
Αξιολογούνται οι προσφορές
για την επιλογή αναδόχου

ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ - ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 

Έπειτα από επίπονες προσπάθειες σχεδόν 
δύο ετών, των υπηρεσιών του δήμου και 
κυρίως των στελεχών της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας, το έργο της αποκατάστασης της 

οδού Περικλέους η οποία συνδέει τις κοινότητες 
του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου βρίσκεται ένα 
βήμα πριν από την έναρξη των εργασιών. 

Ως γνωστόν ο δρόμος έκλεισε τον Μάιο του 2020, μετά 
την υποχώρηση του οδοστρώματος λόγω της καθίζησης 
που σημειώθηκε εξ αιτίας ισχυρής νεροποντής. Στο 
διάστημα αυτό απαιτήθηκε να γίνουν δεκάδες ενέργειες 
εκ μέρους του δήμου, μεταξύ των οποίων να αναλάβει 
ο ίδιος ο δήμος την αρμοδιότητα αποκατάστασης του 
δρόμου η οποία ανήκε στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας έως ότου αναδειχθεί ανάδοχος.

Οι διαδικασίες και το πλήθος των μελετών ολοκλη-
ρώθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2022 κι αμέσως 
ξεκίνησαν άτυπες διαβουλεύσεις με εργοληπτικές 
εταιρείες προς τις οποίες απευθύνθηκε πρόσκληση 
για υποβολή προσφορών. Μάλιστα, στη διαβούλευση 
κλήθηκαν και παρέστησαν και οι επικεφαλής όλων των 
δημοτικών παρατάξεων. Στο τέλος Μαρτίου 2022, δύο 
από τις εργοληπτικές εταιρείες κατέθεσαν προσφορές 
οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Μετά 
την οριστική επιλογή αναδόχου ακολουθεί ένα τρίμηνο 
στη διάρκεια του οποίου αναμένεται να τρέξουν όλες 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες (προσυμβατικός έλεγ-
χος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ο.κ.), υπογράφεται 
η σύμβαση με τον ανάδοχο και ξεκινά η κατασκευή 
του έργου το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 
περίπου έναν χρόνο από την έναρξη των εργασιών.
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ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Απόδοση τίτλων 
αναδασμού

Με τη συμβολική απονομή 
των πρώτων τίτλων στους 
δικαιούχους, την Κυριακή 
29 Μαΐου, ολοκληρώθηκε η 
μακρά και επίπονη διαδικασία 
του αναδασμού στην περιοχή 
των Βασιλικών. Παρουσία 
του δημάρχου Θέρμης 
Θεόδωρου Παπαδόπουλου, 
της αντιπεριφερειάρχη 
Θεσσαλονίκης Βούλας 
Πατουλίδου, των αντιδημάρχων 
Απόστολου Τσολάκη, Βασίλη 
Μουστάκα, Σπύρου Γαντά και 
Στέλιου Αποστόλου και μελών 
του τοπικού συμβουλίου, 
παραδόθηκαν οι πρώτοι 
περίπου 250 τίτλοι αναδασμού 
στους δικαιούχους.
Στο χαιρετισμό του ο κ. 
Παπαδόπουλος τόνισε ότι 
ο αναδασμός είναι από τα 
μεγαλύτερα έργα τα οποία 
έγιναν εδώ και πολλά χρόνια 
στην περιοχή των Βασιλικών. 
Ήταν, δε, ο πρώτος που 
έγινε πανελλαδικά, μετά τη 
λειτουργία του Κτηματολογίου. 
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Με εκδηλώσεις στο Μονοπήγα-
δο και τον Άγιο Αντώνιο όπου 
κυριαρχεί το ποντιακό στοιχείο, 

αλλά και στη Θέρμη, τίμησε και φέτος ο δήμος 
Θέρμης τη μνήμη των θυμάτων της Ποντιακής 
Γενοκτονίας. Ειδικότερα, την Κυριακή 22 Μαΐου 
έγινε στο Μονοπήγαδο η εκδήλωση για την 103η 
επέτειο από την Γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε 
τρισάγιο και επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη 
των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας. Ακο-
λούθησε κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του 
Ακρίτα από τον αντιδήμαρχο Βασίλη Μουστάκα 
ο οποίος εκπροσώπησε τον δήμαρχο Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Μονοπηγάδου Τάκη Μπατατόλη, τη 
νυν και τον πρώην πρόεδρο της Κοινότητας Πόπη 
Πουρσανίδου και Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη 
και τη δημοτική σύμβουλο, επικεφαλής της 
παράταξης “Παρέμβαση Πολιτών” Άννα Τσι-
φτελίδου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπήρξαν 
σύντομοι χαιρετισμοί από τους κ. Μουστάκα και 
Μπατατόλη, τον βουλευτή Σωκράτη Φάμελλο, 
την κ. Τσιφτελίδου, τον δημοτικό σύμβουλο και 
επικεφαλής της παράταξης “Μέτωπο Ρήξης και 
Ανατροπής” Δημήτρη Βλαχομήτρο, ενώ ομιλία 
απηύθυνε ο καθηγητής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου Ελλάδας, Σάββας Μαυρίδης με θέμα 
«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και το 
μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου». 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν και ορισμένοι 
από τους δεκάδες πρόσφυγες από την Ουκρανία 
οι οποίοι φιλοξενούνται τους τελευταίους μήνες 
στο Μονοπήγαδο. 

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη 
δέηση στον Ιερό Ναό «Αγίου Νικολάου» στη Θέρμη, 
στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας, από το 
Σωματείο «Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης».

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 15 Μαΐου ο πολιτιστι-
κός σύλλογος Αγίου Αντωνίου «Παναγία Σουμελά» 
πραγματοποίησε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
των ψυχών των 353.000 αθώων θυμάτων της Γενο-
κτονίας, στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου. 
Μετά το πέρας του μνημοσύνου, στην αίθουσα 

του πολιτιστικού συλλόγου έγινε παρουσίαση του 
βιβλίου «Μάρτυρες… 100 χρόνια μετά», του δημο-
σιογράφου Νίκου Ασλανίδη, καθώς και προβολή 
του ντοκιμαντέρ «Η μπάντα».

Η επίσημη αυλαία των φετινών εκδηλώσεων για 
την Ποντιακή Γενοκτονία άνοιξε με την «Φλόγα 
Μνήμης», εκδήλωση η οποία έγινε στην κεντρική 
πλατεία Παραμάνα της Θέρμης, την Τετάρτη 18 
Μαΐου. Πρόκειται για εκδήλωση η οποία έγινε την 
ημέρα εκείνη, ταυτόχρονα σε πολλούς δήμους στην 
Ελλάδα, με πρωτοβουλία του Δικτύου Πόλεων με 
Ποντιακές Κοινότητες το οποίο συγκροτήθηκε 
με πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας και στο οποίο συμμετέχει και ο δήμος 
Θέρμης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγμα-
τοποιήθηκε Πορεία Μνήμης από το χώρο του 
Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης έως το Μνημείο το 
οποίο βρίσκεται στην πλατεία Παραμάνα, συνο-
δεία ποντιακής λύρας. Στην πορεία συμμετείχαν 
μέλη των Ποντιακών Συλλόγων, μεταφέροντας τη 
«Φλόγα της Μνήμης» σε μικρά φαναράκια τα οποία 
εναπόθεσαν στο Μνημείο. Ακολούθησε τρισάγιο 
στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, στη μνήμη των θυμάτων 
της Γενοκτονίας.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος τόνισε ότι «η σημερινή 
εκδήλωση, όπως και αυτές που θα ακολουθήσουν 
τις επόμενες ημέρες, είναι μια υπόσχεση στη μνήμη 
των 353.000 θυμάτων ότι θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα έως την καθολική παγκόσμια αναγνώριση 
της Γενοκτονίας και έως ότου αναγκαστεί η Τουρκία 
να ομολογήσει το έγκλημά της και να ζητήσει συγ-
γνώμη για τον αφανισμό των Ελλήνων του Πόντου. 
Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως και 
αυτή των Αρμενίων, αλλά και η σφαγή της Σμύρνης 
που φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια, είναι 
εγκλήματα, με θύτη πάντα τον ίδιο, την Τουρκία, 
εγκλήματα τα οποία δεν παραγράφονται και δεν 
πρέπει να λησμονούνται ώστε να μην ζήσει ξανά 
η ανθρωπότητα παρόμοια δράματα». 

ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ, ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΗ

Τη μνήμη των θυμάτων της 
Γενοκτονίας των Ποντίων τίμησε 
ο δήμος Θέρμης

Από την εκδήλωση “Η Φλόγα της Μνήμης” που έγινε στην 
πλατεία Παραμάνα, στη Θέρμη. 

Η εκδήλωση στο Μονοπήγαδο.
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δύσκολου εγχειρήματος, τον αντιδήμαρχο Απόστολο Τσο-
λάκη, υπηρεσιακά στελέχη, αλλά και τα λαϊκά μέλη των 
επιτροπών, λέγοντας ότι «χάρη στη δική τους συνεισφορά 
καταφέραμε και ολοκληρώσαμε όλη αυτή τη διαδικασία 
έτσι ώστε σήμερα να αποδίδουμε τίτλους στους δικαιούχους 
του αναδασμού».  

 Στην άριστη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του δήμου Θέρμης αναφέρθηκε η αντιπερι-
φερειάρχης Βούλα Πατουλίδου, σημειώνοντας πως η Περι-
φέρεια βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δήμο, στην υλοποίηση 
έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.  

Ο Β’ αναδασμός κυρώθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 
οικ. 343783(2618)/02.07.2020 της αντιπεριφερειάρχη Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου 
(ΦΕΚ 2834 Β’/13.07.2020). Έκτοτε ακολούθησε μία επίπονη 
προσπάθεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μεταγραφής – καταχώρισης των δεδομένων του αναδασμού 
στην κτηματολογική βάση των ακινήτων που τηρείται στο 
Υποκατάστημα Καλαμαριάς του Κτηματολογικού Γραφείου 
Θεσσαλονίκης, ώστε να αποδοθούν νέα ΚΑΕΚ στα τεμάχια 
του αναδασμού.

Προς τον σκοπό αυτό, υπήρξε διαρκής, στενή συνεργασία 
μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας, της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» και του αναδόχου εκπό-
νησης της μελέτης «Μελέτη Β’ Αναδασμού Αγροκτήματος 
Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και ΜΠΕ 
έργων αναδασμού». Προκειμένου, μάλιστα, να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία στον συντομότερο δυνατό χρόνο, ο 
Δήμος Θέρμης ανέθεσε σε ιδιώτες μηχανικούς νέα σύμβαση 
παροχής τεχνικών υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση της 
εργασίας αυτής.

Χρειάστηκε περίπου ενάμισι χρόνος για την απόδοση των 
ΚΑΕΚ στα νέα αγροτεμάχια. Έτσι, σήμερα, για κάθε τεμάχιο 
υπάρχει αντίστοιχο ΚΑΕΚ και με τους τίτλους ιδιοκτησίας 
που θα δοθούν θα μπορεί ο κάθε ιδιώτης να μεταγράφει 
το ακίνητό του στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Υποκατάστημα 
Καλαμαριάς του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης), 
ώστε να καθίσταται απόλυτα κύριος αυτού.

Η έναρξη της παράδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας στους 
δικαιούχους έγινε την Κυριακή 29 Μαΐου 2022, στο δημοτικό 
κατάστημα των Βασιλικών. Όσοι δεν μπόρεσαν να παραλά-
βουν τους τίτλους ιδιοκτησίας θα μπορούν να προσέλθουν 
πέντε ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, 
8:00-14:00 και πάλι στο Κοινοτικό Κατάστημα Βασιλικών. 
Έπειτα από αυτήν την ημερομηνία, η απονομή των τίτλων, 
για χρονικό διάστημα 15 ημερών, δηλαδή από 6 έως 17 Ιου-
νίου 2022, εργάσιμες ημέρες και ώρες, θα γίνεται μόνον από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οδός Σ. Πέτρουλα 24, στη 
Θέρμη. Στη συνέχεια, όσοι δικαιούχοι δεν θα έχουν παραλά-
βει τους τίτλους ιδιοκτησίας τους θα μπορούν να το κάνουν 
από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (στο νέο κτίριο της Περιφέρειας, 
οδός 26ης Οκτωβρίου 64, περιοχή Σφαγείων). 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ

Απονομή τίτλων αναδασμού 
στους δικαιούχους των Βασιλικών

Στο χαιρετισμό του ο κ. Παπα-
δόπουλος τόνισε ότι ο αναδα-
σμός είναι από τα μεγαλύτερα 
έργα τα οποία έγιναν εδώ και 
πολλά χρόνια στην περιοχή των 
Βασιλικών. Ήταν, δε, ο πρώτος 
που έγινε πανελλαδικά, μετά τη 
λειτουργία του Κτηματολογίου. 
Ο δήμαρχος σημείωσε πως η 
συντριπτική πλειονότητα των 
κατοίκων συντάχθηκε με αυτό 
το έργο, ενώ αναφέρθηκε και 
στις μεγάλες δυσκολίες που χρει-
άστηκε να ξεπεραστούν μέχρι 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
του αναδασμού. Μια διαδικασία 
η οποία, όπως είπε, ξεκίνησε 
πριν από χρόνια, διακόπηκε και 
άρχισε εκ νέου, έπειτα από κοινή 
προσπάθεια του δήμου Θέρμης 
και της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας που έχει και τη σχε-
τική αρμοδιότητα. Όπως εξήγησε 
ο κ. Παπαδόπουλος «επειδή δεν 
υπήρχε το κατάλληλο ανθρώ-
πινο δυναμικό προκειμένου να 
ολοκληρώσει μία τέτοια μελέτη, 

υπογράφηκε μία προγραμματι-
κή σύμβαση μεταξύ δήμου και 
Περιφέρειας, μέσω της οποίας ο 
δήμος Θέρμης προκήρυξε μελέτη 
την οποία χρηματοδότησε από το 
ταμείο του και επέβλεψε με τις 
τεχνικές του υπηρεσίες, με την 
Περιφέρεια να έχει την υψηλή 
εποπτεία, με δύο υπαλλήλους 
στελέχη της Διεύθυνσης Πολι-
τικής Γης, χωρίς τη συνδρομή 
των οποίων ο αναδασμός δεν 
επρόκειτο να ολοκληρωθεί». 

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι «το 
μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε 
ήταν η μεταγραφή στο Κτηματο-
λόγιο καθώς ο προηγούμενος 
αναδασμός δεν είχε Κτηματο-
λόγιο. Κι αυτό μας ανάγκασε, 
αν και η ΠΚΜ είχε εκδώσει τους 
τίτλους το καλοκαίρι του 2020, ως 
δήμο να ξανακάνουμε μελέτη έτσι 
ώστε να γίνουν οι διασταυρώσεις 
για κάθε τίτλο και να μπορέσει 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μεταγραφής του κάθε ακινήτου 
στο Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει 

πως από σήμερα που θα λάβετε 
τους τίτλους ιδιοκτησίας είστε σε 
θέση να μεταγράψετε το ακίνητο 
καθώς είναι πλέον της απολύτου 
ιδιοκτησίας σας». 

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε 
πως «σήμερα με την ολοκλήρωση 
του σημαντικού βήματος του ανα-
δασμού, δίνουμε τη δυνατότητα 
να γίνουν οικονομίες κλίματος 
για την πρωτογενή παραγωγή 
κι εμείς ως δήμος σε συνεργασία 
με την ΠΚΜ θα προχωρήσουμε 
στην άμεση διάνοιξη δρόμων και 
το επόμενο διάστημα θα γίνει η 
διάνοιξη των τριών συγκεκρι-
μένων δρόμων που θα δώσουν 
πρόσβαση στις ιδιοκτησίες. Επί-
σης, σε συνεργασία με την ΠΚΜ 
θα εντάξουμε τους δρόμους σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα έτσι 
ώστε να λυθεί οριστικά το ζήτημα 
της ασφαλούς μετάβασης στις 
ιδιοκτησίες σας». 

Ο δήμαρχος Θέρμης ευχαρίστησε 
όλους όσους εργάστηκαν για την 
ολοκλήρωση αυτού του πολύ 

Με τη συμβολική απονομή των πρώτων τίτλων στους δικαιούχους, την Κυριακή 29 Μαΐου, 
ολοκληρώθηκε η μακρά και επίπονη διαδικασία του αναδασμού στην περιοχή των Βασιλι-
κών. Παρουσία του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, της αντιπεριφερειάρχη 

Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου, των αντιδημάρχων Απόστολου Τσολάκη, Βασίλη Μουστάκα, 
Σπύρου Γαντά και Στέλιου Αποστόλου και μελών του τοπικού συμβουλίου, παραδόθηκαν οι πρώτοι 
περίπου 250 τίτλοι αναδασμού στους δικαιούχους.

Ο Γιώργος Βουλγαρούδης ήταν ο πρώτος κάτοικος των Βασιλικών που 
παρέλαβε τον τίτλο αναδασμού.

Ο δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος εξηγεί στους κατοίκους τη διαδικασία παραλαβής των τίτλων αναδασμού. 
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έργο, καθώς αυτή ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
εντούτοις, από την πρώτη στιγμή και με δικούς του πόρους, προέβη 
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να περιορίσει την έκταση 
των ζημιών, να διασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και 
να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αποκατάσταση του δρόμου 
το ταχύτερο δυνατόν”. 
Ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα 
όλων των ενεργειών τις οποίες έκανε ο δήμος, από την επόμενη κιό-
λας μέρα έως και τώρα που, έπειτα από πολλή και σκληρή δουλειά, 
αναδείχθηκε ανάδοχος και επίκειται η έναρξη των εργασιών. Όπως 
εξήγησε ο δήμαρχος Θέρμης “η διοίκηση του δήμου προσπάθησε και 
πέτυχε όλες οι πληγείσες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου και του 
δρόμου που συνδέει τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι, να κηρυχθούν σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Η απόφαση αυτή 
εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2020, με ισχύ για διάστημα έξι μηνών και στη 
συνέχεια δόθηκαν άλλες τρεις εξάμηνες παρατάσεις ως τον Μάιο του 
2022. Η κίνηση αυτή ήταν αναγκαία προκειμένου οι βλάβες να απο-
κατασταθούν το συντομότερο δυνατό, παρακάμπτοντας τις συνήθεις 
χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά και για να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι 
για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες καθώς και για την 
κατασκευή των αναγκαίων έργων”. 
Παράλληλα, έπειτα από υποδείξεις των μηχανικών, ως πρώτο άμεσο 
μέτρο αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της οδού Περικλέους και η πλήρης 
απαγόρευση διέλευσης οχημάτων και πεζών καθώς υπήρχε άμεσος 
κίνδυνος νέας κατολίσθησης. Αμέσως μετά ο δήμος προχώρησε σε 
εκτροπή της κυκλοφορίας, μέσω παρακαμπτηρίων οδών οι οποίες 
ασφαλτοστρώθηκαν και τοποθετήθηκαν και πινακίδες οδοσήμανσης 
στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας. 
Ο δήμος προχώρησε επίσης άμεσα στις πρώτες παρεμβάσεις στην 
περιοχή της κατολίσθησης, εκτρέποντας τα όμβρια ύδατα από το 
σημείο στο οποίο υπήρξε η αστοχία. Αυτό έγινε προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης, να προστατευτούν τα 
δίκτυα αγωγών κοινής ωφέλειας (φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, 
αποχέτευσης κ.ά.) τα οποία διέρχονται από εκεί, καθώς και για να μην 
προχωρήσει περαιτέρω η κατολίσθηση.
Από τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου 2020 κινήθηκαν όλες οι αναγκαίες 
διαδικασίες για την ανάθεση του έργου ασφαλτόστρωσης όλων των 

παρακαμπτήριων οδών και την 
οδοσήμανσή τους προκειμένου 
να συνδέονται οι οικισμοί Τριλό-
φου και Πλαγιαρίου από εναλλα-
κτικές διαδρομές. Παράλληλα, 
ανατέθηκε η μελέτη αυτοψίας και 
αποτίμησης του φαινομένου της 
κατολίσθησης. Στις 27 Οκτωβρίου 
2020 εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
των έργων αποκατάστασης της 
οδού Περικλέους. 
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος 
Θέρμης, ο δήμος εξ αρχής θέλησε 
να πάρει στη δική του ευθύνη το 
έργο, το οποίο ανήκε στην Περι-
φέρεια, κάτι που έγινε τελικά, σε 
συνεννόηση με την ΠΚΜ, στις 20 
Μαΐου 2021, με προγραμματική 
σύμβαση που υπέγραψαν οι δύο 
φορείς.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι 
“ο δήμος Θέρμης, πριν ακόμη να 
αναλάβει, μέσω της προγραμ-
ματικής σύμβασης με την ΠΚΜ 
την ευθύνη των εργασιών απο-
κατάστασης του δρόμου, έτρεξε 
όλες τις διαδικασίες, με τις δικές 
του υπηρεσίες, για την ανάθεση 
της μελέτης από την οποία θα 
προέκυπτε ποια ήταν η καταλλη-
λότερη λύση αποκατάστασης των 
ζημιών. Οι μελετητές εξέτασαν 
τρεις εναλλακτικές λύσεις. 
Η πρώτη περιλάμβανε ενίσχυ-
ση του υπάρχοντος επιχώματος 
καθώς και του πλακοσπεπή οχε-
τού, με παράλληλες εργασίες 
διευθέτησης και προστασίας της 
κοίτης του ρέματος. 
Η δεύτερη λύση προέβλεπε την 
καθαίρεση του υπάρχοντος επι-
χώματος και του οχετού και την 
κατασκευή νέων με παράλλη-
λη διευθέτηση της κοίτης του 
ρέματος. 
Η τρίτη λύση, η οποία και τελι-
κά προκρίθηκε, προβλέπει την 
κατασκευή γέφυρας στη θέση 
του υπάρχοντος επιχώματος, σε 
συνδυασμό με νέα, βελτιωμένη 
χάραξη της οδού Περικλέους. Η 
νέα χάραξη της οδού θα είναι υπε-
ρυψωμένη στη θέση της γέφυρας 
σε σχέση με την υφιστάμενη οδό 
ώστε να μειωθεί η απότομη κλίση 
που έχει σήμερα ο δρόμος και να 
βελτιωθούν οι συνθήκες για την 
αποστράγγιση της οδού. Θα έχει 
διευρυμένο πλάτος κυκλοφορίας 
και μεγάλα πεζοδρόμια εκατέ-
ρωθεν, με στηθαία ασφαλείας 

Στις 20 Απριλίου ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε εκπροσώπους των δύο 
κοινοτήτων για την εξέλιξη του έργου

ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΚΑΝΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Δρόμος Τριλόφου – Πλαγιαρίου: Αξιολογούνται 
οι προσφορές για την επιλογή αναδόχου

Ενημέρωση για όλες τις ενέργειες 
στις οποίες προέβη ο δήμος 
προκειμένου να ξεκινήσουν 

το ταχύτερο δυνατόν οι εργασίες 
αποκατάστασης του δρόμου που 
συνδέει τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι 
(οδός Περικλέους), πραγματοποίησε 
την Τετάρτη 20 Απριλίου ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 
Η εκδήλωση ενημέρωσης έγινε στο 
δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, σε 
περιορισμένο ακροατήριο, λόγω της 
πανδημίας, με παριστάμενους τους 
αιρετούς και τους εκπροσώπους των 
τοπικών φορέων των δύο Κοινοτήτων. 

Το τεράστιο αυτό πρόβλημα προ-
έκυψε ως γνωστόν στις 21 Μαΐου 
2020 όταν ξέσπασε ισχυρή νερο-
ποντή στην περιοχή του δήμου 
Θέρμης, προκαλώντας μεγάλες 
καταστροφές σε πολλές Κοινότη-
τες (Καρδία, Θέρμη, Ν. Ραιδεστός, 
Ν. Ρύσιο, Ταγαράδες, Αγία Παρα-
σκευή, Τρίλοφος, Πλαγιάρι). Η 
μεγαλύτερη από τις καταστροφές 
σημειώθηκε στην οδό Περικλέ-
ους, το δρόμο ο οποίος συνδέει 
τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι. Το 
πρόβλημα στον συγκεκριμένο 
δρόμο προέκυψε επειδή, λόγω 
της ισχυρής βροχόπτωσης προ-
κλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα 
και υπήρξε αστοχία στο πρανές 
επιχώματος στο ρέμα μεταξύ 
των δύο οικισμών, προκαλώντας 
καθιζήσεις, με αποτέλεσμα να 
υποχωρήσει το οδόστρωμα.  
Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπου-
λος “ο δήμος, αν και δεν έχει την 
αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο 
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Η ισχυρή νεροποντή προκάλεσε την καθίζηση στο δρόμο 
Τριλόφου – Πλαγιαρίου.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ,
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Η νέα χάραξη της οδού θα είναι βελτιωμένη οριζοντιογραφικά καθώς ο άξονας της οδού θα βρίσκεται σε
κυκλικό τόξο μεγαλύτερης ακτίνας. Η νέα θέση της οδού θα είναι ελαφρώς μετακινημένη προς τα ανάντη
σε σχέση με την υφιστάμενη.

Ως βέλτιστη λύση επιλέχθηκε η κατασκευή γέφυρας. 

κατά τους σύγχρονους κανονισμούς για την 
ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων, βαρέων 
οχημάτων και πεζών. 
Επίσης προβλέπεται η κατασκευή δικτύου 
αποστράγγισης της οδού από τα όμβρια 
και η διοχέτευσή τους στο ρέμα ώστε να 
αποφευχθεί η συγκέντρωση υδάτων στο 
κατάστρωμα όπως συνέβαινε σε περιπτώ-
σεις ισχυρής βροχόπτωσης. 
Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της κατα-
σκευής της γέφυρας θα καθαιρεθεί το επί-
χωμα και ο υφιστάμενος

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος με την 
παραλαβή της πρότασης των μελετητών 
που προέκριναν τη λύση της κατασκευής 
καινούργιας γέφυρας, ο δήμος προχώ-
ρησε στην ανάθεση της μελέτης για την 
κατασκευή της, στις 16 Ιουνίου 2021 και 
η μελέτη παραδόθηκε σε χρόνο – ρεκόρ, 
στις 27 Οκτωβρίου 2021. Αμέσως μετά 
ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση 

των επτά αναγκαίων μελετών καθώς και 
για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης 
του έργου ώστε να επιλεγεί ανάδοχος το 
ταχύτερο δυνατό. Αυτές ολοκληρώθηκαν 
στις αρχές Φεβρουαρίου 2022 κι αμέσως 
ξεκίνησαν άτυπες διαβουλεύσεις με εργο-
ληπτικές εταιρείες προς τις οποίες απευθύν-
θηκε πρόσκληση για υποβολή προσφορών. 
Μάλιστα, στη διαβούλευση κλήθηκαν και 
παρέστησαν και οι επικεφαλής όλων των 
δημοτικών παρατάξεων.
Στο τέλος Μαρτίου 2022, δύο από τις εργο-
ληπτικές εταιρείες κατέθεσαν προσφορές 
οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιο-
λόγησης. Μετά την οριστική επιλογή ανα-
δόχου ακολουθεί ένα τρίμηνο στη διάρκεια 
του οποίου αναμένεται να τρέξουν όλες οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες (προσυμβατικός 
έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ο.κ.), 
υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο 
και ξεκινά η κατασκευή του έργου το οποίο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν 
χρόνο από την έναρξη των εργασιών. 

Σε εκατοντάδες αιτήματα πολιτών 
του δήμου Θέρμης ανταποκρίθηκε 
το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπι-
στασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2022. Ειδικότερα, δέχτηκε συνολικά 
955 αιτήματα, εκ των οποίων τα 311 
ήταν γραπτά, τα 615 προφορικά και 
τα 28 υποβλήθηκαν μέσα από την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα smart city. Από 
το σύνολο των αιτημάτων το Τμήμα 
Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του 
δήμου Θέρμης ολοκλήρωσε τα 701 
(ποσοστό 73,4%), ενώ διεκπεραίωσε 
και 41 επιπλέον αιτήματα τα οποία 
είχαν υποβληθεί εντός του 2021. 
Τα αιτήματα των πολιτών αφορού-
σαν  κυρίως  αποκαταστάσεις βλαβών 
σε τσιμεντοστρωμένους και ασφαλ-
τοστρωμένους δρόμους, σε πινακίδες 
ρύθμισης κυκλοφορίας και ονομα-
τοδοσίας οδών, καθρέφτες ελέγχου 
κυκλοφορίας οχημάτων, τοποθέτηση 
κώνων και εμποδίων πεζοδρομίων, 
επισκευές ξύλινων κατασκευών σε 
κοινόχρηστους χώρους (κιόσκια, 
παγκάκια, ξύλινα γεφυράκια κ.λπ.), 
υδραυλικές, οικοδομικές και ηλε-
κτρολογικές εργασίες και εργασίες 
ελαιοχρωματισμών σε κοινόχρηστους 
χώρους, δημοτικά και σχολικά κτίρια, 
σιδηρουργικές εργασίες, κατασκευή 
επίπλων για διάφορες Υπηρεσίες του 
Δήμου, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομι-
κά Πρόσωπα, σχολεία κ.ο.κ.  
Επίσης, από τα συνολικά 725 αιτήμα-

τα, τα 224 αφορούσαν σχολεία, εκ 
των οποίων ολοκληρώθηκαν, από τα 
συνεργεία του Τμήματος, τα 146 και 5 
επιπλέον που υποβλήθηκαν εντός του 
2021 και εκκρεμούσαν. 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστα-
σίας δέχεται και διαχειρίζεται όλα τα 
αιτήματα των πολιτών για καμένους 
λαμπτήρες στο δημοτικό φωτισμό 
οδών και κατά περίπτωση, διαβιβάζει 
σε εξωτερικούς συνεργάτες ή εκτελεί 
με δικά του συνεργεία ηλεκτρολόγων, 
τις εργασίες αποκατάστασης. Mέσα 
στο πρώτο τρίμηνο του 2022, διαχει-
ρίστηκε 230 τηλεφωνικά αιτήματα 
πολιτών και προέδρων των τοπικών 
κοινοτήτων. Προχώρησε ακόμη σε 
αντικατάσταση περίπου 1.100 λαμπτή-
ρων, σε όλο το δήμο Θέρμης για το 
φωτισμό οδών, παιδικών χαρών, 
κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών 
κτιρίων, καθώς και στην αντιμετώπιση 
πολλών περιπτώσεων βραχυκυκλω-
μάτων στο δίκτυο φωτισμού. Επίσης, 
επιλύθηκαν χρόνια προβλήματα στην 
περιοχή του ξενοδοχείου HYATT στη 
στροφή του καζίνο, στο δρόμο Πανο-
ράματος, στο δρόμο Θέρμης-Τριαδίου, 
στην είσοδο της Θέρμης από την εθνική 
οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, στο 
δρόμο προς το παιδικό χωριό SOS, 
σε κεντρικούς δρόμους των οικισμών 
Βασιλικών, Πλάγιαρίου και Τριλόφου, 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022

Υποβλήθηκαν χίλια 
αιτήματα πολιτών,
Επιλύθηκαν το 73,4 %.

σε πάρκα ή πλατείες των οικισμών Ν. Ραιδεστού, Πλαγιαρίου, Θέρμης, Τρια-
δίου, Περιστεράς και Αγ. Παρασκευής. Παράλληλα, ανέλαβε τον αποκλεισμό 
χώρων, όπου υπάρχουν επικίνδυνες ή ετοιμόρροπες κατασκευές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ
Το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας πραγματοποίησε εργασίες συντήρησης 
σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους κι επισκεύασε φθορές, χρησιμοποιώντας 
13,5 τόνους ψυχρής ασφάλτου και 123 τόνους θερμής. Επίσης έκανε εργασίες 
συντήρησης σε χαλικοστρωμένους αγροτικούς δρόμους, χρησιμοποιώντας 
2.600 τόνους αδρανή. 
Κατασκεύασε πεζοδρόμια μπροστά και κατά μήκος της περίφραξης, μέχρι 
την είσοδο στο 5ο Δημοτικό Θέρμης στο Τριάδι, σε τμήμα της οδού Σολω-
μού στο Τριάδι, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στον Τρίλοφο,  ενώ επισκεύασε 
πεζοδρόμια που είχαν υποστεί βλάβες από ρίζες δένδρων ή καθιζήσεις (π.χ. 
οδός Κολοκοτρώνη & Κ. Χάψα στη Θέρμη) και κυρίως πεζοδρόμια μπροστά 
σε δημοτικούς χώρους (π.χ. μπροστά σε δημοτικό οικόπεδο στην Καρδία) 
ή πεζοδρόμια και χώρους διαστρωμένους με ιδιαίτερα υλικά (κυβόλιθους, 
τεχνητό γρανίτη, μάρμαρα βελονιστά, ακανόνιστη πέτρα κ.λπ.) στο Πλαγιάρι, 
τον Τρίλοφο και τη Θέρμη.  

Σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, Βασίλης 
Μουστάκας τονίζει ότι «καθημερινά οι υπηρεσίες του δήμου δέχονται δεκάδες 
αιτήματα πολιτών που αφορούν προβλήματα καθημερινότητας και κατα-
βάλλουν τεράστια προσπάθεια προκειμένου να τα ικανοποιήσουν. Παρά τη 
δυσμενή συγκυρία, λόγω της πανδημίας, έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε 
με επιτυχία στην πλειονότητα των αιτημάτων. Ζητούμε την κατανόηση των 
συμπολιτών μας για τυχόν καθυστερήσεις στην επίλυση των προβλημάτων 
που μας θέτουν και τους καλούμε να συνεχίσουν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Συντήρησης και Αυτεπιστασίας για τα θέματα που συναντούν στην καθημε-
ρινότητά τους».

Εργασίες συντήρησης σε 
σχολικά κτίρια. 

Στην πλατεία Παραμάνα. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο 
του 2022 αντικαταστάθηκαν 

περίπου 1.100 λαμπτήρες. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΚΒΑΝΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
ΜΕ ΜΟΛΙΣ 30€!

Μεγάλη διάκριση 
κατέκτησαν δύο μαθητές 
σχολείων της Θέρμης

Στο διάστημα από 7 έως 13 Μαΐου 
πραγματοποιήθηκε στην Ατλάντα 
των ΗΠΑ ο παγκόσμιος μαθητικός 
διαγωνισμός “ HYPERLINK «https://
www.societyforscience.org/isef/» 
\n _blankInternational Science and 
Engineering Fair”. Πρόκειται για τον 
μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό επι-
στημών, στον οποίο συμμετέχουν 
περίπου δύο χιλιάδες και πλέον μαθη-
τές, από τα καλύτερα σχολεία του 
κόσμου, οι οποίοι παρουσίασαν τις 
πρωτότυπες εργασίες τους στους 
τομείς των φυσικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής, των 
μαθηματικών. Στον διαγωνισμό αυτόν 
παρούσα ήταν και η Ελλάδα η οποία 
εκπροσωπήθηκε από δύο μαθητές της 
Β’ Λυκείου, σχολείων του δήμου Θέρ-
μης. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο 
Παυλάκη και τον Δημήτρη Τζουνάκη, 
μαθητές του 1ου και 2ου ΓΕΛ Θέρμης 
αντίστοιχα. 
Οι δύο μαθητές επελέγησαν ως πρε-
σβευτές της Ελλάδας στον παγκό-
σμιο διαγωνισμό της Ατλάντα καθώς 
πρώτευσαν, προηγουμένως, στον 
πανελλήνιο διαγωνισμό STEM STARS 

GREECE. Σκοπός αυτού του διαγωνι-
σμού είναι να υποστηρίξει, να ανα-
δείξει και να επιβραβεύσει μαθήτριες 
και μαθητές 14-18 χρονών (Γ΄ Γυμνα-
σίου έως Γ΄Λυκείου), με ιδιαίτερη 
κλίση και ταλέντο στους ανωτέρω 
επιστημονικούς τομείς. Παράλληλα 
δίνει τη δυνατότητα στους/τις συμ-
μετέχοντες/ουσες να εμβαθύνουν σε 
έναν επιστημονικό τομέα STEM του 
ενδιαφέροντός τους, να αναπτύξουν 
δεξιότητες έρευνας, συνεργασίας, 
παρουσίασης και επικοινωνίας, να 
παρουσιάσουν τα ευρήματά τους 
στο ευρύ κοινό, να δικτυωθούν με 
ανθρώπους με παρόμοια ερευνητι-
κά ενδιαφέροντα, επιστήμονες και 
επαγγελματίες STEM και να κερδί-
σουν σημαντικά βραβεία, όπως η 
εκπροσώπηση της χώρας μας στον 
παγκόσμιο μαθητικό διαγωνισμό 
της Ατλάντα. 
Η προκριματική διαδικασία για το 
διαγωνισμό στην Ελλάδα, την ευθύνη 
του οποίου έχει o Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός «SciCo» και τελεί υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, ξεκί-
νησε το περασμένο φθινόπωρο. Τον 

Μάρτιο ανακοινώθηκαν οι 23 ομάδες 
οι οποίες προκρίθηκαν στον μεγάλο 
τελικό ο οποίος έγινε στις 2 Απριλίου, 
στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων. 
Εκεί οι Κωνσταντίνος Παυλάκης και 
Δημήτρης Τζουνάκης παρουσίασαν το 
δικό τους πρότζεκτ, το οποίο αφορά 
το πεδίο της κβαντομηχανικής. 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Συγκεκριμένα, οι δύο μαθητές, κατα-
σκεύασαν έναν πρότυπο κβαντικό 
υπολογιστή ο οποίος χρησιμοποι-
εί φωτόνια, δουλεύει στον μικρό-
κοσμο και όχι στον μακρόκοσμο 
όπως οι κλασικοί υπολογιστές και 
είναι πάμφθηνος. Όπως εξηγούν οι 
δύο μαθητές “είναι ακριβό για να 
φτιάξεις έναν απαιτητικό κβαντικό 
υπολογιστή. Το κόστος του μπορεί 
να υπερβαίνει και τις 100.000 ευρώ. 
Το πρότζεκτ που σχεδιάσαμε εμείς 
δεν είναι τελείως πρωτότυπο, αλλά 
είναι πάρα πολύ φτηνό. Αυτό είναι 
το μεγάλο πλεονέκτημά του καθώς 
δίνει τη δυνατότητα να είναι προσιτός 
στον καθένα και να μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ακόμη και μέσα στις τάξεις 
του σχολείου ή στα πανεπιστημιακά 
αμφιθέατρα. Στο σχολείο ή και στο 
πανεπιστήμιο γίνονται θεωρητικά 
μαθήματα στη κβαντομηχανική. Το 
δικό μας πρότζεκτ βοηθά στην καλύ-
τερη κατανόησή τους”. 
Το κόστος του κβαντικού υπολογιστή 
τον οποίο σχεδίασαν οι δύο μαθητές 
ανέρχεται περίπου στα 700 ευρώ. 
Ωστόσο, κατασκεύασαν πειραματι-
κά ένα μοντέλο με κόστος 30 ευρώ. 
Χρειάστηκε γι’ αυτό να αγοράσουν 
κάποια εξαρτήματα, ένα μικρό πρί-
σμα, έναν πολωτικό διαχωριστή 
(κρύσταλλο) τον οποίο πήραν από 
την Κίνα, καθώς εκεί είχε 15 ευρώ, 
ενώ εδώ τον πωλούσαν 60. Επίσης 
μία πλακέτα και ένα πολωτικό φίλτρο 
το οποίο το αφαίρεσαν από τρισδιά-
στατα γυαλιά που χρησιμοποιούνται 
στον κινηματογράφο. “Τα υπόλοιπα 
τα εκτυπώσαμε σε τρισδιάστατο 
υπολογιστή”.
Όπως περιέγραψαν οι δύο μαθητές, 
«με το πρότζεκτ μας, επονομαζόμε-

νο Pauli-θ, προσπαθούμε να διευ-
ρύνουμε την προσβασιμότητα του 
κβαντικού υπολογιστικού υλικού. Για 
να το πετύχουμε αυτό, σχεδιάσαμε 
έναν κβαντικό υπολογιστή που είναι 
σχετικά προσιτός σε τιμή σκεπτόμενοι 
τις εμπορικές τιμές. Σκοπός μας είναι 
να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να 
αποκτήσουν μια πρακτική προσέγγι-
ση για το πώς λειτουργεί η κβαντική 
υπολογιστική μιας και ίσως να μας 
είναι απαραίτητη στο μέλλον”. 

ΟΛΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Όλη η δουλειά των δύο μαθητών, 
παρουσιάζεται δημόσια στο δια-
δίκτυο, στον ιστότοπο τον οποίο 
δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν  (  H Y P E R L I N K 
«https://mimopakou.github.io/
PauliTheta/»https://mimopakou.
github.io/PauliTheta/). “Δημιουρ-
γήσαμε έναν ιστότοπο στον οποίο 
εξηγούμε το σχέδιο αλλά και όλες 
τις βασικές αρχές και γνώσεις που 
χρειάζεται κανείς για την κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας, χρησιμο-
ποιώντας animations. Το έργο μας 
ξεκίνησε ως ένας τρόπος για την 
εύκολη πρόσβαση των ανθρώπων 
στην κβαντομηχανική και στην κβα-
ντική επεξεργασία πληροφορίας. 
Με αυτόν τον στόχο στο μυαλό μας 
το ορίσαμε εξ αρχής ως ανοιχτού 
κώδικα. Δηλαδή ο καθένας μπορεί 
να διαβάσει, να μελετήσει και να 
χρησιμοποιήσει όσα έχουμε δημόσια 
διαθέσιμα εντελώς δωρεάν.»
Όπως αναφέρουν ο κβαντικός υπο-
λογιστής τον οποίο κατασκεύασαν 
“δεν είναι αρκετά ακριβής για να 
πεις, για παράδειγμα, ότι θα κάνω 
παραγοντοποίηση πρώτων αριθμών. 
Το πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση 
ώστε η κβαντομηχανική να γίνει 
κατανοητή απ’ όλους. Να χρησιμο-
ποιηθεί περισσότερο στη διαδικασία 
της διδασκαλίας και της κατανόησης 
και λιγότερο στην εμβάθυνση της 
επιστημονικής έρευνας. Επίσης, τα 
σχέδια που έχουμε κάνει μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο για 
κάποιο άλλο σχέδιο. Θα μπορούσε για 
παράδειγμα, κάποιο πανεπιστήμιο, 
να κάνει επέκταση πάνω σ’ αυτό που 
έχουμε κάνει εμείς, με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμού που θα έχουν και 
να δουν πως μπορούν να προάγουν 
αυτό που εμείς έχουμε σχεδιάσει”.

Ο τελικός της Ατλάντα 
Οι δύο μαθητές παρουσίασαν τη 
δουλειά τους στον παγκόσμιο μαθη-
τικό διαγωνισμό στην Ατλάντα. Η 
παρουσίαση έγινε διαδικτυακά καθώς 
τα χρήματα για τη μετάβαση και την 
διαμονή τους εκεί ήταν πάρα πολλά. 
Όσον αφορά τους στόχους τους, 

Στο διάστημα από 7 έως 13 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Ατλά-
ντα των ΗΠΑ ο παγκόσμιος μαθητικός διαγωνισμός “ HYPERLINK 
«https://www.societyforscience.org/isef/» \n _blankInternational 

Science and Engineering Fair”. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο διεθνή 
διαγωνισμό επιστημών, στον οποίο συμμετέχουν περίπου δύο χιλιάδες 
και πλέον μαθητές, από τα καλύτερα σχολεία του κόσμου, οι οποίοι 
παρουσίασαν τις πρωτότυπες εργασίες τους στους τομείς των φυσικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών. Στον 
διαγωνισμό αυτόν παρούσα ήταν και η Ελλάδα η οποία εκπροσωπήθηκε 
από δύο μαθητές της Β’ Λυκείου, σχολείων του δήμου Θέρμης. Πρόκειται 
για τον Κωνσταντίνο Παυλάκη και τον Δημήτρη Τζουνάκη, μαθητές του 
1ου και 2ου ΓΕΛ Θέρμης αντίστοιχα. 

Το σχέδιο κβαντικού υπολογιστή, 
κόστους μόλις 30€!

Οι μαθητές Κωνσταντίνος Παυλάκης (δεξιά) και Δημήτρης Τζουνάκης πέτυχαν πανελλαδική πρωτιά. 
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ο Δημήτρης και ο Κωνσταντίνος εξηγούν ότι “ο ανταγωνισμός εκεί είναι 
πάρα πολύ υψηλός. Δύο λύκεια της Ελλάδας διαγωνίζονται με τα κορυφαία 
σχολεία του κόσμου τα οποία διαθέτουν πολύ υψηλά μπάτζετ. Θέλουμε να 
ζήσουμε αυτήν την εμπειρία. Να αποκτήσουμε πρόσβαση σε καινούργιες 
πύλες που θα μας βοηθήσουν να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Να δούμε 
δουλειές άλλων μαθητών και να κάνουμε μία αξιοπρεπή εμφάνιση για να 
προβάλουμε τη χώρα μας”. 
Σε όλη αυτή την προσπάθειά τους τα παιδιά στηρίχθηκαν κυρίως στις δικές 
τους δυνάμεις. “Ευχαριστώ τον πατέρα μου που μας βοήθησε αρκετά. 
Κυρίως για να έχουμε πρόσβαση σε επιστημονικά άρθρα, καθώς ήταν πολύ 
δύσκολο. Μέσω του ΑΠΘ (σ.σ. όπου εργάζεται ο Παναγιώτης Τζουνάκης) 
μπόρεσε να μας τροφοδοτήσει με υλικό, αλλά μας έδωσε και την ώθηση 
και μας βοήθησε να καταλάβουμε το τι κάνουμε”, αναφέρει ο Δημήτρης 
Τζουνάκης. Ο Κωνσταντίνος Παυλάκης από την πλευρά του ευχαριστεί τον 
χημικό του σχολείου του, Ευάγγελο Χατζησταύρο ο οποίος είναι ο υπεύ-
θυνος καθηγητής του πρότζεκτ. “Ήταν δίπλα μας, στήριξε την προσπάθειά 
μας αυτά τα δύο χρόνια, μας ενθάρρυνε διαρκώς”.

ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Τα παιδιά έχουν μπροστά τους το επόμενο διάστημα τη δοκιμασία των 
πανελλαδικών εξετάσεων. Το επιστημονικό πεδίο το έχουν ουσιαστικά 
επιλέξει. Εκείνο που θα ξεκαθαρίσει με τις πανελλαδικές είναι η σχολή 
μέσω της οποίας θα συνεχίσουν τη διαδρομή τους. “Μπορεί να είναι κάποια 
σχολή Πληροφορικής, το Μαθηματικό, το Φυσικό ή και το Πολυτεχνείο”, 
αναφέρει ο Δημήτρης. “Οι πύλες είναι πολλές, εκείνο που έχει σημασία 
είναι να αγαπάς αυτό που έχεις επιλέξει. Αν το αγαπάς, ό,τι σχολή και να 
διαλέξεις, θα προχωρήσεις”, επισημαίνει ο Κωνσταντίνος.  
Στόχος τους είναι να σπουδάσουν στην Ελλάδα και στη συνέχεια να πάνε 
στο εξωτερικό. “Δεν είναι εύκολο να σπουδάσεις στο εξωτερικό, παρά μόνο 
με υποτροφία γιατί το κόστος είναι πολύ υψηλό”, σημειώνει ο Δημήτρης 
ο οποίος δηλώνει ότι στόχος του είναι να κάνει ερευνητικό έργο. Πάντως, 
“έχουμε σκοπό να εμβαθύνουμε την έρευνά μας στο συγκεκριμένο πρότζεκτ 
και ό,τι καινούργιο βρίσκουμε να το προσθέτουμε στην ιστοσελίδα μας την 
οποία διαρκώς θα εμπλουτίζουμε”, αναφέρουν οι δύο μαθητές.
Η παρουσίαση του πρότζεκτ των δύο μαθητών στην Ελλάδα έγινε στο 
συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, στις 13 Μαΐου, στο συνε-
δριακό κέντρο “Ν. Γερμανός” της ΔΕΘ.

ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τους δύο μαθητές, μαζί και τους γονείς τους, υποδέχθηκε στο γραφείο του 
και τους συνεχάρη ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος. “Θέλω να συγ-
χαρώ τους δύο μαθητές μας, αλλά και τους γονείς τους που είναι δίπλα τους 
και τους υποστηρίζουν, γι’ αυτήν τη σπουδία διάκρισή τους. Το παράδειγμά 
τους μας δείχνει ότι τα νέα παιδιά έχουν τεράστιες δυνατότητες κι εμείς ως 
δήμος, αλλά και η Πολιτεία γενικότερα, θα πρέπει να τους παράσχουμε κάθε 
δυνατή υποστήριξη ώστε να μείνουν στον τόπο μας. Τους έχουμε ανάγκη, 
τους χρειαζόμαστε, αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας”, δήλωσε 
ο κ. Παπαδόπουλος. Στη συνάντηση έδωσαν το “παρών” ο αντιδήμαρχος 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας Στέ-
λιος Αποστόλου, ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Β’θμιας εκπαίδευσης 
Αχιλλέας Μεταλούλης και οι γονείς των παιδιών.

 Τους μαθητές, με τους γονείς τους, υποδέχθηκε και συνεχάρη ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Το 1ο δημοτικό 
σχολείο Πλαγιαρίου 
φιλοξένησε 
εκπαιδευτικούς από 
τέσσερις χώρες

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαι-
δευτικού προγράμματος Erasmus+ 
με τίτλο “Implementation of Animal 
Assisted Education” [Συμπερίλη-
ψη των ζώων στην εκπαιδευτική 
πρακτική] το 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Πλαγιαρίου ολοκλήρωσε με μεγάλη 
επιτυχία την εβδομάδα φιλοξενίας 
των συνεργαζόμενων σχολείων της 
Β. Ιρλανδίας, Σλοβενίας, Ισπανίας και 
Τουρκίας. Όπως ανέφερε η υπεύθυνη 
εκπαιδευτικός του προγράμματος 
Δέσποινα Φελέκη, «όλες οι εκπαι-
δευτικές πρακτικές του προγράμμα-
τος αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ψυχο-κοινωνικής, συναισθηματικής 
και μαθησιακής κατάστασης των 
μαθητών/τριών του σχολείου μας. 
Μέσα από μια σειρά δράσεων στις 
οποίες συμμετείχαν οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί του σχολείου δόθηκε 

έμφαση στην τεράστια σημασία που 
έχει η εκπαίδευση με τη συμπερίληψη 
των αγαπημένων μας τετράποδων 
και των ζώων της φάρμας για την 
κατοχύρωση της μάθησης μέσα από 
εμπειρίες χαράς και επιτυχίας».

Κατά την εβδομάδα φιλοξενίας, οι 
εκδρομές και οι ξεναγήσεις στο ιστο-
ρικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα 
Μετέωρα Καλαμπάκας, τον Αρκτούρο 
στο Νυμφαίο Φλώρινας και τη Χαλκι-
δική που οργανώθηκαν ήταν εκπαι-
δευτικού, ιστορικού, πολιτιστικού και 
θρησκευτικού χαρακτήρα και είχαν 
ως στόχο να φωτίσουν τις λαμπερές 
πτυχές του ελληνικού πολιτισμού και 
της ελληνικής κουλτούρας.  

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 ο αντιδή-
μαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου 
και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής 
υποδέχτηκαν τις αποστολές και παρέ-
θεσαν γεύμα σε όλους τους φιλο-
ξενούμενους, καλωσορίζοντας τις 
συνεργαζόμενες εκπαιδευτικούς και 
ανταλλάσσοντας ιδέες και σκέψεις 
για το εκπαιδευτικό σύστημα και 
το έργο κάθε χώρας με τα βλέμματα 
πάντα στραμμένα σε νέες μελλοντικές 
συνεργασίες.

Ενημέρωση των μαθητών 
για την εθελοντική αιμοδοσία 

Το κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Θέρμης σε συνερ-
γασία με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου 
ΑΧΕΠΑ διοργάνωσε επισκέψεις ενημερωτικού χαρα-

κτήρα στα λύκεια του δήμου, και συγκεκριμένα στους 
μαθητές της τρίτης τάξης, σχετικά με το ζωτικής σημασίας 

θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Την ενημέρωση έκανε η 
Γεωργία Νεοχωρλή από το Τμήμα Αιμοδοσίας του ΑΧΕΠΑ, η 

οποία αναφέρθηκε στην αξία του εθελοντισμού και της αιμο-
δοσίας. «Το αίμα σώζει ζωές. Η αιμοδοσία είναι πολιτισμός», 
ήταν το κεντρικό μήνυμα των ομιλιών και το Κοινωνικό 
Φαρμακείο μπαίνει στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης 
και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς για την αξία της 

εθελοντικής αιμοδοσίας. 

Οι ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο 1ο και 2ο Γενικό 
Λύκειο Θέρμης, στο 1ο και το 2ο Γενικό Λύκειο Μίκρας και στο ΕΠΑΛ 
Βασιλικών. Σε αυτές συμμετείχε η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Φανή 
Χατζηδημητρίου και η φαρμακοποιός Μεταξένια Καζακίδου. Οι ενημερω-
τικές συναντήσεις αποτέλεσαν τον προάγγελο για το μήνα αιμοδοσίας 
τον οποίο διοργανώνει το Κοινωνικό Φαρμακείο σε συνεργασία με τα 
νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Άγιος Παύλος. Στο πρόγραμμα των ενημερωτικών 
συναντήσεων είχε περιληφθεί και το 1ο Γενικό Λύκειο Βασιλικών αλλά 
δεν πραγματοποιήθηκε καθώς η λυκειάρχης ενημέρωσε πως υπήρχε 
φόρτος εργασίας. 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ, ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ

Τα 25 λάθη που κάνουμε στην ανακύκλωση

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε 
τις επιδόσεις μας; Κατ’ αρχάς, 
υπάρχουν ορισμένοι γενικοί 
κανόνες: 

1. Καλύτερα να κατεβάζετε 
ανακύκλωση το βράδυ πριν 
από τη συλλογή της. Έτσι 
«προστατεύετε» τα υλικά 
από την επιδρομή γυρολό-
γων στους κάδους.

2. Η ανακύκλωση είναι καλό 
να απορρίπτεται στον κάδο 
χύμα ή σε ανοιχτές (όχι δεμέ-
νες) σακούλες.

3. Οι συσκευασίες πρέπει να 
είναι καθαρές, χωρίς υπο-
λείμματα φαγητού και στε-
γνές. Όταν βρέχει, οι κάδοι 
ανακύκλωσης πρέπει να 
είναι κλειστοί, γιατί, αν βρα-

χεί το χαρτί, δεν μπορεί πια 
να ανακυκλωθεί. 

4. Υλικά που συλλέγονται από 
τη θάλασσα ή την παραλία 
(λ.χ. σε καθαρισμούς) δεν  
θα πρέπει να απορρίπτονται 
στον μπλε κάδο αν έχουν μεί-
νει καιρό έξω. Η παραμονή 
τους στη θάλασσα ή στον 
ήλιο καθιστά τα περισσότερα 
υλικά μη ανακυκλώσιμα. 

5. Κατά κανόνα, οι σκληρές 
πλαστικές συσκευασίες ανα-
κυκλώνονται πιο εύκολα. Τα 
είδη του πλαστικού από τα 
οποία φτιάχνονται βέβαια 
είναι πολλά – σε χώρες όπου 
η ανακύκλωση είναι ανε-
πτυγμένη, γίνεται χωριστή 
συλλογή. 

ΤΑ ΛΑΘΗ

Από εκεί και έπειτα, υπάρχουν 
αρκετοί επιμέρους κανόνες ή 
και λάθη που γίνονται συχνά από 
τους πολίτες. 

• Στον μπλε κάδο δεν πρέπει να 
καταλήγει οτιδήποτε πλαστι-
κό, αλλά μόνο συσκευασίες. 
Παιχνίδια και άλλα πλαστικά 
αντικείμενα (λ.χ. φαράσια, 
σκούπες, σωλήνες) δεν πρέ-
πει να καταλήγουν εκεί. Καλό 
είναι επίσης να μην απορρί-
πτονται στον μπλε κάδο τα 
φελιζόλ, γιατί, παρότι τυπικά 
ανακυκλώνονται, σπάνια 
αυτό γίνεται.

• Τα πλαστικά μπουκάλια μπο-
ρούν να απορρίπτονται με το 
καπάκι τους και δεν χρειάζε-
ται να τα συμπιέζει ο πολίτης. 

Η περίοδος αυτή είναι καλή για την  HYPERLINK «https://www.kathimerini.gr/tag/anakyklosi/»α-
νακύκλωση. Τα περισσότερα υλικά είναι ευπώλητα, κάποια (όπως το ΡΕΤ, τα μέταλλα και 
το χαρτόνι) έχουν ιδιαίτερα καλές τιμές ως δευτερογενής πρώτη ύλη. Και η τάση αυτή θα 

συνεχιστεί, όσο οι εταιρείες «ωθούνται» από την ευρωπαϊκή νομοθεσία να αυξήσουν το ποσοστό 
του ανακυκλωμένου υλικού που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τις νέες συσκευασίες. Με την 
έννοια αυτή, πολλά πράγματα που πριν από τρία-τέσσερα χρόνια κατέληγαν στα σκουπίδια ως αζή-
τητα, θα πάρουν και αυτά τον σωστό δρόμο. Όμως, είκοσι χρόνια μετά το ξεκίνημα του μπλε κάδου 
στη χώρα μας (που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% της ανακύκλωσης συσκευασιών), ένα 
μεγάλο ποσοστό του περιεχομένου του εξακολουθεί να είναι κοινά σκουπίδια (συχνά πάνω από το 
50%). Οι αιτίες είναι πολλές: από την έλλειψη ενημέρωσης για το τι ανακυκλώνεται και τι όχι και 
την απουσία επαρκών κοινών κάδων έως την αδιαφορία. Επιπλέον, μεγάλη μερίδα του κοινού είναι 
επιφυλακτική, ακόμα κι αν ανακυκλώνει σε τακτική βάση, καθώς δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
στην ενημέρωση του κόσμου για τον «κύκλο» της ανακύκλωσης: το πώς τα υλικά αυτά πηγαίνουν 
σε μονάδες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πώς μετατρέπονται και πάλι σε (δευτερογενή) πρώτη 
ύλη, πώς επαναχρησιμοποιούνται.

Συχνά στους μπλε κάδους ρίχνονται και υλικά τα οποία δεν είναι για ανακύκλωση. 

Πολύ συχνά, σκουπίδια τα οποία προορίζονται για τους 
πράσινους κάδους, καταλήγουν στους μπλε.

• Υπάρχουν ορισμένα πλαστικά μπουκάλια (ΡΕΤ) με 
ετικέτα από PVC που δύσκολα ανακυκλώνονται, γιατί 
δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός των υλικών. Ο κατα-
ναλωτής μπορεί να τα ξεχωρίσει από την ετικέτα που 
καλύπτει ολόκληρο το μπουκάλι: πρόκειται συνήθως για 
συσκευασίες αναψυκτικών, σοκολατούχου γάλακτος 
ή κάποιων απορρυπαντικών. Αν ο καταναλωτής θέλει 
να μην πετάξει το μπουκάλι στα σκουπίδια, πρέπει να 
αφαιρέσει την ετικέτα και να ανακυκλώσει μόνο το 
μπουκάλι.

• Τα πλαστικά μπουκάλια αντισηπτικών δεν πρέπει να 
ρίχνονται στην ανακύκλωση. Κατ’ αρχάς, τα περισσότερα 
είναι από PVC, που δύσκολα ανακυκλώνεται στη χώρα 
μας. Επιπλέον, πολλά περιέχουν μεταλλικά τμήματα 
(λ.χ. κάποιο έλασμα).

• Οι συσκευασίες που είναι από διαφορετικά υλικά, όπως 
πλαστικό και χαρτόνι (π.χ. συσκευασίες από λάμπες ή 
μπαταρίες), μπορούν να ρίχνονται στον μπλε κάδο, αρκεί 
πρώτα να διαχωρίσουμε τα δύο υλικά.

• Άδεια γκαζάκια μπορούν να πετιούνται στον κάδο της 
ανακύκλωσης. Κανονικά μπορούν να απορρίπτονται 
γενικά τα δοχεία υπό πίεση (αεροζόλ, λακ, κ.ο.κ.), αλλά 
στην πραγματικότητα καλό είναι αυτό να μη γίνεται, 
γιατί, αν δεν είναι εντελώς άδεια, μπορεί να «σκάσουν» 
κατά τη συμπίεσή τους.

• Οι μαλακές συσκευασίες τυριών ή αλλαντικών ανακυ-
κλώνονται δύσκολα, λόγω των υπολειμμάτων τροφής 
που μένουν σε αυτές. Τυπικά πρέπει να απορρίπτονται 
στον μπλε κάδο, οπότε προσπαθήστε να είναι όσο το 
δυνατόν πιο καθαρές.

• Συσκευασίες που έχουν εσωτερικό που δείχνει μεταλλικό 
(λ.χ. κουτιά ζαχαροπλαστείων, πατατάκια, κρουασάν) 
δεν ανακυκλώνονται εύκολα και γι’ αυτό είναι προτιμό-
τερο να καταλήγουν στα κοινά σκουπίδια. Πρόκειται για 
τις λεγόμενες «πολυστρωματικές» συσκευασίες, αυτές 
που έχουν φτιαχτεί από διαφορετικά στρώματα υλικών.

• Τα κουτιά της πίτσας πρέπει να πετιούνται στα κοινά 
σκουπίδια αν είναι λαδωμένα.

• Συσκευασίες από φυτοφάρμακα δεν πρέπει να απορ-
ρίπτονται στους μπλε κάδους, ακόμα κι αν επάνω 
αναγράφουν ότι είναι από ανακυκλώσιμο υλικό. Υπάρ-
χουν συζητήσεις εδώ και μία διετία για τη δημιουργία 
χωριστού «ρεύματος» συλλογής τους, προς το παρόν 
χωρίς αποτέλεσμα.

• Οι περισσότερες συσκευασίες φρούτων και λαχανικών, 
κρέατος και ψαριού είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν 
στην πράξη.

• Τα ποτηράκια καφέ που δείχνουν χάρτινα στην πραγ-
ματικότητα δεν είναι (έχουν εσωτερικές στρώσεις από 
πλαστικό για να είναι αδιάβροχα) και πρέπει να απορρί-
πτονται στα σκουπίδια. Τα καπάκια τους όμως (μαύρα, 
λευκά ή διάφανα) είναι συνήθως ανακυκλώσιμα. Το ίδιο 
ισχύει προφανώς για τα πλαστικά ποτήρια του καφέ.
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• Τα πλαστικά καλαμάκια δεν ανακυκλώνονται. Τυπικά από 
πέρυσι έχουν σταματήσει να πωλούνται – τα βρίσκεις 
βέβαια σχεδόν παντού, εκτός από τις μεγάλες αλυσίδες.

• Το ξύλο δεν ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων, 
ακόμα κι αν αποτελεί κομμάτι κάποιας συσκευασίας.

• Κομμάτια χαρτιού μικρότερα από Α4 δεν ανακυκλώνο-
νται και καταλήγουν στο υπόλειμμα κατά τη μηχανική 
διαλογή των υλικών.

• Οι κούτες πρέπει να «ανοίγονται» πριν πεταχτούν στον 
κάδο (δηλαδή να αφαιρείται η ταινία που τις ενώνει). 
Εφημερίδες και γενικά χαρτί μπορεί κανονικά να απορ-
ρίπτεται στον μπλε κάδο.

• Οι κάψουλες καφέ είναι προτιμότερο να επιστρέφονται 
στις εταιρείες που έχουν προγράμματα συλλογής τους. 
Ειδάλλως πρέπει να ανοιχτούν και να καθαριστούν 
πριν πεταχτούν.

• Τα αλουμινένια καπάκια από τροφές (λ.χ. γιαούρτι) δεν 
ανακυκλώνονται.

• Στους μπλε κάδους (ή καλύτερα κώδωνες, όπου υπάρ-
χουν) πρέπει να απορρίπτονται γυάλινες συσκευασίες 
(μπουκάλια, βαζάκια κ.λπ.) και όχι ποτήρια, κομμάτια 
γυαλιών, τζάμια, παρμπρίζ.

• Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς από σούπερ μάρκετ ή 
εμπορικά καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
των πολλαπλών χρήσεων) ανακυκλώνονται κανονικά. 
Όχι οι βιοδιασπώμενες, που πρέπει να καταλήγουν στα 
κοινά σκουπίδια. 

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πιο ορθή φιλοπεριβαλλο-
ντική συμπεριφορά είναι η μείωση των απορριμμάτων που 
παράγουμε. Αυτό σημαίνει πιο υπεύθυνες επιλογές, λιγότε-
ρες πλαστικές συσκευασίες, λιγότερες συσκευασίες μιας 
χρήσης. Στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι οι ποσότητες 
μη ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων να μειωθούν 
στο μισό και η ανακύκλωση να φθάσει στο 60% έως το 
2030. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην ανακύκλωση λίγο 
πάνω από το 20%, οπότε ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Τα 
επόμενα χρόνια, πάντως, σταδιακά τη θέση του μπλε κάδου 
θα αρχίσουν να παίρνουν περισσότερα «ρεύματα», δηλαδή 
χωριστοί κάδοι ανά υλικό, οπότε θεωρητικά η ανακύκλωση 
θα γίνει ευκολότερη. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν 
χωριστά «ρεύματα» ανακύκλωσης για κάποιες κατηγορίες 
απορριμμάτων, όπως τα στρώματα, τα έπιπλα, τα γεωργικά 
απορρίμματα, τα αλιευτικά εργαλεία και άλλα.

