφύγων. 
Συγχρόνως, ο Δήμος Θέρμης μερί-
μνησε για την ενίσχυση του δικτύου 

ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ανθρωπιστική βοήθεια 6,5 τόνους για την Ουκρανία

ίντερνετ προκειμένου οι πρόσφυγες 
να επικοινωνούν με τους δικούς 
τους στην Ουκρανία, αλλά και για να 
μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση 
τα προσφυγόπουλα.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασί-
ας Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης και 
η Εντεταλμένη Σύμβουλος, υπεύθυ-
νη του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Φανή Χατζηδημητρίου εξέφρασαν 
τις θερμές ευχαριστίες τους προς 
όλους τους πολίτες και τους επαγ-
γελματίες του Δήμου Θέρμης οι 
οποίοι για μια ακόμη φορά ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης 
προς τους συνανθρώπους μας που 
δοκιμάζονται.
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Σύστημα τηλεματικής παρακο-
λούθησης της πληρότητας των 
κάδων απορριμμάτων, έθεσε 
σε πιλοτική λειτουργία ο δήμος 

Θέρμης. Σκοπός είναι να επιτευχθεί 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της αποκομιδής των στερε-
ών αστικών αποβλήτων, μέσα από ένα 
έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της 
πληρότητας των κάδων το οποίο μπορεί 
να επιλύσει διάφορα προβλήματα όπως 
είναι η πρόληψη της υπερχείλισης των 
κάδων και ο ορθολογικός σχεδιασμός 
των δρομολογίων των απορριμματοφό-
ρων. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα 
για μείωση του κόστους αποκομιδής 
των απορριμμάτων, ιδιαιτέρως σε μια 
περίοδο κατά την οποία το κόστος έχει 
εκτιναχθεί εξ αιτίας της μεγάλης αύξησης 
στην τιμή των καυσίμων. 

Το σύστημα τηλεματικής παρακολούθη-
σης της πληρότητας κάδων απορριμμά-
των, το οποίο τοποθετήθηκε αρχικά σε 
κάδους οι οποίοι βρίσκονται σε κεντρικά 
σημεία οικισμών, έχει τη δυνατότητα 
να παρακολουθεί και να ενημερώνει σε 
πραγματικό χρόνο για το ποσοστό πλή-
ρωσης των κάδων απορριμμάτων. Περι-
λαμβάνει τηλεματική συσκευή η οποία 
τοποθετείται μέσα στους κάδους και 
μεταξύ άλλων διαθέτει αισθητήρες για 
τη μέτρηση του ποσοστού πληρότητάς 
τους καθώς και σύστημα επικοινωνίας 
για την αποστολή των δεδομένων στο 
λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας 
δεδομένων. Μέσω του συστήματος 
ενημερώνονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι 
σχετικά με το ποσοστό πληρότητας των 
κάδων και από το σύνολο της παρα-

γόμενης πληροφορίας θα δίνεται η 
δυνατότητα της βελτιστοποίησης των 
δρομολογίων των απορριμματοφόρων 
προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες 
στάσεις σε κάδους που δεν είναι γεμάτοι 
ή διαμορφώνονται επί τόπου έκτακτες 
διαδρομές ώστε να επιτυγχάνεται η 
ορθολογικότερη χρήση των οχημάτων 
μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα κάθε 
απορριμματοφόρου.

Το σύστημα τηλεματικής παρακολούθη-
σης της πληρότητας των κάδων απορ-
ριμμάτων αποτελείται από:

• Τηλεματικές συσκευές με  αισθητή-
ρες ο οποίες τοποθετούνται εντός 
των κάδων απορριμμάτων.

• Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για την 
επικοινωνία των τηλεματικών 
συσκευών με το λογισμικό ανάλυ-
σης και επεξεργασίας δεδομένων.

• Λογισμικό ανάλυσης και επεξεργα-
σίας δεδομένων συσκευών έξυπνων 
αισθητήρων με δυνατότητες πρό-
βλεψης πληρότητας κάδων και δρο-
μολόγησης απορριμματοφόρων.

• Mobile εφαρμογή για την ενημέ-
ρωση των οδηγών σε πραγματικό 
χρόνο σχετικά με τη βέλτιστη δια-
δρομή που μπορεί να ακολουθηθεί.

• Φορητές συσκευές (Tablets) εγκα-
τεστημένες στα απορριμματοφόρα 
ώστε να έχουν πρόσβαση οι οδηγοί 
στην εφαρμογή πλοήγησης.

• Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για την 
επικοινωνία των φορητών συσκευ-
ών (Tablets) των απορριμματοφό-
ρων με το σχετικό λογισμικό.

Η οικιακή κομποστοποίηση εντάσσεται σε μια σειρά 
πρωτοβουλιών του Δήμου Θέρμης για τη μείωση, 
διαχείριση αλλά και αξιοποίηση των οικιακών βιοαπο-

βλήτων όπως υπολείμματα λαχανικών και φρούτων, κομμένα 
χόρτα, φύλλα ξερά ή χλωρά, υπολείμματα καφέ, τσαγιού 
και τα φίλτρα τους, κοπριά από φυτοφάγα οικόσιτα πτηνά, 
τσόφλια από αυγά και ξηρούς καρπούς κ.λπ. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης το οποίο ξεκίνησε 
στο Δήμο Θέρμης από το 2010, η Διεύθυνση Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος απευθύνει έκκληση στους πολίτες που ήδη 
έχουν προμηθευτεί κάδους κομποστοποίησης, ώστε να προχω-
ρήσουν στη συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου 
ώστε να γίνει δυνατή η καταγραφή των αποτελεσμάτων, αλλά 
και τα ενδεχόμενα προβλήματα που ανέκυψαν από τη χρήση 
του κάδου που τους έχει παραχωρηθεί. Το ερωτηματολόγιο 
θα το βρείτε στο λινγκ  HYPERLINK «https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeIbkr06RlbSJoqFtU8St6BJC5kyi24aTb
CvF30nH3pAFtjGQ/viewform?usp=sf_link» \n _blankhttps://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIbkr06RlbSJoqFtU8
St6BJC5kyi24aTbCvF30nH3pAFtjGQ/viewform?usp=sf_link 

Η κοµποστοποίηση είναι ένας πολύ άµεσος και σηµαντικός 
τρόπος ανακύκλωσης. Πρόκειται για µια φυσική διαδικασία η 

οποία µετατρέπει τα οικιακά φυτικά απορρίμματα σε λίπασμα. 
Μια ουσία γνωστή ως κοµπόστ ή χούµους ή εδαφοβελτιωτικό. 
Το παραγόμενο κομπόστ λαμβάνεται έπειτα από 4 ως 6 μήνες, 
ανάλογα με τη χρήση του κάδου, τις καιρικές συνθήκες και την 
επιμέλεια που δείχνουν οι χρήστες. Το κοµπόστ είναι άοσμο 
και μαύρου ή σκούρου καφέ χρώματος και μοιάζει με χώμα. 
Όταν εξέρχεται από τον κάδο είναι συνήθως ανομοιογενές και 
συστήνεται να κοσκινίζεται, ώστε να απομακρυνθούν μικρά 
κομμάτια υλικού που δεν χωνεύτηκε. Τα κομματάκια αυτά τα 
βάζουμε ξανά μέσα στον κάδο. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε 
τη διαδικασία της κομποστοποίησης, μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε βελτιωτικά/ενισχυτικά, όπως ζεόλιθο ή ενεργούς 
μικροοργανισμούς που κυκλοφορούν στο εμπόριο. 

Η γνώμη όλων των πολιτών οι οποίοι συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα είναι πολύτιμη για την υπηρεσία καθώς με τη 
συμμετοχή τους συμβάλλουν έμπρακτα για τη συνέχιση του 
προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που στόχο έχει την 
αξιοποίηση και μείωση των βιoαποβλήτων που καταλήγουν 
στο Χ.Υ.Τ.Α (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). Οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέ-
ρωση σχετικά ή διευκρίνιση, μπορούν να απευθύνονται στο 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 478010

ΕΘΕΣΕ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

«Έξυπνοι» κάδοι για καλύτερη 
αποκομιδή των απορριμμάτων 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ερωτηματολόγιο 
για την οικιακή 
κομποστοποίηση 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Μέσω του έργου αυτού επιδιώκεται:

• Βελτιστοποίηση των διαδρομών 
των δρομολογίων των απορριμ-
ματοφόρων αξιοποιώντας τις πλη-
ροφορίες οι οποίες θα παρέχονται 
αναφορικά με την πληρότητα των 
κάδων σε πραγματικό χρόνο. Ειδι-
κότερα θα δίνεται η δυνατότητα 
ενημέρωσης των οδηγών μέσω 
tablets για το ποιες είναι οι απο-
τελεσματικές διαδρομές συλλογής  
των απορριμμάτων.

• Μείωση του κόστους των καυσίμων, 
της συντήρησης και της λειτουργί-
ας των οχημάτων λόγω βελτιστο-
ποίησης των  δρομολογίων των 
απορριμματοφόρων.

• Άμεση αποκομιδή ενός κάδου σε 
περίπτωση υπερπλήρωσής του.

• Δυνατότητα ορθολογικότερης γεω-
γραφικής κατανομής κάδων ανά-
λογα με τις ανάγκες ανά γειτονιά, 
περιοχή, δημοτικό διαμέρισμα και 
ρεύμα συλλογής αποβλήτων. 

• Δυνατότητα καλύτερης αξιοποίη-
σης του εργατικού δυναμικού της 
υπηρεσίας Καθαριότητας.

• Εφαρμογή καλών πρακτικών για 
μείωση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος του δήμου μέσω της 
μείωσης των εκπομπών CO2 από 
τα απορριμματοφόρα τα οποία θα 
ακολουθούν μικρότερες διαδρομές 
ανά δρομολόγιο.

• Δυνατότητα επεκτασιμότητας του 
συστήματος και σε άλλα ρεύματα 
αποβλήτων (βιοαπόβλητα, ανακυ-
κλώσιμα) καλύπτοντας σχεδόν όλα 
τα σημεία συλλογής.

«Πρώτη μας επιδίωξη με την τοποθέτη-
ση του συστήματος παρακολούθησης 
της πληρότητας των κάδων, είναι να 
προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσί-
ες στους δημότες μας. Μας δίνεται 
πλέον η δυνατότητα να γνωρίζουμε 
πότε θα πρέπει να αδειάσει ένας κάδος 
απορριμμάτων ώστε να μην βλέπουμε 
φαινόμενα υπερχείλισης των κάδων, 
με τα σκουπίδια να πετιούνται στο 
δρόμο. Παράλληλα, θα μπορέσουμε να 
αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τον 
ανθρώπινο δυναμικό μας καθώς και να 
επιτύχουμε και μείωση του κόστους 
καυσίμου που χρησιμοποιείται από τα 
απορριμματοφόρα», τονίζει ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Στ. Γκιζάρης 
κατά την τοποθέτηση της συσκευής στον κάδο 
απορριμμάτων. 

Η συσκευή η οποία τοποθετείται μέσα 
στον κάδο απορριμμάτων.
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ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΥΨΟΥΣ 2,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Συνάντηση δημάρχου Θέρμης 
με Στ. Πέτσα 

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για 
θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα, είχε στο γραφείο του στο 
υπουργείο, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Στη 

συνάντηση συζητήθηκαν θέματα τα οποία απασχολούν τον Δήμο Θέρμης 
και ειδικότερα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων έργων, αλλά και με την τεράστια επιβάρυνση του Δήμου 
εξ αιτίας της μεγάλης αύξησης του ενεργειακού κόστους. Ο κ. Παπα-
δόπουλος ζήτησε από τον κ. Πέτσα να εγκριθεί η χρηματοδότηση του 
έργου της κατασκευής ενός μεγάλου έργου ύδρευσης, προϋπολογισμού 
περίπου 2,7 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει περιλάβει ο Δήμος στο πρόγραμμα 
“Αντώνης Τρίτσης” και είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. 

Πρόκειται για μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες αφορούν συνολικά πέντε 
Κοινότητες του Δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούν 
σε ένα κομμάτι στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας των 
Βασιλικών, όπου θα αλλαχτεί επιπλέον, ολόκληρος ο κεντρικός αγω-
γός που ξεκινά από τη δεξαμενή, ο οποίος περνούσε μέσα από κάποιες 
ιδιοκτησίες. Στις Κοινότητες της Σουρωτής και της Αγίας Παρασκευής 
θα γίνει νέα γεώτρηση καθώς και δύο καινούργιοι αγωγοί οι οποίοι 
θα τροφοδοτούν τις περιοχές που βρίσκονται στα ψηλότερα σημεία 
των δύο Κοινοτήτων. Στο έργο προβλέπεται επίσης η κατασκευή ενός 
καινούργιου αγωγού στην Καρδία, καθώς και ενός εξωτερικού αγωγού 
ύδρευσης στο Σχολάρι. Ο κ. Πέτσας διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Θέρμης 
ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κινηθεί η διαδικασία για την ένταξη 
αυτού του έργου στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. 

Πέραν αυτού, ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε από τον υπουργό να εξεταστεί 
η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός ακόμη έργου του Δήμου Θέρμης 
το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, 
σε δημοτική έκταση 140 στρεμμάτων. Σκοπός αυτού του έργου είναι να 
καλυφτεί μέρος των ενεργειακών αναγκών της ΔΕΥΑΘ, προκειμένου να 
μειωθεί το ενεργειακό κόστος της επιχείρησης το οποίο τους τελευταίος 
μήνες έχει εκτιναχτεί λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.  

Στο νέο σχήμα του Παρατηρητη-
ρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης συμμετέχει εκ νέου 

ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος ως εκπρόσωπος της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Σύμφωνα με 
την απόφαση 164/09.03.2022 της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών το νέο σχήμα του Παρα-
τηρητηρίου διαμορφώνεται ως εξής:

• Κωνσταντίνος Παραθύρας Σύμβου-
λος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως 
πρόεδρος, με αναπληρώτρια την 
Νικολέτα Ρένεση, επίσης Σύμβουλο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

• Θεόδωρος Παπαδόπουλος, δήμαρ-
χος Θέρμης, ως εκπρόσωπος της 
ΚΕΔΕ με αναπληρωτή τον Δημήτριο 
Τσιαντή.

• Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, 
προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης Υπουργείου Εσωτερικών, 
με αναπληρώτρια την Παναγιώτα 
Αλειφέρη, προϊσταμένη του Τμή-
ματος Περιουσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών ΟΤΑ. 

• Ιουλία Αρμάγου, προϊσταμένη της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, με αναπληρωτή τον Γεώργιο 
Γιαννακόπουλο, υπάλληλο της ίδιας 
Διεύθυνσης.  

• Νικόλαος Χατζηεργάτης, προϊστά-
μενος της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείου 
Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον 
Παναγιώτη Καψή, υπάλληλο του 
Τμήματος Παρακολούθησης και Επε-
ξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Μαρία Νίκου, προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Οικονομικής και Ανα-
πτυξιακής Πολιτικής Υπουργείου 
Εσωτερικών, με αναπληρωτή το 
Φώτιο Κουτσιανά, προϊστάμενο 
του Τμήματος Επιχορηγήσεων ΟΤΑ 
της ίδιας Διεύθυνσης. 

• Κωνσταντίνος Ζαφειρίου, προϊστά-
μενος του Τμήματος Οικονομικής 
Διοίκησης και Προϋπολογισμού της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Στοιχείων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανα-

πληρωτή τον Γεώργιο Στεφανάκη, 
υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

• Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης, 
αναπληρωτής προϊστάμενος του 
Τμήματος Παρακολούθησης και 
Επεξεργασίας Οικονομικών στοι-
χείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, με αναπληρώτρια 
τη Σοφία Κηρολύτη, υπάλληλο του 
ίδιου Τμήματος.

• Χρήστος Τζώρτζης, προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, με ανα-
πληρώτρια την Παγώνα Χαρίτου, 
προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

• Ανδρέας Ποτολιός, προϊστάμενος 
του Τμήματος Ε ΄της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, με αναπληρώτρια την 
Ιωάννα Κουκοφίκη, υπάλληλο του 
ίδιου Τμήματος.

• Αγγελική Σκαφιδά, ως εμπειρογνώ-
μονα, με αναπληρώτρια τη Γεωργία 
Παπανικολοπούλου, υπάλληλο του 
Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης 
και Προϋπολογισμού της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

• Ανδρέας Κατσαρός, ως εκπρόσω-
πο του Υπουργείου Οικονομικών, 
με αναπληρώτρια τη Στεφανία 
Σταυροπούλου, προϊσταμένη Β΄ 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Δημοσιονομικών Στοιχείων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Ιωάννης Μουράτογλου, ως εκπρό-
σωπο της ΚΕΔΕ με αναπληρωτή το 
Νικόλαο Μελετίου. 

• Γρηγόρης Κωνσταντέλος , ως 
εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, με ανα-
πληρωτή τον Νικόλαο Χιωτάκη.

• Χρήστο Μιχαλάκη, ως εκπρόσω-
πο της ΕΝΠΕ, με αναπληρωτή τον 
Χρήστο Δούρο.

• Γιάννη Γιώργο, ως εκπρόσωπο της 
ΕΝΠΕ, με αναπληρωτή τον Γιώργο 
Βλάχο. 

• Απόστολο Κατσιφάρα, ως εκπρό-
σωπο της ΕΝΠΕ, με αναπληρωτή 
τον Παύλο Μπαριτάκη.  

Συμμετέχει εκ νέου στο 
Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας ΟΤΑ ο δήμαρχος Θέρμης
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Επίσκεψη σπουδαστών 
της Σχολής Ξεναγών 
Θεσσαλονίκης στο Λιβάδι

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 επι-

σκέφτηκε το Λιβάδι μια μεγάλη ομάδα 

σπουδαστών της Σχολής Ξεναγών Θεσσα-

λονίκης, του υπουργείου Πολιτισμού. Η επίσκεψη 

ήταν προγραμματισμένη και προέβλεπε υποδοχή 

και ξενάγηση των επισκεπτών στον οικισμό και 

ιδιαίτερα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου,, 

περιήγηση στον οικισμό και πεζοπορία στα εξω-

κλήσια της «Φτέρης». 

Ως γνωστό, η αρχιτεκτονική δομή και η αγιογράφη-

ση του ιστορικού μνημείου παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τους επισκέπτες που ασχολούνται 

με την Τέχνη, και ιδιαίτερα με τη θρησκευτική 

τέχνη των περασμένων αιώνων. 

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτρης Γουδήρας 

και ο αντιπρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 

Λειβαδιωτών Ανέστης Μούμκας υποδέχτηκαν 

και ξενάγησαν τους επισκέπτες στον οικισμό και 

στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Κατόπιν ακο-

λούθησαν όλοι μαζί τη διαδρομή του μονοπατιού 

«Θρησκευτικής Περιήγησης» και επισκέφτηκαν τα 

εξωκλήσια της Αγίας Παρασκευής και της Παναγίας. 

Μετά την επιστροφή ακολούθησε γεύμα με τη 

συνοδεία παραδοσιακής μουσικής στο Κοινοτικό 

Καφενείο «Τα Πλατάνια». Τα συναισθήματα των 

επισκεπτών ήταν μοναδικά. Οι επισκέπτες θαύ-

μασαν τη μοναδικότητα της αγιογράφησης του 

ναού, η οποία περιλαμβάνει σπάνια θέματα και 

διατηρείται ακόμη σε καλή κατάσταση. 

Σε αυτά οι καλλιτέχνες ζωγράφοι της εποχής των 

αρχών του 19ου αιώνα απεικονίζουν παραδείσια 

άνθη και γιρλάντες, παράδοξα ζώα και πτηνά και 

στο υπερώο του ναού, στον γυναικωνίτη, τους δυο 

δράκοντες, των οποίων η απεικόνιση προκαλεί 

πολλά ερωτηματικά. Είχαν την ευκαιρία όμως, να 

γνωρίσουν και να απολαύσουν και την ομορφιά 

της ρυμοτομίας του χωριού με τα καλντερίμια και 

τα διώροφα παλαιά και νεότερα λίθινα κτίρια και 

φυσικά τη μοναδική ομορφιά του φυσικού περι-

βάλλοντος του Λιβαδίου. 

