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• ΣΕΛ. 04-05

Συμπλήρωσε είκοσι τρία χρόνια επίσημης λειτουργίας το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης, παρέχοντας 
μουσικές σπουδές υψηλού επιπέδου σε χιλιάδες παιδιά του δήμου αλλά και της ανατολικής 

Θεσσαλονίκης γενικότερα. Ετησίως φοιτούν στο ωδείο περίπου εξακόσιοι σπουδαστές κατακτώντας 
εκτός από την μουσική παιδεία και σημαντικές διακρίσεις.

23 χρόνια ζωής για το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης

ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΛΑΚΚΙΑ
STOP από το υπουργείο 
Ενέργειας στις δύο μονάδες 
βιομάζας

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Συνεργασία δήμου Θέρμης
και Fraport Greece

Στο σχολείο
μετ’ εμποδίων

Να λυθούν άμεσα τα προβλήματα τα 
οποία δημιουργήθηκαν στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς με τη μεταφορά 
μαθητών σε ορισμένα σχολεία του δή-
μου Θέρμης ζητά επιτακτικά από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
την κυβέρνηση η διοίκηση του δήμου. 
Τα προβλήματα προκλήθηκαν εξ αιτίας 
απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας να καταργήσει κάποια από 
τα περσινά μαθητικά δρομολόγια και 

να τα αντικαταστήσει με τη χορήγηση 

ειδικού μαθητικού δελτίου πολλαπλών 

διαδρομών προκειμένου οι μαθητές να 

εξυπηρετούνται δωρεάν με την αστική 

συγκοινωνία. Όμως τα λεωφορεία του 

ΟΑΣΘ δεν επαρκούν. Επιπλέον, εμπόδια 

θέτει και η Κοινή Υπουργική Απόφαση η 

οποία ρυθμίζει το θέμα της μεταφοράς 

των μαθητών και για την οποία ο δήμος 

Θέρμης ζητά να υπάρξουν αλλαγές.
• ΣΕΛ. 15

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Κατασκευή τριών 
σχολείων μέσω ΣΔΙΤ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Λύση εδώ και τώρα απαιτεί ο δήμος Θέρμης

• ΣΕΛ.17

• ΣΕΛ. 11

• ΣΕΛ. 14

Την κατασκευή τριών νέων σχολικών 
κτηρίων σκοπεύει να προωθήσει η 

διοίκηση του δήμου Θέρμης, μέσω του 
προγράμματος Σύμπραξης Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Πρόκειται για το 
λύκειο Μίκρας, στην περιοχή «Βλάχος», 
μεταξύ Τριλόφου και Πλαγιαρίου, για 
το 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης και για το 2ο 
δημοτικό σχολείο Πλαγιαρίου.

Σε υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία 
Fraport Greece η οποία διαχειρίζεται 

το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προχώρησε 
ο δήμος Θέρμης. Η συνεργασία αφορά 
τη διαχείριση των απορριμμάτων του 
αεροδρομίου.



Τι έγραψε ο τύποςΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 4
2

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Ιδιοκτήτης: Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Site: www.deppath.gr

Υπεύθυνος εκδότης: Παπαδάκη Αθηνά
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή:
Αθηνά Παπαδάκη, Νίκος Λαγός, Άννα Μίχου, 

Ανέστης Κεφαλάς,  Δημήτρης Σφονδύλας, Άννα Βίγκα, 
Μόσχος (Μάκης) Βοϊτσίδης, Aπόστολος Γιαννακούλας, 

Ανδρέας Πλουμής και Αχιλλέας Μεταλούλης.

Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: SHOT ADVERTISING Α.Ε.

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΡΕΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΡΑΙΔΕΣΤΟ

Ο καιρός αρχίζει και γίνεται φθινοπωρινός και δεί-
χνει να μην αστειεύεται, όπως φάνηκε στην περί-
πτωση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου οι δρόμοι 
στον Εύοσμο μετατράπηκαν σε ποτάμια από τη 
σφοδρή νεροποντή της περασμένης Τετάρτης. 
Γι’ αυτόν τον λόγο στον δήμο Θέρμης έχουν ξεκι-
νήσει τις τελευταίες ημέρες εργασίες καθαρισμού 
από τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης και 
Αυτεπιστασίας του δήμου στο κομμάτι του ρέματος 
που ξεκινάει από τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ραι-
δεστού και εκτείνεται μέχρι και χίλια μέτρα πάνω 
από τη Δημοτική Κοινότητα των Ταγαράδων. 
Στόχος δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μεγα-
λύτερης ασφάλειας για τους πολίτες καθημερινά 
και κυρίως κατά την περίοδο των έντονων βροχο-
πτώσεων. 
Στο ρέμα από Νέα Ραιδεστό έως Ταγαράδες εντο-
πίστηκαν και απομακρύνθηκαν φερτά υλικά και 
σκουπίδια, ενώ όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος 
Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Μουστάκας, η δη-
μοτική αρχή προχωρά έγκαιρα στον καθαρισμό 
των ρεμάτων, όπως κάθε χρόνο, προκειμένου να 
μειωθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και 
των πλημμυρικών φαινομένων που αυτή εντείνει. 
«Οι ενέργειές μας στοχεύουν στην προστασία των 
συνδημοτών μας και των περιουσιών τους, πά-
ντα με σεβασμό στη χλωρίδα και την πανίδα που 
αποτελούν πλούσιο οικοσύστημα. Οι εργασίες θα 
συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές που κρίνεται απα-
ραίτητο», αναφέρει χαρακτηριστικά. 



Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτι-
σμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης 

(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) έπειτα από την έκδοση της πρόσκλη-
σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 
έτους 2017 –2018, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργί-
ας των «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ.Δ.Α.Π.)» τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017. 
Τα «ΚΔΑΠ» θα λειτουργήσουν στις πιστοποιημένες δο-
μές και συγκεκριμένα στους παρακάτω χώρους:
- Στο Κ.Π. Τριαδίου, δυναμικότητας 64 παιδιών, τηλ.: 
2310-467609,
- Στο Κ.Π. Τριλόφου, δυναμικότητας 48 παιδιών, τηλ.: 
23920-64360,
- Στο Κ.Π. Ν. Ραιδεστού, δυναμικότητας 90 παιδιών, 
τηλ.: 2310-465607 και
- Στο Κ.Π. Ν. Ρύσιου, δυναμικότητας 40 παιδιών, τηλ.: 
23920-71373. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες ή και σε άτομα 
(γυναίκες και άνδρες) στους οποίους έχει παραχωρη-
θεί η επιμέλεια των παιδιών ή βρίσκονται σε χηρεία, 
οι οποίοι είναι εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι ή 
άνεργοι με δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή θέσεων δη-
μιουργικής απασχόλησης παιδιών, ηλικίας από 5 έως 
12 ετών, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή των 
ωφελούμενων στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτι-
κών υπηρεσιών.
Η λειτουργία των «ΚΔΑΠ» περιλαμβάνει οργανωμένες 
δραστηριότητες, βάση εβδομαδιαίου προγράμματος, 
όπως  χορό, εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι, μαθήματα κι-
νηματογράφου, μουσικοκινητική αγωγή, σκάκι, αθλητι-
κές δραστηριότητες, παιδική λογοτεχνία.

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου 
Θέρμης «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας και 
Προσχολικής Αγωγής» ανακοινώνει την έναρξη λειτουρ-
γίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περί-
οδο 2017–2018. Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενες 
μητέρες, αυτοαπασχολούμενες, ή άνεργες οι οποίες δια-
θέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ  σε ισχύ με παιδιά ηλικίας 
5 έως 12 ετών.
Στο νέο χειμερινό πρόγραμμα, εντάσσονται οργανωμέ-
νες ομάδες δραστηριοτήτων βάσει  εβδομαδιαίου προ-
γράμματος, όπως μουσική και μουσικο-κινητική αγωγή, 
παιδική λογοτεχνία, εικαστικές δράσεις με ζωγραφική, 

χειροτεχνίες, κατασκευές με πηλό κ.α., θεατρικό παι-
χνίδι και κουκλοθέατρο, μαθήματα κινηματογράφου, 
αθλητικές δραστηριότητες όπως ενόργανη γυμναστική, 
πινγκ πονγκ, pilates, ξένες γλώσσες και πληροφορική. 
Για πρώτη φορά φέτος εισάγονται αθλήματα στίβου και 
εκπαιδευτική ρομποτική.
Κατά τη διάρκεια του έτους τα παιδιά θα έχουν τη δυνα-
τότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες 
και εκτός των δομών, όπως συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 
εργαστήρια στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, επισκέψεις στα 
μουσεία της πόλης, επισκέψεις στο Δημοτικό Ωδείο, κα-
θώς και σε μια πληθώρα δράσεων που σύντομα θα ανα-
κοινωθούν.
Το πρόγραμμα καταρτίστηκε ώστε να είναι ευέλικτο και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των 
παιδιών, προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί 
να επιλέξει την ομάδα των δραστηριοτήτων που επιθυ-
μεί.
Τηλέφωνα επικοινωνίας του κάθε υπεύθυνου/ης παιδα-
γωγού ανά δομή ΚΔΑΠ:
• ΚΔΑΠ Θέρμης, Αγτζίδου Αναστασία, τηλ: 2310 
460296, 2ο Δημ. Σχολείο, Μανδρίτσα 2
• ΚΔΑΠ Τριλόφου, Μουρατίδου Αλεξάνδρα, τηλ: 23920 
66084, 2ο Δημ. Σχολείο Τριλόφου
• ΚΔΑΠ Ν. Ρυσίου,  Γκοστίλη Λίνα, τηλ: 23920 73557, 
Δημ. Σχολείο Ν. Ρυσίου
• ΚΔΑΠ Βασιλικών, Λεμονάκη Ελένη, τηλ: 23960 23713
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Για μια ακόμη χρονιά τον μήνα 
Οκτώβριο, θα διεξαχθεί η καμπάνια 