Πηγή: Εφημερίδα “Καθημερινή”

Από την ασφαλτόστρωση στο Πλαγιάρι. 

Ασφαλτοστρώσεις σε Τρίλοφο - Πλαγιάρι
 

Συνεχίζεται το έργο των ασφαλτοστρώσεων στο οδικό δίκτυο των Κοινοτήτων του δήμου Θέρμης. 
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 στo πλαίσιo του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και 
ασφαλτοστρώσεις παρακαμπτήριων αγροτικών οδών του αγροκτήματος Τριλόφου του δήμου 
Θέρμης» επιδιορθώθηκε ο αγροτικός δρόμος ο οποίος συνδέει την προέκταση της οδού 28ης 
Οκτωβρίου (του οικισμού Πλαγιαρίου) με το δρόμο που οδηγεί στο παιδικό χωριό SOS.
Συγκεκριμένα αποξηλώθηκε  αρχικά η κατεστραμμένη  υποδομή του δρόμου και κατόπιν πραγμα-
τοποιήθηκε διάστρωση υγιούς κοκκώδους υλικού για ενίσχυση του καταστρώματος. Στη συνέχεια 
έγινε ρίψη υλικού 3Α σε δύο συμπυκνωμένες στρώσεις των 10 cm.  Τέλος, πραγματοποιήθηκε 
διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 cm.
Οι εργασίες εντάσσονται στο συνολικό έργο “Ασφαλτοστρώσεις δήμου Θέρμης” το οποίο αφορά 
το σύνολο των οικισμών του δήμου.

Τέσσερα νέα 
απορριμματοφόρα 
ρίχνονται στη μάχη της 
Καθαριότητας 

Με τέσσερα νέα απορριμματοφόρα ενισχύεται 
ο στόλος του τομέα Καθαριότητα του δήμου 
Θέρμης στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας 
για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την 
αναβάθμιση του επιπέδου της καθαριότητας 
στους οικισμούς του δήμου. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για τέσσερα νέα απορριμματοφόρα 
οχήματα χωρητικότητας 16 κυβικών, τα οποία 
ρίχνονται στη μάχη της αποκομιδής των απορ-
ριμμάτων σε όλη την έκταση του δήμου Θέρμης.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο στόλος των 
οχημάτων του δήμου είχε ενισχυθεί με οκτώ 
οχήματα, τα περισσότερα εξ αυτών φορτηγά 
και τα οποία έχουν διατεθεί  για τις ανάγκες 
της Διεύθυνσης Καθαριότητας βελτιώνοντας 
το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων. 
Ορισμένα από τα οχήματα αυτά έχουν διατεθεί 
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Αναλυτικά τα νέα οχήματα τα οποία προστέθηκαν 
στον υφιστάμενο στόλο του δήμου Θέρμης τον 
τελευταίο χρόνο είναι:

• Τέσσερα απορριμματοφόρα οχήματα

• Ένα φορτηγό το οποίο που χρησιμοποιείται 
ως κινητό συνεργείο για τεχνική υποστήριξη 
των οχημάτων που κινούνται καθημερινά 
για τις ανάγκες του τομέα της Καθαριότητας.

• Δύο φορτηγά τα οποία αξιοποιούνται για 
τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

• Δύο φορτηγά που εξυπηρετούν ανάγκες της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

• Ένα φορτηγό στη Διεύθυνση Καθαριότητας 
για την περισυλλογή ογκωδών και τέλος

• Δύο HILUX CRUISER αγροτικά οχήματα εκ 
των οποίων ένα θα καλύπτει ανάγκες της 
αποκομιδής απορριμμάτων από τα νεκρο-
ταφεία του δήμου και το άλλο θα συνδράμει 
στην περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων.

Η παραλαβή των τεσσάρων νέων οχημάτων 
πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του δήμου 
Θέρμης, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Στέλιου Γκιζάρη.

Σε δηλώσεις του κατά την παραλαβή των νέων 
οχημάτων ο κ. Γκιζάρης τόνισε ότι “η καθα-
ριότητα στον δήμο μας είναι μια δύσκολη και 
καθημερινή προσπάθεια, στην οποία μετέχουμε 
όλοι, εργαζόμενοι και πολίτες. Καταφέραμε με 
συνεχείς δράσεις και πρωτοβουλίες να αυξή-
σουμε τόσο τους κάδους, όσο και τα οχήματα 
καθαριότητας και να ενισχύσουμε δραστικά με 
αυτόν τον τρόπο την καθημερινή λειτουργία της 
υπηρεσίας Καθαριότητας στον δήμο μας. Συνε-
χίζουμε την προσπάθεια με μοναδικό στόχο τον 
εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της υπηρεσίας, 
τόσο ως προς τις μεθόδους αποκομιδής όσο και 
ως προς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η παραλαβή 
των νέων οχημάτων είναι απόρροια συστημα-
τικού σχεδιασμού και επίμονης δουλειάς και τα 
αποτελέσματα θα φανούν σύντομα τόσο στη 
λειτουργία όσο και στην εικόνα του δήμου μας, 
με τη νέα αυτή επένδυση”.

Στο προσεχές μέλλον ο σχεδιασμός προβλέπει ξεχωριστές γραμμές 
συλλογής για κάθε κατηγορία ανακυκλώσιμων υλικών. 
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Ξεκίνησε την Τετάρτη 25 Μαΐου 
στην Θέρμη ο κύκλος μαθημά-
των με αντικείμενο ‘Αρωματικά- 

Φαρμακευτικά Φυτά’ στο πλαίσιο του 
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του 
δήμου Θέρμης. Το πρόγραμμα διεξά-
γεται από την εκπαιδεύτρια-χημικό 
Λευκοθέα Τρασανίδου, γίνεται στο 
1ο Γυμνάσιο Θέρμης, έχει διάρκεια 
25 ώρες και το παρακολουθούν 20 
εκπαιδευόμενοι.
Νωρίτερα, στις 17 Μαΐου ολοκλη-
ρώθηκε στα Βασιλικά το δια ζώσης 
πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης του Δήμου Θέρμης, με 
αντικείμενο ‘Νέες Τεχνολογίες στην 
Τρίτη Ηλικία’ και διάρκεια 25 ωρών. 
Εκπαιδευτής του προγράμματος ήταν 
ο Δημήτριος Ξαφάς και το πρόγραμμα 
παρακολούθησαν 20 εκπαιδευόμε-
νοι. Την ημέρα λήξης διοργανώθηκε 
εκδήλωση από την ομάδα των εκπαι-
δευομένων στην οποία παρευρέθηκε 
και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας 
Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας 
του δήμου Θέρμης Στυλιανός Απο-
στόλου, ο οποίος συνεχάρη τους 
εκπαιδευόμενους για την επιθυμία 
τους για συνεχή μάθηση καθώς και 
τον εκπαιδευτικό για την αγαστή 
συνεργασία. 
Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 
του Δήμου Θέρμης υλοποιούνται σε 
συνεργασία με το υπουργείο Παι-

δείας 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».
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να 
ενημερωθούν για τα προγράμματα 
μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. : 2313300739 
επιλογή 1 για Κέντρο Κοινότητας και 
3 για επιδόματα-παροχές
Ταχ. Διεύθυνση: 
Απ. & Γρ. Ταβάκη 28, Θέρμη
Email: e.chatzikonstantinou@
thermi.gov.gr

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης αλλά 
και χαράς πραγματοποιήθη-
καν την Κυριακή 29 Μαΐου ο 

αγιασμός στο ΚΑΠΗ Θέρμης με αφορμή 
την επαναλειτουργία των δομών έπειτα 
από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας από 
όλες τις δράσεις, λόγω της πανδημίας. 
Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει η 
δημοτική αρχή στην τρίτη ηλικία, τον 
πολύτιμο ρόλο και την αξιέπαινη συνει-
σφορά της προς τις νεότερες γενιές, 
στους δύσκολους καιρούς που διανύου-
με. «Επιτέλους ξανανταμωθήκαμε μετά 
τη μεγάλη ταλαιπωρία της πανδημίας 
και είμαστε όλοι εδώ αισιόδοξοι για 
ένα μέλλον καλύτερο και δημιουργι-
κότερο. Αποτελείτε ένα ζωντανό κύτ-
ταρο της κοινωνίας μας, με αξιόλογες 
δημιουργικές δραστηριότητες και σας 
ευχαριστώ για όλα όσα προσφέρετε 

στις νεότερες γενιές. Σας οφείλουμε 
πολλά και αυτό δεν το ξεχνάμε, γι’ αυτό 
και επιστρέφουμε  πλέον σε όλες τις  
δραστηριότητές σας, αυξάνοντας τους 
πόρους για τα ΚΑΠΗ κι αυτό αποτελεί 
πολιτική μας απόφαση αφού αυξήσαμε 
το ποσό που αφορά στις εκδρομές σας 
αλλά και άλλες δραστηριότητες όπως 
θαλασσινά μπάνια και ιαματικά λουτρά. 
Έτσι, ο δήμος θα διαθέσει φέτος 80.000 
ευρώ για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ. Καλή 
νέα μας αρχή λοιπόν και καλό καλοκαίρι 
σε όλους». 

Επίσης, ο δήμαρχος δεν παρέλειψε να 
συγχαρεί τους ανθρώπους που ανέ-
λαβαν το κιλικίο του ΚΑΠΗ Θέρμης οι 
οποίοι ήδη έχουν δώσει πολύ θετικά 
δείγματα με νέες και φρέσκιες ιδέες, 
στους οποίους ευχήθηκε καλή δύναμη 
και καλή συνεργασία. 

Στην εκδήλωση κλήθηκαν όλοι οι βου-

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Σε πλήρη επαναλειτουργία 
τα ΚΑΠΗ  

λευτές της Β΄ Θεσσαλονίκης και παρα-
βρέθηκαν οι Θεόδωρος Καράογλου, 
Σάββας Αναστασιάδης και Δημήτρης 
Βαρτζόπουλος. Την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας εκπροσώπησαν η αντι-
περιφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου και 
η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαγδαλη-
νή Φιλιππιάδου. Από το δήμο Θέρμης 
το «παρών» έδωσαν η πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Αθηνά Παπα-
δάκη, οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Γαντάς, 
Στέλιος Γκιζάρης, Αργύρης Μωραΐτης 

και Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης, 
ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του 
ΝΠΔΔ Πασχάλης Αναγνώστου και Φανή 
Χατζηδημητρίου, ο πρόεδρος και ο 
αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος 
Αγγέλου και Πολυχρόνης Κοντοπίδης 
αντίστοιχα και τέλος οι Πρόεδροι των 
ΚΑΠΗ του δήμου με οικοδεσπότη τον 
πρόεδρο του ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέα 
Βιολιτζή. Τον αγιασμό τέλεσε ο πάτερ 
Κωνσταντίνος του Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου Θέρμης.   

Εορτασμός Αγ. Αθανασίου σε 
Ν. Ραιδεστό και Τρίλοφο

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ξεκίνησε ο κύκλος μαθημάτων 
για τα αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά

Με ιδιαίτερη κατάνυξη τιμή-
θηκε και φέτος ο Πολιού-
χος Άγιος Αθανάσιος σε 

Τρίλοφο και Νέα Ραιδεστό. Πλήθος 
κόσμου συμμετείχε στις περιφορές 
των ιερών εικόνων και των λειψά-
νων του Αγίου. Στη Νέα Ραιδεστό η 
περιφορά ξεκίνησε στις 6 το από-
γευμα της Κυριακής 1 Μαΐου, συνο-
δεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
του Δήμου Θέρμης. Ακολούθησε 
ο «Μέγας Εσπερινός» στον Ιερό 
Ναό της Κοινότητας, ενώ ο εορτα-
σμός ολοκληρώθηκε το πρωί της 
2ας Μαΐου με την Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία. Παρόντες στις θρησκευ-
τικές εκδηλώσεις ήταν ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου 
και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο πρόε-
δρος της ΔΕΠΠΑΘ Γιώργος Αγγέλου, 

ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Παναγιώτης Κατρανιάς και δημο-
τικοί σύμβουλοι. Με επισημότητα 
και θρησκευτική κατάνυξη έγιναν 
οι διήμερες εορταστικές εκδηλώ-
σεις για τον Άγιο Αθανάσιο και στον 
Τρίλοφο.Σε αυτά οι καλλιτέχνες 
ζωγράφοι της εποχής των αρχών του 
19ου αιώνα απεικονίζουν παραδεί-
σια 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 
περιβάλλοντος του Λιβαδίου.

Από τον εορτασμό 
του Αγ. Αθανασίου 
στη Ν. Ραιδεστό.

Από τα μαθήματα για τα αρωματικά-
φαρμακευτικά φυτά στη Θέρμη. 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Δώρα στα παιδιά του Παιδικού Χωριού 
SOS στο Πλαγιάρι  

Επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι πραγματοποίησε ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, με αφορμή τις Άγιες μέρες 
του Πάσχα. Μαζί του ήταν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 
Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας, Στέλιος Αποστόλου 
και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Αργύρης Μωραΐτης. 
Ο δήμαρχος μοίρασε πασχαλινά δώρα στα παιδιά και το προσωπικό 
του Παιδικού Χωριού και συνομίλησε με το διευθυντή Άκη Δρεπανίδη. 
Ο κ. Παπαδόπουλος συνεχάρη τους υπεύθυνους του Παιδικού Χωριού 
SOS για το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελούν και τους διαβεβαίωσε για 
μία ακόμη φορά ότι ο δήμος Θέρμης θα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό 
τους. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Θέρμης έχει υιοθετήσει και καλύπτει 
τα λειτουργικά έξοδα μίας από τις κατοικίες του Παιδικού Χωριού SOS, 
με κόστος περίπου 15.000 ευρώ το χρόνο. 

Μάλιστα ο δήμαρχος Θέρμης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι άνοιξε για μία ακόμη 
φορά την αγκαλιά του και φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα οκτώ 
παιδιά και τρεις μητέρες από τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας, 
συγχαίροντας τόσο το διευθυντή της Δομής όσο και το προσωπικό για 
την εξαίρετη πρωτοβουλία τους.  

Ε
πίσκεψη στο Κέντρο Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης ατόμων 
με Αναπηρία “Αγκαλιάζω” του 
δήμου Θέρμης πραγματοποίη-

σε ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος, την περίοδο των εορτών του Πάσχα. 
Μαζί του ήταν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας 
Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας, 
Στέλιος Αποστόλου, η εντεταλμένη 
δημοτική σύμβουλος για θέματα Κοινω-
νικής Πολιτικής, Φανή Χατζηδημητρίου, 
ο πρόεδρος των «Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής 
Αγωγής Δήμου Θέρμης», Πασχάλης 
Αναγνώστου και η προϊσταμένη των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου, 
Φανή Δομουχτσή. 

Ο δήμαρχος Θέρμης μοίρασε πασχα-

λινά δώρα στα παιδιά και συνομίλησε 
με το εκπαιδευτικό προσωπικό του 
ΚΔΑΠμεΑ το οποίο τον ενημέρωσε για 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο 
κ. Παπαδόπουλος τους ενημέρωσε για 
τους σχεδιασμούς τους οποίους κάνει ο 
δήμος σχετικά με τις εγκαταστάσεις του 
Κέντρου, ενώ δεσμεύτηκε να επιλύσει 
άμεσα το πρόβλημα το οποίο προέκυψε 
με το ένα από τα δύο ειδικά μικρά λεω-
φορεία, με τα οποία μετακινούνται τα 
παιδιά. Δώρα, δικές τους ζωγραφιές και 
κατασκευές, προσέφεραν και τα παιδιά 
στον δήμαρχο. 

Στο ΚΔΑΠμεΑ “Αγκαλιάζω”, φιλοξε-
νούνται καθημερινά 38 παιδιά, σε δύο 
βάρδιες, πρωί και απόγευμα, τα οποία 
μένουν στο δήμο Θέρμης, αλλά και σε 
άλλες περιοχές του πολεοδομικού 

Επίσκεψη του δημάρχου Θέρμης 
στο ΚΔΑΠμεΑ του δήμου 

Ανοιχτό είναι από τις 27 Μαΐου το πάρκο κυκλο-
φοριακής αγωγής του δήμου Θέρμης για την 
επίσκεψη δημοτικών σχολείων τα πρωινά και για 
το κοινό τα απογεύματα. Ο δήμος Θέρμης και η 
Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολι-
τισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας, 
επενδύει μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών στην 
προαγωγή κουλτούρας οδικής συνείδησης για ένα 
καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον. Το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται  κατά την 
επίσκεψη των σχολείων γίνεται από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει, την 
παρουσίαση των δομικών στοιχείων του ΠΚΑ, τη 
γνωριμία των μαθητών με τους κανόνες οδικής 
ασφάλειας, τη γενική παρουσίαση των κανόνων 
κυκλοφορίας καθώς και τη βιωματική εκπαίδευση 
στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
(ποδηλάτων – αυτοκινήτων). Παράλληλα, το πάρκο 
παραμένει ανοικτό καθημερινά τα απογεύματα και 
η πρόσβαση του κοινού είναι ελεύθερη.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στις 
3 Ιουνίου, ο δήμος Θέρμης προσκαλεί όλους του 
μικρούς φίλους με τα ποδήλατά τους να επισκε-
φτούν το Πάρκο, συνοδεία γονέων/κηδεμόνων, 
για να χαρούν και να απολαύσουν τις ποδηλατοδι-
αδρομίες. Την ίδια ημέρα στις 20:00 θα πραγματο-
ποιηθεί για τους μικρούς επισκέπτες του Πάρκου 

και η κλήρωση ενός ποδηλάτου 24’’ με κράνος.
Ο δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
Πάρκου, θα προσφέρει δωρεάν, όπως κάθε χρόνο, 
τη χρήση ποδηλάτων και κράνους σε παιδιά που 
δεν διαθέτουν. Επιδίωξη του Δήμου Θέρμης είναι 
το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής να επιτελέσει 
το ρόλο του, προάγοντας την οδική συνείδηση και 
προσφέροντας στα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια 
για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον.
Τα σχολεία που επιθυμούν να επισκεφθούν το ΠΚΑ 
μπορούν, κατόπιν ραντεβού, να προγραμματίσουν 
την επίσκεψή τους κατά τις πρωινές ώρες. Για τα 
ραντεβού μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 
2313.300765 – 2313.071042, από τις 8 το πρωί έως 
τις 3 το μεσημέρι
Πρόγραμμα Λειτουργίας ΠΚΑ για επισκέψεις κοινού
Μαΐου – Ιουνίου Δευτέρα – Παρασκευή Ώρες: 
18:00 – 21:00
Ιουλίου Δευτέρα – Σάββατο Ώρες: 18:30 – 21:30
*Το απογευματινό πρόγραμμα λειτουργίας για 
τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο θα ανακοι-
νωθεί εντός Ιουλίου
**Τα παιδιά έως 11 ετών εισέρχονται στο ΠΚΑ 
με τη συνοδεία γονέα κηδεμόνα.

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Παιχνίδι και μαθήματα 
οδικής ασφάλειας



Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ12

Με τη διοργάνωση ημερήσιας επιμορφωτι-
κής συνάντησης με τίτλο «Ανακάλυψη της 
φύσης και της κοινότητας του Λιβαδίου 
- Εαρινό άνοιγμα του ΚΕΠΕΑ Θέρμης» 

άνοιξε ανεπίσημα η αυλαία για την έναρξη λειτουργί-
ας του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και 
την Αειφορία Θέρμης το οποίο εδρεύει στο Λιβάδι. 
Τη συνάντηση διοργάνωσαν το Σάββατο 28 Μαΐου 
το Κ.Ε.ΠΕ.Α σε συνεργασία με το δήμο Θέρμης και 
τις υπεύθυνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στόχος της 
συνάντησης ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί 
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, στην οποία συμμετείχαν περίπου 
πενήντα εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης, έγινε στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΠΕ.Α. 
Θέρμης στο Λιβάδι, στο δάσος και στον οικισμό. Το 
πρόγραμμα περιελάμβανε περιήγηση σε δασικό 
μονοπάτι (Παιδαγωγική ομάδα - Κλεάνθης Μπου-
λώνης), έναρξη εργασιών στις εγκαταστάσεις του 
ΚΕΠΕΑ όπου μίλησε η Λουκία Λιθοξοΐδου με θέμα 
«Το όραμα και η φιλοσοφία των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμης» και ο Αρι-
στείδης Κωνσταντινίδης με θέμα «Παραδοσιακός 
τρόπος ζωής και Βιώσιμη Ανάπτυξη», ξενάγηση  
στον οικισμό του Λιβαδίου από τον πρόεδρο της 
Κοινότητας Δημήτρη Γουδήρα.
Το “παρών” στην ενημερωτική συνάντηση εκ μέρους 
του δήμου έδωσαν ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος, ο βουλευτής Σωκράτης Φάμελλος, 
οι αντιδήμαρχοι Παιδείας Στέλιος Αποστόλου και 
Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κουγιουμτζί-
δης, ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας Φωτιάδης κ.ά.

ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Πρεμιέρα για το ΚΕΠΕΑ Θέρμης με 
επιμορφωτική συνάντηση 

Με μεγάλη επιτυχία υλο-
ποιήθηκε η 1η Συνάντη-
ση Εργασίας στο πλαί-
σιο της προετοιμασίας 

του Επενδυτικού Σχεδίου για την 
«Ολοκληρωμένη ενεργειακή μετά-
βαση του Δήμου Θέρμης προς την 
κλιματική ουδετερότητα». Τη συνά-
ντηση χαιρέτησε ο εθνικός εμπει-
ρογνώμονας του EU CITY FACILITY 
Δρ. Παναγιώτης Μιχαήλ. Η ομάδα 
τεχνικής υποστήριξης του Δήμου 
Θέρμης παρουσίασε τις βασικές προ-
κλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει 
ο Δήμος προς την κλιματική ουδε-
τερότητα, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα 
της πληθυσμιακής δυναμικής και 
της πολεοδομικής του ανάπτυξης. 

Περαιτέρω η ομάδα τεχνικής υπο-
στήριξης ανέπτυξε τους βασικούς 
στόχους του επενδυτικού σχεδίου 
και την φιλοδοξία προσέλκυσης 100 
εκατ.€ για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση κτιρίων, την παραγωγή ΑΠΕ 
και τον εξηλεκτρισμό του στόλου 
οχημάτων. Παρουσιάστηκαν επίσης 
τα αποτελέσματα των προκαταρκτι-
κών ενεργειακών αναλύσεων και το 
εργαλείο Energy Check Tool.  
Στη συνάντηση συμμετείχε η προϊ-
σταμένη Διεύθυνσης Ενεργειακών 
Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδο-
τικότητας, Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Βασιλική Σίτα 
η οποία παρουσίασε τις τελευταίες 
νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της 

ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο 
του Fit-for-55, εντός του οποίου θα 
εξεταστεί η κοινωνικοοικονομι-
κή βιωσιμότητα των λύσεων του 
Επενδυτικού Σχεδίου του Δήμου 
Θέρμης. Σημαντική ήταν και η ευαι-
σθητοποίηση από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Institute for European 
Energy and Climate Policy Δρ. Βλά-
σης Οικονόμου σχετικά με εναλλα-
κτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και 
πηγές χρηματοδότησης ενεργειακών 
επενδύσεων Δήμων ανά την Ευρώ-
πη. Τέλος ενθαρρυντικά ήταν τα 
αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 
από τις τεχνολογικές λύσεις BEMS 
που ήδη έχουν εφαρμοστεί σε κτίρια 
του Δήμου Θέρμης.
Στο 2ο μέρος της συνάντησης η ανα-
πληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος 
Υποστήριξης Καινοτομίας, της Αυτο-
τελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Και-
νοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Μαρία Γουλάπτση αναφέρθηκε 
στις στρατηγικές δράσεις Έξυπνης 
εξειδίκευσης για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και ιδιαίτερα στα σημα-
ντικά αποτελέσματα της Δράσης 
«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτο-
μώ» στην Περιφέρεια. Ο γενικός 
διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΕ, 
Ιάκωβος Σαρηγιάννης αναφέρθηκε 
στην μέχρι σήμερα εμπειρία αλλά 
και προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν τα Σχέδια Διαχείρισης Αειφό-
ρου Ενέργειας των Δήμων, ενώ ο 
εκπρόσωπος του ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, 
Δρ. Στέλιος Κρηνίδης ενημέρωσε 
τους εμπλεκόμενους για τα σημα-
ντικά ερευνητικά προγράμματα 
και επιτεύγματα του ερευνητικού 
κέντρου στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας με την αξιοποίηση λύσεων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Στη συνέχεια οι κύριοι 
Δαμιανός Ζελιλίδης, πρόεδρος της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Θέρμης και 
Γιώργος Αγγέλου, πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης 
Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητι-
σμού, αναφέρθηκαν στο ενεργεια-
κό κόστος που αντιμετωπίζουν οι 
οργανισμοί τους στην λειτουργία 
τους, καθώς και στις προτεραιό-
τητες που έχουν για ενεργειακή 
αναβάθμιση των υποδομών τους. 
Τέλος ο Στάθης Πιστέλλας, πρόεδρος 
της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπό-
ρων Δήμου Θέρμης, αναφέρθηκε 
στις δυσβάσταχτες επιπτώσεις της 
ανόδου του ενεργειακού κόστους 
σε επιχειρήσεις και καταναλωτές 
και την έλλειψη προετοιμασίας για 
την άμεση αντιμετώπισή του. Αξί-
ζει να σημειωθούν και οι ερωτή-
σεις/ανησυχίες που εκφράστηκαν 
από το κοινό που συμμετείχε στην 
συζήτηση σχετικά με το ενεργειακό 
κόστος των μετακινήσεών τους και 
την αναζήτηση λύσεων βιώσιμων 
τρόπων μεταφοράς.
Στη συζήτηση που ακολούθησε όλοι 
οι εμπλεκόμενοι δήλωσαν το ενδι-
αφέρον τους να συνδράμουν τον 
Δήμο Θέρμης στην κατάρτιση ενός 
ρεαλιστικού Επενδυτικού Σχεδίου 
«Ολοκληρωμένης ενεργειακής μετά-
βασης προς την κλιματική ουδετερό-
τητα», το οποίο θα διευκολύνει την 
πρόσβαση του δήμου σε ιδιωτικές 
πηγές αλλά και νέες ροές χρημα-
τοδότησης της ΕΕ για να καλύψει 
εμπροσθοβαρείς και αυξημένες 
ανάγκες σε νέες, αναβαθμισμένες 
ενεργειακά υποδομές. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο δήμος Θέρμης στο 
δρόμο προς την κλιματική 
ουδετερότητα
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Το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης 
σε συνάντηση στην Ιταλία

«Μιλάμε με τους νέους και όχι για τους νέους». 
Αυτό θα μπορούσε να είναι το κεντρικό μήνυμα 
της πρώτης συνάντησης η οποία πραγματοποιήθη-
κε στις 26, 27 και 28 Απριλίου στους δήμους Sala 
Baganda και Scandiano της Ιταλίας, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος SAYYOUTH που 
αφορά την ενδυνάμωση και εμψύχωση των 
νέων στη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων 
στα κοινά. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο δήμος 
Θέρμης και το Συμβούλιο Νέων που συμμετέχει 

στο πρόγραμμα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν 
ζητήματα που αφορούν τα βασικά αιτήματα 
των νέων προς τις δημόσιες αρχές καθώς και 
τις δυνατότητες προώθησης δράσεων για την 
ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν το κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο πρό-
γραμμα συμμετέχουν επίσης οι χώρες Ιταλία, 
Βουλγαρία, Γερμανία, Σουηδία και Φινλανδία, τις 
οποίες εκπροσωπούν δήμοι ή περιφέρειες των 
χωρών αυτών μαζί με τα αντίστοιχα δημοτικά 
συμβούλια νέων ή ενώσεις νέων. Το Συμβούλιο 
Νέων Δήμου Θέρμης εκπροσωπήθηκε από την 
Δήμητρα Κροκίδου. 

Συνεργασία της ΔΕΠΠΑΘ 
με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Μνημόνιο συνεργασίας διετούς διάρκειας υπέγρα-

ψαν η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολι-

τισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης 

(ΔΕΠΠΑΘ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ). Η συνεργασία 

ΔΕΠΠΑΘ-ΙΠΤΗΛ εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου 

MediaVerse, ένα έργο του ΙΠΤΗΛ ως συντονιστή, 

που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Ορίζοντας 2020. Το πλαίσιο της συνεργασίας περι-

λαμβάνει μεταξύ άλλων, συνέργειες στους τομείς 

του Πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα υποστήριξη 

σε παραγωγές ταινιών με τη χρήση της καινοτόμου 

τεχνολογίας της εξ’ αποστάσεως εικονικής παρα-

γωγής που επιτρέπει τη δημιουργία ταινιών με τους 

ηθοποιούς να συμμετέχουν στο έργο από τα σπίτια 

τους με ένα smartphone. 