Η πανδημία του κορωνοϊού που ξεκίνησε 
από τις αρχές του 2020 και εξακολου-
θεί να υφίσταται μέχρι σήμερα, είχε ως 
αποτέλεσμα αφενός την αναστολή λει-

τουργίας των δράσεων των Συλλόγων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
και αφετέρου την αύξηση των δαπανών τους για 
την ασφάλεια και υγιεινή των μελών τους και των 
χώρων που λειτουργούν (απολυμάνσεις, rapid test, 
ατομικά μέσα προστασίας κ.λπ.). Με στόχο τον 
περιορισμό της διασποράς της Covid-19, οι Σύλλογοι 
σε συνεργασία με τον δήμο Θέρμης προσπαθούν 
να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας σε 
όλες τις εκδηλώσεις τους και τα κατά περίπτωση 
υγειονομικά πρωτόκολλα για την συμμετοχή τους 
σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Η παύση της λειτουργίας τους για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα μείωσε σε μεγάλο ποσοστό τα έσοδά 
τους από συνδρομές και σε συνδυασμό με την 
υποχρεωτικότητα τήρησης των μέτρων ασφαλείας 
και προστασίας από τον κορωνοϊό που αύξησε τις 
δαπάνες τους, έχουν οδηγήσει τους Συλλόγους σε 
απόγνωση και  αδυναμία να καλύψουν τις δαπάνες 
που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών 
τους.
Ο δήμος Θέρμης και το δημοτικό συμβούλιο, συμ-
βάλλοντας και ενισχύοντας την προσπάθεια των 
Συλλόγων που αποτελούν τους πυρήνες πολιτισμού, 
αθλητισμού, πνευματικής και θρησκευτικής ανά-
πτυξης στον τόπο και προκειμένου να συνεχίσουν 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους δημότες και 
να προσφέρουν στην ανάδειξη και διατήρηση της 
ελληνικής παιδείας και παράδοσης, αποφάσισε να 
επιχορηγήσει όλους τους ενεργούς πολιτιστικούς 
και αθλητικούς συλλόγους του δήμου, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: Σύλλογος Βλάχων Θέρμης 
Τριαδίου «Ο Άγιος Νικόλαος», Χορευτικός Όμιλος 
Θέρμης, Σωματείο «Παναγία Σουμελά Θέρμης», 
Σύλλογος Αυληαννητών Θέρμης, Σύλλογος Γηγενών 
Μακεδόνων Θέρμης
Σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, 
Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παράδοσης, Σύλλογος 
Σερραίων Κατοίκων Δήμου Θέρμης, Πολιτιστικός 
Σύλλογος «Ο Άγιος Γεώργιος», Καλλιτεχνικός Μορ-
φωτικός Σύλλογος Ν. Ραιδεστού «Βισάνθη»
Λαογραφικός Σύλλογος «Αρετσού», Θεατρική 
Ομάδα Βασιλικών, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Ταγαράδων, Λαογραφικός Χορευτικός 
Σύλλογος Βασιλικών
Πολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Περιστεράς, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. 
Παρασκευής, Πολιτιστικός Σύλλογος Σουρωτής 
«Η Πηγή», 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Αντωνίου «Παναγία 
Σουμελά», Πολιτιστικός Σύλλογος Μονοπηγάδου, 
Εκπολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Λακκιάς
Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου, Παραδοσιακός 
Χορευτικός Όμιλος Τριλόφου  «Ζουμπάτ», Σύλλο-
γος Πολιτισμού και Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου, 
Σύλλογος “ΑΝΕΒΖΗΓΟΣ ΑΡΟΘΥΜΙΑ” Κ. Σχολαρίου, 
Σύλλογος Γυναικών Καρδίας
Σύλλογος Γυναικών Τριλόφου, Σύλλογος Γυναικών 
Περιστεράς, Νεολαία Αγίου Αντωνίου, Σύλλογος 
“Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης”, Έσπερος ΘΕΡΜΗΣ, 
Ένωση Σκακιστών Δήμου Θέρμης, Λέσχη Φίλων 
Κυνηγών Δήμου Θέρμης και Περιχώρων, Αθλητικός 
Σύλλογος Θερμαϊκός Θέρμης, Βετεράνοι Δήμου 
Θέρμης, Αθλητικός Γυμναστικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Σπάρτακος, Αθλητικό Φυτώριο Άδωνις,
Αθλητική Γυμναστική Ένωση Θέρμης ‘Η ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ’, Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος «Ατρόμητος 

Τριαδίου», Αθλητικός Όμιλος Θερμαίος, Αθλητικός 
Σύλλογος Αθλητική Δύναμη TAEKWONDO, Σκο-
πευτικός Όμιλος Πρακτικής Σκοποβολής «Λευκός 
Πύργος», Taekwondo Club 109 Θέρμης, Αθλητικός 
Σύλλογος «Αμφιτρίτη»
Κ. Αθλητικό Σωματείο (Κ.Α.Σ)  Ν. Ραιδεστού, Λέσχη 
Μοτοσικλετιστών Θέρμης,
Αθλητικό Σωματείο «Αστήρ» Ν. Ραιδεστού, Αθλητικός 
Μορφωτικός Σύλλογος «Αναγέννηση»  Ν. Ρυσίου, 
Αθλητικός Σύλλογος “ Ηρακλής” Θέρμης (Ν. Ρύσιο),
Αθλητικό Σωματείο «Θρίαμβος» Ταγαράδων, Μορ-
φωτικός Αθλητικός Σύλλογος «Ατρόμητος Αγίου 
Αντωνίου», Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος 
«Ατρόμητος Αγ. Παρασκευής», Γ.Α.Σ Βασιλικών, 
Ποδοσφαιρική Ομάδα «Αετός» Βασιλικών», Mars 
Βασιλικών Taekwodo, Δόξα Λακκιάς (Λακκιάς), 
Μορφωτικός Γυμναστικός Σύλλογος «Ορφέας» 
Σουρωτής + Αθλητικός, ΑΣ Taekwodo Μίκρας, 
Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Δόξα Τριλόφου, 
Ποδοσφαιρικό Σωματείο Α.Ο. Καρδίας, Αθλητικό 
Ποδοσφαιρικό Σωματείο «Ατρόμητος» Πλαγιαρίου, 
Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος  «Αστέρας» Πλα-
γιαρίου, Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ορφέ-
ας» Πλαγιαρίου, Α.Μ.Ο «Απόλλων» Κ. Σχολαρίου, 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου  mikras f.c.,
Κεραυνός Μονοπηγάδου, Ενορία Αγίου Ανδρέα 
Περιστεράς, Ενορία Αγίου Δημητρίου Λακκιάς, 
Ενορία Αγίου Αθανασίου Λιβαδίου

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων μπορούν να 
επικοινωνούν με την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου 
στο τηλέφωνο 2310478036 και 2310478010 με την κ. 
Χατζηγεωργιάδου και θα πρέπει να προσκομίσουν 
τα παρακάτω δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 
31/07/2022:

1. Πρόσφατο θεωρημένο από το Πρωτοδικείο 
καταστατικό του συλλόγου

2. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022
3. Απολογισμός οικονομικού έτους 2021
4. Απολογισμός του σωματείου - συλλόγου με το 

ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2021 *
5. Αποδεικτικό από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας για υποβολή των παρακάτω: 
α) προϋπολογισμός 2022, β) απολογισμός οικονο-
μικής ενίσχυσης 2021(αν υπάρχει) και γ) συνολικός 
απολογισμός 2021

6. Πρακτικό συνεδρίασης για τη συγκρότησης του 
Δ.Σ. του σωματείου – συλλόγου

7. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοι-
χείων δαπανών επιχορηγήσεων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(άρθρο 16 του Ν.4305/2014), για Συλλόγους – 
Σωματεία που επιχορηγήθηκαν με ποσό άνω των 
3.000 € (*προθεσμία ανάρτησης στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι 28/2/2022)*

8. Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. σωματείου – 
συλλόγου για την αποδοχή ποσού και ορισμός 
υπευθύνου για την παραλαβή του ποσού της 
επιχορήγησης

9. 9. Υπεύθυνη δήλωση για σωματεία – συλλόγους 
που δεν έχουν πάρει επιχορήγηση για το έτος 
2021*

10. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σωματείου 
– συλλόγου (ΙΒΑΝ)

11. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 
* Τα 4,7 και 9 κατά περίπτωση

ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ 
ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Οικονομική ενίσχυση των Συλλόγων 
από το δήμο Θέρμης 
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Οικοδομική έκρηξη στην επέκταση της Θέρμης

Ένα ολόκληρο… χωριό, 
εκτιμάται ότι μετακόμι-
σε στη Θέρμη την τελευ-

ταία διετία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης 
της περιοχής είναι έντονοι, ενώ 
ραγδαία είναι και η οικοδομική 
δραστηριότητα που παρατηρεί-
ται το τελευταίο διάστημα, με 
τις νέες οικοδομικές άδειες που 
εκδόθηκαν το 2020 και το 2021 
να ξεπερνούν τις 220. Σύμφωνα 
με αιρετούς και επαγγελματίες η 
περιοχή ενδείκνυται για την ανέ-
γερση νέων διαμερισμάτων και 
συγκροτημάτων με εκείνους που 
επιλέγουν να αποκτήσουν κάποιο 
ακίνητο εκεί να είναι κυρίως νέοι 
οικογενειάρχες. Οι ειδικοί εκτι-
μούν πως η Θέρμη είναι η μοναδική 
περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης 
όπου παρατηρείται τέτοιου μεγέ-
θους ανοικοδόμηση, εξηγώντας 
πως το φαινόμενο οφείλεται σε 
συγκεκριμένους παράγοντες.

Οι ίδιοι εξηγούν στη «ΜτΚ» πως οι 
παράγοντες για την έντονη ανοικο-
δόμηση της περιοχής είναι αρκετοί. 
Αρχικά, η ίδια η περιοχή είναι η μονα-
δική στην ανατολική πλευρά του 
νομού με αρκετά άδεια οικόπεδα και 
πολεοδομημένες εκτάσεις. «Υπάρ-
χουν τεράστια οικόπεδα, τα οποία 
βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης, 
με έτοιμες οικοδομικές άδειες», 
αναφέρει συγκεκριμένος εργολά-
βος και συμπληρώνει πως «η περι-
οχή ξεκίνησε να οικοδομείται πριν 
από την οικονομική κρίση. Ωστόσο, 
επειδή την περίοδο της κρίσης και 
των μνημονίων η οικοδομική δρα-
στηριότητα ήταν μηδενική, πολλές 
επιχειρήσεις χρεοκόπησαν και οι 
τράπεζες δεν δανειοδοτούσαν, η 
δραστηριότητα στη Θέρμη έμεινε 
στη μέση. Δεδομένης της μεγάλης 
ζήτησης που υπάρχει για νέα ακίνητα, 
ξεκίνησε ξανά» συμπληρώνει ο ίδιος 
εργολάβος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από 
την Πολεοδομία Θέρμης το 2020 
εκδόθηκαν 82 οικοδομικές άδειες, 
ενώ ένα χρόνο μετά, δηλαδή το 2021 
εκδόθηκαν 139, δηλαδή 57 περισ-
σότερες. Μάλιστα, υπολογίζεται 
πως τα 2/3 των νέων οικοδομικών 
αδειών που εκδόθηκαν αφορούν 
την περιοχή της Επέκτασης Θέρμης.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;
«Πριν την οικονομική κρίση χτίζαμε 
με μεγάλη ένταση στην περιοχή. Η 
ίδια ένταση υπάρχει και σήμερα σχε-
δόν δώδεκα χρόνια μετά. Η Θέρμη 
βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο, 
ενσωματώνεται σταδιακά στο πολεο-
δομικό συγκρότημα, απέχει μόλις λίγα 
λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονί-
κης και παράλληλα η δημοτική αρχή 
έχει βελτιώσει τις εγκαταστάσεις, τις 
υποδομές και την ποιότητα ζωής των 
πολιτών», εξηγεί ιδιοκτήτης κατασκευ-
αστικής εταιρείας που το τελευταίο 
διάστημα «σηκώνει» κυρίως συγκρο-
τήματα μεζονετών. Σε ό,τι αφορά τα 
ακίνητα που ανεγείρονται πρόκειται 
κυρίως για διώροφες μεζονέτες ή 
διαμερίσματα μεσαίου μεγέθους 
σε συγκροτήματα. «Την τελευταία 
δεκαετία δεν χτίστηκε τίποτα. Η ανά-
γκη για νέα ακίνητα παραμένει. Το 
προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχαν 
χρήματα ωστόσο. Τώρα που βελτιώ-
θηκε λίγο η οικονομική κατάσταση 
των μεσαίων οικονομικά στρωμάτων 
ξεκίνησε να κινείται η αγοραπωλησία 
των ακινήτων» εξηγεί ο ίδιος ιδιο-
κτήτης κατασκευαστικής εταιρίας, ο 
οποίος τονίζει πως σε αυτό συνέβαλε 
ότι «άνοιξε ελαφρώς η κάνουλα της 
χρηματοδότησης των τραπεζών και 
η χορήγηση στεγαστικών δανείων».
«Τα τελευταία δυο χρόνια εκτιμάται ότι 
ο πληθυσμός της Θέρμης αυξήθηκε 
κατά 3.000 κατοίκους περίπου» ανα-
φέρει από την πλευρά του ο πρόεδρος 
της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων 
δήμου Θέρμης, Ευστάθιος Πιστέλας. 
«Η περιοχή μας αναπτύσσεται ραγδαία 
τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να αναπτυχθούν πέραν 
της κεντρικής και νέες αγορές στην 
περιοχή της Επέκτασης. Θα δημιουρ-
γηθούν κι άλλες επιχειρήσεις» εκτιμά 
ο κ. Πιστέλας, συμπληρώνοντας πως 
οι νέες επιχειρήσεις που δημιουργού-
νται στην Θέρμη αφορούν κυρίως 
εστίαση και ψυχαγωγία και παροχή 
υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον ίδιο η 
περιοχή διαθέτει περίπου 400 επιχει-
ρήσεις, είτε αυτές είναι εμπορικές είτε 
είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Για «οικοδομική καταιγίδα» κάνει λόγο 
από την πλευρά του, ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
και συμπληρώνει πως πρόκειται για 
κάτι το «πρωτόγνωρο». «Υπολογίζεται 
πως μόνο για την περασμένη χρονιά, 
το 2021 οι νέες οικοδομικές άδειες 
που εκδόθηκαν από την πολεοδομία 
αφορούν περίπου 800 διαμερίσμα-
τα. Η Θέρμη αποκτά νέο πληθυσμό, 
κυρίως νεαρές οικογένειες» λέει ο 
κ. Παπαδόπουλος. Για τον ίδιο, στην 
περιοχή της Θέρμης αναμένεται να 
υπάρξει αύξηση πληθυσμού στην νέα 
απογραφή σε σχέση με το 2011, ενώ 
στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες οι 
αριθμοί αναμένεται να παραμείνουν 
οι ίδιοι. Ο κ. Παπαδόπουλος σημει-
ώνει πως η έντονη ανοικοδόμηση 
μετρά ήδη δύο χρόνια.Η παραπάνω 
δραστηριότητα ωστόσο, που περι-
γράφει τόσο ο δήμαρχος όσο και οι 
επαγγελματίες του χώρου σηματοδο-
τεί την έναρξη ενός αγώνα δρόμου 
από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για την δημιουργία νέων υποδομών, 
σχολείων κ.τ.λ. προκειμένου η ανά-
πτυξη να είναι ισόρροπη.

Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
Για τη μοναδική περιοχή της Θεσσα-
λονίκης όπου συναντάται τέτοιου 
μεγέθους οικοδομική δραστηριότητα 
κάνει λόγο από την πλευρά του ο 
πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τιμών 
και Εκτίμησης Ακινήτων, Κώστας 
Γεωργάκος. Κατά τον ίδιο, η δρα-
στηριότητα στη Θέρμη ξεκίνησε το 
2017-2018. «Πρόκειται για ακίνητα τα 
οποία θα λέγαμε πως απευθύνονται 
στις μεσαίες οικονομικά ομάδες του 
πληθυσμού, δηλαδή γιατρούς, καθη-
γητές Πανεπιστημίων, επιχειρηματίες. 
Δύσκολα βρίσκει κανείς ακίνητο στην 
Θέρμη κάτω των 180.000 ευρώ. Το 
ενδιαφέρον των αγοραστών εστιάζε-
ται στην αγορά κάποιου ακινήτου και 
όχι στην μίσθωσή του, ενώ οι περισ-
σότεροι αναζητούν διαμερίσματα και 
όχι μεζονέτες» λέει. Ο κ. Γεωργάκος 
συμπληρώνει πως η «έκρηξη» αυτή 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει οφεί-
λεται και στο γεγονός ότι εργολάβοι 
που την περίοδο της κρίσης χρεοκόπη-
σαν, «ξαναμπήκαν» στο παιχνίδι, ενώ 
τα τελευταία χρόνια επέστρεψε και 
η… αντιπαροχή, η μέθοδος δόμησης 
που στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε 
έντονα την μεταπολεμική περίοδο. 
Ωστόσο, ο κ. Γεωργάκος εκτιμά ότι η 
«περιοχή έχει πλέον κορεστεί, φτά-
σαμε στην κορυφή και πλέον η ανοι-
κοδόμηση θα ξεκινήσει αντίστροφη 
πορεία» καταλήγει ο πρόεδρος του 
Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτίμησης 
Ακινήτων.  
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διαμερίσματα με πρόσβαση σε χρηματοδοτικά 
εργαλεία όπως το «Εξοικονομώ» ή και άλλα.

Στη συνέχεια, τα ακίνητα αυτά θα προσφερθούν 
σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, η επιλογή των 
οποίων θα γίνεται μέσω των κοινωνικών δομών 
των Δήμων. Για το διάστημα που τα σπίτια θα 
ανακαινιστούν και θα είναι παραχωρημένα στη 
ΜΑΘ για να αξιοποιηθούν ως κοινωνική κατοικία, 
οι ιδιοκτήτες θα εισπράττουν ένα πολύ χαμηλό 
και εγγυημένο για όλη τη διάρκεια της παραχώ-
ρησης μίσθωμα και στο τέλος θα παίρνουν το 
σπίτι πλήρως ανακαινισμένο.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Θέρμης δήλωσαν 
ότι ο Δήμος είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε 
αυτό το πρόγραμμα και επιπλέον είναι έτοιμος να 
στηρίξει τους ωφελούμενους του προγράμματος 
μέσα από το δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών 

του. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τα όποια δικά του 
ακίνητα τα οποία μπορεί να διαθέσει για ένταξη 
στο πρόγραμμα, θα αναζητήσει και αναξιοποίητα 
ιδιωτικά ακίνητα προκειμένου να ενταχθούν 
στη «δεξαμενή» κοινωνικών κατοικιών. 

Στη συνάντηση, από πλευράς Δήμου Θέρμης συμ-
μετείχαν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής 
Προστασίας, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς Στέλιος Αποστόλου, η γενική γραμ-
ματέας Εύη Λάππα και η προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Χρύσα 
Κληματσούδα και εκ μέρους της ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ, 
η διευθύνουσα σύμβουλος Αγγελική Κανούλα, 
ο γενικός διευθυντής Λάζαρος Παναγιωτίδης, η 
υπεύθυνη Διαχείρισης Προγραμμάτων Μέριτς 
Όζγκουνες και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωακείμ Κανδυλιάρης. 

Η χρονιά που μας πέρασε 
σηματοδοτεί την έναρξη 
μιας νέας εποχής, η οποία 
χαρακτηρίζεται από υβρι-

δικά μοντέλα εργασίας, αναθεώρηση 
των προτεραιοτήτων και κριτηρίων 

σε ό,τι αφορά την επιλογή κατοικί-
ας αλλά και γενικότερα του τρό-
που ζωής. Σύμφωνα με τον Δείκτη 
Τιμών του Spitogatos (SPI), μεγάλες 
αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης και 
πώλησης καταγράφονται σε Θεσσα-

λονίκη και Αθήνα, με το ενδιαφέρον 
των υποψήφιων ενοικιαστών και 
αγοραστών να φαίνεται ότι αυξά-
νεται σε περιοχές εκτός κέντρου. 
Ειδικότερα, για τη Θεσσαλονίκη, 
σημαντικές αυξήσεις στις ζητούμε-
νες τιμές πώλησης εμφανίζουν οι 
περιοχές της Μενεμένης (+20,5%), 
της Θέρμης (20%), τα Καλλίνδοια 
του δήμου Λαγκαδά (16,5%), τους 
Αμπελόκηπους (15,7%), τον Εύοσμο 
(12,5%) και την περιοχή του Βαρδά-
ρη-Λαχανόκηπων (12,4%). 
Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις ζητού-
μενες τιμές πώλησης κατοικιών στη 
Θεσσαλονίκη παρατηρούνται στην 
Καλλιθέα (-11,8%), τη Χαλκηδόνα 
(-8,8%), το Λαγκαδά (-2,3%) αλλά 
και την περιοχή Σφαγεία – Ιχθυό-
σκαλα (-0,8%). Αντίστοιχα, οι πιο 
αξιοσημείωτες μειώσεις ζητούμε-
νων τιμών ενοικίασης κατοικιών 
στη Θεσσαλονική σημειώθηκαν 
στο Λαγκαδά (-12%) στις Συκιές 
(-6%), στην περιοχή Βαρδάρης - 
Λαχανόκηποι (-4%), στη Ξηροκρήνη 
- Παναγιά Φανερωμένη (-3%), στη 
Νεάπολη (-2%) αλλά και το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης (-2%).
Για τα ενοίκια, η αύξηση τιμών σε 

περιοχές όπως τα Βασιλικά, το Ελευ-
θέριο Κορδελιό και η Πυλαία εκτός 
του κέντρου της Θεσσαλονίκης 
φαίνεται να προκύπτει από την προ-
τίμηση των ενοικιαστών σε κατοικίες 
εκτός του κέντρου. Αξιοσημείωτη 
είναι η αύξηση στις τιμές ακινήτων 
που βρίσκονται πλησίον των παρα-
λιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης. 
Η παραλιακή, η Πυλαία και η Θέρμη 
καταγράφουν σημαντικές αυξή-
σεις στις τιμές ενοικίασης, οι οποίες 
ξεπερνούν το 5% και πλησιάζουν 
το 20%.
Συνολικά, από τα στοιχεία αποτυπώ-
νεται μία μεταβολή στις οικιστικές 
προτιμήσεις ενοικιαστών και υπο-
ψήφιων αγοραστών, οι οποίοι πλέον 
προσανατολίζονται σε περιοχές 
με χαμηλό συντελεστή δόμησης, 
περισσότερο πράσινο και πρόσβαση 
στη θάλασσα. Οι δημοφιλέστερες 
περιοχές τόσο για αγορά όσο και 
για ενοικίαση κατοικίας εντός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσ-
σαλονίκης είναι το κέντρο της πόλης, 
η Τούμπα, η περιοχή Ανάληψη-Μπό-
τσαρη-Μαρτίου, ακολούθως η περι-
οχή Βούλγαρη-Ντεπώ-Μαρτίου και 
τέλος η Χαριλάου.  

Η συμμετοχή του Δήμου Θέρμης στο σχέδιο δράσης 
για την προώθηση κοινωνικά και οικονομικά προσι-
τής κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, πιστοποιήθηκε σε 

συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου, 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης, με τη συμμετοχή στε-
λεχών του Δήμου και εκπροσώπων της Μητροπολιτικής 
Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ) ΑΕ/ΑΟΤΑ. Το σχέδιο 
προβλέπει τη δημιουργία μιας «δεξαμενής» κατοικιών 
υπό τον συντονισμό και την ευθύνη της ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο στεγαστικός αποκλεισμός 
που απειλεί όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.  

Όπως εξήγησαν τα στελέχη της ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ, ο σχεδι-
ασμός προβλέπει εντός του 2022 να ιδρυθεί ένας Φορέας 
Παροχής Κοινωνικής και Προσιτής Κατοικίας. Θα πρό-
κειται, ουσιαστικά, για τη δημιουργία μιας «δεξαμενής» 
κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν σε προσιτές τιμές σε 
ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερες ομά-
δες από τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης 
(ΜΑΘ) ΑΕ/ΑΟΤΑ.

Στη «δεξαμενή» αυτή θα μπορούν να συμμετέχουν 
ιδιοκτήτες που τη δεδομένη στιγμή έχουν κλειστά τα 
σπίτια τους λόγω ακαταλληλότητας και αδυνατούν να τα 
νοικιάσουν. Σε αυτούς θα δοθούν κίνητρα και μετά την 
καταγραφή η Αναπτυξιακή θα αναλάβει να ανακαινίσει τα 

ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟ 20%

Μεγάλες αυξήσεις
στις τιμές των κατοικιών

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δημιουργία 
«δεξαμενής» 
κοινωνικής κατοικίας

Από τη σύσκεψη που έγινε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θέρμης.
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ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Υψηλά πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν 
τα οικόπεδα από ξερά χόρτα και κλαδιά

Με αυστηρές ποινές στις 
οποίες προβλέπεται 
ακόμη και ποινή φυλάκι-

σης απειλούνται ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν 
καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, σύμφωνα 
με νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε σε 
ΦΕΚ, στο τέλος Μαρτίου. Οι αντιδη-
μαρχίες Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
καθώς και Περιβάλλοντος, Πρασίνου 
και Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνουν 
τους κατοίκους του Δήμου Θέρμης ότι 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (υπ’ 
αριθμ. 17647 Υ.Α οικ. Φ.700.20, ΦΕΚ 1301 
Β /18-3-2022) «Οι ιδιοκτήτες, νομείς, 
επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών 
και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός 
εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και 
οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η 
Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν 
σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους 
προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση ο καθα-
ρισμός περιλαμβάνει: 

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών 
και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, 
καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται 
σε μικρή απόσταση από κτίσματα (του-
λάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο 
μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση 
της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκε-
ται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως 
ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά 
χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. 

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων 
από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε 
κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας 
διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% 
της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκα-
ταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων 
υλικών ή αντικειμένων εντός των ως 
άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των 
υπολειμμάτων καθαρισμού.

Η ίδια απόφαση προβλέπει ότι «σε περί-
πτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων 
οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο 
δήμο, εντός προθεσμίας δέκα ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής πρό-
σκλησης, στην οποία αναφέρεται κατ’ 
ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός 
του οικοπέδου ή άλλο χαρακτηριστικό 
στοιχείο εντοπισμό του, να προβούν 
στις εργασίες καθαρισμού των χώρων.

1. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνε-
ται στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν 
αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την 
ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 

του προηγούμενου εδαφίου, ο δήμος 
δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα 
που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και 
στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.

2. Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων 
χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προ-
σώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας 
ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της 
πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και 
με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης 
στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου 
δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική 
αναγκαία πράξη σε περίπτωση μη δυνα-
τότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.

3. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως 
άνω προθεσμίας, ο οικείος δήμος, προβαί-
νει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε 
περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς 
περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς 
την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με 
την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κιν-
δύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης 
πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για 

την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελί-
ας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον 
αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων 
των ανωτέρω παραγράφων».

ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ

Σύμφωνα με την απόφαση: «Σε περίπτω-
ση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην 
εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, 
καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου 
καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται 
στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 
26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 
75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006, Α’ 114). Υπενθυμίζεται ότι 
σύμφωνα με το την περ. 26 της υποπαρ. 
β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 
114): «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την 
τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, 
από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρ-
πωτές, των οικοπεδικών και λοιπών 
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται 
εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών 
και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από 

τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση 
αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους 
δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν 
συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 
πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό 
μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και 
αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαι-
ούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική 
δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και 
υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα 
του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα», 
προστίθεται στο συγκεκριμένο άρθρο 
του Ν. 3463/2006.

Παράλληλα το άρθρο 433 του Ποινικού 
Κώδικα προβλέπει ότι: “Με κράτηση μέχρι 
τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, 
αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη 
ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και 
αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων 
φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να 
προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο 
ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις 
διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, 
και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή 
του κινδύνου εμπρησμού”. 

Το πρόστιμο που προβλέπεται σε όσους δεν 
καθαρίζουν τα οικόπεδά τους ανέρχεται σε 50 

λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο. 

 Η προθεσμία για τον καθαρισμό των 
οικοπέδων λήγει στις 30 Απριλίου
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Τη δυνατότητα να δηλώνουν 
το όνομα του παιδιού τους, τη 
βάπτισή του, καθώς και να παρα-

λαμβάνουν ηλεκτρονικά την επικαι-
ροποιημένη ληξιαρχική πράξη έχουν 
από τις 29 Μαρτίου 2022 οι πολίτες. 
Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφα-
ση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη 
Βορίδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κυριάκου Πιερρακάκη, η νέα υπηρεσία 
παρέχεται με πολύ απλό τρόπο στο gov.
gr, μέσα από την ενότητα «Οικογένεια» 
και την υποενότητα «Γέννηση».

Ειδικότερα, ο πολίτης συνδέεται μέσω 
των κωδικών Taxisnet ή με τους κωδι-
κούς web banking και υποβάλλει τις 
δηλώσεις ηλεκτρονικά. Η δήλωση 
ονοματοδοσίας πραγματοποιείται συν-
δυαστικά και από τους δύο γονείς. Με 
την έγκριση και του δεύτερου γονέα, τη 
δήλωση την παραλαμβάνει ηλεκτρονικά 
ο ληξίαρχος του δήμου όπου δηλώθηκε 
η γέννηση του παιδιού και προχωρά 
στην ονοματοδοσία.

 Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργα-
σίας, η επικαιροποιημένη ληξιαρχική 
πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη 
θυρίδα του πολίτη, ο οποίος ταυτόχρονα 
ειδοποιείται με SMS και email ώστε να 
εντοπίσει και να αποθηκεύσει ή να εκτυ-
πώσει το έγγραφο μέσω του my.gov.
gr. Το αντίγραφο ενσωματώνει όλα τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας (Κωδικός 
QR, Κωδικός ασφαλείας, Προηγμένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να 
προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης 
βάπτισης έχει οποιοσδήποτε γονέας ή 
ο ανάδοχος, ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία. Ο ληξίαρχος, με τον ίδιο 
τρόπο την καταχωρίζει και ο πολίτης 
ενημερώνεται αντίστοιχα. Όλα τα 
στοιχεία του πολίτη για την υποβολή 
των δηλώσεων αντλούνται αυτόματα 
από το Μητρώο Πολιτών μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Οι δηλώσεις ονοματοδοσίας και βάπτι-
σης έρχονται να προστεθούν στις κοινές 
δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν 
τα δύο τελευταία χρόνια τα υπουργεία 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτε-
ρικών για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών 
των δήμων.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί 
και ήδη παρέχονται ψηφιακά μέσω 
του gov.gr οι ακόλουθες υπηρεσίες: 
Ψηφιακή δήλωση γέννησης στο μαιευ-
τήριο, Έκδοση πιστοποιητικού οικογε-
νειακής κατάστασης, πιστοποιητικού 
γέννησης, πιστοποιητικού ιθαγένειας, 
πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγε-
νών, ληξιαρχικής πράξης γέννησης, 
ληξιαρχικής πράξης γάμου, ληξιαρχι-
κής πράξης συμφώνου συμβίωσης, 
ληξιαρχικής θανάτου, καταχώρηση 
ληξιαρχικών πράξεων των αποδήμων 
από τα προξενεία. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπη-
ρεσίας έγινε από το υπουργείο Εσω-
τερικών, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ 
– GRNET), τη Γενική Γραμματεία Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσι-
ας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική μεί-
ωση του γραφειοκρατικού βάρους θα 
επιτευχθεί και με την παροχή θυρίδων 
του gov.gr στους δήμους τον επόμενο 
μήνα. Οι δήμοι μέσω των θυρίδων θα 
υποδέχονται ηλεκτρονικά αιτήματα 
των πολιτών για δημοτικές υπηρεσίες 
και θα εκδίδουν πιστοποιητικά, απα-
ντώντας άμεσα μέσα από ένα φιλικό 
περιβάλλον εργασίας με την ασφάλεια 
και την αξιοπιστία του gov.gr Έτσι, οι 
πολίτες θα ολοκληρώνουν της υποθέ-
σεις τους χωρίς να προσέρχονται με 
φυσική παρουσία στον οικείο δήμο.

Μια νέα πιλοτική υπηρεσία μετακίνησης 
πολιτών (FLEX BUS) έθεσε σε εφαρμογή 
ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου 

Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου 
MultiDEPART της πρωτοβουλίας Kick for Mobility του 
EIT (European Institute of Innovation & Technology). 
Ξεκίνησε στις 21 Μαρτίου και είχε ισχύ για διάστημα 
ενός μήνα. Σημειώνεται ότι το σύνολο της υπηρε-
σίας είναι μια προσφορά του ΟΣΕΘ για τη βιώσιμη 
κινητικότητα κάθε πληθυσμιακής ομάδας και θα 
παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο του εν λόγω έργου!

Η περιοχή κάλυψης περιελάμβανε τους οικισμούς 
Νέο Ρύσιο – Ταγαράδες - Αγ. Παρασκευή - Σουρωτή 
και Βασιλικά, ενώ η έναρξη και ο τερματισμός ήταν 
παραπλεύρως του Τερματικού Σταθμού ΙΚΕΑ. 

Οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής 
“Nemi” (Android, iOS ) που διατίθεται για έξυπνες 
συσκευές τηλεφώνου (smart phone) ή ταμπλέτας 
(tablet) να προγραμματίζουν, έως και 48 ώρες πριν 
από την επιθυμητή μετακίνηση, πού θέλουν να 
μετακινηθούν, επιλέγοντας από μία σειρά στάσεων 
που βρίσκονται στις ανωτέρω περιοχές καθώς και 
την ώρα που επιθυμούν να μετακινηθούν.

Εναλλακτικά της εφαρμογής, για όσους δεν είχαν 
τη δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής μπορούσαν 
να καλούν στο τηλέφωνο 2316020774 (ΔΕΥ-ΠΑ, 
08:00-16:00) και να κάνουν κράτηση θέσης. 

Προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής ήταν ο 
χρήστης να καταχωρήσει ένα λειτουργικό e-mail, 
ενώ στη συνέχεια μπορούσε να εισάγει εάν επιθυ-
μούσε το πλήρες ονοματεπώνυμο του (με τήρηση 
του απορρήτου) ή απλά τα αρχικά του.

Η λειτουργία της πιλοτικής υπηρεσίας ίσχυε τις 
καθημερινές ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και 
ώρες 10:00 - 18:00, με προβλεπόμενη διάρκεια 
λειτουργίας ενός μήνα και ημερομηνία έναρξης 
την 21.03.2022. Η μετακίνηση γινόταν με όχημα 
16-θέσεων στο οποίο οι επιβάτες ήταν υποχρεωμέ-
νοι να τηρούν τα ισχύοντα μέτρα COVID-19 (χρήση 
μάσκας υψηλής προστασίας) που εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται στις δημόσιες συγκοινωνίες.

ΜΕΣΩ ΤΟΥ GOV.GR

Όνομα 
παιδιού
και βάπτιση
με ένα 
«κλικ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕΘ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Δωρεάν μετακίνηση 
με την αστική συγκοινωνία, 
μέσω ραντεβού!
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Συνάντηση του δημάρχου Θέρμης 
με τη νέα  πρόεδρο του Κέντρου 
Πρόληψης «Ελπίδα»

Ε
θιμοτυπική επίσκεψη στο δήμαρχο Θέρμης 

Θεόδωρο Παπαδόπουλο πραγματοποίησε 

την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, η νέα πρό-

εδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης «Ελπίδα», Μπέττυ Σεμακούλα. Στο 

πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα 

συνεργασίας του Κέντρου με το δήμο Θέρμης, σε 

ζητήματα κοινωνικών δράσεων τις οποίες ανα-

πτύσσει η «Ελπίδα», όπως οι σχολές γονέων, η 

ατομική συμβουλευτική, διαλέξεις σε σχολεία για 

σύγχρονα και επίκαιρα κοινωνικά θέματα που απα-

σχολούν τους νέους. Παράλληλα εξετάστηκαν τρό-

ποι οικονομικής ενίσχυσης του έργου του Κέντρου, 

το οποίο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1998. 

Πρόκειται για μια αστική μη κερδοσκοπική εται-

ρεία με βασικό στόχο την πρόληψη της τοξικοεξάρ-

τησης, ιδιαίτερα των νέων, και την προαγωγή της 

ψυχικής και σωματικής υγείας των κατοίκων της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Εφαρμόζει προγράμ-

ματα πρόληψης σε γονείς, νέους, εκπαιδευτικούς 

και άλλες κοινωνικές ομάδες. Συμμετέχει σε δίκτυα 

και εμπλέκει εθελοντές για να στείλει μηνύματα 

πρόληψης στην τοπική κοινωνία και στελεχώνεται 

από εξειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες. Στη 

συνάντηση συμμετείχε και ο αντιδήμαρχος Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς 

και Κοινωνικής Προστασίας, Στέλιος Αποστόλου. 

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης εξήγε το έργο 

του Κέντρου «Ελπίδα», υπογράμμισε την άριστη 

συνεργασία του με τον δήμο και διαβεβαίωσε ότι 

ο δήμος Θέρμης θα συνεχίσει να παράσχει κάθε 

στήριξη στο έργο του.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα 
πνοής για το δήμο Θέρμης μπήκε 
από το τέλος Φεβρουαρίου σε φάση 

υλοποίησης. Πρόκειται για την κατασκευή 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, 
ένα έργο προϋπολογισμού περίπου επτά 
εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα υποδέ-
χεται και θα επεξεργάζεται το σύνολο 
των αστικών λυμάτων, σχεδόν όλων των 
οικισμών του δήμου, εξαιρουμένων αυτών 
της δημοτικής ενότητας Μίκρας οι οποίοι 
είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕΛ της ΕΥΑΘ. Η 
σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία 
(ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α.Ε.) υπογράφηκε στις 28 Φεβρουαρίου, 
στο δημαρχείο Θέρμης. Εκ μέρους του 
δήμου τη σύμβαση υπέγραψαν ο δήμαρχος 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ως εκπρόσω-
πος του «φορέα κατασκευής του έργου», ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ Δαμιανός Ζελιλίδης, 
ως εκπρόσωπος του «κυρίου του έργου» 
και ο Γιώργος Παπαζήσης ως εκπρόσωπος 
της αναδόχου εταιρείας. Η χρονική προ-
θεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 24 
μήνες, περιλαμβανομένης και της εξάμηνης 
δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ. Το έργο 
χρηματοδοτείται ως προς τις επιλέξιμες 
δαπάνες από το Ταμείο Συνοχής και από 
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και ως προς τις μη 
επιλέξιμες δαπάνες από ιδίους πόρους της 
ΔΕΥΑ Θέρμης. 

Το έργο αφορά στη μελέτη-κατασκευή 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμά-
των Θέρμης, δυναμικότητας βιολογικής 
επεξεργασίας 30.000 ι.κ., με την τεχνολο-
γία βιοαντιδραστήρα μεμβράνης (ΜΒR). 
Ειδικότερα, το αντικείμενο της εργολαβίας 
περιλαμβάνει: 

• την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, 
της μελέτης εφαρμογής και κάθε 
είδους συμπληρωματικής μελέτης 
και έρευνας

• την κατασκευή έργων πολιτικού 
μηχανικού

• την προμήθεια και εγκατάσταση 
όλου του ηλεκτρολογικού και μηχα-
νολογικού εξοπλισμού

• τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και 
τις δοκιμές ολοκλήρωσης

• τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου 
από τον ανάδοχο για χρονικό διάστη-
μα έξι μηνών.

Επίσης, η εργολαβία περιλαμβάνει και:

• την κατασκευή αγωγού διάθεσης 
των επεξεργασμένων υγρών στον 
αποδέκτη

• την αδειοδότηση διέλευσης των αγω-
γών διάθεσης

• την αδειοδότηση της ΕΕΛ (οικοδομι-
κή άδεια, άδεια εγκατάστασης, άδεια 
λειτουργίας, φάκελος συμμόρφωσης 
ΑΕΠΟ). 

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης κ. 
Παπαδόπουλος τονίζει ότι «η κατασκευή της 
νέας ΕΕΛ είναι από τα σημαντικότερα έργα 
υποδομής του δήμου καθώς θα καλύψει, όχι 
μόνο τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές 
μας ανάγκες. Η νέα ΕΕΛ, σε πρώτη φάση 
θα καλύπτει τις ανάγκες περίπου 60.000 
κατοίκων και μελλοντικά έως και 120.000. 
Συνεπώς, με το έργο αυτό, σε συνδυασμό 
και με την ολοκλήρωση των αποχετευτικών 
δικτύων, λύνουμε δια παντός το μεγάλο 
πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών 
λυμάτων για τις επόμενες δεκαετίες».

ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Ξεκινά η κατασκευή του 
νέου βιολογικού

Από την υπογραφή της σύμβασης, ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος, 
με τον Δ. Ζελιλίδη (δεξιά) και τον Γ. Παπαζήση
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Ξεκίνησε η λειτουργία 
κτηματολογικών γραφείων 
για τα ακίνητα στις 
δημοτικές ενότητες 
Βασιλικών και Μίκρας

Με ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου γίνεται 

γνωστή η έναρξη λειτουργίας κτηματολογικών γρα-

φείων στη δημοτική ενότητα Μίκρας και συγκεκριμένα 

στην Κοινότητα Τριλόφου και Καρδίας, καθώς και στη 

δημοτική ενότητα Βασιλικών και συγκεκριμένα στην 

Κοινότητα Αγίας Παρασκευής. Αναλυτικά όπως επιση-

μαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκαν οι 

διαδικασίες κτηματογράφησης του ν.2308/1995 και 

καταχώρησης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά 

βιβλία για τα ακίνητα όπως αυτά κτηματογραφήθηκαν 

με τη σύμβαση ΚΤ1-20. Έπειτα από την ολοκλήρωση 

στις συγκεκριμένες περιοχές του δήμου Θέρμης καταρ-

γείται το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα μεταγραφών 

και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα 

Κτηματολογίου. Ήδη από την Παρασκευή 4 Μαρτίου 

2022 τέθηκε σε ισχύ το Κτηματολόγιο στις εν λόγω 

περιοχές, γεγονός που επέφερε ορισμένες αλλαγές.

Ειδικότερα:

- Οι περιοχές αυτές υπάγονται στην Κτηματολογική 

αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Καλαμαριάς, οι 

δε εγγραφές των πράξεων που αφορούν στα ακίνητα 

αυτών θα γίνονται στο εξής στα κτηματολογικά βιβλία 

και λοιπά τηρούμενα στοιχεία.

- Τα βιβλία του συστήματος μεταγραφών των υποθηκών, 

που τηρούσε έως την έναρξη ισχύος του Κτηματολο-

γίου το αρμόδιο Υποκατάστημα Καλαμαριάς, επέχουν 

θέση αρχείου, το οποίο εξακολουθεί να φυλάσσεται 

από το αρμόδιο Υποκατάστημα το οποίο και εκδίδει 

τα σχετικά αντίγραφα και πιστοποιητικά.

- Επίσης, αλλάζει ο έως τώρα ισχύων τρόπος τήρησης 

των στοιχείων καθώς και ο τρόπος εκδόσεως των 

σχετικών πιστοποιητικών. Η βασικότερη διαφορά στο 

τομέα αυτό εντοπίζεται στον κτηματοκεντρικό χαρα-

κτήρα του εισαγόμενου συστήματος δημοσιότητας, 

σε αντίθεση με τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα του 

συστήματος μεταγραφών, καθώς και στην παράλληλη 

τήρηση κτηματολογικών διαγραμμάτων για όλα τα 

ακίνητα της αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η επιτυχής περαίωση της 

κτηματογράφησης στις περιοχές αυτές, στηρίχθηκε 

στη συνεργασία του Κτηματολογίου με όλους τους 

αρμόδιους φορείς, κρατικούς και τοπικούς.

Την εκμίσθωση για άλλα 25 χρόνια του 
δημοτικού ακινήτου στο οποίο λει-
τουργούν το ξενοδοχείο Hyatt καθώς 
και το Hyatt Regency Καζίνο, αποφά-

σισε με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό 
συμβούλιο του δήμου Θέρμης. Η διάρκεια της 
νέας μίσθωσης ορίστηκε από τις 18-12-2021 
έως και την 17-12-2046. Το ετήσιο μίσθωμα 
προσδιορίστηκε στο ποσό των  396.232 ευρώ. 
Το πρώτο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης 
του συγκεκριμένου ακινήτου, έκτασης περίπου 
100 στρεμμάτων, μεταξύ του δήμου Θέρμης και 
της εταιρείας “Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & 
Τουριστική Α.Ε.”, υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 1996 
και προέβλεπε την παραχώρηση του ακινήτου 
για διάρκεια 25 ετών, από 18-12-1996 έως 17-12-
2021, με ετήσιο αρχικό μίσθωμα στο ποσό των 
234.776,23€, αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα 
με τους όρους (παρ.2.01) της αρχικής σύμβασης 
μίσθωσης. Στο συμφωνητικό εκείνο υπήρχε η 
πρόβλεψη ότι «η μισθώτρια έχει το δικαίωμα να 
παρατείνει την αρχική διάρκεια της μίσθωσης 
για  χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη, κατά ανώ-
τατο όριο, κατόπιν γραπτής  ειδοποίησης που 
θα επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή 3 μήνες 
πριν την λήξη της αρχικής διάρκειας». Πράγματι, 
η “Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική 
Α.Ε.” με επιστολή της την οποία απέστειλε προς 
το δήμο στις 18 Ιουνίου 2020 δήλωσε ότι κάνει 
χρήση του ανωτέρου δικαιώματος.
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο 
εκπρόσωπος της επιχείρησης ζήτησε να επανε-
ξεταστεί το ύψος του μισθώματος καθώς, όπως 
ανέφερε, από το 2008 μέχρι το 2019 υπήρξε 
μείωση του τζίρου του Καζίνο κατά 60% και 
του ξενοδοχείου κατά 40%, ενώ λόγω πανδη-
μίας επήλθε και άλλη επιπλέον μείωση 50%. 
Σύμφωνα με τον ίδιο η επιχείρηση λειτουργεί 
οριακά πληρώνοντας ακέραια τις υποχρεώσεις 
της απέναντι στους εργαζομένους, στο Δημό-
σιο και φυσικά στο Δήμο. Για το λόγο αυτό 
ζήτησε να επανεξεταστεί ο όρος της αρχικής 
σύμβασης που αναφέρεται στο μίσθωμα για τη 
νέα 25ετια, σύμφωνα με τον οποίο, αυτό δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από το τελευταίο 
μίσθωμα που καταβλήθηκε στο πλαίσιο του 
πρώτου συμβολαίου που ήταν 396.232.
Ο αντιδήμαρχος Απόστολος Τσολάκης ανα-
φέρθηκε στην από 14.12.2021 επιστολή της 
εταιρείας, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρεται 
και η πρότασή της για το ετήσιο μίσθωμα της 
νέας 25ετιας, που προτείνεται να προκύπτει 

με το 6% της αντικειμενικής αξίας, όπως αυτή 
καθορίστηκε από συμβολαιογραφικό γραφείο, 
κατ’ ανάθεση της εταιρείας στο ποσό των 
4.434.133,05€, δηλαδή πρότεινε ως ετήσιο 
μίσθωμα το ποσό των 266.047,88€. Ο κ. Τσο-
λάκης, επικαλούμενος τον υπολογισμό της 
αντικειμενικής αξίας από την Α.Α.Δ.Ε, έπειτα 
από αίτημα του Δήμου και σε συνδυασμό με το 
6% αυτής (6/100 * 6.576.558,20 = 394.593,49), 
είπε ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ κοντά 
στο μίσθωμα του τελευταίου έτους της αρχικής 
σύμβασης (396.232€)  χωρίς ο  Δήμος, καλόπι-
στα, στην παρούσα  φάση να συνυπολογίζει 
την αξία  των κτισμάτων στη διαμόρφωση του  
μισθώματος.  Επίσης, στο αρχικό μισθωτήριο 
συμβόλαιο προβλέπεται ότι το ετήσιο μίσθωμα 
δεν μπορεί να προσδιορισθεί σε ποσό μικρό-
τερο του τελευταίου μισθώματος που θα έχει 
καταβληθεί πριν από την έναρξη της παράτασης 
και θα συνεχίσει να αναπροσαρμόζεται σε 
κάθε περίπτωση με τον ίδιο τρόπο, όπως έχει 
συμφωνηθεί από την αρχή της μίσθωσης και 
στη βάση των αρχών της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. Για τους ανωτέρω λόγους 
ο κ. Τσολάκης πρότεινε το ετήσιο μίσθωμα να 
οριστεί στο ποσό των 396.232€. 
Παρεμβαίνοντας ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος τόνισε ότι “γίνεται φανερό από όλους 
το θετικό κλίμα που επικρατεί για τη συνέχιση 
της λειτουργίας της επιχείρησης, δεν μπορεί 
όμως να υπάρξει ειδική μεταχείριση παρά τω 
Νόμω και τους συμφωνημένους όρους. Γιατί 
άλλο η πολιτική άποψη και άλλο η νομική 
δυνατότητα. Η πρόθεση και η διάθεση λοιπόν 
προσκρούει στην αδυναμία να συμφωνηθεί 
κάτι με νόμιμο τρόπο. Επιπλέον ας μην ξεχνά-
με ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει όλες τις 
επιχειρήσεις αλλά και τον ίδιο το Δήμο. Δεν 
ξεχνάει ο Δήμος πόσα χρόνια λειτουργεί η 
επιχείρηση και τι έχει προσφέρει στην τοπική 
οικονομία αλλά και για την κατασκευή πολλών 
υποδομών στο Δήμο. Το συμφωνητικό που δεν 
μπορεί να παρακαμφθεί έδωσε τη δυνατότητα 
στην επιχείρηση να παρατείνει τη μίσθωση για 
τα επόμενα 25 έτη για μία επένδυση που έχει 
ήδη αποσβεστεί. Από εκεί και πέρα εάν υπάρξει 
νομοθετική παρέμβαση για όλα αυτά τα έτη που 
υπήρξε οικονομική πίεση στον κλάδο, ο Δήμος 
θα ακολουθήσει τα νόμιμα. Η κερδοφορία δε 
της εταιρείας θα επανέλθει αφού υπάρχουν 
υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και άνοδος του 
τουριστικού προϊόντος”. 