ΖΟΟΜ- Παιδιά σε κίνηση, στο πλαίσιο 
του έργου EYD2015 – Το μέλλον που 
θέλουμε- Τοπική Αυτοδιοίκηση για 
την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στόχος της κα-
μπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση των 
μικρών παιδιών, αλλά και των γονιών 
τους, στην κλιματική αλλαγή και ειδι-
κότερα στη βιώσιμη κινητικότητα.
Ειδικότερα, από το δήμο Θέρμης έχουν 
δηλώσει συμμετοχή στην καμπάνια τα 
ΚΔΑΠ Θέρμης, Βασιλικών, Τριλόφου 
και Νέου Ρυσίου, καθώς και οι παιδι-
κοί σταθμοί Καρδίας και Βασιλικών. 
Σύμφωνα τις σχετικές δηλώσεις συμμε-
τοχής στο πρόγραμμα, αναμένεται να 
πάρουν μέρος σε αυτό περίπου εκατόν 
δέκα παιδιά του δήμου Θέρμης, τα 
οποία θα κληθούν να συλλέξουν πράσινες πατούσες, 
για κάθε δρομολόγιο που θα κάνουν με τα πόδια, επί 
μία εβδομάδα μαζί με τους γονείς τους, αφήνοντας το 
αυτοκίνητο στο σπίτι. Συνολικά δε στη συγκεκριμένη 
καμπάνια θα συμμετέχουν πάνω από 500 παιδιά από 

19 Παιδικούς Σταθμούς των δήμων Θερμαϊκού, Θέρ-

μης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη 

και από τα  4 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, του 

δήμου Θέρμης.

Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε ατομικές και ομαδικές 

δραστηριότητες που θα οργανώσουν 

οι ίδιοι οι παιδαγωγοί τους, με θέμα 

την κλιματική αλλαγή, τις απειλές του 

περιβάλλοντος και την φιλική προς το 

περιβάλλον μετακίνηση. Μέσα από 

μία σειρά εκπαιδευτικών μεθόδων που 

επιλέγει ο ίδιος ο δάσκαλος, όπως 

ζωγραφική, χειροτεχνία, θέατρο και 

παραμύθια, μαθαίνουν για τις επιπτώ-

σεις των καυσαερίων των αυτοκινήτων 

στο περιβάλλον και το κλίμα, για τη 

μετακίνηση παιδιών σε «υπερανάπτυ-

κτες» και αναπτυσσόμενες χώρες, για 

την απειλούμενη ζωή πολλών ζώων 

και την εξάρτηση και της ανθρώπινης 

ζωής, από το κλίμα.

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δρά-

σεων, τόσο οι πατούσες, όσο και οι δημιουργίες των 

παιδιών θα παραδοθούν σε εκπροσώπους του ΟΗΕ το 

Νοέμβριο του 2017, από στελέχη του Συντονιστή Εταί-

ρου του έργου, την Climate Alliance.

Συμμετοχή στην καμπάνια «ΖΟΟΜ CAMPAIGN»