Παράλληλα στο πλαίσιο των δράσεων της Δημο-

τικής βιβλιοθήκης Θέρμης με τον συντονισμό του 

προϊσταμένου βιβλιοθηκών, κ. Χρήστου Βαγιωνά, 

καθώς και με πρωτοβουλία του συνεργαζόμενου 

ερευνητική του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Δημήτριο Βερβερίδη, 

επιτεύχθηκε η δημιουργία ενός γκρουπ ηθοποιών 

και μουσικών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου 

της Θέρμης για την από κοινού δημιουργία μιας 

νέας τεχνολογίας (co-design activities). Στους σκο-

πούς του Μνημονίου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη 

ενός νέου πλαισίου λειτουργίας για καλλιτέχνες σε 

ένα οικονομικά βιώσιμο ψηφιακό/εικονικό οικοσύ-

στημα που συμπληρώνει και προωθεί τις τρέχου-

σες δραστηριότητές τους. Στόχος είναι μια πλατ-

φόρμα απομακρυσμένων εικονικών παραστάσεων 

που να είναι ανθεκτική σε κάθε κατάσταση, όπως 

για παράδειγμα ο κορωνοϊός και κάθε δυσκολία 

μετακίνησης. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
Τhermi’s Youth Forum το διήμερο 
21 και 22 Μαΐου 2022, στη Θέρμη, 
στις εγκαταστάσεις και υπό την 

Αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Αποτέλεσε, ένα 
χώρο δημοκρατίας και διαλόγου, όπου οι 
νέοι τόσο από τον Δήμο Θέρμης, όσο και από 
την υπόλοιπη Ελλάδα συζήτησαν για θέματα 
που τους αφορούν, αντάλλαξαν απόψεις και 
εμπειρίες και συντόνισαν τις δράσεις τους 
για περαιτέρω δικτύωση και συνεργασία 
μεταξύ των νέων. 
Ειδικότερα, το Thermi’s Youth Forum ασχο-
λήθηκε με τρεις θεματικές ενότητες που 
σχετίζονταν με την νεανική συμμετοχή. Η 
πρώτη αφορούσε την δικτύωση και συνερ-
γασία των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων. Για 
πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε πανελλήνια 
συνάντηση των εκπροσώπων όλων των 
ενεργών Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, όπου 
συζήτησαν δημόσια για τις δράσεις τους, για 
τα προβλήματα με τα οποία κάθε συμβούλιο 
έχει έρθει αντιμέτωπο καθώς και για τη σχέση 
του με την τοπική κοινωνία. Μέσα από αυτές 
τις διαδικασίες επιβεβαιώθηκε η ανάγκη 
για περαιτέρω δικτύωση και συνεργασία 
μεταξύ των Συμβουλίων Νέων. Στο πλαίσιο 
του Thermi’s Youth Forum οριστικοποιήθη-
κε κείμενο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, το οποίο 
συνδιαμορφώθηκε από όλους τους εκπροσώ-
πους των Συμβουλίων νέων. Έτσι, τέθηκαν 
οι βάσεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας 
μεταξύ των νεολαίων της χώρας και πιο 
συγκεκριμένα των Συμβουλίων Νέων. 
Παράλληλα, μία δεύτερη θεματική του 
Thermi’s Youth Forum, αποτέλεσαν τα μαθη-
τικά συμβούλια. Εκεί εκπρόσωποι από κάθε 

δεκαπενταμελές συμβούλιο των γυμνασίων 
και των λυκείων του Δήμου Θέρμης συζήτη-
σαν μεταξύ τους, με κεντρικό θέμα, τον ρόλο 
που μπορούν να διαδραματίσουν τα μαθητικά 
συμβούλια στη νεανική συμμετοχή και στη 
ανάπτυξη ενεργών πολιτών. Τα αποτελέσμα-
τα αυτών των συζητήσεων, ανέδειξαν την 
ανάγκη επαναπροσέγγισης των μαθητικών 
κοινοτήτων και ενεργοποίησής τους, ως 
προς την πολιτική συμμετοχή. Τέλος, έκαναν 
κατανοητό σε όλα τα μέλη των Συμβουλίων 
Νέων από την Ελλάδα που παρακολούθησαν 
τη συζήτηση την ανάγκη να προσεγγίσουν, 
να επικοινωνήσουν με τους μαθητές, κάτι 
που αποτελεί βασική βούληση του Συμβου-
λίου Νέων Δήμου Θέρμης και το επιδιώκει 
δυναμικά παρά τις αντιξοότητες αλλά και τα 
εμπόδια που συναντά. 
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις, αλλά 
και βιωματικά εργαστήρια τόσο από νέους 
και νέες που εξειδικεύονται πάνω σε αυτά 
όπως είναι η κλιματική κρίση, η έμφυλη βία, 
ο ρατσισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αλλά και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας ως 
μία ευκαιρία ανάδειξης των δυνατοτήτων 
της νεολαίας.  
Εν κατακλείδι, το Thermi’s Youth Forum απο-
τέλεσε ένα σημείο αναφοράς για την ιστορία, 
την πορεία και το μέλλον του θεσμού του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νέων στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη βούληση του 
Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης να προωθή-
σει τη συνεργασία μεταξύ των υπαρχόντων 
Συμβουλίων Νέων, έτσι ώστε όλοι οι εκπρό-
σωποι να καθίσουν και να συζητήσουν για τα 
θέματα που τους αφορούν, όπως και έγινε. 
Βασική φράση του forum ήταν «μιλάμε με 
την νεολαία και όχι για την νεολαία» όπως 
και πιστεύουμε πως έγινε! 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

1ο Thermi’s Youth Forum 2022: Μιλάμε 
με τη νεολαία και όχι για τη νεολαία!
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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
επίσης ο Στυλιανός Αποστό-
λου, αντιδήμαρχος Παιδεί-

ας, ο Γιώργος Αγγέλου, πρόεδρος 
ΔΕΠΠΑΘ, η Φανή Χατζηδημητρίου 
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος 
για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, οι 
πρόεδροι των Κοινοτήτων Νέου 
Ρυσίου, Γιώργος Δημητριάδης και 
Καρδίας, Μάκης Τρικαλιάρης, ο 
Άγγελος – Μάριος Σωτηριάδης, 
πρόεδρος Λαογραφικού Συλλόγου 
Ν. Ρυσίου «Η Αρετσού», ο Δημήτρης 
Ασημόπουλος, πρόεδρος ΑΜΣ «Ανα-
γέννηση Νέου Ρυσίου», οι τοπικοί 
σύμβουλοι Άγγελος Φρατζίδης, 
Μαρία Χρόντσιου και Βιβή Μπύ-
ρου, ο Κώστας Κεχαγιάς, πρόεδρος 
ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου, ο Κωστής Κοψιδάς, 
επίτιμος κάτοικος Νέου Ρυσίου κ.ά.
Όπως εξήγησε ο κ. Μανωλεδάκης 
η συστηματική εκπαιδευτική ανα-
σκαφή στη συγκεκριμένη περιοχή 
ξεκίνησε το 2016 από το ΔΙΠΑΕ. Η 
ανασκαφή, που κατά τα πέντε πρώτα 
χρόνια της χρηματοδοτήθηκε από το 
Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης», έχει 
δύο βασικούς στόχους, έναν εκπαι-
δευτικό και έναν ερευνητικό. Αφενός 
επιδιώκεται να εκπαιδευτούν οι 
φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν σε 
δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών. Αφετέρου, σε ερευνητικό 

επίπεδο, η ανασκαφή στοχεύει να 
συμβάλει στην αύξηση των γνώσεων 
για την ανθρώπινη δραστηριότητα 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, πολύ πριν την ίδρυση 
της πόλης από τον Κάσσανδρο το 
316/5 π.Χ., σε μια εποχή δηλαδή που 
παραμένει ιδιαίτερα σκοτεινή για την 
περιοχή, λόγω της έλλειψης τόσο 
γραπτών όσο και αρχαιολογικών 
μαρτυριών.

Σύμφωνα με αρθρογραφία του κ. 
Μανωλεδάκη στο περιοδικό «Days 
of art in Greece” η θέση στην οποία 
πραγματοποιείται η αρχαιολογική 
ανασκαφή ονομάζεται «Τράπεζα 
Νέου Ρυσίου – Καρδίας». Καλύπτει 
έκταση περίπου 14 στρεμμάτων, 
έχει οβάλ σχήμα και είναι προικι-
σμένη με μια εντυπωσιακή θέα προς 
όλα τα απαραίτητα σημεία για έναν 
οικισμό της περιοχής, δηλαδή προς 
τον Θερμαϊκό κόλπο, την εύφορη 
κοιλάδα του Ανθεμούντα σχεδόν 
στο σύνολό της, τους περισσότερους 
σύγχρονούς της οικισμούς, αλλά 
και το φρούριο της κορυφής του 
όρους Χορτιάτη (του αρχαίου Κισ-
σού), γνωστό για την αμυντική του 
σημασία για την ευρύτερη περιοχή 
της Θεσσαλονίκης από την Αρχαϊκή 
εποχή μέχρι τον Μεσαίωνα.

Από τα έως τώρα αρχαιολογικά 
ευρήματα προκύπτει με βεβαιότητα 
ότι η θέση φιλοξενούσε έναν οικι-
σμό, και όχι μια απλή, για παράδειγ-
μα στρατιωτική, εγκατάσταση. Έναν 
οικισμό που διέθετε οικοδομήματα 
με διάφορα δωμάτια, καθώς και δρό-
μους που διασταυρώνονταν μεταξύ 
τους χωρίζοντας τον οικισμό σε οικο-
δομικά τετράγωνα. Το πρωταρχικό 
υλικό δόμησης ήταν αναμφίβολα η 
πέτρα, προερχόμενη από την περι-
οχή, ενδεχομένως και από τις πλα-
γιές της ίδιας της «τράπεζας». Λίθοι 
διαφόρων μεγεθών εμφανίζονται 
σε αφθονία σε όλη την έκταση της 
ανασκαφής και ήδη από την πρώτη, 
επιφανειακή στρώση των τομών. Οι 
περισσότεροι λιθόκτιστοι τοίχοι που 
έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα 
σώζονται σε ένα μέσο ύψος μισού 
μέτρου, όσο δηλαδή είναι περίπου 
και το μέσο πάχος τους. Εσωτερικά, 
τα δωμάτια ορίζονται από τοίχους 
διαστάσεων 2-2,50 μέτρων, που 
σε ορισμένες περιπτώσεις όμως 
μπορεί να φθάνουν και τα 4 μέτρα, 
ενώ στις στέγες τους πιθανότατα 
κυριαρχούσαν κλαδιά, καλάμια ή 
άχυρα, και πάντως υλικά που φθεί-
ρονται με τον χρόνο.
Η χρονολόγηση της χρήσης της «τρά-
πεζας» προκύπτει από τα κινητά της 
ευρήματα, και συγκεκριμένα από τις 
διάφορες κατηγορίες της κεραμι-
κής (χειροποίητης και τροχήλατης, 
αβαφούς, μονόχρωμης, τεφρής, 
ωοκέλυφης, αλλά και με διακόσμη-
ση, που μπορεί να είναι γεωμετρι-
κή, ταινιωτή, ανάγλυφη, επίθετη ή 

εγχάρακτη). Πρόκειται κατά κανόνα 
για αγγεία τοπικών εργαστηρίων. Τα 
εισηγμένα αγγεία είναι λίγα και προ-
έρχονται κυρίως από την ανατολική 
Ελλάδα, την Αττική και την Κόρινθο. 
Η κεραμική αυτή στη συντριπτι-
κή της πλειονότητα ανήκει στην 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την 
Αρχαϊκή Εποχή, και συγκεκριμένα 
κυρίως μεταξύ του 10ου και του 
6ου αιώνα π.Χ. Αντιπροσωπεύεται 
επίσης, με πολύ μικρότερη ποσότητα 
ευρημάτων, και η Ύστερη Εποχή 
Χαλκού (1600-1100 π.Χ.), ενώ τα 
θραύσματα αγγείων κλασικής και 
ελληνιστικής περιόδου (δηλαδή από 
τον 5ο αιώνα π.Χ. και μετά) δύσκολα 
φθάνουν διψήφιο αριθμό, γεγονός 
που υποδεικνύει εγκατάλειψη του 
οικισμού τον 6ο αιώνα π.Χ. Αρκετές 
από αυτές τις κατηγορίες κεραμικής 
τις συναντούμε σε διάφορες θέσεις 
στην κεντρική Μακεδονία και κατά 
μήκος της κοιλάδας του Αξιού. Έχουν 
βρεθεί επίσης πήλινα, λίθινα και 
σιδερένια αντικείμενα και εργαλεία, 
όπως πολλά υφαντικά βάρη, χάλκινα 
κοσμήματα, τμήματα πλίνθων και 
κεράμων, οστά και όστρεα, που 
μαρτυρούν διάφορες δραστηριό-
τητες των κατοίκων και την ύπαρξη 
εργαστηριακών χώρων. 

* Το πλήρες υλικό γύρω από την 
ανασκαφή υπάρχει στην ιστοσελίδα 
της ανασκαφής:
HYPERLINK «https://www.ihu.
gr/ucips/excavation-neo-rysio-
kardia»https://www.ihu.gr/ucips/
excavation-neo-rysio-kardia

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΜΑΝ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ

Παρουσιάστηκαν τα ευρήματα των ανασκαφών 
στην “Τράπεζα Νέου Ρυσίου”

Η ομάδα η οποία συμμετείχε στις ανασκαφές, στο χώρο της “Τράπεζας Νέου Ρυσίου”.

Από την παρουσίαση η οποία έγινε στο Νέο Ρύσιο.Τα σημαντικά ευρήματα τα οποία έφερε στο φως η αρχαιολογική 
σκαπάνη, από περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Νέου Ρυσίου και 
Καρδίας, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση η οποία έγινε την Κυριακή 
22 Μαΐου, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων προς τιμήν των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Νέο Ρύσιο. Την παρουσίαση 
έκανε ο αναπληρωτής καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και διευθυντής της ανασκαφής στην 
«Τράπεζα Νέου Ρυσίου – Καρδίας», Μανόλης Μανωλεδάκης.
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ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Μαθητές μετρούν τους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους 

Άμεση επαφή, γνώση και εξοικεί-
ωση με το σοβαρό ζήτημα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης είχαν 

την ευκαιρία να αποκτήσουν δεκάδες 
μαθητές, από τέσσερα σχολεία του 
δήμου Θέρμης. Αυτό έγινε μέσω της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «Διε-
ρεύνηση των χωρικών και χρονικών 
μεταβολών των συγκεντρώσεων των 
αιωρούμενων σωματιδίων στο Δήμο 
Θέρμης με έμφαση στις πιθανές επιπτώ-
σεις στην υγεία των πολιτών» το οποίο 
υλοποιεί από το 2018 ο δήμος Θέρμης σε 
συνεργασία με το πανεπιστήμιο Πατρών. 
Η εκπαίδευση και καθοδήγηση των 
μαθητών έγινε από το Τμήμα Φυσικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον 
συντονισμό του διευθυντή Φυσικής 
της Ατμόσφαιρας, Ανδρέα Καζαντζίδη, 
σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς των 
σχολείων 1ο και 2ο ΓΕΛ Μίκρας, Γυμνά-
σιο Βασιλικών και 1ο Γυμνάσιο Θέρμης 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Το πρωί της Παρασκευής 13 Μαΐου οι 
ομάδες μαθητών της Α’ λυκείου του 1ου 
ΓΕΛ Μίκρας, παρουσίασαν τα συμπερά-
σματα της δουλειάς τους σχετικά με την 
ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή 
όπου βρίσκεται το σχολείο τους, αλλά 
και εντός του σχολικού συγκροτήματος. 
Οι μαθητές αξιοποίησαν τα δεδομένα τα 
οποία συνέλεξαν σε συγκεκριμένα χρο-
νικά διαστήματα από τους 25 σταθμούς 
μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σχεδόν σε 
όλες τις κοινότητες του δήμου Θέρμης. 
Εστίασαν, δε, και στους δύο σταθμούς 
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εκτός και 
εντός του σχολείου τους. 

Μέσα από πίνακες και διαγράμματα οι 
μαθητές παρουσίασαν την ποιότητα του 
αέρα στην περιοχή τους, τις κύριες πηγές 
εκπομπής ρύπων, τους κινδύνους για τον 
ανθρώπινο οργανισμό από την υπερσυ-
γκέντρωση μικροσωματιδείων στην 
ατμόσφαιρα κ.ο.κ. Από τις διαπιστώσεις 
στις οποίες κατέληξαν οι μαθητές είναι 
ότι οι εκπομπές από τα τζάκια και από 
τα αυτοκίνητα είναι εκείνες που κυρίως 
ενοχοποιούνται για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση στην περιοχή τους. Παρουσί-
ασαν, για παράδειγμα, στοιχεία από τα 
οποία προέκυψε ότι κατά την περίοδο 
των γιορτών των Χριστουγέννων που 
τα τζάκια καίνε περισσότερες ώρες, 
η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην 
περιοχή τους ήταν πολύ μεγαλύτερη. 

Από τα ενθαρρυντικά στοιχεία της έρευ-
νας των μαθητών είναι ότι η ποιότητα 
του αέρα μέσα στα σχολεία είναι πολύ 
καλύτερη από αυτήν στον εξωτερικό 
χώρο. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Καζα-
ντζίδη, αλλά και την ομάδα των εκπαι-
δευτικών του σχολείου, οφείλεται στο 

ότι τα σχολεία αερίζονται και καθαρίζονται 
τακτικά, διαθέτουν καλά κουφώματα, 
απαγορεύεται σε αυτά το κάπνισμα κ.ο.κ. 

Όπως εξήγησε ο κ. Καζαντζίδης το πρό-
γραμμα μέτρησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης ξεκίνησε στο πανεπιστήμιο 
Πατρών το 2016. Δύο χρόνια μετά, έγινε 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ του 
δήμου Θέρμης και του πανεπιστημίου 
Πατρών με τίτλο «Διερεύνηση των χωρι-
κών και χρονικών μεταβολών των συγκε-
ντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων 
στο Δήμο Θέρμης με έμφαση στις πιθανές 
επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών», με 
στόχο τη μέτρηση και αξιολόγηση της 
αέριας ρύπανσης στις περιοχές του δήμου. 

Προς το σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν 
σταδιακά 25 σταθμοί μέτρησης της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης σχεδόν σε όλους τους 
οικισμούς του δήμου, ακόμη και στους 
πιο απομακρυσμένους. Μάλιστα, όπως 
είπε, πριν από λίγο καιρό τοποθετήθηκε 
σταθμός στην κεντρική πλατεία Θέρμης 
όπου μετράει πέρα από τους ρύπους των 
αυτοκινήτων (οξείδιο του αζώτου, μονο-
ξείδιο του άνθρακα κ.ά.) και τον θόρυβο 
που αυτά προκαλούν. 

Στους 25 σταθμούς γίνονται μετρήσεις των 
πολύ μικρών αιωρούμενων σωματιδίων 
με διάμετρο μικρότερη από 1μm (PM1), 
των μικρών σωματιδίων με διάμετρο 
μικρότερη από 2.5μm (PM2.5) και των 
μεγάλων με διάμετρο μέχρι 10μm (PM10). 
Αρκετά από αυτά ευθύνονται για πολλές 
ασθένειες επικίνδυνες για την υγεία του 
ανθρώπου. Οι μετρήσεις, σε πραγματικό 
χρόνο, καθ’ όλο το 24ωρο υπάρχουν στη 
σχετική ιστοσελίδα thermiair.gr.

Στη δική του παρέμβαση, στην εκδήλωση 
η οποία έγινε στο 1ο ΓΕΛ Μίκρας, στον 
Τρίλοφο, ο κ. Καζαντζίδης παρουσίασε 
αρκετά στοιχεία σχετικά με το πως μετα-
βάλλεται η ποιότητα της ατμόσφαιρας, 
ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες, 
τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 
πως συνδέεται όλο αυτό με το φαινόμενο 
της κλιματικής αλλαγής. 

Όπως εξήγησε ο κ. Καζαντζίδης σε γενικές 
γραμμές η εικόνα στο δήμο Θέρμης είναι 
καλή», καθώς  δεν επιβαρύνεται ιδιαίτερα 
από τα αυτοκίνητα, ούτε και από το γεγονός 
ότι στην γεωγραφική του έκταση υπάρ-
χει το αεροδρόμιο. Τόνισε συγχρόνως, 
ότι ακόμη και μέσα στα όρια του δήμου, 

υπάρχουν διαφορετικές μετρήσεις ανα-
λόγως της περιοχής. Για παράδειγμα για 
μια περιοχή όπως τα Βασιλικά που είναι 
περιτριγυρισμένη από βουνά υπάρχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να “εγκλω-
βιστούν” αιωρούμενα σωματίδια, ενώ 
αντίθετα σε περιοχές όπως η Καρδία, 
ο Τρίλοφος ή οι ορεινοί οικισμοί όπως 
Λιβάδι, Περιστερά, που πνέουν δυνατοί 
άνεμοι οι ρύποι διασπείρονται.

Στην παρουσίαση παρέστη εκ μέρους του 
δήμου Θέρμης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Παιδείας Στέλιος Αποστόλου ο οποίος 
αφού συνεχάρη τους μαθητές και τους 
καθηγητές τους για τη δουλειά που έκαναν 
στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είπε 
πως ο δήμος κάνει ό,τι είναι δυνατόν προ-
κειμένου να βοηθήσει στην εκπαίδευση 
των μαθητών και με προγράμματα εκτός 
των αμιγώς εκπαιδευτικών. Παρέστησαν 
επίσης οι επικεφαλής των δύο σχολικών 
επιτροπών, Ευαγγελία Κούτρη και Αχιλ-
λέας Μεταλούλης, η λυκειάρχης Μαρία 
Τζιομάλου, εκπρόσωπος του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λιβάδι 
κ.ά. 

Ο διευθυντής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο πανεπιστήμιο Πατρών, Ανδρέας Καζαντζίδης 
παρουσιάζει στοιχεία της μετρήσεων στους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Μίκρας.
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Στο σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρ-
χος Θέρμης τόνισε ότι «μετά έναν 
αιώνα αγώνων η κοινωνική θέση της 

γυναίκας βελτιώθηκε, όμως παρόλα αυτά, 
απέχουμε πολύ από τον στόχο για πλήρη 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Διότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
οι γυναίκες εξακολουθούν να πέφτουν 
θύματα πρωτοφανούς βίας, αδικίας και 
εκμετάλλευσης. Οι γυναίκες βρίσκονται 
σε δυσχερέστερη θέση σχεδόν παντού. 
Στην οικογένεια, στην απασχόληση, στις 
κοινωνικές δράσεις, στην πολιτική. Σήμε-
ρα, με αυτήν μας την εκδήλωση αποτίου-
με ελάχιστο φόρο τιμής στις γυναίκες. 
Παράλληλα η εκδήλωση αποτελεί και μια 
υπενθύμιση για πόσα πολλά έχουμε να 
κάνουμε ακόμη, ώστε η γυναίκα να βρει 
την ισότιμη θέση της στην κοινωνία». 
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ισότητας, Στέλιος Αποστό-
λου στο σύντομο χαιρετισμό του τόνισε 
πως «παρά την πρόοδο και την εξέλιξη 
που έχει σημειωθεί, αν αναλογιστούμε 
ότι γυναίκες έχουν καταλάβει αξιώματα 
και εξέχουσες θέσεις στην κοινωνική, 
πολιτική, επιχειρηματική ζωή, όπως αυτό 
της Προέδρου της Δημοκρατίας, ωστόσο 
πολλά προβλήματα εξακολουθούν να 
υφίστανται, όπως η βία και η κακοποίηση. 
Ως δήμος Θέρμης σκεπτόμαστε και πράτ-
τουμε και τις 365 μέρες του χρόνου για 
την έμπρακτη στήριξη  των γυναικών, με 
όλες τις δομές στήριξης που έχουμε στο 
οργανόγραμμά μας. Στην κατεύθυνση αυτή, 
προσπαθούμε μέσω του Γραφείου Απα-
σχόλησης του δήμου να βοηθήσουμε στην 
εξεύρεση εργασίας. Έτσι σε σύνολο 250 
ατόμων που απευθύνθηκαν στο Γραφείο 
για πρώτη φορά το 2021, εκ των οποίων τα 
180 ήταν γυναίκες, οι 120 εξ αυτών βρήκαν 
εργασία. Στο μητρώο των ωφελούμενων 
των κοινωνικών δομών του δήμου είναι 
εγγεγραμμένα 498 άτομα από τα οποία 369 
είναι γυναίκες. Προσπαθούμε, λοιπόν, να 
κτίσουμε ένα δίχτυ προστασίας και στή-

ριξης για τις γυναίκες, γιατί πιστεύουμε 
στην ισότητα των φύλων, γιατί θεωρούμε 
ότι αποτελεί έναν στόχο που μας ενώνει 
ως κοινωνία».
Στην παρέμβασή της η γενική γραμματέας 
Καλυψώ Γούλα ανέφερε ότι «η Γενική Γραμ-
ματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων υλοποιεί 
από το 2010 το ‘Εθνικό Πρόγραμμα για την 
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών, το οποίο αποτέλεσε το 
πρώτο ολοκληρωμένο και συγκροτημένο 
πρόγραμμα δράσης σε εθνικό επίπεδο για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Αυτή 
τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία 
ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών σε όλη 
τη χώρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
όλων των μορφών βίας (ενδοοικογενειακή 
βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, 
εμπορία γυναικών με στόχο τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση).
Το Δίκτυο περιλαμβάνει 44 Συμβουλευτικά 
Κέντρα και 19 Ξενώνες Φιλοξενίας γυναι-
κών θυμάτων βίας και των παιδιών τους 
και προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης των 
γυναικών θυμάτων. Επίσης περιλαμβάνει 
την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, 
που είναι εθνικής εμβέλειας, λειτουργεί 
σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο».
Με ένα προσωπικό παράδειγμα από την 
περίοδο της προετοιμασίας της για αγώ-
νες ως αθλήτρια, αλλά και με το δικό της 
ιδιαίτερο τρόπο η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου επε-
σήμανε πως μία γυναίκα όλα τα μπορεί.
Η διδάσκουσα στο Α.Π.Θ. στο Τμήμα Φιλο-
σοφίας και Παιδαγωγικής Όλγα Παντούλη 
αναφέρθηκε στους «Αγώνες και τις Αγω-
νίες των γυναικών σήμερα», ενώ η Φανή 
Μπλιούμη μίλησε για τη γυναικεία επιχει-
ρηματικότητα. Συγκεκριμένα τόνισε πως 
«είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν για 
την έμπρακτη ισότητα αντρών – γυναικών, 
και στο εμπόριο ακόμη περισσότερα. Όταν 
μια γυναίκα – εργαζόμενη στο δημόσιο και 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

“Η Ζωή είναι Γυναίκα” 

στον ιδιωτικό τομέα παίρνει άδεια μητρότητας μετά τη 
γέννα, η γυναίκα έμπορος, και ιδίως η αυτοαπασχολού-
μενη απλά συνεχίζει να δουλεύει, γιατί το κατάστημα 
δεν μπορεί να κλείσει. Διότι αν κλείσει κανείς δεν θα 
της δώσει επίδομα για τα χαμένα έσοδα. Και φυσικά η 
γυναίκα έμπορος γίνεται χίλια κομμάτια, για να αντα-
πεξέλθει και στο ρόλο της μητέρας».
Στο ρόλο και τις πρωτοβουλίες των νέων κοριτσιών που 
συμμετέχουν στα Συμβούλια Νέων αναφέρθηκε το μέλος 
του Τοπικού Κύκλου Τριλόφου, Κωνσταντίνα Πανώρα.
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο δήμος Θέρμης δια της Αντι-
δημαρχίας Παιδείας, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Ισότητας καθώς και με την Ένωση Επαγγελματιών και 
Εμπόρων Θέρμης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης 
η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Μαρία Αδάμου καθώς 
και αντιπροσωπεία γυναικών από τα Επαγγελματικά 
Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης, Πιερίας με επικεφαλής 
την Ματούλα Βελόνη και Λαγκαδά.  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου η εξ αναβολής εκδή-
λωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στην Κεντρική 

πλατεία «Παραμάνα» στη Θέρμη, παρουσία πλήθους γυναικών και προσκεκλημένων. 
Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 
ενώ παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό η διευθύντρια του Γραφείου του Πρω-
θυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου, η γενική γραμματέας Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, Καλυψώ Γούλα, η αντιπεριφε-
ρειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, η διδάσκουσα στο Α.Π.Θ., στο Τμήμα 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Όλγα Παντούλη, η αντιπρόεδρος της ΕΕΕΘ, πρόεδρος 
του Τμήματος Επαγγελματιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΕΕ, Φανή Μπλιούμη και εκπρόσωπος 
του Τοπικού Κύκλου του Συμβουλίου Νέων Τριλόφου, Κωνσταντίνα Πανώρα.
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Συνεχίζονται οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Θέρμης. Συνεργεία 
του δήμου αποτελούμενα κυρίως από υδραυλικούς, 
ηλεκτρολόγους και ελαιοχρωματιστές προχωρούν σε 
πολλαπλές παρεμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων 
των γηπέδων ποδοσφαίρου. Αναλυτικά μέσα στον Μάιο 
έγιναν βελτιωτικές εργασίες στα γήπεδα ποδοσφαίρου 
σε Θέρμη, Ταγαράδες, Κάτω Σχολάρι και Νέο Ρύσιο οι 
οποίες περιελάμβαναν επανασπορά χλοοτάπητα και 
καθαρισμούς βοηθητικών χώρων, περιφράξεις, εργασίες 
γενικής μόρφωσης του εδάφους, επιστρώσεις, μονώ-
σεις, συντηρήσεις αποδυτηρίων, ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες – φωτισμούς, συντήρηση εστιών ποδοσφαίρου 
και οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας, καθώς και 
παρεμβάσεις από σιδερά του δήμου, όπου ήταν απαραί-
τητο. Παράλληλα, στις 18 Μαΐου συνεργείο της ΔΕΠΠΑΘ 

βρέθηκε στην Περιστερά όπου προχώρησε σε πολλαπλές 
παρεμβάσεις αντικατάστασης του ηλεκτροφωτισμού του 
γηπέδου. Ακολούθησε επανασπορά γκαζόν στο ποδο-
σφαιρικό γήπεδο της Σουρωτής. 

Με τις συγκεκριμένες εργασίες επιδιώκεται η καλύτερη 
δυνατή συντήρηση των αθλητικών χώρων του δήμου 
ώστε να μπορούν να υποδέχονται καθημερινά αθλητές και 
πολίτες. «Ο δήμος Θέρμης, με τη λήξη των πρωταθλημάτων 
εντατικοποιεί τις προσπάθειές του ώστε να βελτιώσει τις 
αθλητικές του εγκαταστάσεις και με προγραμματισμό 
σειράς έργων και παρεμβάσεων αποκατάστασης και 
αναβάθμισής τους, επιδιώκει  την καλύτερη και αποδο-
τικότερη λειτουργία όλων των αθλητικών χώρων προς 
όφελος όλων των δημοτών», ανέφερε σε δηλώσεις του 
ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Πολυχρόνης Κοντοπίδης. 

Την Τρίτη 17 Μαϊου ο αντιδήμαρχος 
πολιτικής Προστασίας Θέρμης Κώστας 
Κουγιουμτζίδης, παρουσία του διοικητι-
κού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου 
και νηπιαγωγείου Αγίου Αντωνίου καθώς 
και κατοίκων της περιοχής, παρέδωσε 
για τις ανάγκες του σχολείου αλλά και 

Φορητός απινιδωτής 
στον Αγ. Αντώνιο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Α.Ο. ΚΑΡΔΙΑΣ

Τουρνουά με 650 παιδιά 
ακαδημιών ποδοσφαίρου
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την 
Κυριακή 8 Μαΐου, το τριήμερο τουρνουά 
ακαδημιών ποδοσφαίρου με την επω-
νυμία «Εθελοντισμός και Αθλητισμός» 
το οποίο διοργάνωσε με απόλυτη επι-
τυχία ο Α.Ο Καρδίας, με τη συμμετοχή 
περισσοτέρων από 650 παιδιών από 
τις ακαδημίες δώδεκα αθλητικών συλ-
λόγων. Η τελευταία ημέρα, πέρα από 
τους αγώνες, περιελάμβανε την τελετή 
λήξης, με τις βραβεύσεις εθελοντών 
του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Το 
τουρνουά παρακολούθησαν ο ευρω-
βουλευτής Θοδωρής Ζαγοράκης, ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος, ο πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Μ. 
Σάββας Δημητριάδης, ο αντιδήμαρχος 
Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Βασί-
λης Μουστάκας, ο αντιπρόεδρος της 
ΔΕΠΠΑΘ Πολυχρόνης Κοντοπίδης, 
η εντεταλμένη δημοτική Σύμβουλος 
για θέματα Κοινωνικών δομών Φανή 

Χατζηδημητρίου και ο πρόεδρος της Κοι-
νότητας Καρδίας Ιωακείμ Τρικαλιάρης. 
Επίσης το «παρών» έδωσε ο διεθνής 
διαιτητής Ιωάννης Παπαδόπουλος. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύ-
τηκαν για την πολύχρονη εθελοντική 
προσφορά τους στο ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο ο Ευάγγελος Γραμμένος 
(πρώην πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Μ. και 
της Ε.Π.Ο.), ο Αθανάσιος Ξουρίδας 
(πρόεδρος του Ατρόμητου Τριαδίου) 
και ο Αθανάσιος Καφές (πρόεδρος του 
Απόλλων Σχολαρίου). 
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος 
Θέρμης ευχαρίστησε τους διοργανωτές 
και όσους συμμετείχαν στο τουρνουά 
για την άψογη διοργάνωσή του και 
εξήρε για μία ακόμη φορά τη σημαντική 
προσφορά των εθελοντών όλων των 
Αθλητικών Σωματείων που όχι μόνο 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του 
αθλητισμού, αλλά και φροντίζουν για 

την καλή συντήρηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων. “Σας ευχαριστούμε 
πάνω από όλα όμως για το δύσκολο 
έργο που έχετε αναλάβει και επιτε-
λείτε με ζήλο, αυτό της μετάδοσης 
της συλλογικότητας και του αθλητικού 
πνεύματος στα παιδιά μας”, σημείωσε 
ο κ. Παπαδόπουλος. 
Πλέον το τουρνουά του Α.Ο. Καρδίας το 
οποίο είναι αφιερωμένο στον Εθελοντι-
σμό, έγινε θεσμός και οι διοργανωτές 
ευχαρίστησαν όλα τα Σωματεία που έλα-
βαν μέρος με τους 650 νεαρούς αθλητές 

οι οποίοι συμμετείχαν το τριήμερο από 
τις 6 ως τις 8 Μαΐου 2022. Αναλυτικά, 
στο τουρνουά συμμετείχαν οι ομάδες: 
Α.Ε. Καρυώτισσας, Ατρόμητος Πλαγιαρί-
ου, Νίκη Μεσημερίου, Ατρόμητος Τρια-
δίου, Αετός Βασιλικών, Ατρόμητος Αγίας 
Παρασκευής, Αναγέννηση Ρυσίου, Γερ-
μανική Ακαδημία, ΠΑΟΝΕ, Ακαδημία 
«STRIKERS», Ακαδημία «SHOOTERS» 
και Α.Ο. Καρδίας. Το τουρνουά πραγμα-
τοποιήθηκε και φέτος υπό την αιγίδα της 
Ε.Π.Σ. Μακεδονίας και την υποστήριξη 
του δήμου Θέρμης.  

Εργασίες συντήρησης στα ποδοσφαιρικά 
γήπεδα του δήμου Θέρμης

του χωριού γενικότερα, έναν φορητό 
απινιδωτή καρδιάς. Ο απινιδωτής θα 
φυλάσσεται στο Πνευματικό Κέντρο του 
Αγίου Αντωνίου και θα είναι προσβάσιμος 
για κάθε πολίτη ο οποίος έχει εκπαιδευτεί 
στη χρήση του. 
Στο πλαίσιο της τελετής παράδοσης ο 
αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ενη-
μέρωσε όλους τους παρευρισκόμενους 
ως προς τη σωστή χρήση και φύλαξη του 
απινιδωτή. Επίσης, δημιουργήθηκε μια 
λίστα πολιτών που θα παρακολουθήσουν 
άμεσα την εκπαίδευση του ΕΚΑΒ το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, για 
πρώτες βοήθειες αλλά και ορθή  χρήση 
του απινιδωτή.  