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρατάθηκε για άλλα 25 χρόνια
η μίσθωση του Hyatt
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Ένα πρωτότυπο μυθιστόρημα, τόσο 
από πλευράς περιεχομένου, όσο και 
ως προς τον τρόπο συγγραφής του, 
είναι ο καρπός της πρωτοβουλίας 

της Λέσχης Ανάγνωσης «LogoMatheMania» 
του 3ου γυμνασίου Θέρμης. Τίτλος του είναι 
«Εκεί που άρχισαν όλα» και συγγραφείς τριά-
ντα μαθητές οι οποίοι σχεδίασαν, έγραψαν και 
εικονογράφησαν ομαδοσυνεργατικά το βιβλίο, 
κατά το σχολικό έτος 2018-2019, εμπνευσμέ-
νοι από πέντε λογοτεχνικά βιβλία που είχαν 
διαβάσει. Το μυθιστόρημα τυπώθηκε αρχικά 
σε εκατό αντίτυπα το 2020. Επειδή, στόχος της 
Λέσχης είναι να διαβαστεί το βιβλίο από ένα 
ευρύτερο κοινό ώστε η Λέσχη να επικοινω-
νήσει το έργο της και έξω από το περιβάλλον 
του σχολείου, ξεκίνησε μία προσπάθεια για 
δεύτερη έκδοση του βιβλίου σε περισσότερα 
αντίτυπα. Στο πλαίσιο αυτό η Λέσχη Ανάγνωσης 
ήρθε σε επαφή με τον δήμο Θέρμης ο οποίος 
αγκάλιασε αμέσως αυτήν την προσπάθεια. 
Η επανέκδοση του βιβλίου συζητήθηκε σε 
συνάντηση που έγινε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Θέρμης, στην οποία συμμετείχαν ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο αντιδή-
μαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου, μαθητές 
και καθηγήτριες της Λέσχης. Παράλληλα, η Χρ. 
Βαρδαλή, φιλόλογος, από τα ιδρυτικά μέλη της 
Λέσχης και υπεύθυνη καθηγήτρια τη χρονιά 
της συγγραφής του βιβλίου, παρουσίασε το επί 

δεκαπενταετία έργο της Λέσχης Ανάγνωσης, 
το ίδιο το βιβλίο και τη διαδικασία δημιουργίας 
του. Οι συγγραφείς του βιβλίου, μαθητές της 
Λέσχης το σχολικό έτος 2018-2019, μίλησαν 
για την εμπειρία τους και όσα δημιούργησαν 
εκείνη τη χρονιά. Επίσης, τα νέα μέλη-μαθητές 
της Λέσχης (2021-2022) καθώς και οι υπεύθυνες 
καθηγήτριες της Λέσχης (Ε. Ιγγλέση, Α. Κορ-
λού, και Α. Παπασπανού) αναφέρθηκαν στην 
έμπνευση που άντλησαν από το «Εκεί που άρχι-
σαν όλα» ώστε να καταστρώσουν καινούργια 
σχέδια γύρω και πέρα από το βιβλίο. 
Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
αναφέρθηκε στη σημασία τέτοιων πρωτοβου-
λιών και τόνισε τον θαυμασμό του για τον τρόπο 
συγγραφής του βιβλίου, υπογραμμίζοντας την 
αξία της συνεργασίας και της συλλογικότητας 
που επέδειξαν τα παιδιά. Επιπλέον εξέφρασε 
τον ενθουσιασμό του για τα νέα σχέδια των 
παιδιών και διαβεβαίωσε ότι ο δήμος θα υπο-
στηρίξει ηθικά και οικονομικά την επανέκδοση 
του βιβλίου, αλλά και τις νέες πρωτοβουλίες της 
Λέσχης. Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης 
ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, η 
προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής Χρύσα Κληματσού-
δα, οι πρόεδροι των δύο σχολικών επιτροών 
Λίτσα Κούτρη και Αχιλλέας Μεταλούλης, και 
ο προϊστάμενος Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 
Πινακοθήκης Θέρμης Χρήστος Βαγιωνάς. 

ΕΠΕΝΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πρωτότυπο μυθιστόρημα 
συνέγραψαν 30 μαθητές 
του 3ου γυμνασίου Θέρμης 

Η ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ • Η Λέσχη Ανάγνωσης-Συγγραφικό Εργαστήρι «LogoMatheMania» λει-
τουργεί στο 3ο γυμνάσιο Θέρμης από το 2006. Μαθητές και καθηγητές συζητούν και ανταλλάσσουν 
ιδέες εμπνευσμένοι από τα βιβλία που διαβάζουν, προσεγγίζοντας τη Λογοτεχνία διαθεματικά, 
διαδραστικά, εμπειρικά και με στόχο να γεννήσουν καλούς αναγνώστες και να προωθήσουν τη 
φιλαναγνωσία.  Από την ίδρυσή της, το 2006 έως και το 2019, πριν από την πανδημία, η Λέσχη λει-
τουργούσε ως πολιτιστικό πρόγραμμα με εβδομαδιαίες διά ζώσης συναντήσεις μετά το πέρας των 
μαθημάτων. Εκτός από τα ταξίδια στον κόσμο των βιβλίων, υπήρξαν και άλλες δημιουργικές δράσεις 
(ταινίες, θεατρικά, χάρτες, πειράματα, κόμικς, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά), καθώς και εκπαιδευτικές 
εκδρομές και επισκέψεις σε τόπους που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδέονταν με τα βιβλία 
που διάβαζαν.  Τη φετινή σχολική χρονιά, λόγω της πανδημίας οι διά ζώσης συναντήσεις έχουν 
περιοριστεί στο ελάχιστο, τα βιβλία διαβάζονται στο σπίτι και η επικοινωνία γίνεται κυρίως μέσω 
e-class και άλλων μέσων επικοινωνίας (mail, blog κ.ο.κ.). H δράση της Λέσχης όμως συνεχίζεται. 
Ο τίτλος του φετινού προγράμματος είναι «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ από την ιδέα στο χέρι του 
Αναγνώστη» και η Λέσχη θα ασχοληθεί με το βιβλίο «Εκεί που άρχισαν όλα» (Project22). Οι συνα-
ντήσεις της Λέσχης θα πραγματοποιούνται πλέον στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης. 
Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Λέσχη Ανάγνωσης – Συγγραφικό Εργαστήρι Λέσχης
Ιστολόγιο: http://blogs.sch.gr/3gymtherm 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:  readingclub3gymtherm@gmail.com
Κανάλι στο YouTube: Λέσχη Ανάγνωσης Logomathemania

Ευχαριστήρια
επιστολή των καθηγητριών, μελών 
της Λέσχης Ανάγνωσης 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

με αφορμή την εκδήλωση που οργανώσατε στις 
21/02/2022 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, με σκοπό να 
γνωρίσετε και να τιμήσετε τους μαθητές της Λέσχης 
Ανάγνωσης Logomathemania του 3ου Γυμνασίου 
Θέρμης για τη συμμετοχή τους στη συγγραφή και 
έκδοση του βιβλίου «Εκεί που άρχισαν όλα», μια 
ομαδοσυνεργατική δουλειά στο πλαίσιο Πολιτιστι-
κού Προγράμματος, καταρχάς, θα θέλαμε να σας 
ευχαριστήσουμε θερμά. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα 
η ζεστή και ειλικρινής επικοινωνία που είχατε με τα 
παιδιά και με μας, η γενναιόδωρη υποστήριξή σας, 
η άμεση και ανεπιφύλακτη ανταπόκρισή σας στην 
πρόταση των συνεργατών σας για την έκδοση και 
προώθηση του βιβλίου μας. Η εκδήλωση δεν κάλυψε 
απλώς τις προσδοκίες μας, τις ξεπέρασε! Είμαστε 
πολύ χαρούμενες που οι μαθητές μας είχαν αυτήν 
την εμπειρία της αναγνώρισης της δουλειάς τους 
από τα πιο επίσημα χείλη. Γιατί είναι απαραίτητη 
η υλική υποστήριξη, ένας καλός λόγος όμως είναι 
ανεκτίμητος. Και τα παιδιά το χρειάζονται περισ-
σότερο από όλους.

Δεύτερον, θα θέλαμε να διαβιβάσετε στους συνερ-
γάτες σας τις ευχαριστίες μας για την προθυμία 
τους να μας βοηθήσουν και να αναλάβουν επιπλέον 
δουλειές με τόσο ζήλο. Ο αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς 
και Κοινωνικής Προστασίας κος Στ. Αποστόλου, ο 
πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης κος Γ. 
Αγγέλου, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κα Χρ. Κληματσούδα, η  
δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ά  βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κα 
Λ. Κούτρη, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Β΄βάθμιας  Σχολικής Επιτροπής κος Αχ. Μεταλ-
λούλης και τέλος  ο  προϊστάμενος Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης και Πινακοθήκης  Θέρμης κος Χρ. Βαγιωνάς, 
ο οποίος επωμίζεται και το μεγαλύτερο μέρος της 
προσπάθειας,  όλοι τους μας υποστήριξαν άμεσα, 
με ενθουσιασμό και νέες δυναμικές ιδέες, οι οποίες 
δίνουν τον απαραίτητο αέρα εξωστρέφειας στη δική 
μας σχολική δουλειά. 

Τέλος, θέλουμε να εκφράσουμε την επιθυμία μας 
να γράψετε έναν χαιρετισμό στη νέα έκδοση του 
βιβλίου. Μια έκδοση του Δήμου δεν μπορεί παρά να 
ξεκινάει με τα λόγια του ίδιου του Δημάρχου. Και σε 
αυτό επιμένουμε! 

Σας ευχαριστούμε για όλα.

Με εκτίμηση,

οι υπεύθυνες της Λέσχης Ανάγνωσης 3ου Γυμνασίου 
Θέρμης

Βαρδαλή Χρ., Ιγγλέση Ευαγ., Κορλού Αργ., Μουρου-
ζίδου Όλ., Παπασπανού Α.
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Συστάθηκε και ξεκίνησε το έργο της η Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης 
του Δήμου Θέρμης, με σκοπό τη συμβουλευτική υποστήριξη 
του Δήμου για τη σύνδεσή του με την επιχειρηματικότητα 

και την αναπτυξιακή στρατηγική, την ενίσχυση του κοινωνικού 
ιστού της περιοχής και τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των 
δημοτών στη γνώση, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η 
επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των παραγωγι-
κών φορέων και των εκπαιδευτικών/ερευνητικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν στην περιοχή, έγκριτους καθηγητές πανεπιστημίου, 
δημοτικούς συμβούλους και πολίτες, πραγματοποίησε ήδη μία 
διά ζώσης συνάντηση και μία τηλεδιάσκεψη για την οργάνωση 
της λειτουργίας της και τον προγραμματισμό των δράσεων της. 
Δημιουργήθηκαν πέντε υποεπιτροπές, οι οποίες ήδη εργάζονται 

καλύπτοντας τους τομείς: νεολαία και εθελοντισμός, αγροδιατρο-
φική αλυσίδα, εκπαίδευση και κατάρτιση, πράσινα επαγγέλματα, 
αειφορία, περιβάλλον και επιχειρηματικότητα και επικοινωνία. Η 
διοίκηση του Δήμου Θέρμης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον 
κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο της Δια Βίου Μάθησης, σχεδιάζει 
και υλοποιεί δράσεις πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και επι-
μόρφωσης και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής του 
στο «Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν» της UNESCO. Η Επιτροπή 
Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, με τη νέα της σύνθεση, τόσο με την 
ευρύτητα της εκπροσώπησής της όσο και με το κύρος των μελών 
της, ενεργώντας συμβουλευτικά, αναμένεται να συμβάλει σημα-
ντικά στον καθορισμό της στρατηγικής και των πολιτικών που θα 
οδηγήσουν σε επιτυχημένες δράσεις προς όφελος των πολιτών του.

Με την παρουσίαση του βιβλίου «Ίδια 
έχουμε μαμά: Ιστορίες από το Γατουχάν”, 
της Στέλλας Μιχαηλίδου, εγκαινιάστηκε 
η νέα παιδική βιβλιοθήκη, στο 1ο δημο-
τικό σχολείο Πλαγιαρίου. Η λειτουργία 
της παιδικής βιβλιοθήκης ήταν αίτημα 
των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης 
του σχολείου, που μετέφεραν προς το 
δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδό-
πουλο ο οποίος με χαρά το αποδέχτηκε 
και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
υλοποιήθηκε. Έτσι, οι μαθητές και οις 
μαθήτριες του 1ου δημοτικού σχολείου 
Πλαγιαρίου καθώς και οι δάσκαλοί τους, 
διαθέτουν πλέον μία σύγχρονη βιβλιο-
θήκη πλήρως εξοπλισμένη.    Έτσι, την 
περασμένη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 ο 
νέος εκπαιδευτικός χώρος του σχολείου 
φιλοξένησε την πρώτη του εκδήλωση, 

που ήταν η παρουσίαση του βιβλίου «Ίδια 
έχουμε μαμά: Ιστορίες από το Γατουχάν», 
της συγγραφέως Στέλλας Μιχαηλίδου. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας 
ημέρας παιδικού βιβλίου. Την παρουσί-
αση ανέλαβε η Β΄ τάξη του σχολείου με 
δασκάλα την Έλενα Μπαραχάνου και την 
παρακολούθησαν ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο αντιδή-
μαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 
Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας, 
Στέλιος Αποστόλου, η πρόεδρος της 
Σχολικής επιτροπής Α’θμιας εκπαίδευσης 
Ευαγγελία Κούτρη, ο πρόεδρος της ΔΕΠ-
ΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου και ο υπεύθυνος 
της δημοτικής βιβλιοθήκης του δήμου 
Θέρμης Χρήστος Βαγιωνάς. 

Παρουσίαση βιβλίου στη νεοσύστατη βιβλιοθήκη 
του 1ου δημοτικού σχολείου Πλαγιαρίου

Το μήνυμα «μίλα τώρα», σχηματισμέ-
νο γράμμα γράμμα σε χαρτόνια που 
κρατούσαν στα χέρια τους, έστειλαν 
οι μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου 
Γυμνασίου Μίκρας στην Καρδία, συμ-
μετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στην 
ετήσια πανελλαδική εκστρατεία του 
Χαμόγελου του Παιδιού, με τον τίτλο 
«Μίλα Τώρα», για το φαινόμενο της 
Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβι-
σμού. Σε κάθε τμήμα, τα παιδιά έβαψαν 
κάθε γράμμα ξεχωριστά και στη συνέ-
χεια βγήκαν στην αυλή. Εκεί έπρεπε 
να συνεννοηθούν μεταξύ τους ώστε 
να σταθούν στη σωστή θέση και με 
το σωστό γράμμα για να σχηματιστεί 
το μήνυμα. Χέρι με χέρι, τα γράμματα 
πέρασαν από τα παιδιά όλων των 

τάξεων, που, λίγο αργότερα, πήραν 
τις τσάντες τους στον ώμο, πήγαν στο 
γήπεδο του σχολείου και σχημάτισαν 
με αυτές στο έδαφος, τις ίδιες λέξεις, 
σε μια προσπάθεια να σπάσουν την 
απομόνωση των παιδιών που γίνονται 
θύματα βίας και εκφοβισμού αλλά 
και εκείνων που βρίσκονται κάποιες 
φορές σε ρόλο παρατηρητή ή θύτη. Τις 
εικόνες κατέγραψε drone από ψηλά, 
ενώ δημιουργήθηκε βίντεο που αναρ-
τήθηκε στο youtube.
«Θεωρήσαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο 
να συμμετέχουμε σε μια τέτοια δράση, 
μετά και την ενημέρωση που ήρθε 
και μας έκανε το Χαμόγελο του Παι-
διού. Πράγματι υπάρχει δυσκολία 
στις σχέσεις στην κοινωνία μας και 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου 
Μίκρας συμμετέχουν στην 
εκστρατεία του Χαμόγελου 
του Παιδιού

παρατηρούνται φαινόμενα σχολικού 
εκφοβισμού. Τα παιδιά, από την πλευ-
ρά τους, έχουν πραγματικά όρεξη για 
τέτοιου είδους ενέργειες που είναι, 
άλλωστε, μια ευκαιρία για εκείνα, να 
λειτουργήσουν ομαδικά, να αντιλη-
φθούν ότι το σχολείο δεν είναι μόνο 
μάθημα και διάβασμα, να αναπτύξουν 
αξίες, ιδανικά και δεξιότητες», ανέφε-
ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η φιλόλογος Μαρία 
Χρηστίδου. Η ίδια, σε συνεργασία με 
τη φιλόλογο Κωνσταντίνα Παπακώστα 
και την εκπαιδευτικό της τεχνολογίας, 
μηχανολόγο μηχανικό Αντωνία Τσα-
κίρογλου, συντόνισαν την υλοποίηση 
της δράσης.
Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των 
μαθητών και των μαθητριών, η κ. 
Χρηστίδου επισήμανε ότι εκδήλωσαν 
μεγάλη προθυμία, καθώς, όπως είπε, 
επιδεικνύουν μεγάλη όρεξη για τέτοιου 
είδους δραστηριότητες. «Σε τέτοιες 
περιπτώσεις βλέπουμε στοιχεία του 
χαρακτήρα των παιδιών όπως η προ-
θυμία, το φιλότιμο και το κοινωνικό 
ενδιαφέρον» πρόσθεσε.
Στο ίδιο πνεύμα, ο διευθυντής του 
Γυμνασίου Θεόδωρος Γούτας τόνισε 
ότι «τα παιδιά ανταποκρίθηκαν εξαι-

ρετικά και συμμετείχαν πολύ ενεργά 
στη δράση». Παράλληλα ανέφερε ότι ο 
σύλλογος διδασκόντων του σχολείου 
έλαβε τη σχετική απόφαση, με αφορμή 
την 6η Μαρτίου, που είναι αναγνωρι-
σμένη στη χώρα μας ως σχολική ημέρα 
ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και 
τον Εκφοβισμό, αλλά και με αφορμή 
τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. 
«Θέλαμε, μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί, να δώσουμε το μήνυμα ότι όλη η 
σχολική κοινότητα είμαστε κατά της 
βίας και σε καμία περίπτωση δεν την 
εγκρίνουμε ως πρακτική στο σχολικό 
περιβάλλον», πρόσθεσε.

Ξεκίνησε το έργο της η Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης 
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Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 ολοκληρώ-
θηκε το πρώτο δια ζώσης Πρόγραμμα 
Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θέρμης, 

μετά την έναρξη της πανδημίας Covid-19, με 
αντικείμενο ‘Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά’. 
Το πρόγραμμα το οποίο έγινε στα Βασιλικά, 
με εκπαιδεύτρια τη χημικό Λευκοθέα Τρασα-
νίδου, παρακολούθησαν 20 εκπαιδευόμενοι. 
Η εκπαίδευση έγινε με διαδραστικό τρόπο, 
με αποτέλεσμα να μεταλαμπαδευτούν στους 
εκπαιδευόμενους σημαντικές πληροφορίες 
και γνώσεις για τα αρωματικά φαρμακευτικά 
φυτά και βότανα, τόσο για την ορθή χρήση 
τους όσο και για τα παρασκευάσματα που 
παράγονται αλλά και τις αντενδείξεις που 
επιφέρουν.
Οι εκπαιδευόμενοι βοήθησαν την εκπαιδευτικό 
να συλλέξει φωτογραφικό υλικό καθώς και πλη-
ροφορίες για τα τοπικά φαρμακευτικά φυτά και 
βότανα. Μέσα από αυτό τον πολύ εποικοδομητικό 
κύκλο δώδεκα συναντήσεων και καθώς ο Δήμος 
Θέρμης συμμετέχει στο δίκτυο «Πόλεις που 
μαθαίνουν», θεωρήθηκε πολύ γόνιμο να εκδοθεί 
ένα εγχειρίδιο για τα αρωματικά φαρμακευτικά 
φυτά τα οποία υπάρχουν στην περιοχή των 
Βασιλικών. Επίσης, με πρωτοβουλία της τοπικής 
συμβούλου Βασιλικών Αργυρώς Καραμανώλη  
και κατόπιν επικοινωνίας που είχε με τον αντιδή-
μαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Λάκη Μωραΐτη, συναποφάσισαν να 
επιμεληθούν το παρτέρι που υπάρχει στην είσοδο 
του ΚΑΠΗ Βασιλικών, εκεί όπου υλοποιήθηκαν 
τα μαθήματα, ως αναμνηστική κίνηση από το εν 
λόγω πρόγραμμα.
Σε αυτό το κλίμα και με αυτές τις δεσμεύσεις ολο-
κληρώθηκε το πρόγραμμα Αρωματικά- Φαρμα-
κευτικά Φυτά και το κλείσιμο του προγράμματος 
τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιδήμαρχος 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και 
Κοινωνικής Προστασίας, Στυλιανός Αποστό-
λου και η Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα 
Παιδείας και υπεύθυνη κοινωνικών δομών, 
Φανή Χατζηδημητρίου, οι οποίοι γεύτηκαν και 
χειροποίητα τοπικά εδέσματα που τα έφτιαξαν 

οι εκπαιδευόμενες του προγράμματος. Από την 
τελευταία αυτή συνάντηση δεν μπορούσαν να 
λείπουν και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας 
καθώς η εν λόγω δομή είναι υπεύθυνη για την 
συγκέντρωση των αιτήσεων και την δημιουργία 
των τμημάτων Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο 
Θέρμης.
Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά 
Βίου Μάθησης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση».
Αιτήσεις υποβάλλονται ακόμη για το πρόγραμμα 
‘Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά’, που θα αφο-
ρούν άλλες περιοχές, αλλά παράλληλα τρέχουν 
αιτήσεις για τα προγράμματα με αντικείμενα 
‘Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία’ και 
‘Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία’, τα οποία 
δύναται να υλοποιηθούν στις Δ.Κ. Βασιλικών, 
Τριλόφου και Θέρμης με την προϋπόθεση να 
συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων 
για έναρξη του κάθε προγράμματος.
Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων 
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβο-
λιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε 
ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή 
PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι 
πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης:  
Τηλ. : 2313300739 επιλογή 1 για Κέντρο Κοινό-
τητας και 3 για επιδόματα-παροχές
Ταχ. Διεύθυνση: Απ. & Γρ. Ταβάκη 28, Θέρμη
Email: e.chatzikonstantinou@thermi.gov.gr 
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έκτος από το 
Κέντρο Κοινότητας στην Θέρμη (2313300739 
επιλογή 1), στο Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου 
(2392330210), στο ΚΕΠ Βασιλικών (2396024040) 
και στο Κοινωνικό Φαρμακείο στην Ν. Ραιδεστό 
(2313300739 επιλογή 2) κατόπιν ραντεβού. 

ΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 
Δια Βίου Μάθησης για τα 
‘Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά’ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟ ΚΕΠΕΑ ΘΕΡΜΗΣ

«Ανακάλυψη της φύσης
και της Κοινότητας Λιβαδίου»
Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφο-
ρία Θέρμης το οποίο εδρεύει στο Λιβάδι, σε συνεργασία 
με το Δήμο Θέρμης και τις υπεύθυνες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
οργανώνουν ημερήσια επιμορφωτική συνάντηση με 
τίτλο «Ανακάλυψη της φύσης και της κοινότητας του 
Λιβαδίου – Εαρινό άνοιγμα του ΚΕΠΕΑ Θέρμης».

Στόχος της συνάντησης είναι να γνωρίσουν οι εκπαι-
δευτικοί το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμης, να ενημερωθούν για 
τους στόχους και τα προγράμματά του, να καταθέσουν 
τις δικές τους προτάσεις, αλλά και να εξερευνήσουν το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του Λιβαδίου.