Σε ανακοίνωσή του το δ.σ. του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου 

μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «είναι πολύ 
σημαντικό να γνωρίζουν όλοι την ύπαρξη 
του φορητού απινιδωτή καρδιάς και να 
εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισ-
σότεροι ως προς τη σωστή χρήση του 
σε περίπτωση ανάγκης. Ευχαριστούμε 
θερμά τη συγχωριανή μας Μαρία Χαλ-
κίδου που μεσολάβησε για την άμεση 
ανταπόκριση από τον αντιδήμαρχο Πολι-
τικής προστασίας ο οποίος χορήγησε 
του απινιδωτή, καθώς και όλους όσους 
στηρίζουν έμπρακτα κάθε δράση του 
Συλλόγου μας». 
Στην τελετή παραβρέθηκαν η εντεταλμέ-
νη δημοτική σύμβουλος, αρμόδια για τις 
κοινωνικές δομές Φανή Χατζηδημηρίου, 
ο εφημέριος του Αγίου Αντωνίου πατέρας 
Ιωάννης Ιωαννίδης και η διευθύντρια του 
σχολείου Μαρία Ιορδανίδου. 
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Ξεπούλησε το Bazaar του 1ου 
Ειδικού Εργαστηρίου 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης Θέρμης

Απόλυτη επιτυχία σημείωσε το καθιερωμένο 

πασχαλινό Bazaar το οποίο διοργάνωσε 

το 1ο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο λειτουργεί 

στο δήμο Θέρμης. Στο Bazaar διατέθηκαν δημιουργίες 

τις οποίες έκαναν τα ίδια τα παιδιά, σε συνεργασία 

με τους καθηγητές τους, αλλά και με την υποστήριξη 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. 

Συγκεκριμένα διατέθηκαν αρωματικά σαπουνάκια, 

λαμπάδες, μαρμελάδες, λικέρ, φυτά από τα δύο εργα-

στήρια κηπουρικής του σχολείου, δημιουργίες από το 

εργαστήριο καλλιτεχνικών, ελιές τις οποίες συσκεύασαν 

τα παιδιά κ.ο.κ. Την επόμενη μέρα, τα παιδιά μαζί με 

καθηγητές τους, επισκέφθηκαν και διέθεσαν τα δώρα 

τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς 

και στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμ-

βουλευτικής και Υποστήριξης. Επισκέφθηκαν επίσης 

τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο με τον 

οποίο αντάλλαξαν ευχές για τις ημέρες του Πάσχα. Τα 

έσοδα από το Bazaar διατίθενται για την κάλυψη ανα-

γκών του σχολείου, κυρίως για την προμήθεια υλικών 

τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τα εργαστήρια. 

Στο 1ο ΕΕΕΕΚ φοιτούν 24 παιδιά και το σχολείο είναι 

στελεχωμένο από καθηγητές (φιλόλογο, μαθηματικό 

κ.λπ.), ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, 

φυσικοθεραπευτή, καθηγητές για τα εργαστήρια 

κηπουρικής, καλλιτεχνικών και πληροφορικής, βοη-

θητικό προσωπικό κ.ά.

ΣΕ ΤΡΙΛΟΦΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νέοι βανδαλισμοί
σε σχολεία 

Νέα κρούσματα βανδαλισμού σε σχολικά κτίρια 
σημειώθηκαν στο δήμο Θέρμης στη διάρκεια 

του σαββατοκύριακου 21 και 22 Μαΐου. Θύματα 
των δραστών αυτή τη φορά ήταν δημοτικά σχολεία 
σε Τρίλοφο και Αγία Παρασκευή. Συγκεκριμένα, 
στο 1ο δημοτικό σχολείο Τριλόφου οι βραδινοί 
«επισκέπτες» φρόντισαν να καταστρέψουν τη 
σιδερένια καγκελόπορτα την οποία γκρέμισαν, 
αφού προηγουμένως έσπασαν τις κλειδαριές. 
Στη συνέχεια έσπασαν και την κλειδαριά από 
την εσωτερική πόρτα του σχολείο με αποτέλε-
σμα να πλημμυρίσουν αίθουσες από τη χθεσινή 
νεροποντή. 

Στην Αγία Παρασκευή, όπως ενημέρωσε η Διεύ-
θυνση του σχολείου την πρόεδρο της Α’θμιας 
Σχολικής Επιτροπής Ευαγγελία Κούτρη, άγνωστοι  
έσπασαν επίσης τις κλειδαριές στην κεντρική 
είσοδο του σχολείου. Από την καταστροφική μανία 
των βανδάλων δεν γλίτωσαν ούτε τα φωτιστικά 
σώματα στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Οι βανδαλισμοί αυτοί, προκάλεσαν την άμεση 
αντίδραση της αντιδημαρχίας Παιδείας η οποία σε 
συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του δήμου, 
αλλά και το προσωπικό των σχολείων φροντίζουν 
για την αποκατάσταση των ζημιών.

Επίσης, η κ. Κούτρη έχει ήδη υποβάλλει μηνύσεις 
κατά αγνώστων. Παράλληλα έχει ενημερώσει 

τόσο το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης, όσο και το 
Τμήμα Ασφαλείας των Βασιλικών προκειμένου 
να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια 
και προστασία των σχολείων του δήμου. 

Σε δήλωσή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας, Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Κοινωνικής 
Προστασίας, Στέλιος Αποστόλου τονίζει ότι «είναι 
η πολλοστή φορά που σχολεία του δήμου μας 
υφίστανται καταστροφές έπειτα από νυχτερινές 
επιδρομές βανδάλων. Καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή ως 
ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και να ληφθούν 
τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα με αίσθη-
μα ευθύνης. Έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες 
αρχές και έχουμε ζητήσει να υπάρξει καλύτερη 
αστυνόμευση, ιδιαίτερα γύρω από τα σχολικά 
συγκροτήματα. Παράλληλα, καλούμε εκ νέου 
δίπλα μας και δίπλα στα παιδιά μας, τους συνδη-
μότες μας και τους γονείς να συνεργαστούμε όλοι 
μαζί με σκοπό την ασφαλέστερη λειτουργία των 
σχολείων του δήμου».

Άγνωστοι βανδάλισαν 
και το 3ο δημοτικό 
σχολείο Θέρμης - 
Τριαδίου

Ένας ακόμη βανδαλισμός σε βάρος σχολικής 
μονάδας σημειώθηκε στο δήμο Θέρμης. 

Συγκεκριμένα, το βράδυ της 28ης Απριλίου στό-
χος βανδάλων έγινε αίθουσα του 3ου δημοτι-
κού σχολείου Θέρμης (Τριαδίου). Οι άγνωστοι 
προκάλεσαν καταστροφές στον εξοπλισμό της 
αίθουσας (θρανία, γραφείο δασκάλου κ.λπ.), 
έσπασαν τζάμια, προκάλεσαν σοβαρές φθορές 
στην πόρτα και σε άλλα σημεία της αίθουσας, ενώ 
διασκόρπισαν στον αύλειο χώρο του σχολείου 
διάφορα υλικά (χαρτική ύλη κ.ο.κ.).

Οι βανδαλισμοί προκάλεσαν την άμεση αντίδραση 
της αντιδημαρχίας Παιδείας η οποία, αμέσως μετά 
τη σχετική ενημέρωση από τη διευθύντρια του 
σχολείου Μαρία Αντωνιάδου, κάλεσε το Τμήμα 
Ασφάλειας Βασιλικών προκειμένου να γίνει 
αυτοψία και καταγραφή των ζημιών. Παράλ-
ληλα υποβλήθηκε μήνυση κατά αγνώστων και 
έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
αποκατασταθούν άμεσα οι ζημίες προκειμένου 
το σχολείο να είναι πανέτοιμο να λειτουργήσει 
την Τρίτη 3 Μαΐου.

Στο χώρο του σχολείου βρέθηκαν από νωρίς το 
πρωί της 29ης Απριλίου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Παιδείας Στέλιος Αποστόλου καθώς και η πρόε-

δρος της Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης 
Ευαγγελία Κούτρη. Ο κ. Αποστόλου εξέφρασε την 
έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή του για τα 
αλλεπάλληλα κρούσματα βανδαλισμού τα οποία 
έχουν σημειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα 
σε σχολικά συγκροτήματα του δήμου Θέρμης, από 
διάφορες ομάδες εξωσχολικών ατόμων.  

Για την αντιμετώπιση αυτών των αλλεπάλληλων 
βανδαλισμών η διοίκηση του δήμου βρίσκεται σε 
συνεργασία και με την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Ειδικότερα, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος 
Αποστόλου, η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
Α’θμιας Εκπαίδευσης Ευαγγέλια Κούτρη και ο πρόε-
δρος της Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης 
Αχιλλέας Μεταλούλης, σε συνεργασία με τους 
δασκάλους και τους καθηγητές, πραγματοποιούν 
βραδινές επισκέψεις στα σχολεία προκειμένου 
να συζητήσουν την κατάσταση με τα άτομα που 
συχνάζουν στις σχολικές αυλές και να ζητήσουν 
και τη δική τους συνδρομή στη διατήρηση της 
καλής εικόνας των δημόσιων υποδομών Παιδείας 
του δήμου. 

Από την επίσκεψη μαθητών και εκπαιδευτικών του 
1ου ΕΕΕΕΚ στον δήμαρχο Θ. Παπαδόπουλο. 
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Εκπαιδευτική δράση από 
το Γυμνάσιο Βασιλικών

Με πρωτοβουλία της διεύθυνσής του Γυμνασίου 
Βασιλικών μαθητές και μαθήτριες του σχολείου 
συνδύασαν τον σχολικό περίπατο με τη γνώση 
σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν οι μαθητές την 
ιστορία του τόπου τους. Με σύμμαχο την ηλιόλου-
στη μέρα και συνοδοιπόρος την εθελοντική ομάδα 
Βασιλικών της πολιτικής προστασίας, ξεκίνησαν 
από το σχολείο και περπατώντας  έφθασαν στην 
ιστορική  τούμπα της Αγίας Παρασκευής όπου υπάρ-
χει το ομώνυμο εξωκλήσι. Εκεί, συναντήθηκαν με 

τον κ. Ευάγγελο Παπαθανασίου, από την εφορία 
αρχαιοτήτων της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ο 
οποίος τους ενημέρωσε σχετικά με ιστορικότητα 
του σημείου από την αρχαιότητα έως και σήμερα.
Δεύτερος σταθμός του περιπάτου ήταν ο οικισμός 
του Πσιώνα, ένας οικισμός που  προϋπήρχε του 
οικισμού των Βασιλικών.
Στη συνέχεια οι μαθητές επισκέφτηκαν τον ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου, ένα σημείο σύμβολο για τα 
Βασιλικά. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης οι 
μαθητές -τρίες επέστρεψαν στο σχολείο εμπλου-
τισμένοι με σωρεία στοιχείων και εικόνων για την 
ιστορία του τόπου τους.

Εθελοντικός καθαρισμός στο 
3ο Γυμνάσιο Μίκρας
Στον εθελοντικό καθαρισμό του 3ου Γυμνάσιο 

Μίκρας στην Καρδία προχώρησε ο σύλλογος γονέ-

ων και κηδεμόνων και μαθητές του σχολείου. Η 

δράση αυτή περιλάμβανε το βάψιμο τοίχων, τοπο-

θέτηση και βάψιμο πάγκων, τοποθέτηση τέντας 

- ζελατίνης προκειμένου να μην περνούν βρόχινα 

ύδατα στην αποθήκη υλικών και άλλες εργασίες 

που κρίθηκαν απαραίτητες.

Όπως, αναφέρουν στα Θέρμης Δρώμενα οι συμ-

μετέχοντες «Την Κυριακή 20/3 φορέσαμε άνετα 

ρούχα, πήραμε μαζί μας την καλύτερη διάθεσή και 

πήγαμε στο σχολείο μας και προχωρήσαμε στο 

καλλωπισμό του προαύλιου χώρου, με σκοπό επί-

σης να συμβάλουμε θετικά δίνοντας το παράδειγμα 

στα παιδιά μας.

Ως Δ.Σ. του συλλόγου θα θέλαμε να κάνουμε μια 

ειδική μνεία στα παιδιά του σχολείου μας που συμ-

μετείχαν στη δράση. Εργάστηκαν ακούραστα και 

με επιμέλεια σε ότι και αν τους ζητήθηκε. Η συμβο-

λή τους ήταν καθοριστική στο να ολοκληρωθούν 

όλες οι εργασίες. Δούλεψαν αγόγγυστα με μονα-

δική ανταμοιβή την ικανοποίηση ότι προσέφεραν 

στο σύνολο και στο σχολείο τους. Το αποτέλεσμα 

πιστεύουμε ότι ... «γεμίζει» χαρά».

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη Θέρμης 

η έκθεση ζωγραφικής της «ομάδας Κλικ... 
προστάτευσε το» του 3ου Γυμνάσιου Θέρμης. 
Η ομάδα του «Κλικ» αποτελείται από μαθητές 
/τριες της Α’ τάξης, που εντάχθηκαν στο πρό-
γραμμα του περιφερειακού δικτύου: «Κλικ 
προστάτευσε το», το οποίο έχει περιβαλλο-
ντικό προσανατολισμό και χρησιμοποιεί την 
τέχνη της φωτογραφίας.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη 
της παρατηρητικότητας των μαθητών και η 
ευαισθητοποίησή τους στην ανάληψη δράσης 
για ζητήματα του περιβάλλοντός τους.
Στην έκθεση φωτογραφίας, στο φιλόξενο 
χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πινακοθή-
κης της Θέρμης, οι μαθητές /τριες παρουσί-
ασαν τρεις θεματικές ενότητες δράσεων, με 
την καθοδήγησης της υπεύθυνης καθηγήτριας 
του προγράμματος: Μαρίας Σεβαστίδου.
Η πρώτη αφορά στη στηλίτευση του φαινομέ-
νου του σχολικού εκφοβισμού, του ρατσισμού 
και του φανατισμού. Αφορμή: η στυγνή δολο-
φονία του Άλκη, θύμα οπαδικού φανατισμού 
και αθλητικής βίας, γεγονός που συγκλόνισε 
και ευαισθητοποίησε τους μαθητές και τις 
μαθήτριές μας. Πραγματοποιήθηκε φωτο-
γράφιση με συμμετοχή μαθητικής ομάδας 
από την Α’ και Β΄ τάξη. Σκοπός: η βελτίωση 
των σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον και 
η καταδίκη της βίας, του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας.
Η δεύτερη αφορά στο θέμα που επέλεξαν, 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Κλικ προστά-
τευσε το», για το σχολικό έτος 2021-2022: «Η 
προστασία των ζώων συντροφιάς». Αφορμή: 
η ύπαρξη πολλών αδέσποτων ζώων στο δήμο 

Θέρμης και η ανεύθυνη συμπεριφορά των 
ανθρώπων στα ζώα συντροφιάς. 
Η τρίτη αφορά στο πρόγραμμα Εtwinningστο 
οποίο συμμετέχουν οι μαθητές /τριές μας με 
θέμα τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς τα οποία προστατεύονται από 
την Ουνέσκο. Αφορμή: η συμμετοχή σε βιω-
ματική ξενάγηση σε βυζαντινές εκκλησίες της 
Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνες καθηγήτριες του 
προγράμματος ήταν οι: Γεωργία Λυμπερο-
πούλου, Παγώνα Σπηλιοπούλου, Αικατερίνη 
Ράνιου, Μαρία Σεβαστίδου, Βιργινία Φλώρου.
Κάτω από τις φωτογραφίες υπάρχουν τα 
άρθρα που έγραψαν  μαθητές και μαθήτριές 
μας στο ηλεκτρονικό περιοδικό που δημι-
ουργήσαμε φέτος και ονομάζεται: Θεωρία 
και Πράξη του 3ου Γυμνασίου Θέρμης, με 
σκοπό να φιλοξενήσει τις δράσεις και τις 
σκέψεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 
του σχολείου μας.
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Σημειώνεται ότι στο Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο φιλοξενήθηκε η εκπαιδευτική δράση 
που διοργανώθηκε από το Γραφείο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, συντονιστικό φορέα του 
περιφερειακού δικτύου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης «Κλικ, προστάτευσέ το!».
Στη συγκεκριμένη έκθεση φιλοξενήθηκαν 
και οι δράσεις πέντε σχολείων της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα του 1ου 
Νηπιαγωγείου Τριλόφου, του 2ου  Γενικού 
Λυκείου Θέρμης «Γιώργος Ιωάννου», του 1ου 
ΕΕΕΕΚ Θέρμης, του 1ου Γυμνασίου Θέρμης 
και του 3ου Γυμνασίου Θέρμης.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΛΙΚ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΟ!»

Έκθεση φωτογραφίας μαθητών 
του 3ου Γυμνάσιου Θέρμης
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Στην Γ Εθνική αναμένεται να αγω-
νιστεί την νέα χρονιά η ομάδα 

μπάσκετ ανδρών του Γ.Α.Σ. Βασι-
λικών. Μια ομάδα που απαρτίζεται 
κυρίως από παίκτες της περιοχής 
μας και την προσθήκη νεαρών και 
ταλαντούχων αθλητών πέτυχε να 
τερματίσει στην τρίτη θέση της Α 
κατηγορίας της ΕΚΑΣΘ.
Η τελική βαθμολογία έχει ως έξεις: 
Κεραυνός Αγίου Παύλου 47, Όλυμπος 

Ελευθερίου Κορδελιού 44, ΓΑΣ Βασι-
λικών 42, ΚΑΣ Νέας Ραιδεστού 41, 
ΗΟΟΡ 40 και Αναγέννηση Νέου Ρυσίου 
37. Όπως είναι γνωστό ο Κεραυνός 
Αγίου Παύλου σύμφωνα με τη φιλοσο-
φία του δεν θα αποδεχθεί την άνοδο 
στην Γ’ Εθνική.
Σε αυτή θα βρεθούν για πρώτη φορά 
στη ιστορία τους ο Όλυμπος Ελευθε-
ρίου Κορδελιού, ο οποίος κέρδισε 
δύσκολα την τελευταία αγωνιστική τη 

ΦΕΤΟΣ ΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ ΣΤΗΝ Α ΕΚΑΣΘ

Ιστορική άνοδος στην Γ’ 
Εθνική για το ΓΑΣ Βασιλικών

Νέα Ραιδεστό με 67-65, αλλά και ο ΓΑΣ 
Βασιλικών ο οποίος σε ένα παιχνίδι 
για γερά νεύρα νίκησε το ΗΟΟΡ με 
48-47 με καλάθι στα 2 δευτερόλεπτα 
πριν το τέλος του αγώνα.
Το ρόστερ της ομάδας του δήμου μας 
αποτελούσαν οι: Σίνος (κώουτς), Ντι-
σλής, Σύρος, Τσιάμης, Κούσας, Θάνος, 
Σκαρλής, Οικονόμου, Δ.  Πασιούδης, Π.
Πασιούδης, Αργυρίου, Τσαλίκης, Καρα-
γιαννόπουλος, Τσιουπλής, Αλεξάκης,  
Ζέκας, Παπαϊωάννου και 
Χατζηελευθερίου.
Στα αξιοσημείωτα της της πορείας 
του ΓΑΣ Βασιλίκων καταγράφονται 
για τη φετινή χρονιά, η ανάδειξη ως 
καλύτερου κώουτσ του κ. Σίνου, καθώς 
κατέκτησε την 3η θέση με ένα σχετι-
κά περιορισμένο σύνολο και με 1-2 
έμπειρους παίκτες και με προβλήματα 
τραυματισμών και αποχωρήσεων 
λόγω στράτευσης.  
Στην τελική φάση της Α κατηγορί-
ας της ΕΚΑΣΘ ξεχώρισαν, επίσης οι: 
Οικονόμου ως τέταρτος σκόρερς (με 
363 πόντους) και ο Ντισλής ως έκτος 
σκόρερς (με 347 πόντους). Μάλιστα ο 
Ντισλής αναδείχτηκε και ως δεύτερος 
μπόμπερς πετυχαίνοντας 56 τρίποντα. 
ΑΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΝΤΙΣΛΗΣ
Στα 45 του χρόνια δήλωσε ότι αποχω-
ρεί από την ενεργό δράση ο Δημήτρης 
Ντισλής. Ο παίκτης ανακοίνωσε την 

απόφασή μετά την άνοδο του ΓΑΣ 
Βασιλικών, στη Γ’ Εθνική, την κατηγο-
ρία στην οποία έπαιξε 13 χρόνια και 
πέτυχε 5877 πόντους. Ο Ντισλής είχε 
20,2 πόντους κατά μέσο όρο στη Γ’ 
Εθνική, ενώ τρεις φορές ανέβηκε στη 
Β’ με το Στρατώνι το 2010, τον Ηρακλή 
Κοζάνης το 2013 και το Μακεδονικό το 
2018. Ο Ντισλής έπαιξε άλλα τέσσερα 
χρόνια στη Β’ Εθνική με το Στρατώνι, 
τον Ηρακλή Κοζάνης, τον Αργοναύτη 
Καλαμαριάς και τον Πολύγυρο, σημει-
ώνοντας συνολικά 1478 πόντους σε 
90 αγώνες.
«Χθες ίσως να ήταν η τελευταία για 
εμένα άνοδος της μπασκετικής μου 
πορείας, μιας και είμαι πλέον «μεγά-
λος» για αθλητής, παρόλο που η αγάπη 
και η δίψα μου για το μπάσκετ με 
κάνουν να αισθάνομαι ότι τώρα ξεκι-
νάω. Για αυτό είμαι ιδιαίτερα ευτυχι-
σμένος και συγκινημένος με αυτή την 
επιτυχία!!!! (βέβαια για να είμαι ειλικρι-
νής τα τελευταία χρόνια όλο λέω ότι 
σταματάω και στο τέλος συνεχίζω ..)
Τα συναισθήματα γίνονται ακόμη 
εντονότερα διότι πρόκειται για γειτο-
νικό χωριό και όχι μόνο..... Η αποδοχή 
που είχα από όλη αυτήν την μεγάλη 
οικογένεια που λέγεται ΓΑΣ Βασιλικών 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου!» επι-
σημαίνει, μεταξύ άλλων στο αποχαι-
ρετιστήριο μήνυμα του ο Δ. Ντισλής. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ

Στον τελικό της ΕΠΣΜ ο Ορφέας 
Σουρωτής

Άτυχος στάθηκε στον τελικό του κυπέλου της Ένω-
σης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης 
ο Ορφέας Σουρωτής στο Καυταντζόγλειο εθνικό 

στάδιο, καθώς ηττήθηκε από την ομάδα του Ιωνικού με 
4-0. Με τη νίκη του αυτή η ομάδα του Ιωνικού κατάφε-
ρε να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της. 
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Δημήτρης 
Πολίτης, ο οποίος πέτυχε τα δύο από τα τέσσερα γκολ 
της ομάδας του. Τα άλλα τέρματα σημείωσαν οι Κατσα-
μακίδης και Υψηλός.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ιωνικός (Χαλιλάι): Τσοτουλίδης, Κακουρός, Μαργαρί-
της, Κακοτρίχης, Λιώντας, Τσακίρης, Κατσαμακίδης, 
Χατζηαντωνίου, Κολέτσι, Πολίτης, Μούρια

Ορφέας Σουρωτής (Σαλαμάνης): Βαξεβάνης, Καρμίρης, 
Σιναπίδης, Κύρκος, Φάκας, Αγιαννίδης, Μαλιώτας, Ανέ-
μου, Παναγιωτόπουλος, Ριζόπουλος, Φοινικόπουλος

Σημειώνεται ότι για τον Ορφέα Σουρωτής ήταν η τέταρτη 
συμμετοχή του σε τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Μακεδονίας. 
Τις τρεις προηγούμενες φορές αναδείχθηκε τροπαιούχος, 
κερδίζοντας την περίοδο 1999 -2000 τον Μακεδονικό 
Νεάπολης με σκορ 2-1 στην παράταση, την περίοδο 2000 
-2001 πάλι τον Μακεδονικό Νεάπολης στα πέναλτι με 
σκορ 3-1 (κ.α. και παράταση 2-2) και την περίοδο 2004 
-2005 την Αναγέννηση Επανομής με σκορ 1-0.

Η ομάδα της Σουρωτής συμμετείχε και δύο φορές σε 
τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κυπέλλου 

Ερασιτεχνικών Ομάδων Ελλάδας, αλλά δεν κατάφερε 
να στεφθεί κυπελλούχος Ελλάδας, καθώς ηττήθηκε το 
2000 από τα Μάλλια Χανίων με σκορ 2-1 και το 2005 
από τον Κεραυνό Κερατέας με σκορ 3-0.

Δεν ευτύχησε στην πρώτη της συμμε-
τοχή σε τελικό κυπέλλου της ΕΚΑΣΘ η 
ομάδα του Κ.Α.Σ. Νέας Ραιδεστού, καθώς 
ηττήθηκε με ένα καλάθι στην εκπνοή του 
αγώνα. Μόλις τρία δευτερόλεπτα πριν την 
τελική κόρνα της γραμματείας η ομάδα 
της Νέας Ραιδεστού δέχτηκε καλάθι και 
βρέθηκε να χάνει με ένα πόντο και σκορ 
82 -83 από την ομάδα των Νέων του Π.Σ. 
Ευκαρπίας.
Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη φορά 
στην ιστορία όπου ο σύλλογός του δήμου 
μας έφτασε στον τελικό του θεσμού του 
κύπελλού της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών 
Σωματείων της Θεσσαλονίκης, αποκλεί-

οντας μάλιστα στον ημιτελικό την ομάδα 
του Γ.Α.Σ Βασιλικών.
Ο φετινός τελικός του κυπέλλου ανδρών 
ΕΚΑΣΘ 2022πραγαματοποιηθηκε την 
Κυριακή 22 Μαΐου στο ΕΑΚ Νεάπολης. 
Διαιτητές του αγώνα ήταν οι Θεοδώρου, 
Πράττος και Κλεπουσνιώτου, γραμμα-
τεία: Λάσπα, Κωτσόβολος και Χαλκίδης 
και γυμνασίαρχος ο Τοζακίδης.
Το ρόστερ της ομάδας του ΚΑΣ Νέας 
Ραιδεστού αποτελούσαν οι: Αποστόλου, 
(κώουτς), Λαγός, Δελκούσης, Ελευθερι-
άδης, Γαλανός, Καλαβάς, Σκέμπης, 
Γεωργάκης, Χατζής, Σταυρίδης, Βεργίνης, 
Κιόσα, Λαζαρίδης, Μποζίνης και Ζέρβας.

Πικρό φινάλε για τον Κ.Α.Σ. Νέας Ραιδεστού
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Αγώνες για το τμήμα badminton Α.Ο. Θερμαίος
Στα πανελλήνια U17 και Α/Γ στη Λιβαδειά συμμετείχαν οι μικροί και οι μεγά-
λοι, ηλικιακά, αθλητές του Α.Ο. Θέρμης Θερμαίος, Σοφία Τσακάλου, Μαριλέ-
να Τανούρη και Βίκτωρας Κοσμίδης συνεχίζοντας να παίρνουν εμπειρίες, ενώ 
οι: Γιάννης Παλασσόπουλος, Χρήστος Αγγελίδης, Δημήτρης Όρλης και Ιωάν-
να Καρέτσα συνεχίζουν να αποδεικνύουν την αφοσίωσή τους στο άθλημα.

Στο διπλό ανδρών ο Δημήτρης με συμπαίκτη τον Αλέξανδρο Κυριακόπουλο 
από την Αθήνα (Φ.Ο. Νίκη Πεύκης) κατέκτησαν την 3η θέση.

Στα «Ζαχαριάδεια 2022» 
το Αθλητικό Φυτώριο 
Θέρμης Αδωνις
Με 3 αθλήτριες και 2 αθλητές έδωσε 
το παρόν ο σύλλογος Αθλητικό Φυτώ-
ριο Θέρμης Αδωνις στα «ΖΑΧΑΡΙΑ-
ΔΕΙΑ 2022». Και οι έξι αγωνιζόμενοι 
στα 150 μέτρα στην κατηγορία Κ16, 
σημειώνοντας ατομικά ρεκόρ, πλα-
σαρίστηκαν σε πολύ καλές θέσεις, 
δείχνοντας ότι είναι έτοιμοι για τις 
μεγαλύτερες κατηγορίες.
Συγκεκριμένα : ο Αγησίλαος Αλαβέρας 
με 18.99, ο Δημήτριος Μπουρνουσού-
ζης με 11.04, η Σωτηρία Ρέντζου με 
21.16, η Γεωργία Γραμμένου με 21.24 
και η Χριστίνα Δήμου με 22.18.

Επιτυχίες για το Τμήμα 
Πινγκ Πονγκ
του Α.Ο. Θέρμης 
Θερμαίος
Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η μικρή 
αθλήτρια Ελπίδα Τασιού, είναι μόλις Δ’ 
Δημοτικού και αγωνίζεται με αθλή-
τριες μέχρι και ΣΤ’ στη κατηγορία 
των παγκορασίδων. Μένει μια ακόμη 
διοργάνωση για την αθλήτρια το 
πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπαιδων 
Παγκορασίδων τον Ιούνιο στη Αθήνα.  
Ο αθλητής Γιάννης Αναστασιάδης του 
Α.Ο. Θερμαίος Θέρμης διεκδίκησε 
την κορυφή του πρωταθλήματος και 
μετά από μια ήττα από τον αθλητή 
της Αλεξανδρούπολης Γιώργο Κάλλια 
και με 3πλη ισοβαθμία στον όμιλο 
βρέθηκε εκτός από την προκριματικό 
ταμπλό των 8 καλύτερων αθλητών της 
κατηγορία των Παιδιών για ένα σετ.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Γιάννης 

φέτος έκανε μια πολύ πετυχημένη 
χρόνια και πρωταγωνίστησε σε όλα 
τα τουρνουά που συμμετείχε στους 
τελικούς της κατηγορία καθώς και στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε 
φέτος στην Ορεστιάδα. Ειδικότερα 
τερμάτισε 2ος στο Κοζάνη, 2ος στη 
Βέροια, 1ος στο Πέρα, 1ος στην Καβά-
λα, πρωταθλητής Παίδων στο ομαδι-
κό, πρωταθλητής Παιδικού στο διπλό 
και χάλκινος στο ατομικό παιδιών.

Επιμορφωτικό ταξίδι στο 
Λος Άντζελες
Οι προπονητές των μαχητικών αθλη-
μάτων του Α.Π.Ο. Θέρμης ο Θερμαϊκός 
Κωστής και Μάρκος Κονδυλάκης 
ταξίδεψαν έως το Λος Άντζελες 
προκειμένου να παρακολουθήσουν 
προπονήσεις στα καλύτερα γυμνα-
στήρια πυγμαχίας. Επισκέφτηκαν 
το γυμναστήριο του Freddie Roach 
προπονητή του Pacquiao, κάνοντας 
προπονήσεις με μεγάλα ονόματα 
του χώρου, πήραν πολλές γνώσεις 
σε θέματα τακτικής των αγώνων, 
προετοιμασία πρωταθλητών, ψυχο-
λογία αθλητών και προγραμμάτων 
ασκήσεων και στόχων. Ήταν μια 
μεγάλη εμπειρία που σφράγισε την 
πορεία των δύο δασκάλων.

Την σχολή του συλλόγου του δήμου 
μας επισκέφθηκε ο σύλλογος Βέροιας 
με προπονητή τον πρωταθλητή στα 
βαριά κιλά Παναγιώτη Θεοδοσιάδη 
και με sparring partner τον Γιάννη 
Στοφορίδη, του γνωστού πρωταθλη-
τή κόσμου από την Ελευθερούπολη. 
Δόθηκαν δυνατές μάχες και κλείστηκε 
ένα σεμινάριο στον χώρο του μεγά-
λου δάσκαλου Νικόλα Κονδυλάκη.