Η συνάντηση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΠΕ.Α. 
Θέρμης στο Λιβάδι και στον περιβάλλοντα χώρο, το 
Σάββατο 28 Μαΐου 2022, στις 9.30 και περιλαμβάνει 
μετακίνηση στο πεδίο και εισηγήσεις:

• «Το όραμα και η φιλοσοφία των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμης», Λουκία 
Λιθοξοΐδου

• «Παραδοσιακός τρόπος ζωής και Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη», Αριστείδης Κωνσταντινίδης · Ξενάγηση στον 
οικισμό του Λιβαδίου, Δημήτρης Γουδήρας, πρόεδρος 
Τοπικής Κοινότητας

• Περιήγηση σε δασικό μονοπάτι, Λ. Λιθοξοΐδου – Αρ. 
Κωνσταντινίδης

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
στην παρακάτω φόρμα μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

https://docs.google.com/forms/d/ 1fGk1CUGE _
mhpnGHZn0d6fDa82_KOT0rbmUNJWTN9iQw/
edit

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων είναι 50 εκπαιδευτικοί από 
τις Διευθύνσεις Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Θεσσαλονίκης. Εάν ο αριθμός συμμετεχόντων 
υπερβεί τα 50 άτομα, τότε θα τηρηθεί σειρά προτεραι-
ότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
για την επιλογή των συμμετεχόντων. Η επιμορφωτική 
συνάντηση θα επαναληφθεί το Σεπτέμβριο.

Για τη μετακίνηση στο Λιβάδι ο Δήμος Θέρμης είναι 
πρόθυμος να διαθέσει λεωφορείο, το οποίο θα αναχω-
ρήσει από το ΙΚΕΑ στις 8.30, εφόσον το επιθυμείτε. Η 
συμμετοχή θα γίνει με προσωπικά έξοδα, όσον αφορά 
στη μετακίνηση μέχρι το ΙΚΕΑ και στη διατροφή. Για τη 
διατροφή, όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να 
γευματίσουν σε ταβέρνα του χωριού, εάν το επιθυμούν. 
Οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά και τη διατροφή – καφέ 
θα διευθετηθούν αργότερα.

Μετά την παραλαβή και την επεξεργασία των αιτήσεων 
θα αποσταλεί μήνυμα αποδοχής της αίτησης συμμετοχής 
στη επιμορφωτική συνάντηση. Με τη λήξη της θα απο-
σταλούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η επιμορφωτική 
συνάντηση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης 
«Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Εσπερίδα για πρόληψη και 
αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας

«Ο ρόλος της σχολικής κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της 

ενδοσχολικής βίας» ήταν το θέμα της επιμορφωτικής εσπερίδας που πραγμα-

τοποιήθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ, τη Δευτέρα 28 Μαρτίου, υπό την αιγίδα του δήμου 

Θέρμης. Η εσπερίδα διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των 3ου Γυμνασίου 

Θέρμης, 3ου Γυμνασίου Μίκρας, 2ου Γυμνασίου Νέας Μηχανιώνας και Γυμνα-

σίου Επανομής, ενώ οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία 

να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες για το τόσο επίκαιρο θέμα. 

Η εσπερίδα διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των παραπάνω γυμνασίων με 

σκοπό τη δημιουργία μίας κοινότητας μάθησης, ανταλλαγής καλών πρακτικών 

και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών. Αφορμή αποτέλεσε η κοινή διαπίστωση 

της έξαρσης της ενδοσχολικής βίας κατά το τρέχον διδακτικό έτος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως εισηγητές οι: Μανώλης Φαϊτάκης, ψυχίατρος 

παιδιών και εφήβων, Δ/ντής Ε.Σ.Υ. στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρι-

κού Τομέα Θεσ/νίκης, με θέμα «Βία και εφηβεία», ο Α. Κανάκης, ψυχολόγος στο 

κεντρικό ιατρείο της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με θέμα: «Η σύνδεση 

του έφηβου στο διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things) και η επίδρασή 

της στον ψυχισμό τους» και η Ελισάβετ Σιμουλίδου, φιλόλογος, ψυχολόγος 

(dipl. psych), msc κλινικής και κοινωνικής ψυχολογίας, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου 

Θέρμης, με θέμα: « Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση περιστατικών βίας 

και σχολικού εκφοβισμού - Παραδείγματα παρέμβασης στην τάξη».

Εκ μέρους του δήμου Θέρμης τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησε ο αντιδή-

μαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου, ο οποίος αναφέρθηκε και στις δράσεις 

που αναπτύσσει ο δήμος Θέρμης στην κατεύθυνση της υποστήριξης των 

σχολικών κοινοτήτων.

Διαδικτυακή ενημέρωση 
στο ΕΠΑ.Λ. Βασιλικών
Διαδικτυακή ενημέρωση για το επάγγελμα του 
Μηχανικού Πληροφορικής (software engineer) 
και τις εργασιακές ευκαιρίες που υπάρχουν στην 
Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής πραγματοποιήθηκε, στο χώρο του ΕΠΑ.Λ. 
Βασιλικών από τον κύριο Σιούτα Αθανάσιο. Ο 
κ. Σιούτας είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανι-
κών Η/Υ και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου 
Πάτρας και έχει εργασιακή εμπειρία τριάντα ετών 
σε εταιρίες όπως  Intracom, Sun, Cisco, Nova, 

Hewlett Packard και VMware στην Αθήνα και 
στις Η.Π.Α.. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται 
στην εταιρία VMWare στην περιοχή της silicon 
valley (San Francisco, Καλιφόρνια). Οι μαθητές 
της Β’ και Γ΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής 
παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 
ενημέρωση και είχαν την ευκαιρία να διατυπώ-
σουν πλήθος ερωτήσεων σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας και τις προοπτικές του επαγγέλματος 
του Μηχανικού Πληροφορικής. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης 
συζητήθηκαν:

• Τεχνικά θέματα, όπως virtuaization μηχανών 
και δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού, 

• Θέματα που αφορούν στην απασχόληση, 
όπως νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), 
τηλε-εργασία (teleworking) και πιστοποι-
ήσεις (certifications), 

• Θέματα σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον 
στις ΗΠΑ, τη βίζα εργασίας και την απόκτηση 
των ιδιοτήτων του «μόνιμου κατοίκου» και 
του «Αμερικανού πολίτη»

Τέλος, τονίστηκε ότι η αγάπη για το αντικείμενο 
εργασίας (όποιο κι αν είναι αυτό), και η επίμονη 
προσπάθεια στο κυνήγι των στόχων πρέπει να 
καθοδηγεί τα νέα παιδιά, το οποία δε θα πρέπει να 
απογοητεύονται και δε θα πρέπει να σταματούν 
να κυνηγούν τα όνειρά τους όσες αποτυχίες κι 
αν συναντήσουν στη ζωή τους.

Δράσεις του 
ΕΠΑ.Λ. Βασιλικών
Το ΕΠΑ.Λ. Βασιλικών για δεύτερη χρονιά συμμετεί-
χε στον διαγωνισμό της Οικονομικής Ολυμπιάδας. 
Οι μαθήτριες της Ά  Τάξης που έλαβαν μέρος ήταν 
η Χρυσή Παπαγεωργίου και η Μαρίνα Σασλή.

Ταυτόχρονα το σχολείο για δεύτερη σχολική 
χρονιά υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
εικονικής επιχείρησης Junior Achievement Greece. 
Το σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων είναι ένας 
μη- κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε το 
2005, υποστηρίζεται παγκοσμίως από σχεδόν μισό 
εκατομμύριο εθελοντές, ενώ προσεγγίζει περισσό-
τερους από 12 εκατομμύρια μαθητές κάθε χρόνο. 
Το JA συμβάλλει σε ένα λαμπρότερο μέλλον για 
την επόμενη γενιά κα καινοτόμων επαγγελματιών 
που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Η εικονική επιχείρηση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που βασίζεται στην αρχή της «εκμά-
θησης μέσα από την πράξη» με άξονα μια ομαδι-
κή βιωματική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές 
δημιουργούν μια «επιχείρηση» κατανοώντας 
όλα τα στάδια της δημιουργίας, λειτουργίας και 
ρευστοποίησης της. Διαμοιράζουν και αναλαμβά-
νουν ρόλους για να σχεδιάσουν και να παράγουν 
προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε 
κοινωνικές ανάγκες.

Στόχος είναι η καλλιέργεια και ενίσχυση ικανοτή-
των, δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών, ώστε 
να συνειδητοποιούν την κοινωνική ευθύνη τους 
ως μελλοντικοί επαγγελματίες με σεβασμό προς 
το κοινό καλό και το περιβάλλον.

Κατά συνέπεια καλλιεργούνται η ανάληψη ευθύνης, 
η δεξιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού, η 
ανάλυση αναγκών, η οργανωτικότητα, η επικοι-
νωνία, η ομαδοσυνεργατικότητα, η διαχείριση 
χρόνου, η λήψη απόφασης, η επίλυση προβλημά-
των, η αξία δέσμευσης στην ποιότητα και η ευθύνη 
της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης.

Τέλος οι μαθητές του τμήματος Α4 συμμετείχαν 
με μεγάλη επιτυχία και στο πρόγραμμα «Schools 
SNFCC» του Ιδρύματος  Σταύρου Νιάρχου, με τίτλο 
«Μια πόλη ένα οικοσύστημα».
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Διακρίσεις για το badminton του «Θερμαίου»
Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι αθλητές του τμήματος badminton του Α.Ο. 
«Θερμαίος» Θέρμης στο πανελλήνιο πρωτάθλημα badminton κάτω των ετών 
U15 που έλαβε χώρα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Ειδικότερα οι αθλήτριες Σοφία Τσακάλου, Μαριλένα Τανούρη και ο αθλητής 
Βίκτωρας Κοσμίδης κέρδισαν χάλκινα μετάλλια, υπό την καθοδήγηση του 
προπονητή τους στον Θερμαίο, Βασίλη Όρλη, ο οποίος κάνει εξαιρετική και 
μεθοδική δουλειά, και οδηγεί τους αθλητές του δήμου μας σε διακρίσεις.

«Δέκα μετάλλια για τον 
ΜΑΡΣ Βασιλικών» 
Σημαντικές νικές και μεταλλία εξα-
σφάλαισαν στο πανελλήνιο πρωτά-
θλημα Taek won do οι αθλητές -τριες 
του συλλόγου των Βασιλικών A.C 
Vasilikon Taek won do MARS. Ο συνο-
λικός απολογισμός της συμμετοχής 
των 13 αθλητών -τριών του συλλόγου 
στο αγώνισμα της μάχης (sparring) 
ήταν εντυπωσιακός. Συνολικά κατέ-
κτησαν 10 μετάλλια. Ειδικότερα 
κατέκτησε 4 χρυσά, 2 ασημένια και 4 
χάλκινα. 
Αναλυτικά, ο αθλητής Αχιλλέας 
Νασιουδης στην κατηγορία των συν 
92 κιλών των αντρών κατεκτησε την 
1η θέση, ο αθλητής Πέτρος Βασίλει-
ου στην κατηγορία των κάτω των 52 
κιλών των αντρών κατεκτησε την 1η 
θέση, η αθλήτρια Δέσποινα Κωνστα-
ντινίδου στην κατηγορία των κάτω 
των 55 κιλών των νεανίδων κατέκτησε 
την 1η θέση και η αθλήτρια Μαρία 
Σαμάρα στην κατηγορία των κάτω των 
45 κιλών των νεανίδων κατεκτησε την 
1η θέση.  
 

Αντίστοιχα ο αθλητής Θεόφιλος 
Στεφανίδης στην κατηγορία των κάτω 
των 92 κιλών των αντρών κατεκτησε 
την 2η θέση, καθώς και ο αθλητής Αθα-
νάσιος Σισμανης στην κατηγορία των 
συν 75 κιλών των εφήβων κατεκτησε 
την 2η θέση.
Η αθλήτρια Παγώνα Παπαδοπούλου 
στην κατηγορία των κάτω των 57 
κιλών των γυναικών κατεκτησε την 
3η θέση, η αθλήτρια Χρυσάνθη Ομάρ 
στην κατηγορία των κάτω των 72 
κιλών των γυναικών κατεκτησε την 3η 
θέση, ο αθλητής Αθανάσιος
Βενετοπουλος στην κατηγορία των 
κάτω των 85 κιλών των αντρών 
κατεκτησε την 3η θέση και η αθλήτρια 
Βάρβαρα Λεωνίδου στην κατηγορία 
των κάτω των 46 κιλών των νεανίδων 
κατεκτησε την 3η θέση.
Τέλος ο αθλητής Κυριάκος Ευθυμίου 
στην κατηγορία των κάτω των 55 
κιλών των εφήβων κατεκτησε την 5η 
θέση, η αθλήτρια Δήμητρα Σινάκου 
στην κατηγορία των κάτω των 58 
κιλών των νεανίδων κατεκτησε την 5η 
θέση και ο αθλητής Γεώργιος Ντισλής 
στην κατηγορία των συν 75 κιλών των 
εφήβων κατεκτησε την 5η θέση.

Διακρίσεις στο πινγκ πονγκ
Την 1η της πρόκριση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων- παγκορα-
σίδων εξασφάλισε η αθλήτρια του τμήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
(πινγκ πονγκ) του Α.Ο. Θέρμης Θερμαίος Ελπίδα Τασιού. Η Ελπίδα είναι 
μαθήτρια της Δ’ Δημοτικού και πολλά υποσχόμενη αθλήτρια στο άθλημα 
του πινγκ πονγκ.

Σημειώνεται παράλληλα ότι με 4 συμμετοχές έλαβε μέρος η ομάδα του Α.Ο. 
Θέρμης Θερμαίος στα προκριματικά Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιή-
θηκαν στη Βέροια. Την πρώτη τους εμφάνιση έκαναν 3 μικροί αθλητές μόλις 
με 7 μηνών ενασχόληση τους με το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
τους έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους με άλλους 
συνομηλίκους αθλητές. Ειδικότερα συμμετείχαν οι αθλητές: Γιώργος Αρά-
πης, Απόστολος Γεωργιάδη και Στέφανος Τσιλιβίτης.

Η ΟΜΔΑ ΤΟΥ ΚΑΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Στον τελικό κυπέλλου της ΕΚΑΣΘ
Πρόκριση στον τελικό κυπέλλου της ΕΚΑΣΘ πέτυχε το ανδρικό του συλλόγου του 
ΚΑΣ Νέας Ραιδεστού, επικρατώντας στον ημιτελικό επί του Γ.Α.Σ. Βασιλικών με 
σκορ 56-53. Η νίκη αυτή είναι αρκετά σημαντική για την ομάδα της Νέας Ραιδεστού, 
καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου της Νέας Ραιδεστού που 
φτάνει ως των τελικό του θεσμού του κυπέλλου. 

Τον αγώνα αυτό, πέραν από τους ανθρώπους του συλλόγου απόλαυσαν από τις κερ-
κίδες και οι επίσημοι προσκεκλημένοι της ομάδας του δήμου μας. Πιο συγκεκριμένα, 
ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου, παρευρέθηκε στο γήπεδο η ομάδα μπάσκετ 
με αμαξίδιο του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, η ταμίας της ΟΣΕΚΑ κυρία Νικολακάρου, και 
ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Χάρης Παπαγεωργίου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όλους τους προσκεκλημένους μας και τους φιλάθλους της ομάδας που ήταν μαζί 
μας σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή και μας μεταδώσαν την θετική τους ενέργεια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι τα δεκάλεπτα του παιχνιδιού, είχαν την εξής εξέλιξη: 
12-9, 31-26, 43-39, 56-53. Διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι κ.κ.: Δέλλας και -Β. 
Αναστασιάδης, ενώ για την ομάδα της Νέας Ραιδεστού αγωνίστηκαν οι: (Προπο-
νητές Αποστόλου -Βουτσινάς): Λαγός 5(1), Δελκούσης, Ελευθεριάδης 8, Καλαβάς, 
Γαλανός, Γεωργάκης 8, Χατζής 12(4), Σταυρίδης 5(1), Ζέρβας, Βεργίνης 7, Κιόσια 2 
και Λαζαρίδης 6.

Αντίστοιχα για την ομάδα των Βασιλικών αγωνίστηκαν οι: (Σίνος, προπονητής) 
Τσουπλής 4, Ντισλής 10(1), Σύρος 3, Τσιάμης 20(2), Χατζηελευθερίου, Αλεξάκης, 
Σκαρλής, Οικονόμου 5, Πασούδης Π., Πασούδης Δ. 5, Αργυρίου 4 και Ζέκας..
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ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ 

 
Σε συναυλία στο μέγαρο 
μουσικής συμμετείχε η 
Con Fuoco
«Τιμάς το παρελθόν όταν βλέπεις 
προς το μέλλον», ήταν ο τίτλος της 
συναυλίας η οποία πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 9 Μαρτίου στο μέγαρο 
μουσικής Θεσσαλονίκης. Ήταν μία  
επετειακή συναυλία για τα 80 χρόνια 
της Ιατρική Σχολής του ΑΠΘ. Συμμε-
τείχαν η Ευανθία Ρεμπούτσικα, την 
οποία πλαισίωσαν η ορχήστρα Con 
Fuoco του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, 
υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Πολυ-
μενέρη και οι χορωδίες του δήμου 
Αλεξάνδρειας «Αλεξανδρινές Φωνές» 
και «Μελισσάνθη», υπό τη διεύθυνση 
της Ελένης Θεοδωρίδου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο δήμαρ-
χος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
και ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος 
Αγγέλου.

Απολαύστε τη μοναδική ορχήστρα Con 
Fuoco του Δημοτικού μας Ωδείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.
youtube.com/watch?v=on0xWlFsUfE  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

«βήματα αγάπης» για 8η χρονιά
Για 8η συνεχή χρονιά ο σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιω-
τών Θέρμης διοργάνωσε τα «βήματα αγάπης» στην αίθουσα 
Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Πρόκειται για 
μία σημαντική δράση που έχει σαν στόχο την ενίσχυση του 
ταμείου του συλλόγου «Λάμψη».

Παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας συνεχίστηκε με τον 
ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια αγάπη η προσφορά προς το 
σύλλογο «Λάμψη». Η εκδήλωση έγινε χωρίς κοινό, τηρώντας 
τα μέτρα πρόληψης, μόνο με τους εκπροσώπους των συμμε-
τεχόντων συλλόγων και φορέων. Σταθεροί συνοδοιπόροι 
στην προσπάθεια του Συλλόγου η ΔΕΠΠΑΘ, οι τοπικοί και 
αθλητικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς του δήμου Θέρμης.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η πρόεδρος του συλλόγου Μαρία 
Καμπουρίδου, ο πρόεδρος της «Λάμψης» Δημήτρης Σανδάλης, 
ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου. Επίσης, χαιρέτι-
σαν και κατέθεσαν τις προσφορές τους στην εκπρόσωπο της 
«Λάμψης» Μάγδα Παπανίκου οι: Άννα Τσιφτελίδου δημοτική 
σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης «Παρέμβαση πολιτών» 
του δήμου Θέρμης, η αντιπρόεδρος της κοινότητας Θέρμης 
εκπρόσωπος της παράταξης «Δημοκρατικής Ενότητας» Ελι-
σάβετ Βελονά, η πρόεδρος του Σωματείου Ποντίων «Παναγία 

«Κυκλάμινο μη μαραθείς»

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης παρουσιάστηκε το βρα-
βευμένο παραμύθι της Σωτηρίας Κυρμανίδου «Κυκλάμινο 
μη μαραθείς» που πραγματεύεται το ευαίσθητο ζήτημα της 
παιδικής νεοπλασίας. 

Για το βιβλίο μίλησαν οι: Π. Λάππα, νομικός, συγγραφέας Γενική 
Γραμματέας του Δήμου Θέρμης, η Χ. Κλιματσούδα, διευθύντρια 
κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Δήμου Θέρμης και 
η Μ. Μορφίδου, κοινωνική λειτουργός και συντονίστρια του 
Κέντρου Κοινότητας δήμου Θέρμης και Μ. Παπανίκου, η οποία 
εκτός από συντονίστρια της νεοσύστατης δομής του ΚΕΠ Υγείας 
Δήμου Θέρμης υπήρξε και Γενική Γραμματέας του Συλλόγου 
Γονέων και Παίδων με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου 
Ελλάδος «ΛΑΜΨΗ»

Χαιρετισμό στην παρουσίαση απηυθύναν ο αντιδήμαρχος Παι-
δείας, Σ. Αποστόλου, ο  όποιος αναφέρθηκε «στους φωτισμένους 
ανθρώπους που σε καιρούς ζοφερούς αφιερώνουν χρόνο στα 
κοινωνικά ζητήματα», ο πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ, Γ. Αγγέλου, ο 
υπεύθυνος της βιβλιοθήκης Χ.ς Βαγιωνάς και ο πρόεδρος του 
συλλόγου Σερραίων κατοίκων Θέρμης Π. Μαλούδης. 

Στο τέλος της εκδήλωσης και αφού οι κυρίες στο πάνελ έλαβαν 
από ένα συμβολικό δώρο η συγγραφέας υπέγραψε τα βιβλία της 
και έγραψε αφιερώσεις σε όσους από τους παρευρισκόμενους 
τα αγόρασαν, καθώς διετίθεντο σε διπλανή αίθουσα.

Σουμελά» δήμου Θέρμης Σόνια Μιχαηλίδου, ο πρόεδρος των 
Σερραίων Κατοίκων Θέρμης Παναγιώτης Μαλούδης, ο πρόε-
δρος του συλλόγου Φίλων Κρητικής Παράδοσης «Ξαστεριά» 
Νίκος Μαρινάκης, ο Γ. Γραμματέας του Αθλητικού συλλόγου 
«Θερμαϊκός Θέρμης» Αχιλλέας Μεταλούλης, η αντιπρόεδρος 
του ΚΑΠΗ Θέρμης Ελένη Καμπουρίδου, η 

κ. Αλεξία Κοσμίδου από την «Πνοή ελπίδας» (αστική μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία με φιλανθρωπική και εθελοντική δράση), 
ο σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης και ο σύλλογος 
γονέων και κηδεμόνων του 1ο δημοτικού σχολείου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι μουσικοί: Γιάννης Μπούρας 
και Αγγελική Καραθάνου (Θράκη),

Ευστάθιο Σταυριανιδη (Πόντος), και τους πατέρα και υιού 
Πετηναράκη (Κρήτη).

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καμπουρίδου ευχαρίστησε 
από καρδιάς όλους όσους για 8η συνεχή χρονιά στήριξαν τη 
δράση και ανανέωσε το ραντεβού των μελών του Συλλόγου 
με όλους τους πολύτιμους υποστηρικτές τους στα 9α «βήματα 
αγάπης» τονίζοντας: «Aς μην ξεχνάτε όλοι…ότι ο παιδικός 
καρκίνος μπορεί να ιαθεί».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «8α βήματα αγάπης» τοποθετή-
θηκαν κουμπαράδες σε επιχειρήσεις της Θέρμης. Ειδικότερα 
στις :βιβλιοπωλείο «η Θέρμη», καφέ-μίνι Μάρκετ «Adam’s 
coffee», κρεοπωλεία «Γαντάς», «Δημ. Καλέμος», «Νίκος», το 
καφέ «Bruns box» και το αρτοποιείο «Αρτόραμα».
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Ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων 
Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» 
συμπληρώνει  φέτος 30 χρόνια λει-
τουργίας. Τριάντα (30) χρόνια αγάπης 

για την διατήρηση της παράδοσης, των ηθών και 
των εθίμων των ντόπιων κατοίκων της Θέρμης. 
Σήμερα αριθμεί 500 ενεργά μέλη, 6 χορευτικά 
τμήματα καθώς και τμήμα χορωδίας.

Για το λόγο αυτό, και μετά από τα δύο χρόνια 
αποχής λόγω της πανδημίας του Covid -19 διορ-
γανώθηκε στο καφέ Anemi στη Νέα Ραιδεστό 
ένα κυριακάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική για 
να τιμηθεί το γεγονός και να σημάνει την επα-
νεκκίνηση των δραστηριοτήτων του συλλόγου. 

Αίσθηση προκάλεσε, επίσης, κατά την παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου και το αντιπολεμικό πανό με 
το οποίο παρέλασαν τα μέλη του συλλόγου στη 
Θέρμη. 

Στην πορεία των αυτών των χρόνων η πολιτιστική 
δράση του συλλόγου ήταν πλούσια. Αναφέρονται 
ενδεικτικά μερικές από τις δραστηριότητες του 
Συλλόγου:

Η αναβίωση του πατροπαράδοτου πανηγυριού 
για τον πολιούχο της Θέρμης, Άγιο Νικόλαο με 
εκδηλώσεις την ημέρα της γιορτής του Αγίου 
(Σεδιώτικο Σεργιάνι, χορευτικές εκδηλώσεις στην 
πλατεία της Θέρμης και στο Πολιτιστικό Κέντρο)

Ο εορτασμός της επετείου του Μακεδονικού 
Αγώνα.

Το Μακεδονικό γλέντι το καλοκαίρι στο φράγμα 
της Θέρμης.

Η συμμετοχή σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό εκπρο-
σωπώντας τη χώρα μας.

Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα και σε εκδηλώσεις του δήμου.

Έκτακτες εκδηλώσεις αναβιώσεις εθίμων της 
Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής της Μακε-
δονίας (Στ Αλέξανδρου τα χώματα Σεδιώτες 
Χορευτάδες που πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο 
μουσικής Θεσσαλονίκης, Σεδιώτικα νυχτέρια, 
Σήμερα γάμος γίνεται, Τραγούδια της Άνοιξης, Ο 
Φανός της Κοζάνης, Ήθη και έθιμα της Λαμπρής, 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις κ.α.)

Διοργάνωση συναυλιών στο Φράγμα της Θέρμης 
(Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Locomondo, Γλυκερία 
και Δημήτρης Μπάσης)

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου και η κοπή της 
Βασιλόπιτας

Μετά από διακοπή όλων των δραστηριοτήτων 
του συλλόγου τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της 
πανδημίας, αρχίζει να προετοιμάζει εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό των 30 χρόνων δράσης του, 
ξεκινώντας από το Μακεδονικό γλέντι που θα 
πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου στο φράγμα της 
Θέρμης με τα «Χάλκινα Ηχοχρώματα». 

Όπως μας επεσήμανε μάλιστα το μέλος της διοί-
κησης του συλλόγου Πένυ Σκούφου «Ελπίζουμε 
να είμαστε όλοι υγιείς και να έχουμε τόσα και 
άλλα τόσα χρόνια μπροστά μας ώστε να μοιρα-
στούμε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας με τις 
επόμενες γενιές».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 

30 χρόνια αγάπης για την παράδοση

Εκδρομή στην Ξάνθη 
από τον σύλλογο Σερραίων Θέρμης

Εκδρομή στην Ξάνθη, το διήμερο, 12 και 13 Μαρτίου πραγ-
ματοποίησε ο σύλλογος Σερραίων κατοίκων Θέρμης στο 
πλαίσιο της έναρξης των δράσεων μετά την πανδημία.

Οι συμμετέχοντες στην διαδρομή προς Ξάνθη και στο 
χωριό Κηπιά Ελευθερούπολης, επισκεφτήκαν το μουσείο 
κέρινων ομοιωμάτων. Ο γλύπτης-ζωγράφος, αλλά και ιδιο-
κτήτης του μουσείου, Θεόδωρος Κοκκινίδης τους ξενάγησε 
στον έκθεσή του, εξηγώντας του ταυτόχρονα τον τρόπο 
κατασκευής του. Από την ξενάγηση αντιληφθήκαν όλοι το 
μεράκι αυτού του ανθρώπου, ο οποίος χωρίς καμία οικο-
νομική υποστήριξη, κατασκευάζει τα κέρινα ομοιώματα. 

Στην Ξάνθη, ξεναγήθηκαν στα υπέροχα σοκάκια της παλιάς 
πόλης, και τα υψηλής αρχιτεκτονικής παλιά αρχοντικά και 
σπίτια, από τον χαρισματικό (στις ξεναγήσεις-ιστορικές 
αναδρομές και αφηγήσεις, όπως αποδείχθηκε) διευθυ-
ντή του ιστορικού και λαογραφικού μουσείου Ξάνθης, 
Πασχάλη Ξανθόπουλο. Ο κ. Ξανθοπούλος μάλιστα τους 
ξενάγησε στο εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλης ιστορικής 
αξίας μουσείο και τα εκθέματά του. Η επόμενη επίσκεψή 
πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό και λαογραφικό μουσείο 
Αβδήρων καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο αυτού.   

Ύστατος αποχαιρετισμός
Με βαθιά θλίψη η Σουρωτή αποχαιρέτησε τον αγαπητό 
σε όλους συγχωριανό Παύλο Τούλα. Άξιος δάσκαλος και 
επί χρόνια διευθυντής του δημοτικού σχολείου Ταγαράδων, 
οξυδερκής χρονογράφος στην τοπική αλλά και σε άλλες 
εφημερίδες και ταλαντούχος συγγραφέας, ο Παύλος Τούλας 
με καταγωγή από την Ήπειρο, επέλεξε τη Σουρωτή για να 
δημιουργήσει στη ζωή του, έχοντας πάντα έντονη παρουσία 
και συμμετέχοντας στα κοινά με ανοιχτό, συναινετικό και 
δημοκρατικό πνεύμα Φεύγοντας, αφήνει βαθύ το στίγμα του 
στην τοπική ιστορία και στη μνήμη μας και παίρνει μαζί του 
την αγάπη και τον σεβασμό μας. 

O πρόεδρος της Κοινότητας Σουρωτής Θωμάς Ασλάνης και τα 
μέλη του τοπικού συμβουλίου, εκ μέρους όλων των κατοίκων, 
εύχονται στον Παύλο Τούλα Καλό Παράδεισο και εκφράζουν 
τα θερμότερά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 9, 
16 και 23 Φεβρουάριου, στις 2 και 9 Μαρτίου συζήτησε και 
έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος έθεσε ως θέμα προς την επιτροπή ψηφι-
σμάτων για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, την έκδοση 
ψηφίσματος  διαμαρτυρίας  για καλύτερη αστυνόμευση 
της περιοχής του δήμου μας

• Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 (2η αναμόρφωση). Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 
Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη, Ι. Ιωσηφίδης 
και Α. Χατζηαντωνίου δήλωσαν παρόν, οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. 
Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν 
με λευκό και ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκτακτη επιχορήγηση 
σε αθλητικούς πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 
και εκκλησιαστικούς οργανισμούς λόγω της πανδημίας  
του Covid -19. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Ι. Ιωσηφίδης καταψήφισε.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκμίσθωση του υπόγειου 
δημοτικού σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία Παρα-
μάνα. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη, 
Ι. Ιωσηφίδης, Α. Χατζηαντωνίου, Θ. Καρκατζούνης, Ι. 
Τριανταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

• Αποφάσισε ομόφωνα την ανάγκη ονοματοδοσίας 
ανώνυμης αγροτικής οδού στην Κοινότητα Τριλόφου.

• Αποφάσισε ομόφωνα την ανάγκη ονοματοδοσίας 
ανώνυμων οδών στην αγροτική περιοχή του οικισμού 
Τριαδίου Κοινότητας Θέρμης και Κοινότητας Νέας 
Ραιδεστού.

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υπ αριθ. 21/2022 από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ σχετικά 
με την περί ορισμού μελών της Επιτροπής Επίλυσης  
διαφορών της ΔΕΥΑ Θέρμης. Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. 
Γραικός,  Μ. Καπουσούζη και Σ. Φωτιάδης Σάββας 
καταψήφισαν.  

• Όρισε ομόφωνα ένα δημοτικό σύμβουλο με τον ανα-
πληρωτή του ως εκπρόσωπο για το ΚΕΠ Υγείας δήμου 
Θέρμης. Ορίσθηκε ο Δ.Σ. Κ. Τιτέλης με αναπληρωτή 
του τον Δ.Σ. Κ. Γραικό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

Στην έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση 
των Δημοτικών Συμβούλων περί της πορείας υλοποίησης 
του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Στην 
τηλεδιάσκεψη το Φο.Δ.Σ.Α. εκπροσώπησε η κα Ελένη 
Μπακιρτζή.

• Παράτεινε ομόφωνα το συμβατικό χρόνο της προμήθειας 
με τίτλο «Προμήθεια εργοστασιακού σκυροδέματος.

• Ενέκρινε ομόφωνα το Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών Φυσι-
κών και Τεχνολογικών Καταστροφών δήμου Θέρμης- 
έκδοση 2021.

• Ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτά-
κτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών 
Φαινομένων του Δήμου Θέρμης με την 
κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

• Καθόρισε ομόφωνα το ύψος μισθώματος 
της παράτασης μίσθωσης τμήματος του υπ’ 
αριθμ. 990 αγροτεμαχίου της Δημοτικής 
Ενότητας Θέρμης (όπως απεικονίζεται στο 
απόσπασμα της οριστικής διανομής 1931 του 
αγροκτήματος Θέρμης του Δήμου Θέρμης), 
εκτάσεως εκατό (100) περίπου στρεμμάτων 
(με ακριβή μέτρηση 98.536,29 τ.μ., όπως 
απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 
του μηχανικού Β. Τσικούρα με τα στοιχεία 
Ε11α-Ε11-Ε12-Κ2-Κ3-Κ4-Κ5-Κ6-Κ7-Κ8-Κ9-
Κ9α), το οποίο μισθώνεται από την «Hyatt 
Regency Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε». 
Κατά τη συζήτηση του θέματος συνδέθηκαν 
στην τηλεδιάσκεψη η κα Πολυτίμη Παπαθα-
νασοπούλου, ο κ. Βασίλειος Βεργετίδης και 
ο κ Χρήστος Τάγκας εκπρόσωποι της «Hyatt 
Regency Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε».  

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της σύμ-
βασης της Ομάδας ειδών 1 της υπ. αριθμ. 
1/2020 μελέτης της Δ/νσης Ανακύκλωσης 
και Καθαριότητας του δήμου.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της σύμ-
βασης της Ομάδας ειδών 1 της υπ. αριθμ. 
2/2020 μελέτης της Δ/νσης Ανακύκλωσης 
& Καθαριότητας του Δήμου.

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρι-
κού πάρκου Πλαγιαρίου» με αριθ. μελέτης: 
08/2019 και αριθ. έργου: 11/2019.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον έλεγχο υλοποίησης 
του προϋπολογισμού και την υποβολή έκθε-
σης απολογιστικών Δ΄ τριμήνου 2021 στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. 
Α. Τσιφτελίδου, Δ. Χίνη, Ι. Ιωσηφίδης, Α. 
Χατζηαντωνίου, τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση ποσού 

ύψους 73.304,30 ευρώ στη Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης δήμου Θέρμης 
(ΔΕΥΑΘ), για τον 3ο λογαριασμό κατασκευής 
του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήμα-
τος επέκτασης Θέρμης».

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

• Εξέδωσε κατά πλειοψηφία ψήφισμα για τις 
συνεχιζόμενες κλοπές στο δήμο Θέρμης.

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-
τος ο Δ.Σ. κ. Π. Πονερίδης καταψήφισε,  οι Δ.Σ. 
κ.κ. Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου 
δήλωσαν παρών, ενώ ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος 
απείχε από τη συζήτηση.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της 5ης 
ενδεικτικής προθεσμίας του έργου: «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου 
Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο)» αρ. μελέτης: 
11/2018,  αρ. έργου: 4/2020.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του συμ-
βατικού χρόνου της υπ’ αρ. πρ. 30465/30-06-
2021 σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής 
υπηρεσίας «υπηρεσίες υποστήριξης για την 
καταγραφή διαδικασιών με δημοσιονομικές 
συνέπειες, εντοπισμός δημοσιονομικών κιν-
δύνων και εντοπισμός και εκτίμηση δικλίδων 
ελέγχου για την καθιέρωση συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου του δήμου Θέρμης».

• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 
359/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό 
τμήματος της επαρχιακής οδού «29. Γεωργική 
Σχολή Θεσσαλονίκης-Τρίλοφος προς Νέα 
Μουδανιά» του νομού Θεσσαλονίκης εντός 
των διοικητικών ορίων του δήμου Θέρμης 
και ένταξη αυτού στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

• Έδωσε ομόφωνα τη συγκατάθεση του δήμου 
Θέρμης ως ιδιοκτήτη του υπ΄ αριθμ. 870 
αγροτεμαχίου στα πλαίσια έγκρισης εισό-
δου – εξόδου στα υπ΄ αριθμ. 734, 735, 736, 
737 τμήμα 870 αγροτεμάχια της Κοινότητας 



Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ 27

Ταγαράδων για τη λειτουργία μονάδας θραύσης και 
διαλογής υλικών.

• Όρισε ομόφωνα τις επιτροπές παραλαβής έργων της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρου στον οικισμό 
Τριλόφου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 61

• Καθόρισε ομόφωνα την «αμοιβή δικηγόρου για χειρισμό 
υπόθεσης του δήμου (Α.Ο.Ε. 48/2022)».

• Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή δικηγόρου  για χειρισμό 
υπόθεσης του δήμου (Α.Ο.Ε. 49/2022)».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε ομόφωνα την 3η παράτασης της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 
Αγίου Αντωνίου» κωδ. ΟΠΣΑΑ : 0010925447  (Αρ.  μελέ-
της: 19/2012,  αρ. έργου: 1/2021)».

• Ενέκρινε ομόφωνα την 5η παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «Διαμόρφωση 
κυκλικών κόμβων οδού Α. Κουγιάμη με οδούς Α. Παπαν-
δρέου και Αθαν. Διάκου και λοιπές επεμβάσεις στο οδικό 
δίκτυο» (Αρ. μελέτης: 09/2019,  αρ. έργου: 1/2020). 

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου 
μονάδας εκπαίδευσης και κατάρτισης εθελοντών  πολι-
τικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών», 
με αριθμό μελέτης: 44/2012  και αριθμό έργου: 1/2013. 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 
κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός και Σ. Φωτιάδης τοποθετή-
θηκαν με λευκό.

• Συγκρότηση ομόφωνα την επιτροπή επίλυσης φορο-
λογικών διαφορών αποτελούμενη από τους εξής: Το 
Δ.Σ. κ. Α. Τσολάκη, ως  πρόεδρο με αναπλ. τη Δ.Σ. κ. Α. 
Παπαδάκη, τη Δ.Σ. Α. Τσιφτελίδου με αναπλ. το Δ.Σ. κ. 
Χ. Φάσσα, την  φορολογούμενη δημότη κ. Μ. Κέκη με 
αναπλ. την κ. Π. Μπιζέρα και την υπάλληλο του δήμου 
κ. Χ. Τσολάκη με αναπλ την υπάλληλο του δήμου Χ.  
Στρουμπίνη.

• Ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεά προϊόντων.

• Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 (3η αναμόρφωση υποχρεωτική). 

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 
κ.κ. Ι. Ιωσηφίδης, Ε. Αγοραστούδη, Α. Χατζηαντωνίου 
Αργυρώ, Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός Κων/νος και Σ. Φωτιάδης 
καταψήφισαν, ενώ ο Δ.Σ. κ. Θ. Καρκατζούνης τοποθε-
τήθηκε με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στην οδό Περι-
κλεούς της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της εφαρμογής περι-
οριστικών μέτρων κυκλοφορίας στο πλαίσιο εκτέλεσης 
του έργου ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρ-
μης δήμου Θέρμης (εσωτ. δίκτυο) (αρ. μελ. 11/2018 αρ. 
έργου 3/2020) σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

• Όρισε ομόφωνα ως εκπρόσωπο σε θέματα που αφο-
ρούν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων 
ΕΔΔΥΠΠΥ, το Δ.Σ. Κ. Τιτέλη με αναπληρώτρια του την 
Δ.Σ. Φανή Χατζηδημητρίου.

• Ενέκρινε ομόφωνα την κατανομή του ποσού της επιχο-
ρήγησης στο δήμο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για 
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 
αρμοδιότητας του.

• Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση ποσού ύψους 140.257,52 
ευρώ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), για τον 4ο λογαριασμό κατα-
σκευής του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος 
επέκτασης Θέρμης».

Στο πολεμικό μουσείο Αθηνών, δίπλα από το τραπέζι εργασίας της βασίλισσας 
Αμαλίας, με χειρόγραφη επιστολή του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και σταυρούς 
του 18ου αιώνα τοποθετήθηκε ο νέος πίνακας του συνδημότης μας ζωγράφου 

με το στόμα, Τριαντάφυλλου Ηλιάδη. Ο καλλιτέχνης δημιούργησε το έργου του 
εμπνευσμένος από τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη του εθνικού 
απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων από τον Οθωμανικό ζυγό και τω δώρισε σε 
συνεργασία με την παγκόσμια ένωση V.D.M.F.K. στο πολεμικό μουσείο Αθηνών.

Ο πίνακας απεικονίζει τη στολή την οποία φορούν τα μέλη της προεδρικής φρουράς, ενώ 
οι πιστόλες είναι από τη συλλογή του πολεμικού μουσείου. Όπως μας εξηγεί ο κ. Ηλιάδης 
«κάθε σχέδιο της στολής έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό για αυτό και θέλει ιδιαίτερο 
κόπο για να πέτυχει κάποιος την πιστή απόδοση. Είναι ένας πίνακας που δημιουργήθηκε 
με πολύ όρεξη και μεράκι, και ευχαριστώ το θεό που με αξίωσε να φτάσω σ ένα τέτοιο 
καλλιτεχνικό επίπεδο, όπου τα έργα μου γίνονται αντικείμενα θαυμασμού».

«Ξεκίνησα από ένα ταπεινό χωριό της Ξάνθης τον Πετεινό, και μετά από μεγάλη προ-
σπάθεια έφτασα στο σημείο να εκτίθενται τα βέργα μου σε πολλά σημεία σε ολόκληρο 
τον κόσμο, στην Ευρώπη, την Ασία ακόμη και στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο της Βραζιλίας. Και 
όλα αυτά τα απέτυχα με την υπομονή και την επιμονή μου, διότι ποτέ δεν αισθάνθηκα 
ανάπηρος και πως η αναπηρία μου θα μ απέκλειε από τους στόχους που έχω βάλλει στη 
ζωή μου. Μάλιστα σήμερα μπορώ να πω ότι τα έργα μου το κάθε νέο σε σχέση με το 
προηγούμενο είναι πιο ποιοτικά ανεβασμένο και αυτό μου δίνε δύναμη και κουράγιο 
να συνεχίσω».

Ο κ. Ηλιάδης γεννήθηκε με πολύ σοβαρή αναπηρία στα άκρα του. Ωστόσο, άνθρωπος 
ανήσυχος και γεμάτος θετική σκέψη, μπήκε από μικρή ηλικία, στον κόσμο της τέχνης. 
Άρχισε να διοχετεύει την εκφραστικότητά του σε πίνακες, απαθανατίζοντας ανθρώπινες 
φιγούρες, τοπία και επαγγέλματα που χάνονται στο πέρασμα των χρόνων και όλα αυτά 
«ντυμένα» με φωτεινά χρώματα. 

Το 1970 πήρε υποτροφία από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (VDMFK) 
και το 1992 έγινε τακτικό μέλος της Ένωσης. Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών 
και μέχρι σήμερα έχει στο ενεργητικό του αρκετές ατομικές εκθέσεις και συμμετοχές 
σε ομαδικές, εντός και εκτός Ελλάδας. 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΔΗ

Στο πολεμικό μουσείο 
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Ανυποχώρητα αντίθετοι 
σε οποιαδήποτε αύξηση των 
λογαριασμών νερού

Θ. Παπαδόπουλος:  
Μαζί θα ξανασχεδιάσουμε 
την «επόμενη μέρα»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Από το Νοέμβριο του 2021 είχαμε 
προβλέψει και, βεβαίως, ενημε-
ρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι 

οι αυξήσεις που ερχόταν, αφενός στο 
ηλεκτρικό ρεύμα και στο νερό λόγω της 
ρήτρας αναπροσαρμογής και αφετέρου 
στα δημοτικά τέλη λόγω του τέλους ταφής 
απορριμμάτων, θα ήταν εκτός ελέγχου… 
Είχαμε επιστήσει την προσοχή της διοίκη-
σης του Δήμου στα σχετικά θέματα τόσο 
όταν μας παρουσίασε έναν υπεραισιόδοξο 
προϋπολογισμό, όσο και όταν χαιρόταν 
για τα χαμηλά δημοτικά τέλη που πρό-
τεινε. Φυσικά δεν αγνοούσε η διοίκηση 
την καταστροφή που ερχόταν, αφού η 
αγωνία για την εκτίναξη του ενεργειακού 
κόστους περί το 40% , είχε διατυπωθεί 
με έντονο τρόπο στο τακτικό συνέδριο 
της ΚΕΔΕ στις 14-16 Οκτωβρίου 2021, της 
οποίας ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Θέρμης είναι 
μέλος, αλλά για τους δικούς της πολιτικούς 
και επικοινωνιακούς λόγους η διοίκηση το 
αποσιωπούσε προκειμένου να γιορτάσει 
επιτυχίες που κράτησαν μόνο λίγα λεπτά ! 
Η βίαιη και μη ανασχέσιμη πλέον αύξηση 
του ενεργειακού κόστους στους Δήμους σε 
συνάρτηση με τα μειωμένα ποσά τακτικής 
κρατικής επιχορήγησης από την κυβέρ-
νηση, θα καταστήσει τους Δήμους τελικά 
ανίκανους να διευθετήσουν το συνολικό 
λειτουργικό κόστος. Πώς θα καλύψουν τις 
λειτουργικές δαπάνες που έχουν εκτοξευ-
θεί σε καύσιμα για κίνηση και για θέρμανση, 
ηλεκτροφωτισμό αλλά κυρίως για ύδρευ-
ση;  Και προτάσσουμε την ύδρευση διότι 
το νερό είναι το πολυτιμότερο δημόσιο 
αγαθό και υπερασπιζόμαστε ανυποχώρητα 
το δημόσιο χαρακτήρα του.  
Από το Μάρτιο του 2020 η διοίκηση του 
δήμου είχε ψηφίσει αύξηση στα τιμολό-
για της ΔΕΥΑ που οφειλόταν από τη μια 
στην αύξηση της τιμής του ρεύματος που 
αποφάσισε και τότε η  κυβέρνηση και, από 
την άλλη, στην αλλαγή του τιμολογίου της 
ΕΥΑΘ για τις υπηρεσίες αποχέτευσης. Επρό-
κειτο μεσοσταθμικά για αύξηση ύψους 
17,7% που μετακυλήθηκε  στους πολίτες, 
τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις του 
δήμου Θέρμης. Κατά εκείνης της αύξησης 
διαμαρτυρηθήκαμε έγκαιρα και έντονα, 
ενημερώνοντας τους πολίτες για τα αίτια 
της αύξησης που εν πολλοίς αφορούσαν 
λάθη και παραλείψεις της διοίκησης του 
Δήμου!  
Με την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμο-
γής η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Θέρμης βρίσκεται σήμερα 
ασφυκτικά απέναντι σε ενδεχόμενα νέων 
αυξήσεων! Η ρήτρα αναπροσαρμογής 
επιβάλλεται και στους λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΥΑ η οποία 
δαπανά ηλεκτρικό ρεύμα για άντληση, 
άρδευση και λειτουργία γεωτρήσεων και 
δεξαμενών αλλά  και  για αποχέτευση. 
Οι υπέρογκες αυξήσεις του ηλεκτρικού 
ρεύματος από τον Αύγουστο του 2021 
μέχρι σήμερα επιβαρύνουν τις ΔΕΥΑ με 
πρόσθετο κόστος το οποίο υπερβαί-
νει το 80% περίπου. Αυτό το πρόσθετο 
κόστος εκτινάσσει το ενεργειακό κόστος 
των Δ.Ε.Υ.Α. στο ποσοστό του 40% περίπου 
του συνολικού τους λειτουργικού κόστους. 
Η επιβάρυνση αυτή προστίθεται και σε μια 
παλαιότερη που αφορά στην υπαγωγή 
των ΔΕΥΑ σε οικιακό και όχι βιομηχανικό 
τιμολόγιο, καθιστώντας το  νερό  από 
τα αντλιοστάσια πανάκριβο.
Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει λάβει 
οποιοδήποτε μέτρο πλην της υπόσχεσης 
του αναπληρωτή υπουργού για επιχορή-
γηση μιας ΚΑΠ στους Δήμους, η οποία 

φαντάζει πενιχρή μπροστά στο πρόβλημα, 
ενώ βέβαια οι ΔΕΥΑ δεν μπορούν να χρη-
ματοδοτηθούν από τους Δήμους. Η ΔΕΥΑ  
Θέρμης πήρε την απόφαση πρόσφατα να 
μην καταβάλει προσωρινά το ποσό της 
ρήτρας αναπροσαρμογής. Αποφάσισε 
δε σχετικά, το χρέος που θα συσσωρευ-
θεί να εξοφληθεί με μακροπρόθεσμο 
διακανονισμό!  
Αλλά, στην πραγματικότητα, το χρέος 
που θα συσσωρευθεί δεν θα μπορέσει να 
εξοφληθεί με κανενός είδους διακανονι-
σμό παρά μόνο με αύξηση της τιμής του 
νερού και μετακύληση του κόστους στον 
ιδιώτη! Διαφωνούμε και, προκειμένου να 
αποσοβηθούν τα χειρότερα, προτείνουμε:
• Ο Δήμος να διατυπώσει χωρίς αστε-

ρίσκους την άρνησή του να πληρώσει 
την ρήτρα αναπροσαρμογής. 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει πρω-
τοβουλία και απόφαση να κλιμακώσει 
την αντίδρασή του. Όλοι οι Δήμοι και 
η Ένωση των ΔΕΥΑ να προχωρήσουν 
από τώρα σε κινητοποιήσεις δυνα-
μικές. Η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας 
να οργανώσει κινητοποίηση προς 
το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.   