Επίσης η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρ-
μης έδωσε το παρόν σε αγώνες που 
διεξήχθησαν στο γυμναστήριο του 
Ultra Fighters με τους αθλητές Ι. 
Ζαρζαβά, Ρ. Χάγκαν, Π. Μονογιούδη 
και Β.  Βλαχοπούλου  

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά έκανε το 
προπονητικό τιμ του Θερμαϊκού 
στον αθλητή του συλλόγου Ιωάννη 
Ζαρζαβά που εντυπωσιάζει με τις 
εμφανίσεις του στα ρινγκ αλλά και 
με τον χαρακτήρα του. Είναι πρώτος 
στα μαχητικά αθλήματα με έναν ήπιο 
χαρακτήρα και πάντα με ατελείωτο 
χιούμορ, που όμως όταν ανεβαίνει 
στα ρινγκ δείχνει ότι αυτός είναι ο 
κυρίαρχος. Έχει κάνει περήφανο τον 
Θερμαϊκό και πλέον οι προπονητές 
του σκέφτονται να τον προωθήσουν 
και στο εξωτερικό.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΗΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τουρνουά σκάκι του 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτι-
κού γηπέδου Θέρμης το τουρνουά σκάκι για παιδιά δημοτικού σχολείου το οποίο 
διοργάνωσε ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Θέρμης ο Θερμαϊκός. Στο τουρνουά 
συμμετείχαν αθλητές της Ακαδημίας του Θερμαϊκού και των Ακαδημιών του ΓΑΛΑ-
ΞΙΑ και του Σ.Ο. ΣΑΧ.  Το Δ.Σ. του ΑΠΟ Θέρμης Θερμαϊκός συγχαίρει τον δάσκαλο 
της ακαδημίας Γιώργο Θεοχαρίδη για την οργάνωση του τουρνουά, και τους: Λυδα 
Μπάτση, Πέτρο Ζωνίδη και Διογένη Ζωνίδη για την διαιτησία. Στο μεγάλο γκρουπ 
για τις τάξεις από Δ’ Δημοτικού έως ΣΤ’ Δημοτικού 1ος  αναδείχθηκε ο αθλητής 
της ακαδημίας του ΘΕΡΑΜΑΙΚΟΥ Βαγγέλης Μεσελίδης, 2η στην κατηγορία των 
κοριτσιών αναδείχθηκε ο αθλητής Σοφία Κούναβου 

Στο μικρό γκρουπ για τις τάξεις από Νήπια - Γ’ Δημοτικού 

2ος ο αθλητής της ακαδημίας του Θερμαϊκού Απόστολος Πεζίκογλου 

Επίσης βραβεύτηκε για την αγωνιστικότητα του ο μικρότερος αθλητής του συλλόγου, 
μια και είναι μαθητής νηπιαγωγείου Αλέξανδρος Καραγιάννης Τις απονομές στους 
νικητές του τουρνουά πραγματοποίησαν ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Πολυχρόνης 
Κοντοπίδης, ο πρόεδρος του συλλόγου Χαράλαμπος Αμπατζίδης, ο αντιπρόεδρος 
και έφορος του τμήματος σκάκι Στέφανος Στεφανίδης και ο γενικός γραμματέας 
Αχιλλέας Μεταλούλης.
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Έκθεση ζωγραφικής -σχεδίου 1ου Γυμνάσιου Θέρμης

Στις δύσκολες συνθήκες που βίωσε η σχολική κοινότητα όπως και ολόκληρη 
η κοινωνία λόγω της πανδημίας τα δύο τελευταία χρόνια, είχε ως συνέπεια 

την διακοπή της δια ζώσης διαχρονικής και συνεχόμενης δημιουργικής συνερ-
γασίας της δημοτικής βιβλιοθήκης -πινακοθήκης Θέρμης και των μαθητών του 
1ου Γυμνασίου Θέρμης. Με την φιλοξενία της έκθεσης σχεδίου και ζωγραφικής 
των παιδιών του 1ου Γυμνασίου της Θέρμης στο χώρο της δημοτικής πινακοθή-
κης Θέρμης, με την καθοδήγηση του υπεύθυνου εικαστικών τμημάτων του 1oυ 
Γυμνάσιου Χρήστου Αλαβέρα, δόθηκε και πάλι το βήμα να εκφραστούν ξανά 
καλλιτεχνικά και να αναδείξουν το σημαντικό εικαστικό έργο και τη σοβαρή 
δουλειά που επιτελείται στις σχολικές μονάδες από τους καθηγητές των καλλιτε-
χνικών μαθημάτων. Τονίστηκε παράλληλα και η ανάγκη ύπαρξης τους στο πρό-
γραμμα σπουδών και την στήριξη τους γιατί αποτελούν μία δημιουργική όαση 
για τους μαθητές και μία δυνατή πηγή ελπίδας για το μέλλον. Η διάρκεια έκθεσης 
ήταν από την Τετάρτη 13 Απρίλιου έως την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022.

«Στους δρόμους του 
Αρχαγγέλου» 
Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική 

παράσταση με θέμα «Στους δρόμους 

του Αρχαγγέλου, σε καιρούς φιλό-

ξενους και σε καιρούς αφιλόξενου» 

πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του 

πολιτιστικού κέντρο του δήμου Θέρ-

μης την Κυριακή 8 Μαΐου. Την μουσική 

εκδήλωση διοργάνωσε το 1ο ΓΕ.Λ. 

Θέρμης – ΔΔΕ Γραφείο Πολιτιστικών 

θεμάτων Αν. Θεσσαλονίκης.

Στην παράσταση συμμετείχαν η ορχή-

στρα, η χορωδία, η θεατρική ομάδα 

και η χορωδία των καθηγητών του 1ου 

ΓΕ.Λ. Θέρμης καθώς και το μουσι-

κό σχήμα «Τα πάντα ρει». Ήταν μια 

μουσική προσέγγιση της ιστορίας της 

Ελλάδος, στα νεότερα χρόνια, μέσα 

από το έργο του κορυφαίου Έλληνα 

δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

«Ποιος ανακάλυψε 
την Αμερική»  
Το έργο «Ποιος ανακάλυψε την Αμερι-
κή», της Χρύσας Σπηλιώτη, παρουσία-
σαν στο αμφιθέατρο  του ολυμπιακού 
μουσείου στη Θεσσαλονίκη οι σπουδα-
στές/τριες του πειραματικού δημοσίου 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης Θεσσαλονίκης Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης. Η 
παράσταση πραγματοποιήθηκε με τη 
συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού 
της Περιφέρειας Κ.Μ. και τη στήριξη 
του Ολυμπιακού Μουσείου.

Στην θεατρική παράσταση συμμε-
τείχαν οι σπουδαστές/τριες της 
ειδικότητας: υποκριτική τέχνη θέα-

τρου κινηματογράφου του Δ́  εξάμηνου 
του  Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης: Μάρθα Αβραμίδου, 
Γιώργος Αθανασίου, Ελευθερία Αμπελίδη, 
Κωνσταντίνα Βαλασίδου, Ανατολή Δεμιρ-
τζόγλου, Χριστίνα Κουμούρη, Μιχαέλα 
Μάρδαλη, Γαβριέλα, Ηλίας Μαστροπά-
ντσου Μητρούλης, Χαρίκλεια Νάνου, 
Βαγγέλης Ντόκο, Αγγελική Παντζούρη, 
Κυριακή Παρχαρίδου, Αρετή Τάχου, 
Βασιλική Τσέκου, Ελένη Τσουνίδου, 
Σταυρούλα Χατζηιωάννου και Γιώργος 
Ψύλλας, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια 
των:  Ελευθερίας Τέτουλα και Μάρως 
Αργυρίου. 

«Πολλοί λένε ότι η υποκριτική είναι πάνω 
απ’ όλα ταλέντο και εν μέρει έχουν δίκιο. 
Όμως μετά από είκοσι χρόνια στο θέα-
τρο πιστεύω πως πιο σημαντικά είναι η 
γνώση, η μέθοδος, η σκληρή δουλειά, 
η πίστη ότι θα τα καταφέρεις, και πάνω 
απ’ όλα η θέληση να προσφέρεις με την 
τέχνη σου στους Άλλους, στην κοινωνία, 
στον Άνθρωπο. Για μένα αυτός είναι ο 
ρόλος των δασκάλων και των σκηνοθε-
τών. Να εμπνεύσουν στους σπουδαστές 
τους και στους ηθοποιούς τους αυτή τη 
φιλοσοφία, αυτό το όραμα. Με αυτή 
τη λογική ήρθα να διδάξω θέατρο στο 
Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης και αν έστω και λίγο τα 
κατάφερα αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη! 
Συνταξιδιώτες μου σε αυτό το όμορφο 
ταξίδι, σας ευχαριστώ!» σημειώνει στο 
σκηνοθετικό της σημείωμα η Ελευθερία 
Τέτουλα.

«Η κατάρτιση που προσφέρει το πειρα-
ματικό Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης, φιλοδοξεί να 
αποτελέσει βασικό μοχλό της δημιουρ-
γικής συμμετοχής των σπουδαστών/
τριών πολλών ειδικοτήτων, στο διαρκώς 
μεταβαλλόμενο επαγγελματικό πεδίο. 
Σήμερα ειδικά ο λόγος της, είναι σημαντι-

κός για την εμπλουτιστική συμβίωση των 
ανθρώπων» δηλώνει από την πλευρά του 
ο διευθυντής του πειραματικού Δ.Ι.Ε.Κ. 
Θέρμης Αντώνης Καταβέλος.

«Ο εκπαιδευτικός-καλλιτέχνης παράλ-
ληλα, είναι αυτός που θα διευρύνει την 
ανθρώπινη συνείδηση και θα ευαισθη-
τοποιήσει τους σπουδαστές του στις 
ποιότητες του περιβάλλοντος, αναδει-
κνύοντας τα διαφορετικά συστήματα 
αξιών και επικοινωνίας των ανθρώπων. 
Οι σπουδαστές μας με την σειρά τους, 
μέσα από το θέατρο και όλες τις τέχνες, 
θα προσεγγίσουν βιωματικά το κοινω-
νικό περιβάλλον,  χωρίς ωστόσο να 
αποκοπούν από το ηθικό πεδίο. Έτσι θα 
εμβαθύνουν στην ζωή τους με αισθητι-
κή απόλαυση και διαλογική ανταλλαγή 
ιδεών και εμπειριών. Μη σταματώντας 
να καλλιεργούμαστε, να καταρτιζόμα-
στε και να σκεφτόμαστε συνεκτικά, ας 
στοιχηματίσουμε υπέρ του ανθρώπινου 
στοχασμού, ως το μέσον μέσα από το 
οποίο,  θα ανασύρουν  οι άνθρωποι, 
λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα 
τους» πρόσθεσε.

H δημοτική βιβλιοθήκη της Θέρ-
μης λειτουργεί ως «πνευματική 

φωλιά» για τους μαθητές –μέλη της 
λέσχης ανάγνωσης -συγγραφικού 

εργαστηρίου «Logomathemania» 
του 3ου Γυμνασίου Θέρμης. Από 
την πρώτη μας κόλας συνάντηση 
με τους μαθητές μέλη της λέσχης 

«Logomathemania» δόθηκε η  υπό-
σχεση στα παιδιά, ότι ο χώρος της 
δημοτικής βιβλιοθήκης Θέρμης θα 
είναι πάντα διαθέσιμος να στεγάσει 
τις συγγραφικές τους ανησυχίες και 
αναζητήσεις. Οι μαθητές της λέσχης 
ανάγνωσης-συγγραφικού εργαστη-
ρίου του 3ου Γυμνασίου Θέρμης μαζί 
με τις υπεύθυνες καθηγήτριες της 
λέσχης (κα. Ευαγγελία Ιγγλέση, κα. 
Αργυρώ Κορλού, κα. Όλγα Μουρου-
ζίδου, κα. Άννα Παπασπανού) και την 
κα. Χρυσούλα Βαρδαλή, φιλόλογο, 
από τα ιδρυτικά μέλη της λέσχης 

ανάγνωσης φιλοξενήθηκαν στη δημο-
τική βιβλιοθήκη του δήμου Θέρμης 
δύο Παρασκευές στη 1/4/2022 και 
στις 8/4/2022. Στο χώρο της δημο-
τικής βιβλιοθήκης οι μαθητές και οι 
καθηγήτριες εργάστηκαν ομαδικά για 
δράση της λέσχης ανάγνωσης σχε-
τική με το βιβλίο «Εκεί που άρχισαν 
όλα», ένα πρωτότυπο μυθιστόρημα, 
το οποίο σχεδίασαν, έγραψαν και 
εικονογράφησαν ομαδοσυνεργατικά 
30 μαθητές της λέσχης ανάγνωσης 
προηγούμενων ετών.

Λέσχη ανάγνωσης «Logoma themania» του 3ου Γυμνάσιου Θέρμης
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Η Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινακο-
θήκη της ΔΕΠΠΑΘ του δήμου 

Θέρμης, οι Λέσχες Ανάγνωσης 
Θέρμης, το βιβλιοχαρτοπωλείο «Η 
ΘΕΡΜΗ» και οι εκδόσεις «Ψυχογιός»
διοργάνωσαν στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Ν. Ραιδεστού την παρουσία-
ση του μυθιστορήματος του Γιάννη 
Καλπούζου «Ραγιάς. Μέρες και 
νύχτες 1821». Ήταν μία  πολύ ωραία 
λογοτεχνική βραδιά που σήμανε 
και την επανεκκίνηση  των λογοτε-
χνικών συναντήσεων δια ζώσης με 
άξονα τον κόσμο του βιβλίου.
Η παραστατικότητα με την οποία 
αφηγείται ο Γιάννης Καλπούζος μάγε-
ψε το κοινό και «έδωσε» ένα βιβλίο 
για την ιστορία της ελληνικής επα-
νάστασης αλλά και ολόκληρης της 
Ελλάδας. Με το γνωστό του τρόπο 
ζωντανεύει μέσα από τις ιστορίες και 
τις προσωπικές αφηγήσεις του ήρωα 
του βιβλίου Αγγελή, την ατμόσφαιρα 
της εποχής με ένα ρεαλιστικό και 
ταυτόχρονα γοητευτικό τρόπο.
Την εκδήλωση πλαισίωσέ μουσικά η 
η μικτή χορωδία «Νίκος Αστρινίδης» 
του δήμου Θέρμης, υπό την καλλι-
τεχνική διεύθυνση χορωδίας της 
Βασιλική Κατσούκα και τη συνοδεία 

των μουσικών: Έλλης Μιχαηλίδου 
(πιάνο), Ελένη Δημητρέλη (φλάουτο), 
και Αντώνη Μπουσέκα (μπουζούκι).
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ
Ο Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε το 
1960 στο χωριό Μελάτες της. Στα 
ελληνικά γράμματα εμφανίζεται το 
2000 με την ποιητική συλλογή «Το 
νερό των ονείρων» και το μυθι-
στόρημα «Μεθυσμένος δρόμος». 
Ακολουθεί η συλλογή διηγημάτων 
«Μόνο να τους άγγιζα», καθώς και οι 
ποιητικές του συλλογές: «Το παρα-
μιλητό των σκοτεινών Θεών» και 
«Έρωτας νυν και αεί». Με τη δεύτερη 
ήταν υποψήφιος στη βραχεία λίστα 
για το κρατικό βραβείο ποίησης, ενώ 
η παραλογή «Ο λύκος» βραβεύτηκε 
στον διεθνή διαγωνισμό ποίησης και 
διηγήματος «Γιώργος Σεφέρης» του 
πανεπιστημίου του Παλέρμο Ιταλίας. 
Ευρύτερα γνωστός έγινε με το 
μυθιστόρημά του «Ιμαρέτ», το οποίο 
τιμήθηκε με το βραβείο αναγνω-
στών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. 
Το έργο μεταφράστηκε στα πολωνι-
κά, στα τουρκικά, στα αραβικά και 
στα αγγλικά και κυκλοφορεί και σε 
εφηβικό μυθιστόρημα.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ ΚUKLUXSAX ΤΟΥ Δ.Ω.Θ 

Στο 8th international saxophone festival στη Λάρισα

Για μία ακόμη φορά η τιμητική πρόταση του μεγάλου σαξοφωνίστα Γιώργου 
Κατσαρού προς την ορχήστρα σαξοφώνων του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, 

για συμμετοχή στην εναρκτήρια συναυλία του 8th International Saxophone 
Festival αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη και αγάπη που έχει ο μεγάλος 
αυτός δημιουργός στο μαέστρο Θεόφιλο Σωτηριάδη και τα μέλη που απαρτίζουν 
την Ορχήστρα Σαξοφώνων του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης. Μία εμπιστοσύνη που 
είναι βασισμένη πάνω σε σκληρή και μεθοδική «μουσική δουλειά» των μελών της 
ορχήστρας πάνω στις γνωστές μελωδίες του μουσικοσυνθέτη και σαξοφωνίστα.

Έτσι λοιπόν με τον μύθο του ελληνικού σαξοφώνου Γιώργο Κατσαρό και την αισθα-
ντική φωνή της Ελληνοαμερικανίδας ερμηνεύτριας Τερέζα, άνοιξε η αυλαία του 8ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Σαξοφώνου στο Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας, τη διοργάνωση 
του οποίου έχει αναλάβει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Μουσικών Σαξοφώνου 
Ελλάδος και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας 
Πολιτισμού και Επιστημών δήμου Λαρισαίων. 

Οι λάτρεις του σαξοφώνου είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν με οδηγό τις «βρα-
χνές» μελωδίες του σπουδαίου συνθέτη και μαέστρου, με την Τερέζα να ερμηνεύει 
μεγάλες επιτυχίες. 

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πάνος Σάπκας σημείωσε 
ότι: «…Πάντα θα είμαστε αρωγοί σε τόσο καλές διοργανώσεις που προάγουν τη 
μουσική παιδεία και δημιουργία και αποτελούν πεδίο συνάντησης  καλλιτεχνών, 
ρευμάτων, ιδεών, γνώσεων και εμπειριών. Να καλωσορίσω τους εξαίρετους 
καλεσμένους μας σαξοφωνίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, την Ορχήστρα 
Σαξοφώνων Δήμου Θέρμης, την οποία θα απολαύσουμε σε λίγο, σε σύμπραξη με 
τον σπουδαίο μαέστρο, συνθέτη και σολίστ Γιώργο Κατσαρό. Είναι μεγάλη τιμή 
που είναι απόψε μαζί μας. Για όλα αυτά που έχει προσφέρει στον πολιτισμό μας. 

Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καλπούζου 

συγγραφέως και την ενεργή συμμετοχή 
των παιδιών συνταξιδέψαμε και αναλύ-
σαμε μικροί και μεγάλοι τις περιπέτειες 
και περιπλανήσεις του Πορτοκαλοφύλλη 
και στο τέλος τονίσαμε ότι ο καθένας μας 
παρά τις ιδιαιτερότητες σε χρώμα και 
συνήθειες πρέπει να τον αγαπάμε και να 
είναι φίλος μας. Μια μέρα ανοιξιάτικη, 
με βροχερό καιρό, σ’ ένα δάσος όπως 
όλα τα άλλα δάση, γεννήθηκε ο Πορτο-
καλοφύλλης! Είναι άραγε τόσο κακό ένα 
ανοιξιάτικο φύλλο να έχει πορτοκαλί 
χρώμα και να βιώνει τον κόσμο μέσα 
από τα μάτια της καρδιάς του; Τι κι αν 
δε μπορούσε να δει τα χρώματα του 
ουρανού και των υπόλοιπων φύλλων; 
Οι περιπέτειες του Πορτοκαλοφύλλη, 

μας ταξιδεύουν μέσα 
από το πρίσμα του 
φανταστικού, σε έναν 
κόσμο… όχι και τόσο 
ξένο από τον δικό μας, 
όπου το να διαφέρεις, 
άλλοτε θεωρείται μει-
ονέκτημα και άλλοτε 
προτέρημα. Τι από τα 
δύο να ’ναι;

ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2022 

Η μάγισσα Μουρ Μουρ 
στο δημοτικό σχολείο 
Ταγαράδων
Το έργο της Μαρία Ιορδανίδου «Η 
μάγισσα Μουρ Μουρ και το πλατύ 
παπούτσι» που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις «Φυλάτο»ς, παρουσιάστηκε 
στο Δημοτικό Σχολείο Ταγαραδων στο 
πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμι-
ας  ημέρας παιδικού βιβλίου 2022. Την 
εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο δήμος 
Θέρμης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινα-

Πλατύ Παπούτσι της Μουρ Μουρ καλεί 
τον Αρχιμάγο και όλες τις μάγισσες των 
γνωστών και άγνωστων παραμυθιών, 
να τη βοηθήσουν. Θα τα καταφέρουν 
άραγε με τη Γούιτσι; Ή μήπως η Γουίτσι 
είναι απλά ένα διαφορετικό κορίτσι που 
το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να 
γελά και να ονειρεύεται… Πως μες στο 
ουράνιο τόξο με χαρά πετά, και στο μπλε 
του χρώμα κολυμπά εκεί που ο ουρανός 
της θάλασσας το μπλε συναντά!

Ο Πορτοκαλοφύλλης στη 
δημοτική βιβλιοθήκη 
Βασιλικών
Το έργο της Ειρήνη Προκοπίου «Ο Πορ-
τοκαλοφύλλης που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Φυλάτος, παρουσιάστηκε στη 
δημοτική βιβλιοθήκη Βασιλικών για 
το  Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών. Την 
παρουσίαση συνδιοργάνωσαν ο δήμος 
Θέρμης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινα-
κοθήκη της ΔΕΠΠΑΘ και το Δημοτικό 
Σχολείο Βασιλικών και συμμετείχαν οι 
τάξεις Γ και Δ δημοτικού του σχολείου. 
Με τη ζωντάνια της νεανικότητας της 

κοθήκη της ΔΕΠΠΑΘ και το Δημοτικό 
Σχολείο Ταγαράδων Στην παρουσίαση 
συμμετείχαν οι τάξεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ, 
υπό την επιμέλεια των υπεύθυνων του 
προγράμματος φιλαναγνωσίας Ιωάννη 
Ανταλάκη (Διευθυντή) και Κατερίνας 
Βασιλούδη (Υποδιευθύντριας) και των 
υπεύθυνων εκπαιδευτικών του Γ1 Αθη-
νάς Δεμενοπούλου και Ιωάννας Δουβί-
τσα, του Γ2 Σοφία Κριθαρίδου, της  Δ 
Κατερίνας Βασιλούδη, της Ε1 Ευφημίας 
Σισκοπούλου, της Ε2 Γεώργιος Λασκαρί-
δης, της Στ1 Μόσχος Κεχαγιάς, της Στ2 
Μαριάννα Προδρόμου και των εικαστι-
κών Θεοδοσίας Κέκελη και Αλέξανδρου 
Τουλιόπουλου. Τα παιδιά του σχολείου  
μιλήσαν και γνώρισαν από κοντά τη 
μαγισσούλα Μουρ Μουρ, η οποία μπορεί 
να βρει τουλάχιστο μια λύση σε κάθε 
πρόβλημά της. Μια φορά μάλιστα είχε 
βρει 45 διαφορετικές λύσεις. Πώς να 
λύσει όμως το πρόβλημα με τη μικρή 
της αδερφή, τη Γουίτσι; Δεν μπορεί με 
τίποτα να την κάνει σωστό μαγισσοκο-
ρίτσι. Δεν μπορεί να της μάθει ούτε μισό 
μαγικό κόλπο, ούτε ένα εφτασφράγιστο 
μυστικό. Πάνω στην ώρα το Αριστερό 
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Εκδήλωση στο μνημείο ηρώων Κρητών στη Θέρμη 
διοργάνωσε την Κυριακή 22 Μάϊου ο δήμος Θέρμης 

και ο σύλλογος φίλων Κρητικής παράδοσης «Ξαστεριά», 
ως ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες που πριν 81 χρόνια 
θυσιάστηκαν για να μας εξασφαλίσουν την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία μας.Μέσα από μια σεμνή τελετή και παρουσία 
των εκπροσώπων του δήμος Θέρμης και της ΔΕΠΠΑΘ, του 
σωματείου Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης, του συλλόγου 
Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, του συλλόγου Γηγενών 
Μακεδόνων Θέρμης, του συλλόγου Αυλιανητών Θέρμης ο 
«Άγιος Παντελεήμονας», του συλλόγου Σερραίων Κατοίκων 
δήμου Θέρμης καθώς και μέλη της «Ξαστεριάς Θέρμης οι 
οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους.

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Την ημέρα αυτή, ξημερώματα τις 
20ης Μαΐου, πριν 81 χρόνια ξεκίνησε η Μάχη της Κρήτης. 
Νέοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά αντιστέκονται ηρωικά 
για 12 ημέρες με ότι όπλα είχαν διαθέσιμα ενάντια στους 
σκληρούς και κυρίαρχους Γερμανούς.  Οι δυνάμεις των 
Γερμανών πραγματοποίησαν επιχείρηση κατάληψης της 
Κρήτης, και συγκεκριμένα από το πρωί της 20ής Μαΐου 1941, 
όταν ξεκίνησε η αεραπόβαση των Γερμανών με συνθηματικό 

όνομα «Unternehmen Merkur» (Επιχείρηση Ερμής). Με την 
επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν 
το νησί από τις αγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις, 
ωστόσο αυτή τους η επιτυχία κόστισε τόσο πολύ ώστε να 
μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας 
κλίμακας κατά τη διάρκεια του πόλεμου. Οι Γερμανοί, αφού 
πραγματοποίησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, 6-30 
Απριλίου 1941 το κύριο μέρος της αποστολής τους, δηλαδή 
την κατάκτηση της ηπειρωτικής Ελλάδας, άρχισαν αμέσως 
και προπαρασκευάζονται για την κατάκτηση της Κρήτης. 
Η εισβολή των Γερμανών έπρεπε να πραγματοποιηθεί 
σύντομα και κατά τρόπο κεραυνοβόλο, για να συνεχίσουν 
τα κατακτητικά τους σχέδια προς Ρωσία.  Σήμερα, η μάχη 
της Κρήτης θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεραποβατική 
επιχείρηση και παραμένει μοναδική στο ότι ο κύριος αντι-
κειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος. Η 
μάχη θεωρείται επίσης πολύ σημαντική για τους Κρητικούς, 
λόγω της αναπάντεχης σθεναρής αντίστασης που πρόβαλ-
λαν εναντίον των αριθμητικά ανώτερων Γερμανών και του 
μεγάλου τιμήματος που είχε η επίθεση, και η επακόλουθη 
κατοχή, στον πληθυσμό του νησιού.  

Αναβίωσαν οι Λαζαρίνες

Δημιουργική συνεργασία με σκοπό τη διατήρηση και τη διά-
δοση των εθίμων ανέπτυξαν η Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ., η Ένωση Εμπόρων 
Επαγγελματιών Θέρμης και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης 
υπό την μουσική καθοδήγηση της μουσικού Αλεξίας Τανούρη. 
Το Σάββατο του Λαζάρου χορωδία μαθητών  υπό την καθοδή-
γηση της μουσικού Αλεξίας Τανούρη γέμισαν με κάλαντα του 
Λαζάρου την αγορά της Θέρμης. 

 
 
 
 

 

 
Σύλλογος  
Μανδριτσιωτών Θρακιωτών

Στη Θράκη τα μικρά κορίτσια οι λεγόμενες «Λαζαρινες» τρα-
γουδούν τα κάλαντα.

Από την προηγούμενη μέρα μαζεύουν λουλούδια , στολίζουν 
τα καλαθάκια τους και τραγουδούν:

Ήρθε ο Λάζαρος

ήρθαν τα βάγια,

Ήρθε η Κυριακή

που τρών τα ψάρια,

σήκω Λαζαρε και μη κοιμάσαι........

Αυτά τραγούδησαν και οι «Λαζαρινες» του συλλόγου Μανδρι-
τσιωτών Θρακιωτών

Θέρμης στην αγορά της Θέρμης.

ΤΙΜΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΞΑΣΤΕΡΙΑ 

 
Την 81η επέτειο της Μάχη της Κρήτης

«Λαζαρίνες» των 
Βασιλικών

Το Σάββατο του Λαζάρου τα μικρά κορί-
τσια στα Βασιλικά γίνονταν Λαζαρίνες 
και κρατώντας καλάθια στολισμένα με 
λουλούδια επισκέπτονταν συγγενικά 
και φιλικά σπίτια και τραγουδούσαν 
τα λαζαρίτικα τραγούδια. Τα τραγούδια 
διέφεραν από σπίτι σε σπίτι ανάλογα 
με το αν απευθύνονταν σε παντρεμένο 
ζευγάρι, σε γονείς με μικρά ή μεγαλύ-
τερα παιδιά, σε αρραβωνιασμένους 
ή ηλικιωμένους. Τα παιδιά γέμιζαν τα 
καλαθάκια τους με αυγά, γλυκίσματα 
ή και χρήματα.

«Μέσα σι τούτις τις αυλές

τις μαρμαρουστρουμένις

που διρμονίζουν τα φλουριά

και κοσκινίζουν τ’ άστρα

αυτά τα δερμονίσματα 

εμάς να τα χαρίστε».

Για την αρραβωνιασμένη:

«Κάθιται η κόρη κι κιντάει

του νιούτσικου μαντήλι

μι δάκρυα βάζει βιλουνιά

μι πόνου τα μιτάξια

και με πολλά στενάγματα

διπλώνει το μαντήλι».

Για τα μικρά παιδάκια:

«Μαργαριτάρι μου λαμπρό

που κοίταξες στον άμμο

για σήκω να τιτιναχτείς

να γίνεις δαχτυλίδι

να σε φορούν οι έμορφες

κι αυτές οι μαυρομάτες».
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Εκλογή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Θρακικών Σωματείων για δύο συνδημότες

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών 
Σωματείων εκλέχτηκαν δύο μέλη του συλλόγου Μανδριτσιωτών Θρακιωτών 
Θέρμης, οι κ.κ. Θεοχάρης Λαμπάκης και Ιωάννα Πακάλη.

Ειδικότερα, κατά την τακτική γενική συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που 
πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών 
Σωματείων, την Κυριακή 8 Μαΐου αναδείχτηκε η νέα διοίκησή της.  

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την συγκρότηση σε σώμα το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Αριστείδης Χρυσόπουλος

Αντιπρόεδρος Α: Υπεύθυνη Μουσείου Θρακικού Ελληνισμού: Δήμητρα 
Μακρίδου

Αντιπρόεδρος Β: Νικόλαος Ραγιάς

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Πυλούδης

Ειδικός Γραμματέας: Υπεύθυνη Social Μedia: Θωμαή Καρακωνσταντίνου

Ταμίας -Υπεύθυνη Νεολαίας: Κωνσταντίνα Καρατσομπάνη

Ειδικός Ταμίας: Θεοχάρης Λαμπάκης

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων: Βασίλειος Μαντζαρούδης

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας –Υπεύθυνη Κεντρικής 
Μακεδονίας: Ιωάννα Πακάλη

Υπεύθυνη Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας: Σοφία 
Καπετανγιάννη 

Υπεύθυνη Συλλόγων Κιλκίς-Σερρών-Δράμας-Καβάλας: Χρύσα Ιντούδη 

Εθελοντική δράση από 
τους «Πολίτες Τριλόφου 
εν δράσει»
Μικροί και μεγάλοι εθελοντές, από την 
εθελοντική ομάδα «Πολίτες Τριλόφου 
εν δράσει» (ομάδα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Τριλόφου) βάψανε, ζωγρα-

φίσανε και ομορφύνανε την νησίδα 
στην είσοδο του χωριού τους.
Η δράση πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 10, Απριλίου και ήταν ενταγ-
μένη στο πλαίσιο των παρεμβάσεων 
του Π.Σ. Τριλόφου για την βελτίωση 
της εικόνας και της αισθητικής του 
οικισμού του Τριλόφου.

Επιμνημόσυνη δέησης για 
τα θύματα των Ελλήνων 
Θρακών
Επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό 
Αγίου Νικολάου Θέρμης πραγματοποι-
ήθηκε με πρωτοβουλία του συλλόγου 
Θρακιωτών -Μανδριτσιωτων Θέρμης 
για τη συμπλήρωση 108 χρόνων από 
την 6η Απριλίου 1914, ημέρα μνήμης 
της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανα-
τολικής Θράκης από τους Νεότουρ-
κους (το οποίο έμεινε στην ιστορία 
ως το Μαύρο Πάσχα των Ελλήνων 
Θρακών).
Για την θλιβερή επέτειο και την βίαια 
εκτόπιση των χιλιάδων Ελλήνων 
Θρακών που διέμεναν στην ανατολική 
Θράκη από τις πατρογονικές τους εστί-
ες μίλησε στην διάρκεια του ετήσιου 
μνημόσυνου η αντιπρόεδρος του συλ-
λόγου Φλωρεντία Χατζοπούλου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Έναν κύκλο ειρήνης
Με μια λιτή, σύντομη αλλά σε συμβολικό 
επίπεδο κορυφαία εκδήλωση με σύνθη-
μα, «Ας ενωθούμε σε έναν Κύκλο Ειρή-
νης», τα παιδιά μας, οι γονείς, οι δάσκαλοι 
και πολλοί απλοί πολίτες, του Τριλόφου 
ενωθήκαν μέσα από την δύναμη και την 
χαρά της συνεργασίας, σε μία συμβολική 
φιλειρηνική εκδήλωση. 

Οι συμμετέχοντες, μετά από πρόσκληση 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου, 
με τραγούδια, ποιήματα, συνθήματα, 
ζωγραφιές, με θεατρικό δρώμενο και 
πολύ δημιουργική φαντασία έδωσαν τα 
χέρια δείχνοντας προς κάθε κατεύθυνση 
ότι «ο πόλεμος σταματά, όταν οι λαοί είναι 
ενωμένοι. Όταν δεν υπάρχουν σύνορα 
που χωρίζουν ανθρώπινες ψυχές. Όταν οι 
λαοί παίρνουν το μέλλον στα χέρια τους». 

Με την κοινή αυτή δράση έκαναν ένα 
βήμα μακριά από τον πόλεμο και ακόμη 
ένα βήμα πιο κοντά στον «ΚΥΚΛΟ της 
ΕΙΡΗΝΗΣ».

Στη δράση συμμετείχαν ενεργά μέλη 
–εθελοντές και οι Σύλλογοί Γονέων και 
Κηδεμόνων του 1ου και 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Τριλόφου, του 1ου Γυμνασίου 
και 1ου Λυκείου Τριλόφου καθώς και 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου. 
Την δράση στήριξαν με την παρουσία 
τους ο αντιδήμαρχο Παιδείας, Στέλιος 
Αποστόλου και

ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Γιώργος 
Αγγέλου.

Η διοίκηση του Π.Σ. Τριλόφου ευχαριστεί 
την εκπαιδευτικό – μουσικό Αλεξία Τανού-
ρη για την συμβολή της στην επιτυχία της 
εκδήλωσης, την Κική Αλεξάκη για την 
φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκό-
πηση της εκδήλωσης και τον Γρηγόρη 
Μόσχου για τη τεχνική υποστήριξη.
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 
23 και 30 Μαρτίου, 11, 20 και 27 Απριλίου και 11 Μάϊου 
συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον Ουκρανικό 
λαό. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζουνης, Ι. Τριανταφυλλίδου, Δ. 
Βλαχομήτρος καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσ-
σας, Κ. Γραικός και Μ. Καπουσούζη απείχαν από τη 
συζήτηση του θέματος.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία, 
ακινήτου εμβαδού 16 τ.μ., στην περιοχή του υδραγω-
γείου στην Κοινότητα Λιβαδίου του δήμου Θέρμης, για 
εγκατάσταση εξοπλισμού χαμηλής όχλησης (ΕΚΚΧΟ) 
από την εταιρεία COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες 
Μ.Α.Ε. και για τρία (3) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. 
Δ. Βογιατζής δήλωσε ότι απέχει.

• Παράτεινε ομόφωνα τη μίσθωση τμήματος του υπ’ 
αριθμ. αριθ. 565 τεμαχίου (συνολικού εμβαδού 9.720,00 
τ.μ.) του αγροκτήματος Θέρμης σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 15, παρ 12 και 13 του Ν. 4013/2011.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του 
έργου «Τροποποίηση συστημάτων θέρμανσης σχολικών 
κτιρίων» (αριθμός μελέτης: 34/2020).

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράτασης της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου: «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου 
δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο ΑΠΕ και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής παραλα-
βής του έργου: «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Τ.Κ 
Τριλόφου Δ.Ε. Μίκρας δήμου Θέρμης», Αρ. μελ: 15/13 
αρ. έργου: 5/19.  

• Ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση άδειας έρευνας και 
εκσκαφής για ανεύρεση θησαυρού στη Κοινότητα 
Βασιλικών. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκ νέου συγκρότηση της επιτρο-
πής εξέτασης ενστάσεων κατά εκθέσεων παράβασης 
Κανονισμού Καθαριότητας. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση του προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2022 (4η αναμόρφωση). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 
κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Ι. Ιωσηφίδης, Α. 
Χατζηαντωνίου  και Δ. Χίνη τοποθετήθηκε με λευκό.

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε ομόφωνα τα έσοδα από μισθώματα κυλικείων 
ΚΑΠΗ, για το διάστημα από 1-1-2022 έως 31-3-2022 
περίοδο μη λειτουργίας τους, κατόπιν έκδοσης χρη-
ματικού καταλόγου από το ΝΠΔΔ Θέρμης.

• Καθόρισε ομόφωνα τις οριογραμμές τμήματος ρέματος 
στο αγρόκτημα Αγίας Παρασκευής της Κοινότητας 
Αγίας Παρασκευής.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εφαρμογή επί του 
τμήματος Ο32-Ο127 των περιοριστικών 
μέτρων κυκλοφορίας σε τμήματα  οδών της 
κοινότητας Θέρμης για τις ανάγκες κατα-
σκευής του έργου: «Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης 
(Εξωτερικό δίκτυο)», αρ. μελέτης: 11/2018, 
αρ. έργου: 4/2020.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εφαρμογή περιορι-
στικών μέτρων κυκλοφορίας σε τμήματα 
οδών της κοινότητας Θέρμης για τις ανάγκες 
κατασκευής του έργου «Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης 
(εσωτερικό δίκτυο)» (αρ. μελ.: 11/2018, αρ. 
έργου: 3/2020)

• Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπής παρα-
λαβής φυσικού εδάφους του έργου  «Μελέτη 
-κατασκευή Ε.Ε.Λ. Θέρμης». 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων 
συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ 
εξαμήνου 2021 (ΑΟΕ 108/2022). Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι 
Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστουδη, Α. 
Χατζηαντωνίου, Δ. Χίνη και Δ. Βλαχομήτρος 
τοποθετηθήκαν με λευκό, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. 
Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, Σ. Φωτιάδης και Ι. 
Τριανταφυλλίδου απείχαν από τη συζήτηση 
του θέματος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

• Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 (5η αναμόρφωση).

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συνομολό-
γηση δανείου με αναγνωρισμένο πιστωτικό 
ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της 
Ελλάδος με σκοπό την αγορά ακινήτου, 
μέσω δημοπρασίας, για τη στέγαση των 
υπηρεσιών του δήμου. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. 

Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστουδη, Α. Χατζηαντω-
νίου, και Δ. Χίνη καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ. 
κ.κ. Ι. Τριανταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος 
τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Γνωμοδότησε ομόφωνα επί του φακέλου 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) της υφιστάμενης δραστηριότητας 
«Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέμα-
τος» της εταιρείας «Lafarge Beton ABEE» 
(ΠΕΤ: 1906115223). Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος η Δ.Σ. κ. Ι. Τριαντα-
φυλλίδου τοποθετήθηκε με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση του υπ΄ 
αριθ. 381 οικοπέδου του Ο.Τ. 56 της Κοινό-
τητας Νέας Ραιδεστού του δήμου Θέρμης 
(KAEK 190790505013), εκτάσεως 383 τ.μ., 
όπως εμφανίζεται στην διαδικτυακή εφαρ-
μογή του Εθνικού Κτηματολογίου maps.gov.
gr, για επαγγελματική χρήση σύμφωνα με 
τις καθοριζόμενες χρήσεις γης

• Ενέκρινε ομόφωνα την 2η παράταση συμβα-
τική προθεσμίας αποπεράτωσης της μελέ-
της: Υποέργο 1: «Σύνταξη γενικού σχεδίου 
ύδρευσης (Master plan) ΔΕΥΑ Θέρμης» (Αρ. 
μελέτης: 20/2021) 

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράτασης της συμ-
βατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκα-
τάσταση βλαβών και ασφαλτοστρώσεις 
παρακαμπτήριων αγροτικών οδών του 
αγροκτήματος Τριλόφου του δήμου Θέρμης» 
(Αρ. μελ.: 03/2021, αρ. έργου: 22/2021). Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι 
Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστουδη, Α. 
Χατζηαντωνίου, και Δ. Χίνη τοποθετήθηκαν 
με λευκό.

• Παράτεινε ομόφωνα την σύμβαση για το 
πλύσιμο οχημάτων του δήμου.

• Ενέκρινε ομόφωνα και παράλαβε τη «Μελέτη 
ανάπλασης και διαμόρφωσης της κεντρικής 
πλατείας των Βασιλικών» (προεκτίμηση 
αμοιβής ΑΜ 19/21).
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• Ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση ποσού 
ύψους 130.574,56 ευρώ στη Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης 
(ΔΕΥΑΘ), για τον 5ο λογαριασμό κατασκευής 
του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήμα-
τος επέκτασης Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την συμπληρωματική 
επιχορήγηση σχολικών επιτροπών και την 
κατανομή των σχετικών πιστώσεων σε αυτές.

• Καθόρισε κατά πλειοψηφία την αποζημί-
ωση του προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης.

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-
τος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος  καταψήφισε.

• Ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή αποζημί-
ωσης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

• Ενέκρινε ομόφωνα την δωρεάν παραχώ-
ρηση τάφου «τιμής ένεκεν» θανόντος στα 
κοιμητήρια Σουρωτής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση 
του Κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας 
κοινόχρηστων χώρων για όλους τους οικι-
σμούς του δήμου Θέρμης.

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε. Αγο-
ραστούδη, Α. Χατζηαντωνίου και Ι. Τριαντα-
φυλλίδου τοποθετηθήκαν με λευκό, ενώ ο 
Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.

• Ενέκρινε ομόφωνα και παράλαβε τα παραδο-
τέα της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καταχώ-
ριση Β’ αναδασμού Βασιλικών στο Ελληνικό 
Κτηματολόγιο».

• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ΄ αριθ. 
304/2021 και 26/2022 Αποφάσεις Δημοτι-
κού Συμβουλίου σχετικά με τη «Συγκρότηση 
επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών έτους 
2022». 

• Όρισε ομόφωνα ως εκπροσώπο του δήμου 
για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας «Λατομεία Ταγαράδων 
Α.Ε.» και στις συνελεύσεις (τακτικές και έκτα-
κτες) για το έτος 2022», ως τακτικό μέλος το 
Δ.Σ. κ. Ν. Καρκατζίνος με αναπληρωτή του 
τον πρόεδρο της Κοινότητας Ταγαράδων 
κ.  Δ. Καλαθά. 

• Τροποποίησε ομόφωνα την υπ’ αριθμ. 
38182/02-09-2021 ιδιωτικού συμφωνητι-
κού μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτήριου 
Πλαγιαρίου. 

• Ενέκρινε ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού 
ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 
Ελλάδος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

• Τροποποίησε ομόφωνα την μελέτη του έργου 
«Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού 
Θέρμης δήμου Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)».

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πάρκου 
ευαισθητοποίησης για τη φυτοποικιλότη-
τα στην Τ.Κ. Καρδίας (Development of a 
botanik park in Kardia for raising awareness 
of biodiversity in a suburban area – Del.4.2.1)» 
(αρ. μελέτης: 09/2016, αρ. έργου: 07/2019). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, 
Κ. Γραικός και Μ.  Καπουσούζη -Καραγιάννη 
απείχαν από τη συζήτηση του θέματος.

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσω-
ρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Εφαρμογή μελετών ενεργητικής πυροπρο-
στασίας βρεφονηπιακών σταθμών Θέρμης 
και Βασιλικών».

• Ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση 
κατά χρήση γραφείου του Κοινοτικού Κατα-
στήματος Βασιλικών στα Κέντρα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής -ΚΕΚΟΠΡΟ -Δήμου Θέρμης για την 
κάλυψη αναγκών στέγασης της δομής Βοή-
θεια στο Σπίτι Βασιλικών.

• Καθόρισε ομόφωνα το ποσοστό μείωσης 
μισθωμάτων κυλικείων των σχολικών μονά-
δων της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαί-
δευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Ιωσηφίδης, Ε. Αγοραστούδη, Δ. 
Χίνη και Α. Χατζηαντωνίου δήλωσαν παρόν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11ης ΜΑΙΟΥ 2022 

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό συμβιβα-
στικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

• Κατάργησε ομόφωνα το Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προ-
σχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης» (άρθρο 
241 παρ. 3 Ν. 3463/2006).

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της υπ’ 
αρ. 60128/17-12-2021 σύμβασης «Υπηρεσίες 
συμβούλου για την εκπόνηση επιχειρησιακού 
σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) σύμφω-
να με το άρθρο 92 του Ν.4759/2020». 

• Ενέκρινε ομόφωνα την 3η παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου: Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου δήμου 
Θέρμης.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτι-
κό Πίνακα Εργασιών, του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του 
έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγίου 
Αντωνίου». 

• Όρισε ομόφωνα ως «εκπρόσωπο του δήμου 
στο νέο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύμα-
τος με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας» τον 
κ. Α. Οικονόμου.

• Όρισε ομόφωνα ως μέλη στη Διαχειριστική 
Επιτροπή του Κέντρου Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α) 
δήμου Θέρμης τους Δ.Σ. κ.κ. Σ. Αποστόλου 
και Σ. Φωτιάδη.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εξάλειψη υποθήκης 
ακινήτου που εγγράφτηκε υπέρ δήμου 
Θέρμης δυνάμει της υπ’ αρ 5289/07-05-2008 
πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονί-
κης κας Νιόβης Κωνσταντίνου Κοριζη, για 
ασφάλεια πληρωμής εισφοράς σε χρήμα 
Ν.1337/1983.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον έλεγχο υλοποίησης 
του προϋπολογισμού και την υποβολή έκθε-
σης απολογιστικών Α΄ τριμήνου 2022 στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-
τος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Χατζηα-
ντωνίου και Ε. Αγοραστούδη δήλωσαν 
παρόν, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης, 
Ι. Τριανταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος 
τοποθετήθηκαν με λευκό.

Το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ συζήτησε το φαινόμενο των 
βανδαλισμών σε σχολεία, πάρκα, παιδικές χαρές 
και άλλους δημόσιους χώρους, με αφορμή επιστολή 
του δημάρχου Ωραιοκάστρου Π. Τσακίρη προς τον 
υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη αλλά και τα 
δεκάδες περιστατικά που σημειώθηκαν τελευταία σε 
δήμους, όπως Ωραιόκαστρο, Κορδελιό – Εύοσμος, 
Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης, Θέρμης κ.α. 

«Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι ντροπή αυτό που 
συμβαίνει, με τον καθένα ασύστολα να καταστρέφει 
και να βανδαλίζει διάφορους χώρους, αγνοώντας 
ότι όλα αυτά είναι δημόσιο χρήμα, χρήματα των 
συμπολιτών μας» τόνισε στην παρέμβαση του ο 
πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς 
είναι δεκάδες τα περιστατικά και αυτά που συμβαί-
νουν ξεπερνούν κάθε φαντασία».

Πρέπει, όπως είπε, να βρεθεί τρόπος με την βοή-
θεια της πολιτείας, ώστε αυτές οι συμπεριφορές 
να ελέγχονται και να τιμωρούνται. «Είναι θλιβερό 
φαινόμενο και πρέπει να αντιμετωπιστεί» υπογράμ-
μισε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ. 

Το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ, λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγε-
λίες των δημάρχων, αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει 
από τα αρμόδια υπουργεία τη λήψη κάθε μέτρου που 
προστατεύει τον εξοπλισμό σε δημόσιους χώρους. 
Ειδικά για τα σχολεία να τοποθετηθούν κάμερες 
παρακολούθησης, με την τήρηση της σχετικής 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδο-
μένων και με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν 
εκτός σχολικού ωραρίου, αλλά και ότι θα υπάρχει 
συνεργασία και συναίνεση της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

Ακόμη, συμφωνήθηκε να εξασφαλιστεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ προς τους δήμους 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με βανδαλισμούς 
για την προστασία των δομών. 

ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Με άλλη απόφασή του το Δ.Σ της Περιφερειακής 
Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), 
εξέφρασε ομόφωνα και απερίφραστα την καταδίκη 
του για την εμπρηστική επίθεση που εκδηλώθηκε 
στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του δημάρχου Παύλου 
Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη, δηλώνοντας  την 
απόλυτη στήριξή της στο δήμαρχο και τη διοίκηση 
του δήμου.

«Πρόκειται για φαινόμενα επικίνδυνα και η έκφρα-
ση της καταδίκης μας είναι στον ανώτατο βαθμό. 
Η βία, με όποια μορφή και εάν εμφανίζεται, βρί-
σκει απέναντι σύσσωμη την Αυτοδιοίκηση και την 
κοινωνία. Καταδικάζουμε αυτή την εμπρηστική 
επίθεση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με τον 
πιο απερίφραστο τρόπο» δήλωσε ο πρόεδρος της 
ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης.

ΠΕΔΚΜ: 
Θλιβερό φαινόμενο 

οι βανδαλισμοί 
δημόσιων χώρων
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Όχι στο δάνειο για την αγορά 
κτιρίου στέγασης κάποιων 
δημοσίων υπηρεσιών!

Σε κίνδυνο τα έργα 
των δήμων λόγω των μεγάλων 
ανατιμήσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο πρωτοπόρος δήμος μας δεν δια-
θέτει ένα σύγχρονο, συμβατό με 
τις ανάγκες όλων των δημοτών 

δημαρχείο. Είναι γνωστό! Η διοίκηση 
όμως, αγνοώντας ξανά τη λογική της 
χωρικής κατανομής υπηρεσιών μιας 
στάσης, αποφάσισε να λάβει δάνειο από 
2.000.000 έως 2.300.000 ευρώ που θα 
αποπληρώσουν οι δημότες της, για να 
στεγάσει ορισμένες  δημόσιες υπηρεσίες! 
Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι –η διοίκηση 
του δήμου μας- γνώριζαν, εδώ και χρό-
νια θεωρούμε, ότι λόγω  πολεοδόμησης 
μεγάλων εκτάσεων τόσο στον παλιό δήμο 
Θέρμης όσο και στο νέο που προέκυψε 
μετά τη συνένωση με τους πρώην δήμους 
Βασιλικών και Μίκρας, θα ερχόταν κάποια 
στιγμή η πολυπόθητη οικιστική ανάπτυξη 
με την αύξηση του πληθυσμού και φυσικά 
η ανάγκη για υποδομές: δίκτυα ύδρευ-
σης και αποχέτευσης, σχολικά κτίρια, 
δρόμους κλπ. 
Ταυτόχρονα η διοίκηση δεν έκρυψε ποτέ 
την ικανοποίησή της για την εύρωστη 
οικονομική κατάσταση του δήμου. Κατά 
τη συζήτηση του ισολογισμού έτους 
2020 γίναμε κοινωνοί και αισθανθήκαμε 
περήφανοι για τα άριστα οικονομικά του 
δήμου μας, αφού πληροφορηθήκαμε ότι 
ο δήμος μας έχει ενεργητικό που αγγίζει 
τα 522.000.000 ευρώ και αποτελείται 
κυρίως από την αναπόσβεστη αξία της 
ακίνητης περιουσίας του!
Η πρόταση επιβάρυνσης των δημοτών 
με πολυετείς πληρωμές δόσεων μετά 
τη σύναψη δανείου για στέγαση ορισμέ-
νων υπηρεσιών δηλώνει ότι οι έμπειροι 
διοικούντες δεν προετοίμασαν έγκαιρα 
το δήμο για αυτό που ερχόταν! Ότι δεν 
ιεράρχησαν τις προτεραιότητες και τις 
επιλογές τους, ότι δεν αξιοποίησαν τη 
μεγάλη  ακίνητη περιουσία για το καλό 
του δημότη, πράγμα που μαρτυρά έλλειψη 
προγραμματισμού, ανεπάρκεια διοικη-
τικών και οργανωτικών ικανοτήτων. Το 
σημείο αυτό αποτελεί σημείο σημαντικής 
αντιπαράθεσής μας.
Σήμερα έχουμε ένα δήμο που καλπάζει και 
προβάλλεται ως πρωτοπόρος ωστόσο δεν 
έχει καταφέρει 12 έτη μετά το πρόγραμμα 
«Καλλικράτης» να έχει ένα δημαρχείο 
με τις «ανέσεις» ενός ασανσέρ ή μιας  
ράμπας! Ένα κτίριο που θα συγκεντρώ-
νει όλες τις υπηρεσίες για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη, για την αποτε-
λεσματικότητα στην παροχή υπηρεσίας, 
για την αποδοτικότερη διεύθυνση των 
υπηρεσιών του δήμου. Ένα κτίριο που 
θα έπρεπε να κατασκευαστεί σε ένα από 
τα πολλά ιδιόκτητα οικόπεδα του Δήμου 
και θα μπορούσε να είναι βιοκλιματικό, 
ενεργειακό, σύγχρονο - και γιατί όχι- 
κτίριο εμβληματικό, κτίριο τοπόσημο!
Όχι μόνο δεν φρόντισαν για τα παραπάνω, 
αλλά έφεραν μια αναχρονιστική, δαπα-
νηρή –αλλά και ακατανόητη πρόταση. 
Αρχικά στη συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 
του 2021 έφεραν ως πρόταση την εκμί-
σθωση χώρου 300-400τ.μ. για στέγαση 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής! Επιχειρηματολόγησαν ότι 
το Κέντρο Κοινότητας θα επιδοτηθεί για 
τη μίσθωση χώρου και έτσι ένα μέρος του 
ποσού του μισθώματος για το νέο χώρο θα 
εξοικονομηθεί από εκεί. Καταψηφίσαμε 
την πρόταση θεωρώντας αφενός ότι η 
στόχευση θα έπρεπε να ήταν η στέγα-
ση όλων των υπηρεσιών κάτω από ένα 
δημαρχείο, αφετέρου ότι δεν υπήρχε 
μια κοστολογημένη πρόταση κόστους 
– οφέλους αλλά και ότι η συγκεκριμένη 

διεύθυνση του δήμου έχει ιδιόκτητο 
κτίριο όπου στεγάζεται και επί πλέον ότι 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το κτιριακό 
απόθεμα του δήμου στους λοιπούς οικι-
σμούς για ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι 
την κατασκευή ενός κτιρίου.
Μετά από ένα χρόνο (απραξίας ; τέλματος 
;) μας πρότειναν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της 11ης Απρίλιου 2022 την έγκριση συνο-
μολόγησης δανείου ποσού 2.000.000 € ως 
2.300.000 € για αγορά κτιρίου 2000τ.μ. 
(!) για στέγαση υπηρεσιών του δήμου.
Ουδείς αιτιολόγησε ή απάντησε πώς από 
την πρόταση για μίσθωση ακινήτου 300-
400 τ.μ. φτάσαμε στην αγορά 2000 τ.μ. με 
σύναψη δανείου για δημόσιες υπηρεσίες 
γενικά, προφανώς περισσότερες ή άλλες 
από αυτές που είχαν αρχικά προβλεφθεί. 
Μολονότι όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρ-
χος έχει επικαιροποιήσει τις μελέτες για 
ένα σύγχρονο δημαρχείο, λόγω μεγάλου 
κόστους κατασκευής και έλλειψης χρη-
ματοδοτικού εργαλείου (ας μην ξεχνάμε 
το πλαφόν του προγράμματος «Τρίτσης», 
που ενώ ζητήσαμε από τη διοίκηση να 
το καταψηφίσει – αυτή συντάχθηκε με 
την προτεραιοποίηση) μάς πρότειναν 
εσπευσμένα τη σύναψη δανειακής σύμ-
βασης για την αγορά ενός κτιρίου που θα 
στεγάσει κάποιες  υπηρεσίες!
Αυτό που συνέτεινε στην καταψήφιση 
της πρότασης για σύναψη δανείου είναι 
κυρίως ότι ο δημότης του δήμου Θέρμης, 
σε αυτή την πραγματικά δύσκολη οικο-
νομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι, 
θα επιβαρυνθεί με ένα δάνειο χωρίς 
αντίκρισμα. 
Αν είναι να χρεώσουμε το  δημότη με 
δόσεις ενός δανείου, προκρίνουμε ορθό-
τερη τη σύναψη δανείου για μία επένδυ-
ση σε φωτοβολταϊκό πάρκο με σκοπό 
τη μείωση του κόστους της ενέργειας, 
ώστε να κρατήσουμε χαμηλά την τιμή 
του νερού, τις υποχρεώσεις των δημο-
τών για δημοτικά τέλη και φόρους, … 
Προκρίνουμε την κατασκευή ενός σχο-
λείου στην Επέκταση της Θέρμης από το 
οποίο έχει άμεση ανάγκη ή την αγορά 
ακινήτου για μεταφορά του εργοταξίου 
του δήμου, ώστε να γίνουν οι υπηρεσίες 
αποτελεσματικότερες, να συντηρούνται 
τα οχήματα του δήμου όπως πρέπει, να 
απολαμβάνουν ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο!
Ο δήμος μας έχει ανάγκη από δημαρχείο 
στη λογική της χωρικής κατανομής υπη-
ρεσιών μιας στάσης και όχι για άλλη μια 
φορά από ενδιάμεσες, αποσπασματικές 
λύσεις, όπως αυτή της αγοράς ενός κτιρίου 
για στέγαση ορισμένων υπηρεσιών. Εκ 
του αποτελέσματος μέχρι σήμερα ο πολί-
της για να εξυπηρετηθεί πηγαίνει ή στο 
δημαρχείο ή στην Οικονομική Υπηρεσία 
ή στην Τεχνική Υπηρεσία ή στη ΔΕΥΑ ή …! 
Άλλωστε η αγορά ενός ήδη κατασκευα-
σμένου κτιρίου εκ των πραγμάτων δεν 
θα καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών 
και των δημοτών -ιδιαίτερα τις ανάγκες 
των ΑμεΑ, θα υπολείπεται σε χώρους 
καθώς και σε προδιαγραφές!
Τέλος, η πρόταση που καταψηφίσαμε 
καταδεικνύει την παντελή έλλειψη σχε-
διασμού για αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας του δήμου. Είναι η Τρίτη απο-
τυχημένη κίνηση μετά από αυτήν της 
«αξιοποίησης» του παραλιακού μετώπου 
του δήμου μας ως ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη (!) και την άλλη της εκμίσθωσης του 
υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης 
στην πλατεία Παραμάνα έναντι 2000 ευρώ 
ετησίως. Θέρμη 6-5-2022

Μεγάλα προβλήματα στην υλο-
ποίηση των έργων των δήμων 
και κατά συνέπεια και του δήμου 

Θέρμης, προκαλεί η ραγδαία αύξηση της 
τιμής πολλών βασικών υλικών εξ αιτίας 
των οποίων έχουν τιναχτεί στον αέρα οι 
προϋπολογισμοί σχεδόν όλων των δημο-
σίων και δημοτικών έργων. Σε πολλούς 
δήμους και περιφέρειες πολλά έργα έχουν 
ήδη σταματήσει, με κίνδυνο μάλιστα να 
εγκαταλειφθούν οριστικά από τους αναδό-
χους. Παράλληλα πολλοί νέοι διαγωνισμοί 
καθίστανται άγονοι καθώς οι εταιρείες 
αποφεύγουν, μέσα σε αυτό το σκηνικό 
ρευστότητας, να καταθέσουν προσφορές 
ή καταθέτουν μηδενικές εκπτώσεις. 

Υπάρχουν επίσης έργα τα οποία έχουν 
δημοπρατηθεί πριν από ένα, δύο χρόνια, 
έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος, όμως οι 
εργολάβοι δεν έρχονται να υπογράψουν 
τις συμβάσεις ώστε να τα ξεκινήσουν, 
γιατί τα θεωρούν πλέον ασύμφορα. Η 
αιτιολογία τους είναι ότι οι προσφορές και 
οι εκπτώσεις που είχαν καταθέσει, μετά 
και την εκτίναξη των τιμών, καθιστούν τα 
έργα ζημιογόνα γι’ αυτούς και προτιμούν 
να τα ξεφορτωθούν. Πολλά απ’ αυτά τα 
έργα, μάλιστα, είναι χρηματοδοτούμενα 
από διάφορα προγράμματα και υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος να χαθούν τα λεφτά. 

Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση ενός 
τέτοιου έργου στο δήμο Θέρμης είναι 
αυτή της κατασκευής του νέου κλειστού 
γηπέδου στην περιοχή της Μίκρας. Το 
έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο και 
έχει ανάδοχο ήδη από τον Σεπτέμβριο του 
2021. Ο εργολάβος, όμως, δεν ήρθε να υπο-
γράψει τη σύμβαση, αλλά και ο ένας μετά 
τον άλλον οι επιλαχόντες ανάδοχοι που 
είχαν καταθέσει προσφορές, παραιτού-
νται καθώς θεωρούν ασύμφορο το έργο. 
Έχουμε φτάσει ήδη στον 13ο επιλαχόντα 
ανάδοχο, ο οποίος είχε δώσει έκπτωση 
23%, έναντι 48% του πρώτου αναδόχου, 
αλλά ούτε κι αυτός δέχεται να υπογράψει 
σύμβαση παρότι αυξήθηκε ουσιαστικά ο 
προϋπολογισμός κατά 1 εκατ. ευρώ λόγω 
της χαμηλότερης έκπτωσης.  

Σοβαροί κίνδυνοι υπάρχουν όμως και 
για έργα υπό κατασκευή, κυρίως αυτά τα 
οποία είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα. Το Κεντρικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων έχει εκδώσει απόφαση 
να πληρωθούν τα έργα αυτά με βάση τις 
αναθεωρήσεις επί του αρχικού προϋπολο-
γισμού που έγιναν το 2021, ωστόσο, εάν 
οι εργολάβοι υποβάλλουν λογαριασμό με 
βάση τις αναθεωρήσεις, η Διαχειριστική 
Αρχή δεν θα τους εγκρίνει, διότι δεν υπάρ-
χουν τα χρήματα. Εφόσον συμβεί αυτό 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι εργολάβοι 
να κινήσουν τις διαδικασίες διακοπής της 
σύμβασης με υπαιτιότητα του δημοσίου 
και να εγκαταλείψουν το έργο. 

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Οι ανατιμήσεις 
στα βασικά υλικά του κατασκευαστικού 
κλάδου τους τελευταίους μήνες ήταν 
πέραν κάθε απαισιόδοξης πρόβλεψης. 
Για παράδειγμα οι αυξήσεις στο τσιμέ-
ντο είναι πάνω από 30%, στον χάλυβα η 
τιμή έχει διπλασιαστεί ξεπερνώντας τα 
1.000 δολάρια τον τόνο, στον χαλκό έχει 
τριπλασιαστεί σπάζοντας το φράγμα των 
10.000 δολαρίων ανά τόνο, το αλουμίνιο 
πήγε τρεις και τέσσερις φορές επάνω, η 
τιμή του σιδήρου διπλασιάστηκε κ.ο.κ. 
Χώρια οι αυξήσεις στην ενέργεια και κυρί-
ως στα καύσιμα, γεγονός που επηρεάζει 
όλη την κατασκευαστική αλυσίδα. Πέρα 
από τις ανατιμήσεις παρατηρούνται και 
ελλείψεις σε υλικά όπως για παράδειγμα 
στο pvc που χρησιμοποιείται για δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης οι τιμές του 
οποίου υπερδιπλασιάστηκαν. Επίσης πολ-
λές προμηθευτικές εταιρείες δεν μπορούν 
να δεσμευτούν για το πότε θα παραδώσουν 
υλικά και φυσικά σε τι τιμές. 

Για όλα αυτά, για τους κινδύνους που 
υπάρχουν όσον αφορά τα έργα στο δήμο 
μας, εμείς ως διοίκηση ενημερώσαμε τους 
βουλευτές, αλλά και τον αναπληρωτή 
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Τους 
εξηγήσαμε ότι για να μπορέσουν να προχω-
ρήσουν τα έργα θα πρέπει να γίνουν άμεσα 
αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών, 
ανάλογα με τις αυξήσεις που έχουν γίνει 
στις τιμές των υλικών, για τα έργα όλων 
των κατηγοριών τα οποία πρόκειται να 
δημοπρατηθούν, διαφορετικά οι εργο-
λάβοι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν 
στους διαγωνισμούς. 

Επίσης, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, 
να θεσπιστεί ένας μηχανισμός αναθεώ-
ρησης των τιμών για έργα τα οποία ήδη 
εκτελούνται και για τα υλικά τα οποία 
επηρεάζονται από τις αυξήσεις ώστε 
στη συνέχεια, να υπάρχει αναθεώρηση 
της αξίας των εκτελούμενων έργων σε 
τακτική βάση. 

Όμως, δεν αρκούν μόνον οι αναθεωρήσεις, 
θα πρέπει να βρεθούν και τα λεφτά. Όλα τα 
έργα τα οποία γίνονται μέσω δανειακών 
συμβάσεων με το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, θα πρέπει γι’ αυτά να γίνουν 
συμπληρωματικές συμβάσεις ώστε να 
συμπεριληφθούν στους προϋπολογισμούς 
οι αναθεωρημένες τιμές προκειμένου 
να βρεθούν τα χρήματα. Στο κάτω κάτω 
ας αξιοποιηθούν οι πόροι από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται 
να προλάβει η χώρα μας να απορροφήσει 
τους προβλεπόμενους πόρους. Ας τους 
αξιοποιήσει επομένως προκειμένου να 
ολοκληρωθούν τα χιλιάδες έργα τα οποία 
ήδη εκτελούνται ή πρόκειται να δημο-
πρατηθούν το επόμενο διάστημα από 
τους δήμους.
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Συνηθίζουμε να λέμε 
μια εικόνα χίλιες λέξεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Αλήθεια όμως, χρειαζόμαστε να 

μας δείξουν οι άλλοι αυτό που 

καθημερινά αντιμετωπίζουμε 

στον χώρο που ζούμε; 

Όποιος ζει στους πρώην δήμους Μίκρας 

και Βασιλικών δεν έχει αντιληφθεί ότι 

όλοι οι δημοτικοί πόροι καταναλώνονται 

στη Θέρμη στο Τριάδι και στην Ραιδεστό;

Υπάρχει κάτοικος αυτού του δήμου που 

δεν αναγνωρίζει την εγκατάλειψη που 

υφίστανται όλα τα δημοτικά διαμερίσμα-

τα; Ξεχωρίζουμε βέβαια αυτούς που για 

ιδίων όφελος ή για λίγη προβολή εγκλω-

βίζουν  τους γείτονες τους στην μιζέρια. 