• Η κυβέρνηση να καταργήσει τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής για τις ΔΕΥΑ. Άλλως 
να υιοθετήσει ειδική επιδότηση στη 
μεγαβατώρα για τις ΔΕΥΑ. 

• Η κυβέρνηση να υπαγάγει τ ις 
ΔΕΥΑ στο βιομηχανικό τιμολόγιο 
ηλεκτροδότησης.

•  Η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μεί-
ωση του ΦΠΑ στις ΔΕΥΑ από το 13% 
στο 6% και να γίνει μείωση του Ειδικού 
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων 
Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).

• Έχουμε επανειλημμένα  από το 2020 
κάνει προτάσεις στη διοίκηση για τη 
λειτουργία της ΔΕΥΑ στον τομέα  της 
μείωσης του ενεργειακού κόστους. 
Προτείναμε την εκπόνηση μελέτης 
με στόχο την επίτευξη βέλτιστων 
τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας και 
τη λειτουργία  ενεργειακών κοινοτή-
των. Δυστυχώς χάθηκε η ευκαιρία 
από τη διοίκηση όταν υπήρχε ευνοϊ-
κό καθεστώς που είχε θεσπισθεί με 
χρηματοδότηση. 

• Να φροντίσει η ΔΕΥΑ Θέρμης για την 
είσπραξη των 4.400.000 ανείσπρα-
κτων ευρώ προηγούμενων ετών.

• Να επισπεύσει η ΔΕΥΑ Θέρμης και 
ο Δήμος την κατασκευή της εγκατά-
στασης επεξεργασίας λυμάτων για 
να επιτευχθεί μείωση του κόστους 
διάθεσης λυμάτων στο δίκτυο.

Αν δε ληφθούν μέτρα άμεσα από την 
κυβέρνηση και τη διοίκηση του Δήμου, 
το αποτέλεσμα θα είναι η πτώχευση της 
ΔΕΥΑ Θέρμης. Ποιος ξέρει, τότε, σε τίνος  
«σωτήρα» τα χέρια θα βρεθεί και με τι 
κόστος για τον πολίτη! 
Στο ζήτημα αυτό είναι άμεση ανάγκη να 
απαντήσει η αυτοδιοίκηση δυναμικά, με 
συγκεκριμένες ενέργειες και να λάβει ενερ-
γά δράση. Η αυτοδιοίκηση θα κριθεί από 
τους πολίτες για τη δράση ή την απραγία 
της. Θα κριθεί από τους πολίτες οι οποίοι 
ήδη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους 
υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος.
Ήδη καταστήσαμε γνωστό στη Διοίκηση 
-σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου- ότι καμία αύξηση στους λογαριασμούς 
του νερού δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή! 
Θέρμη, 28-3-2022 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε 
το βράδυ της Πέμπτης 3 Μαρτίου η 
“Δημοκρατική Ενότητα”. Η καθιε-

ρωμένη εκδήλωση είχε ματαιωθεί τα δύο 
τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας, 
περιπέτεια στην οποία αναφέρθηκε ο 
δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος στην 
πολύ σύντομη ομιλία του. Συγκεκριμένα, 
είπε, πως “στη διάρκεια αυτών των δύο 
χρόνων χάσαμε πολλούς συμπολίτες 
μας, συγγενείς, φίλους, απομονωθήκα-
με, μείναμε μακριά από αγαπημένα μας 
πρόσωπα”. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια που κατέβαλε ο δήμος, με τις 
κοινωνικές δομές του, προκειμένου να 
στηρίξει τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 
Υπογράμμισε και τις επιπτώσεις που είχε 
η πανδημία και στον ίδιο το δήμο ο οποίος 
στερήθηκε μεγάλο μέρος των εσόδων του, 
ενώ χάθηκε, όπως είπε, και περίπου το 
1/3 από τις εργατοώρες του προσωπικού.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε παράλληλα 
ότι ο δήμος Θέρμης είναι από τους ελκυ-
στικότερους δήμους της Θεσσαλονίκης, 
με τη μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη. 
Φιλοξενεί πολύ σημαντικούς φορείς, από 
το ΑΠΘ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο ως 
το ΕΚΕΤΑ και το ΝΟΗΣΙΣ, αλλά και πολλές 
επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών καθώς 
και χαμηλής όχλησης.

Ο δήμαρχος μίλησε για το έργο που έχει 
γίνει στην τρέχουσα θητεία, “ό,τι σχεδι-
άσαμε, για ό,τι δεσμευτήκαμε προς τους 
πολίτες είτε έχει υλοποιηθεί είτε δημο-
πρατήθηκε είτε πρόκειται πολύ σύντομα 
να δημοπρατηθεί”.

Αναφερόμενος, δε, στην επόμενη περί-
οδο αναφέρθηκε στην υλοποίηση έξι, 
επτά μεγάλων έργων για τα οποία έχει 
διασφαλιστεί χρηματοδότηση, για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των 
υπηρεσιών του δήμου, καθώς και για το 
Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε 
ο δήμος με το ΑΠΘ, μέσω του οποίου θα 
χαράξει νέες αναπτυξιακές πολιτικές, με 
βάση τις κατευθύνσεις που έχει θέσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της 
πράσινης ατζέντας και του περιορισμού 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο δήμαρ-
χος κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη της 
“Δημοκρατικής Ενότητας” να συνεχίσουν 
να συμμετέχουν ενεργά στην παράταξη, 
λέγοντας πως “όταν θα ρ́θει η ώρα, μαζί 
θα ξανασχεδιάσουμε για την επόμενη 
περίοδο”.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν δεκάδες 
στελέχη και μέλη της παράταξης, η πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου, οι 
αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, 
πρόεδροι των Κοινοτήτων, η γενική γραμ-
ματέας, οι πρόεδροι της ΔΕΠΠΑΘ και του 
Νομικού Προσώπου, μέλη και φίλοι της 
«Δημοκρατικής Ενότητας». 
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Περί της οδού Περικλέους

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Την ώρα που γράφονται τα παρα-

κάτω, μέσα Μαρτίου του 2022, 

νοιώθουμε την ανάγκη να ζητή-

σουμε συγγνώμη από όποιον κατά το 

παρελθόν έχουμε αδικήσει για την οδό 

Περικλέους, τον συνδετήριο δρόμο του 

Πλαγιαρίου με τον Τρίλοφο.

Εκπλαγήκαμε ευχάριστα με τα εγκαίνια 

του έργου. Ενός έργου που κατασκευά-

στηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Ενός 

έργου που η σύλληψη και η επιμονή προς 

την υλοποίηση του ανήκουν σε έναν 

και μόνο. Στον Δήμαρχό μας. Τα εύσημα 

βέβαια ανήκουν και σε όλους τους συνερ-

γάτες και υπαλλήλους που βοήθησαν 

στην μελέτη – κατασκευή και σε όσους 

πολιτικούς επέσπευσαν τις διαδικασίες για 

την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού 

για τον τόπο έργο.

Και βέβαια τους χειροκροτήσαμε, παρόλο 

πολιτικά αντίπαλοι, όπως επιβάλλει άλλω-

στε ο πολιτισμός μας και όπως επιβάλλεται 

να κάνει όποιος αναγνωρίζει τα λάθη του.

Δεν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε τις επίση-

μες ανακοινώσεις του περσινού Μαρτίου 

που δήλωναν: Αναφερόμενος στο από δω 

και πέρα χρονοδιάγραμμα ο δήμαρχος 

εξήγησε ότι έως τώρα έχουν παραδοθεί 

οι μελέτες ελέγχων του οχετού και του 

επιχώματος και είναι προς έγκριση. Επίσης 

ξεκινά η μελέτη της γέφυρας η οποία, 

εκτός απροόπτου θα παραδοθεί μέσα στον 

Ιούνιο. Στη συνέχεια θα χρειαστούν δύο 

με τρεις μήνες για να επιλεγεί ανάδοχος 

και να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης 

του έργου. «Εάν δεν υπάρξουν απρόοπτα 

με ενστάσεις κ.λ.π. ελπίζουμε μέσα στον 

Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν οι εργασίες. 

Από κει και πέρα, έως την ολοκλήρωση 

της γέφυρας θα χρειαστούν έξι έως οκτώ 

μήνες. Δηλαδή σε περίπου έναν χρόνο 

από τώρα, ο δρόμος θα δοθεί ξανά σε 

κυκλοφορία. Θα δώσουμε το δρόμο προς 

χρήση και μετά θα γίνουν τα υπόλοιπα 

έργα που αφορούν την αποχωμάτωση και 

τις υπόλοιπες εργασίες». Όπως εξήγησε 

ο κ. Παπαδόπουλος αυτό το χρονοδι-

άγραμμα μπορεί να τρέξει σε αυτές τις 

προθεσμίες επειδή η περιοχή βρίσκεται 

ακόμη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας. «Διαφορετικά, 

θα χρειαζόμασταν χρόνια ολόκληρα για 

να τελειώσουμε αυτό το τόσο αναγκαίο 

έργο».

Εμπρός λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρό 

σε αυτόν που τηρεί τις υποσχέσεις του. 

Πολίτες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, 

ψηφοφόροι και μη, αυτών των δύο κοι-

νοτήτων, τρέξτε όλοι μαζί να σφίξουμε 

το χέρι  του. 

Σιγά ρε παιδιά! Ένας, ένας, μην σπρώχνε-

στε. Ορίστε μας ξυπνήσατε! Τι καταλάβατε 

όνειρο ήταν. Και πώς να μην είναι όνειρο 

όταν κάποιοι  ψηφίζετε με βάσει το ατο-

μικό σας συμφέρον ή κάποιοι άλλοι που 

κατοικούν σε αυτόν τον τόπο,  θέλουν να 

έχουν άποψη αλλά να ψηφίζουν αλλού; 

Οι ευσεβείς πόθοι που τρέφουμε εμείς 

ώστε να  έχουμε όλες τις κοινότητες του 

Δήμου μας καλά οργανωμένες και  σωστά 

δομημένες, χάνονται από όλους εσάς που 

βλέπετε το δέντρο αδιαφορώντας για 

το δάσος. Για εσάς που κρύβεστε στον 

μικρόκοσμό σας. Που αδιαφορείτε για 

τους υπόλοιπους δρόμους αρκεί ο δικός 

σας να είναι εντάξει. Για εσάς που δεν 

σας νοιάζει που κάθε Σαββατοκύριακο τα 

σκουπίδια ξεχειλίζουν από τους κάδους, 

αρκεί να τα έχουν μαζέψει από την γει-

τονιά σας. Για εσάς που κυκλοφορείτε 

μόνο με το αυτοκίνητό σας και δεν σας 

πειράζει που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.

Και γιατί άραγε να σας αγγίξουν όλα αυτά, 

όταν αφορά άλλους; Άλλους εκτός από το 

στενό σας περιβάλλον; Και το φταίξιμο 

ανήκει κατά την άποψή σας  σε αυτούς 

που ψηφίζουν; Τους θρησκευόμενους 

δηλαδή που αφήνουν την τύχη του τόπου 

τους στους επιτήδειους ή σε αυτούς που 

η συνεχιζόμενη ανέχεια τους αναγκάζει 

σε ενέργειες μη δημοκρατικές; Ίσως να 

έχετε τελικά δίκιο όλοι εσείς. Άλλωστε και 

περισσότεροι είστε και κάποιοι επιβάλετε 

την εξουσία με την ψήφο σας.  

Αφήστε μας λοιπόν εμάς να ονειρευόμα-

στε ότι κάθε κοινότητα αυτού του Δήμου 

πρέπει να είναι μια μικρή Θέρμη.

Ότι η καθαριότητα ακολουθεί τα χρονο-

διαγράμματα της Θέρμης.

Ότι τα οδοστρώματα έγιναν χαλί όπως 

της Θέρμης.

Ότι έχουμε πλατείες, πεζοδρόμια, συγκοι-

νωνιακούς κόμβους όπως της Θέρμης. 

ΟΤΙ ΕΙΜΑ ΣΤΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ 

ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ.  

ΕΣΕΙΣ ;

Αλήθεια πόσα χρήματα 
περισσεύουν στον δήμο μας;

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Τον Ιανουάριο του 2021, αρχές του 
έτους, η δημοτική μας παράταξη 
έστειλε στην Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου Θέρμης και στον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο έγγραφα ερωτήματα με 
τα οποία ζητούσαμε να λάβουμε απα-
ντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα που 
αφορούν, πιστεύουμε όλους τους πολίτες 
του Δήμου μας.
Μεταξύ των ερωτημάτων μας αυτών, 
περιλαμβάνονταν και κάποια τα οποία 
αφορούσαν σε εκμισθώσεις δημοτικών 
ακινήτων ή σε μισθώσεις ακινήτων που 
χρησιμοποιούνται από τον Δήμο μας 
για τη στέγαση υπηρεσιών του ή άλλων 
νομικών του προσώπων.
Μεταξύ των ερωτημάτων που θέταμε ήταν 
και τα εξής, αντιγράφοντας επί λέξει από 
το κείμενο του ερωτήματός μας :
«1). Πόσα και ποια ακίνητα μισθώνονται 
από τον Δήμο Θέρμης για τη στέγαση 
υπηρεσιών του ή νομικών προσώπων 
που λειτουργούν για λογαριασμό του, 
ποιο είναι το μίσθωμα που καταβάλλεται 
από τον Δήμο μας για κάθε μισθωμένο 
ακίνητο, ποιοι είναι οι κύριοι – εκμισθω-
τές των ακινήτων αυτών, πότε ξεκίνησε 
η μίσθωση και ποιος είναι ο συμβατικός 
χρόνος της μίσθωσης και πόσες και ποιες 
μισθώσεις έχουν παραταθεί συμβατικά 
ή αναγκαστικά;
2). Πόσα και ποια ακίνητα εκμισθώνονται 
από τον Δήμο Θέρμης σε τρίτους, ποιο 
είναι το καταβαλλόμενο μίσθωμα για 
κάθε εκμισθωμένο ακίνητο, ποιοι είναι οι 
μισθωτές των ακινήτων αυτών, πότε εκκί-
νησε η εκμίσθωση των ακινήτων, ποιος 
είναι ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης 
και πόσες και ποιες μισθώσεις έχουν 
παραταθεί συμβατικά ή αναγκαστικά; ».
Μέχρι τον Ιούνιο του 2021 απάντηση δεν 
είχαμε λάβει. Έτσι, υποχρεωθήκαμε να 
επαναλάβουμε τα παραπάνω ερωτήματά 
μας την 7.6.2021. Και πάλι, όμως, δεν λάβα-
με καμία απολύτως απάντηση. Φόρτος 
εργασίας λέει η προφορική απάντηση…
Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω ερωτήματά 
μας είναι πάντοτε επίκαιρα. Πρόσφατα, η 
πεποίθησή μας αυτή αποδείχθηκε πέρα 
ως πέρα αληθινή. Μετά από ιδιαίτερα 
πιεστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν 
από εκπροσώπους της παράταξής μας 
στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 
Θέρμης σε συναντήσεις που είχαν με 
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών 
διαπιστώθηκε ότι μία και μόνη επιχείρηση 
οφείλει στον Δήμο Θέρμης από απλήρωτα 
μισθώματα χρηματικό ποσό που αγγίζει, 
εάν δεν υπερβαίνει κιόλας τις 500.000,00 
Ευρώ. Ειδικότερα, πέρυσι τον μήνα Μάιο 
για πρώτη φορά σε συνάντηση που είχαν 
με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονο-
μικών εκπρόσωποι της παράταξής μας 
ερώτησαν ευθέως τον κ. Αντιδήμαρχο και 
ζήτησαν στοιχεία για μία επιχείρηση που 
λειτουργεί σε μισθωμένο από τον Δήμο 
Θέρμης χώρο (ύψος μισθώματος, χρόνος 
έναρξης μίσθωσης, χρόνος λήξης, τυχόν 
παρατάσεις, οφειλές μισθωμάτων κλπ.). 
Ξεκάθαρη απάντηση δεν είχαμε λάβει 
τότε. Όλο αυτό το διάστημα που πέρασε 
από τότε δεν αφήσαμε την υπόθεση, αλλά 
απάντηση ή περισσότερα στοιχεία δεν 
λάβαμε ποτέ. Δεν αφήσαμε το θέμα, όμως. 
Από τον μήνα Φεβρουάριο, ήδη, του 2022 