Οι υπόλοιποι εθελοτυφλούμε ή η αδυ-

ναμία να αντιμετωπίσουμε οργανωμένα 

αυτή την εγκληματική αμέλεια σε βάρος 

μας, αδρανοποιεί όποιες καλές προθέσεις 

υπάρχουν. 

Εμείς το ονομάζουμε εγκληματική αμέ-

λεια. Εσείς δώστε όποιο όνομα θέλετε.

Είναι στα όρια της εγκληματικής αμέλειας 

η αδιαφορία των δημοτικών υπηρεσιών 

που δεν ενεργοποιούνται όταν σε ασφαλ-

τόδρομους των χωριών μας υπάρχουν 

λακκούβες έως και 10 εκατοστά βάθος. 

Κάνουμε λάθος;

Δεν είναι εγκληματική αμέλεια που δεν 

υπάρχει αστυνόμευση και τα οχήματα 

αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες εντός 

κατοικημένων οικισμών όπου μάλιστα 

αδιαφόρησαν οι φωτισμένοι δημοτικοί 

μας άρχοντες και μας άφησαν δίχως 

πεζοδρόμια;

Δεν είναι εγκληματική αμέλεια σε δρόμους 

ταχείας κυκλοφορίας να μην υπάρχει 

διαγράμμιση και μέτρα προστασίας (πεζο-

δρόμια – φωτεινοί σηματοδότες – κυκλο-

φοριακοί κόμβοι), ενώ πλησιάζοντας 

τους όμορους δήμους να υπάρχουν όλα 

εκείνα τα μέτρα που προσδιορίζουν την 

ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων;

Δεν είναι εγκληματική αμέλεια που επει-

δή δεν υπάρχει συχνή αστυνόμευση, οι 

κατοικίες και οι επιχειρήσεις βρίσκονται 

στο έλεος κακοποιών; 

Όσο αφορά τα σκουπίδια και τα αντικεί-

μενα εκτός κάδων. Ότι δηλαδή αφορά 

την υγιεινή μας και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Εάν έχουνε πρόβλημα 

τα απορριμματοφόρα τότε το πρόβλημα 

εστιάζεται στα δημοτικά διαμερίσματα και 

προς θεού όχι στην Θέρμη. Μας λείπουν 

άτομα για αποκομιδή και καθαριότητα 

των δρόμων; υπάρχουν εύκολες λύσεις. 

Κόψτε προσωπικό  π.χ. από  το Πλαγιάρι 

την Περιστερά την Σουρωτή αλλά όχι 

από τη Θέρμη.

Πολλοί και μάλιστα ημέτεροι θα ισχυρι-

σθούν ότι ο κεντρικός δήμος δεν γνωρίζει 

τα επί μέρους προβλήματα των Δημοτικών 

Διαμερισμάτων και ότι αυτό οφείλεται 

στην αδράνεια των τοπικών αρχόντων. 

Επίσης ότι αρκετά από τα προαναφερό-

μενα αφορούν και άλλες δημόσιες αρχές 

που παρόλο τις ενοχλήσεις από τον δήμο 

μας αργούν να ενεργοποιηθούν. 

Ισχυρισμοί όμως που καταρρίπτονται αμέ-

σως με λογική σκέψη και ανοιχτό μυαλό 

από αυτούς που θέλουν να βλέπουν και 

να ακούν. Υπάρχουν αντιδήμαρχοι που 

οφείλουν να γνωρίζουν να εισηγούνται 

και να πράττουν μαζί με τους τοπικούς 

Σύμβουλους σύμφωνα με τον τομέα τους; 

Και εάν ναι γιατί δεν το πράττουν; Μήπως 

γιατί έχουν αυτές τις εντολές; Μήπως 

γιατί είναι ανίκανοι; Και εάν είναι ανίκανοι 

ποιος τους τοποθέτησε; 

Σχετικά δε με τις άκαρπες προσπάθειες 

συνεννόησης με την κεντρική διοίκηση για 

θέματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων, 

θα σας οδηγούσαμε με ευχαρίστηση στην 

Θέρμη, όπου υπάρχει το πιο τρανταχτό 

παράδειγμα, του όπου θέλουμε βρίσκουμε 

τρόπους να το υλοποιήσουμε.

Τελειώνοντας δεν αναφέρουμε τίποτα για 

το μεγαλόπνοο έργο της γέφυρας που θα 

ενώνει το Πλαγιάρι με τον Τρίλοφο γιατί 

ήδη δόθηκε σε κυκλοφορία όπως άλλω-

στε είχαν υποσχεθεί πέρυσι τον Μάρτιο.

Το αδύναμο νομικό πλαίσιο και 
η αδυναμία του Δήμου να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις των καιρών και τις ανάγκες 
των δημοτών μας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Η δημοτική μας παράταξη, από τη 
θέση στην οποία την ανέδειξαν 
οι δημότες του δήμου μας στις 

εκλογές του 2019, αν και εμφανιζόταν 
για πρώτη φορά στα δημοτικά πράγματα, 
έχει την τιμή (και τη χαρά) να συμμε-
τέχει σε πολλές επιτροπές και φορείς 
του δήμου Θέρμης. Στα πλαίσια αυτής 
της δυνατότητας συμμετοχής της στα 
νομικά πρόσωπα, τους κοινωνικούς 
φορείς και τις υπηρεσίες του δήμου 
μας, οι εκπρόσωποι της παράταξής μας 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους και να ανταποκρίνονται σε αυτές, 
θέτοντας ως πρωταρχικό τους στόχο 
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των δημοτών μας (πρωτίστως) και των 
συμφερόντων του δήμου.
Μεταξύ αυτών των φορέων, υπηρεσιών 
και (κοινωνικής φύσης) νομικών προσώ-
πων είναι και το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του δήμου Θέρμης, στο οποίο, κατ’ επι-
λογή της παράταξής μας, ορίστηκε ως 
εκπρόσωπός της ο επικεφαλής αυτής, 
προκειμένου να αναδείξουμε το αυξη-
μένο ενδιαφέρον μας για τη λειτουργία 
του θεσμού. Εντός αυτών των πλαισίων, 
θεωρούμε ότι συμβάλλαμε σε σημαντικό 
βαθμό στην εύρυθμη λειτουργία του 
θεσμού με τη στάση μας και τις τοποθε-
τήσεις μας στα διοικητικά συμβούλια. 
Για παράδειγμα, χάρη στη δική μας πρό-
ταση αυξήθηκε ο αριθμός των μερίδων 
που λαμβάνει το ίδρυμα « Ευαγγελιστής 
Μάρκος » για τα όσα προσφέρει στην 
κοινωνία, μετά από επίσκεψη κοινωνικού/ 
ης λειτουργού επί τόπου και διαπίστωση 
της ανάγκης.
Την Τρίτη 3.5.2022 κατά τη διάρκεια δια-
νομής προϊόντων στους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, παρευρέθηκε 
και αντιπροσωπεία της δημοτικής μας 
παράταξης, προκειμένου να διαπιστώσει 
ιδίοις όμμασι τη διαδικασία αυτής της 
διανομής.
Σήμερα, με το σημείωμά μας αυτό θα 
θέλαμε να καταγράψουμε τις λίγες, είναι 
η αλήθεια, διαμαρτυρίες από ωφελού-
μενους του προγράμματος, οι οποίες 
κατά την άποψή μας είναι σοβαρές και 
θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη από 
το διοικητικό συμβούλιο του φορέα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με 
σοβαρότητα οι όποιες δυσλειτουργίες 
πιθανώς παρατηρούνται. Οφείλουμε, 
δε, να σημειώσουμε ότι το άρθρο μας 
αυτό δεν γράφεται με αντιπολιτευτική 
διάθεση, καθώς, πιστεύουμε ότι σε τόσο 
σοβαρά ζητήματα, που αφορούν στον 
ίδιο τον συνεκτικό ιστό της κοινωνίας 
μας, δεν χωρούν πολιτικές μικρότητες 
και αντιπαραθέσεις για το θεαθήναι.
Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε 
κάποια ειδικότερη επεξήγηση για την 
ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά στη 
χώρα μας εξ αιτίας της αύξησης των τιμών 
στην ενέργεια και σε μια σειρά καταναλω-
τικών προϊόντων πρώτης ανάγκης, αλλά 
και εξ αιτίας του πολέμου που ξεκίνησε 
πολύ κοντά στα σύνορα της χώρας μας, 
με την εισβολή της Ρωσίας στα Ουκρα-
νικά εδάφη. Είναι πράγματα γνωστά σε 
όλους μας. Η δραματική αυτή αύξηση 
των τιμών (ο πληθωρισμός αγγίζει ύψη 
ρεκόρ δεκαετιών στη χώρα μας, όπως 
και στον υπόλοιπο κόσμο) πλήττει πολύ 
περισσότερο, όπως είναι φυσικό, τις 
πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αυτές 
που είναι δικαιούχοι συμμετοχής στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο. Και μεταξύ των 
προϊόντων αυτών οι τιμές των οποίων 
έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, είναι τα κάθε 
είδους απορρυπαντικά, το χαρτί υγείας, 

το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο. Παρ’ όλα αυτά, 
την Τρίτη 3.5.2022 κανένα από αυτά τα 
προϊόντα δεν συμπεριλαμβάνονταν στο 
καλάθι που διανεμόταν στους δικαι-
ούχους. Και αν, μεν, για το ελαιόλαδο, 
σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε 
από τους υπεύθυνους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου υπάρχει καθυστέρηση 
από μέρους του προμηθευτή (αλήθεια 
γιατί δεν πιέζεται από τον δήμο να είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις του;), δεν γνω-
ρίζουμε, καν, εάν έχει γίνει κάποια στιγμή 
διανομή ηλιέλαιου. Σε ό,τι, δε, αφορά στα 
απορρυπαντικά κάθε φύσης (ενδυμάτων, 
πιάτων, καθαρισμού σπιτιού κλπ.) και στο 
χαρτί υγείας η τελευταία διανομή έγινε 
τον μήνα Οκτώβριο του 2021 !!! Έκτοτε, 
με τις τιμές να τραβούν την ανηφόρα δεν 
έχει γίνει καμία απολύτως διανομή αυτών 
των ειδών, επειδή δεν έχει υπογραφεί 
σύμβαση για την προμήθειά τους από 
τον δήμο μας, εξ αιτίας μιας αντιδικίας 
που έχει ξεσπάσει μεταξύ των εταιρειών 
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Μια 
εταιρεία που συμμετείχε στον διαγω-
νισμό, αλλά για διάφορους λόγους δεν 
προτιμήθηκε έναντι μιας άλλης στην οποία 
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, έκανε 
ένσταση κατά της απόφασης κατακύρω-
σης και όλο αυτό το διάστημα, μέχρι να 
εκδικασθεί η διαφορά, ο Δήμος δεν έχει 
τη δυνατότητα να προμηθευτεί αυτά τα 
βασικά προϊόντα για να τα διαθέσει στους 
δικαιούχους του προγράμματος. Εδώ 
πρέπει να κατακρίνουμε την αδυναμία του 
νομικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες 
προμήθειες και τους διαγωνισμούς για 
δημόσια έργα (δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, 
το γεγονός ότι το σχετικό νομοθετικό 
πλαίσιο συνεπώς αλλάζει, προκειμένου 
να γίνει πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό 
και συνεχώς παρατηρούνται τα ίδια και 
τα ίδια προβλήματα : καθυστερήσεις 
υπογραφής συμβάσεων, επεκτάσεις συμ-
βάσεων, καθυστερήσεις στην παράδοση 
των έργων και των προμηθειών, αυξήσεις 
κοστολογίου κλπ.).
Αλλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση και ο 
ίδιος ο δήμος μας απέτυχε στη διαχείριση 
της κατάστασης, προκειμένου να ανακου-
φίσει τους συνδημότες μας. Γιατί επέτρε-
ψε στον προμηθευτή του ελαιόλαδου 
να καθυστερήσει στις παραδόσεις του; 
Δεν έπρεπε να τον πιέσει περισσότερο, 
με δεδομένο το πολύ υψηλό κόστος που 
πρέπει να καταβάλλουν οι δικαιούχοι των 
διανομών εάν το προμηθευτούν από το 
ελεύθερο εμπόριο; Από την άλλη, τόσες 
και τόσες απ’ ευθείας αναθέσεις προ-
μηθειών έχουν γίνει στον δήμο μας. Για 
ποιον λόγο δεν έγινε μία ακόμη σε απορ-
ρυπαντικά κάθε είδους και χαρτί υγείας, 
ούτως ώστε να ανακουφιστεί ένα σημα-
ντικότατο ζήτημα που αντιμετωπίζουν 
πολλοί συνδημότες μας; Πιστεύει κανείς 
από εσάς ότι θα βρίσκονταν έστω και ένας 
δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας που 
θα καταψήφιζε μία τέτοια εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο; Σας διαβεβαιώ ότι 
δεν θα υπήρχε ούτε ένας. Εδώ, λοιπόν, 
έρχεται η αδυναμία και η ατολμία της 
διοίκησης του δήμου να δράσει γρήγορα 
και να επιλύσει ένα σημαντικό ζήτημα που 
αφορά σε εκατοντάδες συμπολίτες μας.
Εν κατακλείδι, καλό είναι να αποδίδουμε 
ευθύνες στο νομοθετικό πλαίσιο που 
πολλές φορές δημιουργεί προσκόμματα 
στην εύρυθμη λειτουργία του δήμου μας, 
αλλά, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει και 
η διοίκηση του δήμου να επιδεικνύει πιο 
γρήγορα αντανακλαστικά για την αντι-
μετώπιση απλών ζητημάτων, που, όμως, 
απασχολούν εκατοντάδες συμπολίτες μας.
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Να καλυφθούν άμεσα 
οι κενές θέσεις στο Κέντρο 
Υγείας Θέρμης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό 
Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής του 
ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης σχετικά με 

τα προβλήματα λειτουργίας του Κέντρου 
Υγείας Θέρμης στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 
Αναλυτικά, στην Επίκαιρη Ερώτηση, επι-
σημαίνονται τα εξής: 
«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα 
μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Ωστόσο, εδώ και πολλά χρόνια «νοσεί» 
καθώς απαξιώνεται από τη διαχρονικά 
ακολουθούμενη πολιτική όλων των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων, όπως και της 
σημερινής της ΝΔ. Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα του Κέντρου Υγείας Θέρμης 
το οποίο ανήκει στην 4η Υ.ΠΕ.
Το Κ.Υ. εξυπηρετεί την περιοχή της Θέρμης 
(με πληθυσμό πάνω από 65.000 κατοίκους), 
καθώς και άλλους όμορους δήμους όπως 
της Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη ακόμα 
και της Π.Ε. Χαλκιδικής. Επιπλέον, στην 
ευθύνη του έχει το Περιφερειακό Ιατρείο 
αεροδρομίου «Μακεδονία», Κάτω Σχολαρί-
ου, Τριλόφου, Καρδίας, Μεσημερίου, Βασι-
λικών, Λακκιάς, Περιστεράς, Λιβαδίου, 
Σουρωτής, Αγ.Αντωνίου, Μονοπήγαδου, 
Ταγαράδων και Νέου Ρυσίου.
Ο φόρτος από το διευρυμένο γεωγραφικό 
και πληθυσμιακό πεδίο ευθύνης του Κ.Υ. 
Θέρμης αποτυπώνεται καθημερινά και επί 
έξι μέρες εβδομαδιαίως από τον αρκετά 
μεγάλο όγκο εμβολιασμών που φθάνουν 
τους 460 (380 ενηλίκων και 80 παιδιών) 
και των 100 και πλέον διαγνωστικών τεστ 
για τον covid 19.
Το Κ.Υ. Θέρμης εδώ και χρόνια αντιμετω-
πίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό 
και εξοπλισμό. Οι κινητοποιήσεις των 
φορέων της περιοχής, με αφορμή την 
ανάγκη ενίσχυσης του εξαιτίας και της 
πανδημίας, υποχρέωσαν την κυβέρνηση 
να δώσει κάποιες λύσεις, οι οποίες όπως 
καταδείχθηκε από τις εξελίξεις ήταν προ-
σωρινές αφού:
• Η μοναδική μικροβιολόγος που είχε 

τοποθετηθεί στο Κ.Υ., μετακινήθηκε 
στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος της 
Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το 
Κ.Υ. να μείνει χωρίς την ειδικότητα 
αυτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
τη λειτουργία του εργαστηρίου και 
για τους ασθενείς.

• Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έληξε η 
τελευταία σύμβαση με εργολαβική 
εταιρεία και το Κ.Υ. παραμένει αφύ-
λακτο επί 24ωρου βάσεως με αποτέ-
λεσμα ήδη να υπάρχουν απόπειρες 
κλοπής στο χώρο του πάρκινγκ.

Παράλληλα, από το Κ.Υ. εξακολουθούν να 
λείπουν οι βασικές για την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας ειδικότητες γιατρών, 
όπως πνευμονολόγου, καρδιολόγου, 
οφθαλμίατρου, ορθοπεδικού, ακτινοδι-
αγνώστη, ψυχιάτρου. Επίσης, ο πρόσφα-
τος ορισμός επισκέπτη γυναικολόγου για 
μία φορά την εβδομάδα προφανώς δεν 
αντιμετωπίζει τις ανάγκες του γυναικείου 
πληθυσμού της περιοχής.
Από το μικροβιολογικό εργαστήριο λείπει 
ο ορμονικός αναλυτής εξαιρώντας μια 
σειρά από αιματολογικές εξετάσεις για την 
πραγματοποίηση των οποίων οι ασθενείς 
οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, 
από το Κ.Υ. και το ακτινολογικό εργαστήριο 
λείπουν ο ψηφιακός μαστογράφος και το 
μηχάνημα πανοραμικών ακτινογραφιών.
Όλες οι παραπάνω ελλείψεις δεν συνη-
γορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ. 
και πόσο μάλλον του ιατρείου postCovid 

19 που ήδη έχει ξεκινήσει την λειτουργία 
του και δέχεται πρώην ασθενείς covid ανά 
15θήμερο, σε αντίθεση με την πλειοψηφία 
των 21 Κ.Υ. της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας που έχουν προγραμματιστεί 
να εξυπηρετούν πρώην ασθενείς covid 
ανά εβδομάδα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου 
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την  παν-
δημία και την προστασία του λαού από 
τις ολέθριες συνέπειες της, είναι και οι 
χειρισμοί της σχετικά με την σύσταση του 
Ιατρείου covid στο Κ.Υ. Θέρμης.
Ενώ εξαγγέλθηκε η δημιουργία του, η 
εγκατάσταση του ιατρείου επιλέχθηκε να 
γίνει ακριβώς δίπλα στο χώρο όπου πραγ-
ματοποιούνται οι εμβολιασμοί κατά του 
κορονοϊού και με κοινή είσοδο και κοινό 
χώρο αναμονής ασθενών Covid μαζί με 
άλλους ασθενείς. Έπειτα από τις έντονες 
αντιδράσεις του υγειονομικού προσω-
πικού του Κ.Υ., επιλέχθηκε  η πρόσβαση 
των ασθενών στο ιατρείο να γίνεται από 
εξωτερική θύρα που θα δημιουργούνταν 
μετά από σχετική τεχνική παρέμβαση. 
Όμως, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση, 
η έναρξη του Ιατρείου covid ματαιώθηκε 
με ό,τι αυτό σημαίνει  για τους ασθενείς με 
covid ή για τα ύποπτα κρούσματα που τους 
εξυπηρετεί η έγκαιρη μετακίνηση στο Κ.Υ. 
Θέρμης, παρά στα απομακρυσμένα από 
τον τόπο κατοικίας τους εφημερεύοντα 
νοσοκομεία.
Επίσης, κρίνεται απαραίτητη και η αύξη-
ση του προσωπικού καθαριότητας για 
παροχή υπηρεσιών καθ’ όλη την διάρκεια 
της ημέρας και όχι μόνο κατά τις πρώτες 
πρωινές ώρες όπως συμβαίνει μέχρι αυτή 
την στιγμή, με δεδομένο τον μεγάλο όγκο 
επισκεψιμότητας του Κ.Υ. λόγω των εμβο-
λιασμών και των διαγνωστικών εξετάσε-
ων για τον Covid 19.  Όπως επίσης και η 
περαιτέρω ενίσχυση της γραμματειακής 
και της τεχνικής υποστήριξης.
Παρ’ όλο που το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ελλάδας έχει αναδείξει  τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει το ΚΥ Θέρμης με 
πολλαπλές παρεμβάσεις και στη Βουλή 
( 2108/22.11.2019, 3502/22.01.2020, 
3275/07.07.2021 και 848/3.11.2021) αυτές 
παραμένουν αναπάντητες και τα προβλή-
ματα λειτουργίας του Κ.Υ. οξύνονται. 
 Ερωτάται ο κ. Υπουργός, σε ποια άμεσα 
μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση για:
- Την κάλυψη του Κ.Υ. Θέρμης με το απα-
ραίτητο μόνιμο προσωπικό όλων των 
ειδικοτήτων (υγειονομικό, φύλαξης, καθα-
ριότητας, γραμματειακής και τεχνικής 
υποστήριξης κλπ) ώστε να εξυπηρετούνται 
οι ανάγκες των κατοίκων των περιοχών 
που καλύπτει.
• Τη χρηματοδότηση του Κ.Υ. Θέρμης, 

από τον κρατικό προϋπολογισμό 
για την αγορά του απαραίτητου 
εξοπλισμού.

• Τη τακτική λειτουργία του ιατρείου 
postcovid σύμφωνα με τις αυξημένες 
ανάγκες του Κ.Υ. θέρμης.

• Τη δημιουργία του ιατρείου covid και 
για την άρτια από πλευράς στελέχω-
σης και υποδομών λειτουργία του, 
σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες 
του Κ.Υ. θέρμης.

• Την άμεση ενίσχυση του μικροβι-
ολογικού εργαστηρίου του Κ.Υ. με 
μικροβιολόγο και όλο τον απαραί-
τητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 
προκειμένου αυτό να λειτουργήσει».

Άμεση λύση απαιτούν 
κάτοικοι για τα προβλήματα
στον Τρίλοφο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Οξυμένα προβλήματα υποδομών 
και καθημερινότητας αντιμετω-
πίζουν οι κάτοικοι στη Δημοτική 

Κοινότητα του Τριλόφου.. Συγκεκριμένα:
1) Το μεγάλο πρόβλημα με τις κλοπές 
σε σπίτια και επιχειρήσεις έχει πάρει 
μεγάλες διαστάσεις. Ο κόσμος βρίσκεται 
σε ανασφάλεια και αναστάτωση. Η αστυ-
νομία αδυνατεί να προσφέρει ασφάλεια 
στους δημότες. Ή κυβέρνηση πλέον έχει 
δώσει άλλη κατεύθυνσή στην αστυνομία 
όπως είναι αυτός  του να εμποδίζει και 
να τρομοκρατεί τις διεκδικήσεις για 
τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων 
και. τις νεολαίας. Η διοίκηση του δήμου 
πρέπει να διεκδικήσει και να απαιτήσει 
λύση στο πρόβλημα από την κυβέρνηση.
2) Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικα-
σίες του έργου που προέκυψε από την 
πλημμύρα στην οδό Περικλεούς .Να 
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την 
κατασκευή της περιβόητης γέφυρας η 
οποία ενώνει τις ποιο μεγάλες σε πλη-
θυσμό κοινότητες του Δήμου Τρίλοφο 
και Πλαγιάρι.
3) Να καθαριστούν άμεσα τα χόρτα τα 
οποία έχουν υπερβεί το ένα μέτρο ύψος 
σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους 
,από την είσοδο στη κοινότητα, στον 
Άγιο Αθανάσιο, στην οδό προφήτη Ηλία, 
στα Πλατανάκια και αλλού.
4) Να τελειώνουμε με την πιστοποίηση 
των παιδικών χαρών. Ένα πρόβλημα που 
ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 
2015 διαιωνίζεται ακόμη .Έλεος ποια 
να διαμορφωθούν οι χώροι κατάλληλα, 

να αντικατασταθούν τα φθαρμένα κ 
επικίνδυνα για τα παιδιά παιγνίδια, να 
ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ οι παιδικές χαρές.
5) Να γίνεται ποιο ταχτικά η επίσκεψη 
της υπηρεσίας καθαριότητας και να 
αδιάζοντε και να καθαρίζονται οι κάδοι. 
Να  αντικατασταθούν φθαρμένοι κάδοι 
και να τοποθετηθούν νέοι. Να σταμα-
τήσει το απαράδεκτο φαινόμενο με τα 
σκουπίδια έξω από τους κάδους. Να 
καθαρίζονται ταχτικά.
6) Να γίνει έλεγχος άμεσα του οδικού 
δικτύου εντός και εκτός του οικισμού, να 
κλείσουν οι γούβες ,να γίνουν ασφαλτο-
στρώσεις και να τοποθετηθούν σημάν-
σεις όπου χρειάζεται. πχ είσοδος-έξοδος 
στη κοινότητα.
7) Έλεγχος συντήρηση του ηλεκτρο-
φωτισμού, για να γίνεται με ασφάλεια 
η κυκλοφορία και η μετακίνηση των 
κατοίκων τις βραδυνές ώρες.
8) Να προχωρήσουν τα εγκεκριμένα 
έργα επί σειρά ετών σχολείο και γυμνα-
στήριο στο Τρίλοφο.
9) Ένα μέρος από το καθαρό χρηματικό 
υπόλοιπο του δήμου Θέρμης το οποίο 
φτάνει τα 14.000.000.ευρω πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τα αναγκαία έργα 
στη δημοτική κοινότητα του Τριλόφου 
αλλά και σε όλες τις άλλες  δημοτικές 
κοινότητες του Δήμου οι οποίες έχουν 
υποβαθμιστεί  από τις πολιτικές της 
ίδιας της διοίκησης του δήμου και της 
κυβέρνησης.
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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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ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εγγραφές για το πρόγραμμα 
καλοκαιρινής φύλαξης παιδιών 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν 
εργαζόμενες μητέρες που είναι κάτοικοι 
του δήμου Θέρμης ή απασχολούνται 

αποδεδειγμένα σε Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται εντός του δήμου. Εξυ-
πηρετούνται κατά προτεραιότητα εργαζόμενες 
μητέρες μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογε-
νειών και στη συνέχεια γονείς που εργάζονται 
και οι δύο. Οι αιτήσεις άνεργων μητέρων που 
διαμένουν στο δήμο Θέρμης, θα καλυφθούν 
εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων φιλο-
ξενίας στις δομές του Προγράμματος μετά την 
κάλυψή τους ως ανωτέρω. Αιτήσεις γονέων 
από όμορους δήμους θα καλυφθούν μόνο στην 
περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων 
φιλοξενίας στις δομές και εφόσον έχουν καλυ-
φθεί οι προαναφερόμενες περιπτώσεις γονέων 
του δήμου Θέρμης. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί θέση συμμετοχής 
στο πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνει η αίτηση 
όσο το δυνατόν συντομότερα, δεδομένου ότι 
εκτός των ειδικών κατηγοριών (μονογονεϊκές και 
πολύτεκνες οικογένειες), θα τηρηθεί πρωτόκολλο 

εισερχομένων αιτήσεων έως την κάλυψη των 
προς διάθεση θέσεων ανά σχολείο. 
Στο πλαίσιο των νέων Πρωτοκόλλων COVID-
19 (σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου 
Παιδείας 48804/ΓΔ4/29-04-22) που ισχύουν 
στην εκπαίδευση, διατηρείται η υποχρεωτική 
χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, καθώς και η χρήση 
αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός χώρων, ο 
σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξο-
πλισμού, τα ξεχωριστά διαλείμματα και άλλα. 
Το κόστος συμμετοχής των παιδιών παραμένει 
στα περυσινά επίπεδα: για ένα παιδί δώδεκα 
(12,00) ευρώ την εβδομάδα. Για δύο και περισ-
σότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας που συμμε-
τέχουν στο Πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής 
είναι οκτώ (8,00) ευρώ ανά παιδί την εβδομάδα. 
Κατά τη διάρκεια του καθημερινού προγράμ-
ματος τα παιδιά τρώνε πρωινό 09:00-09:30 και 
μεσημεριανό 13:30-14:00. Στα σχολεία υπάρχουν 
ψυγεία για την συντήρηση των γευμάτων και 
των ροφημάτων (νερό, χυμός). Ειδικά για τα 

τρόφιμα που προσκομίζουν τα παιδιά να σημειωθεί ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα να προσφέρεται ζεστό φαγητό. 
Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της εποχής συστήνουμε 
τα παιδιά να βάζουν αντηλιακό, καπέλα και να φοράνε 
ανοιχτόχρωμα ρούχα. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από Τετάρτη 25 Μαΐου, γίνονται 
δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και 
ικανοποιούνται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις 
φιλοξενίας. 
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
μορφή και θα είναι διαθέσιμη από τις 25 Μαΐου στο site 
του Ν.Π.Δ.Δ.  HYPERLINK «http://www.socialthermi.gov.
gr/» \n _blankwww.socialthermi.gov.gr. Η αίτηση θεωρείται 
αποδεκτή ΜΟΝΟ εφόσον λάβετε απαντητικό e-mail από 
την υπηρεσία και ΜΟΝΟ τότε πρέπει να προχωρήσετε 
σε κατάθεση του ποσού στην τράπεζα. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των 
παιδιών είναι τα ακόλουθα: Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης, βεβαίωση εργασίας της μητέρας ή κάρτα 
ανεργίας της μητέρας σε ισχύ, πρόσφατος λογαρια-
σμός ΔΕΚΟ  ή Έντυπο Ε1 (3η σελίδα) της φορολογικής 
δήλωσης για την απόδειξη τόπου κατοικίας, πρόσφατη 
ιατρική βεβαίωση (όχι προγενέστερη του Σεπτέμβρη 
2021), υπογεγραμμένη από παιδίατρο που να αναφέρει 
ότι το παιδί είναι υγιές και επιτρέπεται να συμμετέχει σε 
αθλητικές δραστηριότητες ή πρόσφατο Δελτίο Υγείας, 
υπεύθυνη δήλωση των εχόντων τη γονική μέριμνα για τη 
συγκατάθεσή τους στην παραλαβή του παιδιού/παιδιών 
από τρίτο πρόσωπο (εκτός από τους γονείς), αποδεικτικό 
κατάθεσης στην Τράπεζα. Όλα τα προαναφερόμενα πρέπει 
να τα προσκομίσει ο γονέας στο Σχολείο που θα επιλέξει, 
κατά την 1η ημέρα παρακολούθησης του προγράμματος. 
Ο τρόπος πληρωμής γίνεται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης: 
Α) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΙΒΑΝ: GR 2801722670005267071613962) ή  
Β) ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΒΑΝ: GR 9301608750000000084912719)  
Ως καταθέτης θα αναγράφεται το όνομα του γονέα στο 
όνομα του οποίου έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση 
και αιτιολογία «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ 2022 και (ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ)». Το αποδεικτικό κατάθεσης θα προσκομίζεται 
μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς η συμμετοχή 
κατοχυρώνεται με την εξόφληση. Για οποιαδήποτε επι-
πλέον πληροφορία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να  επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 23923 30213 – 214. 

Τα «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου 

Θέρμης ξεκινάνε τη λειτουργία του προγράμματος Καλοκαιρινής Φύλαξης Παιδιών 

έτους 2022. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στους χώρους του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Θέρμης (Μανδρίτσα 2) και στο κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου 

Βασιλικών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Το πρόγραμμα θα έχει 

διάρκεια από 20.06.2022 έως 29.07.2022 στα Βασιλικά και έως 19/08/2022 στη Θέρμη με 

ωράριο λειτουργίας 07:30-15:30, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ώρα προσέλευσης από 

τις 07:30 έως τις 09:00, με δυνατότητα πρώτης αποχώρησης στις 13:30. Ειδικότερα, για το 

μήνα Αύγουστο, τα παιδιά από τα Βασιλικά θα μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα 

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης. 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια από 20.06.2022 έως 29.07.2022 στα Βασιλικά και έως 19/08/2022 στη Θέρμη

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στους χώρους του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Θέρμης και στο κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού 

Σχολείου Βασιλικών.