με συνεχείς επισκέψεις εκπροσώπων της 
παράταξής μας στην Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου και συναντήσεις με τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο ζητήσαμε φορτικά στοι-
χεία για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Το 
αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν εξόχως 
εντυπωσιακό. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Δήμου Θέρμης, τα οποία, σημειωτέ-
ων δεν είχε πρόχειρα ο Δήμος Θέρμης, 
αλλά τα αναζήτησε μετά από τη δική μας 
επιμονή, η εν λόγω επιχείρηση οφείλει 
στον Δήμο Θέρμης χρηματικό ποσό από 
κεφάλαιο μόνο  125.532,83 Ευρώ από 
μισθώματα για το χρονικό διάστημα από 
10.6.2012 μέχρι και 10.6.2016, ενώ μαζί 
με τις προσαυξήσεις το χρηματικό ποσό 
της οφειλής για το παραπάνω διάστημα 
ανέρχεται στο ποσό των 205.393,51 Ευρώ. 
Επίσης, η παραπάνω επιχείρηση οφείλει 
στον Δήμο Θέρμης από 1.7.2016 μέχρι και 
τον μήνα Φεβρουάριο 2022 χρηματικό 
ποσό 260.361,12 Ευρώ (ήτοι 68 μήνες Χ 
3.828,84 Ευρώ τον μήνα) για αποζημίωση 
χρήσης του χώρου που χρησιμοποιεί για 
την άσκηση της δραστηριότητάς της, 
τα οποία μέχρι πριν από λίγες ημέρες 
αγνοούσαν ότι τα οφείλει οι αρμόδιοι 
του Δήμου Θέρμης. Εν ολίγοις, σύμφω-
να με τα στοιχεία του Δήμου Θέρμης, η 
παραπάνω επιχείρηση οφείλει στον Δήμο 
Θέρμης μισθώματα από τον Ιούνιο του 
2012 ήδη μέχρι τον Μάρτιο του 2022 και 
μέχρι σήμερα κανένας αρμόδιος υπάλλη-
λος του Δήμου Θέρμης ή Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών δεν έχει ασχοληθεί με την 
είσπραξη των μισθωμάτων αυτών… 
Ακόμη περισσότερο το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Θέρμης με την υπ’ αριθμόν 
286/ 2016 απόφασή του είχε αποφασίσει 
την παράταση της εκμίσθωσης του χώρου 
όπου λειτουργούσε η επιχείρηση αυτή 
στην τελευταία, ενώ αυτή χρωστούσε 
στον Δήμο Θέρμης τότε το παραπάνω 
χρηματικό ποσό των 125.532,83 Ευρώ. 
Τα λόγια περιττεύουν νομίζουμε…
Ας μας επιτραπεί μια τελευταία παρατή-
ρηση. Σύμφωνα με την άποψη νομικών 
που ρωτήσαμε, για το χρονικό διάστημα 
από τον μήνα Ιούλιο 2016 μέχρι και τον 
Μάρτιο 2017 έχουν παραγραφεί οι αξι-
ώσεις του Δήμου Θέρμης. Και όσο αργεί 
η κατάθεση αγωγής από τη μεριά του 
Δήμου, τόσο περισσότερα μισθώματα 
θα παραγράφονται.
Τέλος, εν όψει των αγίων ημερών του 
Πάσχα θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους 
τους δημότες και κατοίκους του Δήμου 
Θέρμης, μαζί με την Ανάσταση του Θεαν-
θρώπου, αυτή τη χρονιά να γιορτάσουμε 
και την ανάσταση του ανθρώπου, να 
βιώσουμε την ηθική, πνευματική και 
σωματική του ανάταση και να καταφέ-
ρουμε, επιτέλους, να αφήσουμε πίσω μας 
όλα τα προβλήματα και τις κακοτοπιές 
των τελευταίων χρόνων, να ξεπεράσου-
με πανδημίες, ακρίβεια και πολέμους.  
Ελπίζουμε όταν θα διαβάζετε το κείμενό 
μας αυτό, ο πόλεμος στην Ουκρανία να 
αποτελεί πια παρελθόν, η χώρα αυτή 
να είναι ελεύθερη και η ειρήνη να έχει 
επιστρέψει στη γηραιότερη ήπειρο του 
κόσμου που δοκιμάζεται για μία ακόμη 
φορά από τον όλεθρο του πολέμου. 
Χριστός Ανέστη… 
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Παρεμβάσεις στη βουλή για 
ζητήματα του Δήμου Θέρμης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων
Θέμα: Να μην υποβαθμιστεί το Δημοτικό 
Σχολείο Περιστεράς του Δήμου Θέρμης 
στην ΠΕ Θεσσαλονίκης
Η Περιστερά αποτελεί έναν από τους ορει-
νούς οικισμούς του Δήμου Θέρμης και έχει 
πληθυσμό περίπου 550 κατοίκους. Παρά 
στις δυσκολίες που γεννά η ορεινότητα του 
οικισμού στην επαγγελματική αποκατά-
σταση, στην πρόσβαση σε δραστηριότητες, 
στην πρόσβαση κατά τους χειμερινούς 
μήνες, στο αυξημένο κόστος για τη θέρ-
μανση, αρκετοί νέοι άνθρωποι μένουν στο 
χωριό και φτιάχνουν οικογένειες. 
Η ύπαρξη και η ομαλή και ισότιμη με όλα 
τα σχολεία λειτουργία του Δημοτικού 
σχολείου αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την παραμονή των νέων ζευγαριών στον 
οικισμό. Το σχολείο είναι ένα πραγματικό 
στολίδι με πλήρη εξοπλισμό που με την 
προσπάθεια, την εθελοντική προσφορά και 
το μεράκι των γονιών και των δασκάλων 
λειτουργεί ως ένας φάρος πολιτισμού για 
όλο το χωριό, ενώ σχεδόν το σύνολο των 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο 
χωριό ξεκινούν από το σχολείο. Στο σχο-
λείο φοιτούν και 5 παιδιά από το ακόμη 
πιο ορεινό και μικρό χωριό του Λιβαδίου.
Ενώ αυτή η προσπάθεια θα έπρεπε να στη-
ρίζεται, η ΔΠΕ εισηγείται την υποβάθμιση 
του σχολείου και την μετατροπή του από 
τετραθέσιο σε τριθέσιο. Με την απόφαση 
αυτή η μόρφωση και η εκπαίδευση των 
19 μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 
Περιστεράς υποβαθμίζεται ακόμα πιο 
πολύ, δημιουργούνται επιπλέον δυσκολίες 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα 
έχουν το δικαίωμα να έχουν το δάσκαλο 
της τάξης τους.
Το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, η κοινό-
τητα, ο σύλλογος γονέων αντιδρούν στην 
αρνητική αυτή εξέλιξη και εκφράζουν την 
οργή τους γιατί τα παιδιά τους αντιμετω-
πίζονται από την πολιτεία ως μαθητές β’ 
κατηγορίας.
Ερωτάται η κ. Υπουργός τι μέτρα θα λάβει 
ώστε όχι μόνο να μην υποβιβασθεί το 
σχολείο της Περιστεράς, αλλά να  ανα-
βαθμισθεί σε 6θέσιο.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας
Θέμα: Συνεχιζόμενες διακοπές ρεύμα-
τος ταλαιπωρούν τους κατοίκους της 
Περιστεράς του Δήμου Θέρμης στην ΠΕ 
Θεσσαλονίκης.
Από το πρωί της Κυριακής 27 Φεβρουαρίου 
2022 σημειώθηκε διακοπή στην ηλεκτρο-
δότηση σε κάποιο σημείο της Περιστεράς 
το οποίο ορεινό χωριό του Δήμου Θέρμης 
στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια 
επεκτάθηκε στο σύνολο του χωριού μέχρι 
και την Τρίτη 1 Μάρτη. Συνολικά δηλαδή 
για πάνω από 50 ώρες το χωριό δεν είχε 
ρεύμα και ενώ οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούσαν ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, 
με έντονες χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες.
Την Τετάρτη 2 Μάρτη το ρεύμα διακόπηκε 
ξανά το μεσημέρι. Συνεργείο επιδιόρθωσε 
μία ασφάλεια με αποτέλεσμα να επανέλθει 
στις 19.00 αλλά να ξανά διακοπεί στις 19.45. 
Το ρεύμα επανήλθε την Πέμπτη 3 Μάρτη 
ώρα 11:00, ενώ διακόπηκε εκ νέου στις 
11.19. Από αυτή τη στιγμή και μετά κοβό-
ταν και επανερχόταν ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα και τελικά επανήλθε μετά τις 
17.00. Στη συνέχεια το Σάββατο 05 Μαρτίου 
2022 το ρεύμα διακόπηκε γύρω στις 5.00 
τα ξημερώματα και αποκαταστάθηκε το 
μεσημέρι. 
Η ταλαιπωρία όλων των κατοίκων του 
χωριού ήταν τεράστια. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων 
είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι με προβλήμα-
τα υγείας. Ταυτόχρονα το Δημοτικό σχολείο 
και Νηπιαγωγείο παρέμειναν κλειστά για 
τρεις ημέρες εξαιτίας της συγκεκριμένης 
διακοπής ρεύματος.
Επίσης, από την διακοπή ρεύματος επηρεά-
στηκε και η υδροδότηση του μισού χωριού, 
διότι το νερό από τον ταμιευτήρα φτάνει 
στα σπίτια που βρίσκονται στην επάνω 
πλευρά του χωριού με μηχάνημα. Οπότε 
οι κάτοικοι δεν είχαν ούτε νερό όλες αυτές 
τις μέρες  εξαιτίας της διακοπής ρεύματος.
Όπως λένε οι αγανακτισμένοι κάτοικοι της 
περιοχής, οι διακοπές ρεύματος μεγάλης 
διάρκειας είναι συχνό φαινόμενο, ιδιαί-
τερα όταν υπάρχει κακοκαιρία, έχοντας 
σαν βασική αιτία το γεγονός ότι το δίκτυο 
είναι παλιό και όχι επαρκώς συντηρημένο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες 
ενέργειες θα προβεί για να συντηρηθεί και 
να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο ηλεκτροδό-
τησης της Περιστεράς, ώστε να μην ξανα-
ζήσουν οι κάτοικοι της τέτοιες συνθήκες 
που θέτουν σε κίνδυνο τις περιουσίες και 
την υγεία τους;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των αγροτών και ικανο-
ποίηση των αιτημάτων τους
Οι βιοπαλαιστές αγρότες βρίσκονται στους 
δρόμους και τα μπλόκα δίνοντας αγώνα 
επιβίωσης. Διεκδικούν και προβάλλουν 
συγκεκριμένα αιτήματα απέναντι στην 
ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσι-
μα, στα εφόδια και στις τιμές στα προϊόντα 
που θα τους εξασφαλίζουν ένα ικανοποι-
ητικό εισόδημα προκειμένου να μπορούν 
να συνεχίσουν να καλλιεργούν αλλά και 
να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Οι πρόσφατες εξαγγελίες μέτρων από την 
κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται 
στα  αιτήματα που προβάλλουν οι αγρότες 
αλλά και δεν λύνουν κανένα από τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν ούτε 
προσφέρουν έστω μία μικρή ανακούφι-
ση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 170 
εκατομμύρια τα 100 είναι εξειδίκευση 
παλιών μέτρων. Δηλαδή μιλάμε για 70 εκα-
τομμύρια τα οποία δεν είναι ούτε ψίχουλα 
για τις περίπου 500 χιλιάδες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις της χώρας μας. Ειδικά το 
μέτρο για τους κτηνοτρόφους υπολογίζεται 
περίπου 1 ευρώ το ζώο, ενώ αφήνονται 
εκτός όλοι όσοι δεν είχαν τζίρο το δίμηνο 
Ιανουάριο – Φεβρουάριο, αντίστοιχα το 
μέτρο για το πετρέλαιο αφήνει εκτός τα 
2/3 των αγροτών.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα λάβει 
ώστε:
- Να μειωθεί το κόστος παραγωγής λαμ-
βάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ( αφο-
ρολόγητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής 
του αγροτικού ρεύματος, κατάργηση 
της ρήτρας αναπροσαρμογής, επιδότηση 
ζωοτροφών και του κόστους στα μέσα 
και τα εφόδια, κατάργηση του Φ.Π.Α στα 
μέσα και τα εφόδια και σε βασικά είδη για 
την ικανοποίηση των αναγκών της λαϊκής 
οικογένειας).
- Να εξασφαλίζεται η προστασία τους από 
τις φυσικές καταστροφές με υλοποίηση 
όλων των απαραίτητων έργων υποδομής 
και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ 
ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει 
την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%.
- Να εφαρμοστούν κατώτερες εγγυημένες 
τιμές που να ανταποκρίνονται στο κόστος 
παραγωγής και θα διασφαλίζουν το εισό-
δημα επιβίωσης και προσιτές τιμές στα 
προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης.

Ο πόλεμος να μη γίνει
ευκαιρία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εκτός  
από την τραγική διάσταση που 
έχει κάθε πόλεμος σε θανάτους 

στρατιωτών και αμάχων, καταστροφές 
και προσφυγιά στην εμπόλεμη ζώνη, έχει 
και δραματικές συνέπειες στη ζωή των 
εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων σε όλες τις χώρες. Έτσι και 
στην Ελλάδα, όπου βρισκόμασταν ήδη 
εδώ και μήνες αντιμέτωποι με ένα τσου-
νάμι ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, τη 
θέρμανση και τη βενζίνη, τώρα οι τιμές 
εκτοξεύονται και στη διατροφή και στα 
είδη καθημερινής διαβίωσης, θέτοντας 
ζήτημα ακόμα και  επιβίωσης σε πολλά 
νοικοκυριά. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, 
καθώς το 30% της παγκόσμιας παραγωγής 
σιταριού προέρχεται από τους σιτοβο-
λώνες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και 
μετά  την έναρξη του πολέμου η τιμή του 
σιταριού έφτασε σε ιστορικό υψηλό για την 
τελευταία δεκαετία. Αυξάνεται δραματικά 
το κόστος της αγροτικής παραγωγής και οι 
συνέπειες στις τιμές όλων των προϊόντων 
δεν θα είναι παροδικές.
Όμως και αυτή η επισιτιστική κρίση, όπως 
και η ενεργειακή δεν οφείλεται κυρίως 
στον πόλεμο.  Ήδη τον Ιανουάριο, πριν 
την έναρξη του,  οι τιμές των τροφίμων 
παγκοσμίως είχαν σημειώσει άνοδο της 
τάξης του 7,5%. Η εισβολή της Ρωσίας κι 
ο πόλεμος στην Ουκρανία χρησιμοποι-
είται κυνικά από τις κυβερνήσεις για να 
δικαιολογήσουν τις ευθύνες της πολιτικής 
που εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του 
κεφαλαίου και εξαθλιώνει τους λαούς. 
Η πολεμοκαπηλεία και ο εθνικιστικός 
παροξυσμός οδηγεί σε απογείωση τα 
εξοπλιστικά προγράμματα και βυθίζει 
ακόμα περισσότερο στην φτώχεια τους 
εργαζόμενους, εξαθλιώνει τον λαό. Οι 
ολιγάρχες (που δεν είναι μόνο Ρώσοι, 
όπως θέλουν τα ΜΜΕ που σε όλες σχε-
δόν τις χώρες ανήκουν σε εφοπλιστές, 
βιομήχανους, τραπεζίτες) κερδίζουν και 
προωθούν τα συμφέροντα τους, ενώ ο 
λαός πεινάει και παγώνει. 
Αυτή η κατάσταση δεν είναι ούτε τυχαία, 
ούτε παροδική, όπως λένε οι κυβερνητικοί 
παπαγάλοι, που πάντα βρίσκουν κάποια 
άλλη αιτία πέρα από το σύστημα που 
υπηρετούν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τον 
Φλεβάρη ο πληθωρισμός στην Ελλάδα 
διαμορφώθηκε στο 7,2% από 6,2% τον 
Γενάρη του 2022 και 5,1% τον Δεκέμβρη 
του 2021, γυρνώντας μας σε συνθήκες του 
1996. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενισχύει 

ακόμα περισσότερο τις παθογένειες του 
συστήματος της αγοράς, το κέρδος για 
τους λίγους σε βάρος των πολλών. Η 
διαμόρφωση των τιμών από τα χρημα-
τιστήρια, η ιδιωτικοποίηση των πάντων, 
η φοροληστεία μέσω και της αύξησης 
τιμών σε ενέργεια, καύσιμα, βασικά αγαθά 
είναι η πραγματικότητα ακόμα και χωρίς 
τον πόλεμο: μέσα σε ένα χρόνο, αύξηση 
κατά 134% του φυσικού αερίου, 71.4% του 
πετρελαίου θέρμανσης και πάνω από 20% 
στα έλαια, τα γαλακτοκομικά, το κρέας 
και τα άλλα βασικά είδη διατροφής και 
καθαριότητας. Αυτή την πολιτική προωθεί 
συστηματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και  
όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Τα επιδόματα-ψίχουλα που δίνει η κυβέρ-
νηση δεν δίνουν καμιά λύση. Μόνη απά-
ντηση είναι να ξεσηκωθεί ο λαός. Ήδη στη 
γειτονική Αλβανία πραγματοποιούνται 
καθημερινά διαδηλώσεις με συμμετοχή 
χιλιάδων λαού ενάντια στις αυξήσεις 
στα καύσιμα και την ενέργεια. «Αν δεν 
πέσουν οι τιμές, να πέσει η κυβέρνηση» 
φωνάζουν οι διαδηλωτές στα Τίρανα και 
το παράδειγμα τους είναι ελπιδοφόρο για 
όλους μας καθώς η κατάσταση είναι κοινή 
για κάθε λαό.
Να ξαναβγούμε στο δρόμο, να σηκώσουμε 
κεφάλι και να διεκδικήσουμε:
• Επιβολή διατίμησης στην ενέργεια και 

τα βασικά είδη διατροφής – Κατάργη-
ση  Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα 
καύσιμα και ΦΠΑ στα είδη διατροφής 
και θέρμανση

• Αύξηση όλων των μισθών εδώ και 
τώρα, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέ-
πεια από τη δουλειά μας – Ανάλογες 
αυξήσεις σε συντάξεις και επιδόματα 
ανεργίας

• Φορολογία στο κεφάλαιο και τον 
πλούτο και ειδικά  των κερδών των 
εταιρειών και κλάδων που εκμεταλ-
λεύονται την ενεργειακή κρίση, την 
πανδημία και τον πόλεμο –Να στα-
ματήσει η τιμολόγηση της ενέργειας 
από τα χρηματιστήρια και οι επιδοτή-
σεις του κεφαλαίου – Κρατικοποίηση 
χωρίς αποζημίωση των εταιρειών 
παροχής ενέργειας

• Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους 
πολέμους – Καμιά συμμετοχή στα 
σχέδια των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και Ε.Ε. – Κον-
δύλια για Υγεία-Παιδεία και  όχι για 
τα εξοπλιστικά προγράμματα
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος:  
T 2313300702
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 mayor@thermi.gov.gr
 Kέντρο πληροφορίες

T 2313300700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

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

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

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

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

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

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

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

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚH
2η ΕΜΑΚ
T 2310475471
Πυροσβεστική
T 199

 

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

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

ΤΡΙΑΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
T 2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
T 2310465460

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

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

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

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396330023
ΚΕΠ Βασιλικών
T 2396024040

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

ΛΑΚΚΙΑ
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
T 6972270575

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

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

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

ΛEΙΒΑΔΙ
Τ.Κ. Λειβαδίου 
και Γραφείο Εθελοντών
T 2396061336

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

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

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

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
T 2932091999

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

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

Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα 
στην περιοχή Νέου 
Ρυσίου - Καρδίας

Η ανασκαφή πραγματοποιείται από το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, υπό την εποπτεία  του 
αναπληρωτή καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας 
και κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-
στημών, Μανόλη Μανωλεδάκη. Στις 29 Μαρτίου 
ο κ. Μανωλεδάκης επισκέφθηκε το δημαρχείο 
Θέρμης προκειμένου να ενημερώσει τον δήμαρ-
χο Θεόδωρο Παπαδόπουλο για την πορεία της 
ανασκαφής και τα έως τώρα σπουδαία ευρήματα 
τα οποία ανέδειξε η αρχαιολογική σκαπάνη. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν επίσης η ακαδημαϊκή 
συνεργάτις της ανασκαφής, Ελένη Μεντεσί-
δου, ο πρόεδρος της Κοινότητας Νέου Ρυσίου 
Γιώργος Δημητριάδης και η τοπική Σύμβουλος 
Μαρία Χρόντσιου. 
Όπως εξήγησε ο κ. Μανωλεδάκης η συστημα-
τική εκπαιδευτική ανασκαφή η οποία ξεκίνησε 
το 2016 και κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της 
χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα 
«Αλέξανδρος Ωνάσης» είχε δύο στόχους, έναν 
εκπαιδευτικό και έναν ερευνητικό. Ο εκπαιδευ-
τικός αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών «ΜA 

in the Classical Archaeology and the Ancient His
tory of Macedonia» που λειτουργεί από το 2016, 
στο πλαίσιο του οποίου ξεκίνησε η ανασκαφή 
και του «MA in Black Sea and Eastern Mediter
ranean Studies», που λειτουργεί από το 2010.
 Σε ερευνητικό επίπεδο, η ανασκαφή σκοπεύει 
να συμβάλει στην αύξηση των γνώσεων για 
την ανθρώπινη δραστηριότητα στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, πολύ πριν την ίδρυση 
της πόλης από τον Κάσσανδρο το 316/5 π.Χ., σε 
μια εποχή δηλαδή η οποία παραμένει ιδιαίτερα 
σκοτεινή για την περιοχή, λόγω της έλλειψης τόσο 
γραπτών όσο και αρχαιολογικών μαρτυριών.
Η «Τράπεζα Νέου Ρυσίου Καρδίας» αποτελείται 
από δύο επίπεδα, τα οποία «πατούν» πάνω σε 
ένα ευρύτερο επίπεδο και το υψόμετρο στο 
ψηλότερο σημείο της θέσης φτάνει στα 136,7 
μέτρα. Η αρχική υπόθεση ήταν πως το ενδιάμε-
σο επίπεδο ήταν μία συνδετική δίοδος, σήμερα 
ωστόσο και με τα νέα ανασκαφικά δεδομένα η 
άποψη αυτή απορρίπτεται, αλλά το ζήτημα της 
σχέσης της Άνω Τράπεζας με την Κάτω, είναι 
δύσκολο, ακόμη και από γεωλογική άποψη να 

ερμηνευτεί. Πλήθος κεραμικής, που ακολουθούν την 
χρονολόγηση της τράπεζας, δηλαδή από τον 9ο ως τον 
6ο αιώνα π.Χ. έχουν έρθει στο φως, ενώ υπάρχουν και 
παλαιότερα ευρήματα, καθώς και λιγοστά θραύσματα 
αγγείων κλασικής και ελληνιστικής περιόδου (από τον 
5ο αιώνα π.Χ. και μετά).
 Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ανεύρεση ενός μικρού 
περίαπτου σε σχήμα διπλού σφυριού και ενός σφυκωτήρα, 
κοσμήματος δηλαδή για να πιάνουν τα μαλλιά. Και τα δύο 
είναι χάλκινα, μάλιστα το περίαπτο είναι ιδιαίτερα σπάνιο 
και παρόμοιά του είναι γνωστά κυρίως στη Θεσσαλία. Επί-
σης ήρθαν στο φως σημαντικές ποσότητες κεραμικής, 
τροχήλατης και χειροποίητης, τόσο διακοσμημένης (κυρίως 
με γεωμετρικά μοτίβα) όσο και αδιακόσμητης, από τις 
οποίες ξεχωρίζουν οι μεγάλοι πιθαμφορείς, εμπορικοί 
αμφορείς και οινοχόες. Στη μεγάλη τους πλειονότητα 
τα αγγεία είναι εγχώριας παραγωγής και λίγα είναι τα 
εισηγμένα. Λιγότερα είναι τα λίθινα αντικείμενα, ενώ 
δεν έλειψαν αρκετά οστά και όστρεα. 
 Η «Τράπεζα Νέου Ρυσίου-Καρδίας» ήταν γνωστή εδώ 
και περίπου έναν αιώνα, αλλά ποτέ δεν είχε ερευνηθεί 
συστηματικά και για πρώτη φορά ανασκάπτεται. Περι-
ορισμένης έκτασης επιφανειακές έρευνες έγιναν κατά 
καιρούς, οι οποίες απέδωσαν ελάχιστα θραύσματα 
αγγείων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και των ιστορι-
κών χρόνων, μέχρι την κλασική περίοδο. Με την τωρινή 
ανασκαφή αποκαλύπτεται ο ρυμοτομικός σχεδιασμός, η 
οριοθέτηση των οικιών, των δρόμων, των εργαστηρίων 
και επιβεβαιώνεται η καλή οργάνωση που είχε η -άγνωστη 
ως προς το όνομα- πόλη.
Από την κεραμική ενδιαφέρον έχουν οι πιθαμφορείς, 
τμήματα από αμφορείς της Ανατολικής Ελλάδας και της 
Αττικής, τμήματα κορινθιακών αγγείων, λίθινα και μεταλ-
λικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων σιδερένιες σφήνες, που 
ίσως σχετίζονται με εργασίες εξόρυξης λίθου, άγνωστης 
περιόδου. Μέχρι στιγμής έχει ανασκαφεί περίπου το 10% 
της Τράπεζας, ποσοστό εξαιρετικά μικρό.
 Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται ότι 
ο οικισμός έπαψε να χρησιμοποιείται μέχρι το τέλος 
του 6ου αιώνα π.Χ. Εκείνη την εποχή (9ος-6ος αι. π.Χ.) η 
περιοχή κατοικούνταν από θρακικά φύλα, ενώ η έλευση 
των Μακεδόνων τοποθετείται στο τέλος του 6ου αιώνα 
π.Χ., δηλαδή πάνω κάτω την εποχή που φαίνεται να εγκα-
ταλείφθηκε ο οικισμός. Προς το παρόν δεν μπορεί να 
απαντηθεί το ερώτημα εάν αυτό είναι απλά μια χρονική 
σύμπτωση ή όχι. Ένα άλλο ερώτημα είναι γιατί μια θέση 
με τέτοια εξαιρετική εποπτεία και στρατηγική σημασία 
εγκαταλείφθηκε τόσο νωρίς και αν ο πληθυσμός της 
μεταφέρθηκε κάπου αλλού στη γύρω περιοχή. 

Μια άγνωστη πόλη, με εξαιρετική ρυμοτομία, πλήρη εμπορική δραστηριότητα και 
καλή οχύρωση, που κατοικούνταν από θρακικά φύλα και «έσβησε» στο τέλος του 
6ου π.Χ., έφερε στο φως η αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή του Νέου Ρυσίου 

και της Καρδίας. Η περιοχή στην οποία βρέθηκε ονομάζεται “Τράπεζα Νέου Ρυσίου – Καρδί-
ας”, καλύπτει έκταση 14 στρεμμάτων, έχει οβάλ σχήμα και βρίσκεται σε μια αξιοσημείωτη 
θέση, με εντυπωσιακή θέα προς όλα τα απαραίτητα στρατηγικά σημεία, δηλαδή προς τον 
Θερμαϊκό κόλπο, την κοιλάδα του Ανθεμούντα και το φρούριο της κορυφής του Χορτιά-
τη (του αρχαίου Κισσού), η αμυντική σημασία του οποίου για την ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης είναι γνωστή από την αρχαϊκή εποχή μέχρι τον Μεσαίωνα. Η ανασκαφή 
αποκάλυψε εκτός από πλήθος κινητών ευρημάτων, κατώτερα τμήματα τοιχοδομιών, που 
σε ορισμένες περιπτώσεις δίνουν μια αρκετά καλή εικόνα δωματίων ή κτισμάτων, συχνά 
μάλιστα με δρόμους ανάμεσά τους.

Την ανασκαφή πραγματοποιεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. 

Ο δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος, με τους Μ. Μανωλεδάκη (δεξιά του), 
Ε. Μεντεσίδου (αριστερά), τον Γ. Δημητριάδη και την Μ. Χρόντσιου.

Η περιοχή στην οποία βρέθηκαν 
οι αρχαιότητες ονομάζεται

“Τράπεζα Νέου Ρυσίου – Καρδίας”, 
καλύπτει έκταση 14 στρεμμάτων,

έχει οβάλ σχήμα.