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

23 χρόνια προάγει τη μουσική παιδεία
Είκοσι τρία χρόνια επίσημης λειτουργίας, 

εξακόσιοι σπουδαστές και εξήντα καθηγη-
τές κατ’ έτος, είναι τρεις αριθμοί οι οποίοι απο-
τυπώνουν με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο την 
τεράστια συμβολή του Δημοτικού Ωδείου Θέρ-
μης στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας 
στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης το οποίο στεγά-
ζεται στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου, 
ιδρύθηκε το 1994. Η ίδρυσή του αποτέλεσε 
τη συνέχεια μιας δεκαετούς προσπάθειας ανά-
πτυξης της καλλιτεχνικής παιδείας μέσα από τα 
τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου. Το ωδείο 
αποτελεί οργανισμό μουσικής εκπαίδευσης και 
δημιουργίας με εμβέλεια σε όλη την ανατολική 
Θεσσαλονίκη. 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για παροχή μου-
σικών σπουδών υψηλού επιπέδου σε όλους 
του κατοίκους του δήμου καθώς και των πέριξ 
περιοχών, το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης δίνει τη 
δυνατότητα στους νέους και τις νέες όλων των 
δημοτικών διαμερισμάτων να αναπτύξουν το 
ταλέντο τους, λειτουργώντας αποκεντρωμένα τμήματα μου-
σικής στα Κέντρα Πολιτισμού των δημοτικών διαμερισμάτων. 
Στη διάρκεια αυτών των 23 χρόνων το Δημοτικό Ωδείο απέ-
σπασε σημαντικές διακρίσεις. Το 2008 βραβεύτηκε από την 
Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής ως ο κα-
λύτερος θεσμός της περιφέρειας για το Διεθνές Φεστιβάλ 
Μουσικής και τον Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης «Συνθέρ-
μια». Παράλληλα τα σύνολα του ωδείου και οι σπουδαστές 
του έχουν αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και 
πανελλήνιους διαγωνισμούς. 

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης είναι μέλος της AEC (Ένωση 
Ευρωπαϊκών Μουσικών Ιδρυμάτων). Στο Ωδείο λειτουρ-
γούν ετησίως διάφορες σχολές, τμήματα αλλά και μουσικά 
σύνολα. Ειδικότερα, λειτουργούν οι σχολές: Ανώτερων Θε-
ωρητικών (αρμονία, ωδική αντίστιξη, φούγκα, ενοργάνωση, 
προετοιμασία υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα 
τμήματα Μουσικών Σπουδών των πανεπιστημίων), Εγχόρδων 
(βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο), Σύνθεσης, Πνευ-
στών (ξύλινων και χάλκινων, φλογέρα, φλάουτο, κλαρινέτο, 
σαξόφωνο κ.ά.), Κρουστών (κλασικά κρουστά), Μονωδίας, 
Πιάνου, Νυκτών Οργάνων (κλασική κιθάρα), Βυζαντινής 
Μουσικής, Μοντέρνο Τμήμα (κιθάρα ηλεκτρική, ηλεκτρικό 
μπάσο, αρμόνιο, ντραμς, σύγχρονη φωνητική, έντεχνο τρα-
γούδι, ακορντεόν), Λαϊκών Οργάνων (μπουζούκι - τρίχορδο 
και τετράχορδο, μπαγλαμάς, τζουράς), Χορωδία (παιδική –
ενηλίκων), Μουσική Αγωγή για παιδιά 4-6 ετών και τρία ορ-
χηστρικά σύνολα.
Πρόκειται για την ορχήστρα νέων «CON FUOCO» η οποία 
απέσπασε Α’ βραβείο πανελλήνιου διαγωνισμού της ΧΟΝ, 
με ειδική διάκριση «εκτός συναγωνισμού» το 2006, καθώς 
και Α’ βραβείο «Gold Level» στην κατηγορία τζαζ ορχη-
στρών, στο διεθνή διαγωνισμό νεανικών ορχηστρών στην 
Πράγα το 2009. Λειτουργεί επίσης η Ορχήστρα Σαξοφώνων 
«KU KLUX SAX» και η Παιδική και Νεανική μικτή χορωδία. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στη διάρκεια αυτών των 23 χρόνων των Δημοτικό Ωδείο Θέρ-
μης έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδη-
λώσεις. Κάποιες απ’ αυτές αγκαλιάστηκαν από το κοινό και 
έχουν πλέον χαρακτήρα θεσμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται: 
το ετήσιο Φεστιβάλ Παιδικών και Νεανικών Χορωδιών, το 
οποίο πραγματοποιείται κάθε Μάιο, οι σπουδαστικές ανταλ-
λαγές μεταξύ των δημοτικών ωδείων, τα ρεσιτάλ νέων καλλι-
τεχνών και οι μηνιαίες συναυλίες σπουδαστών του ωδείου, οι 
εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό σε μεγάλες ευρωπα-
ϊκές πόλεις, τα σεμινάρια και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
οι κύκλοι συναυλιών «Μουσικές Τετάρτες» και «Ημέρες σύγ-
χρονης μουσικής», το διεθνές φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής 
και ο διαγωνισμός Σύνθεσης «Συνθέρμια». 
Παράλληλα, έργο του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης είναι και 
οι «Συλλεκτικές εκδόσεις του Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής 
«Συνθέρμια».

Η ΠΕΡΣΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι εγγεγραμμένοι 
σπουδαστές στο Δημοτικό Ωδείο καθώς και στα 
κέντρα πολιτισμού ανήλθαν σε 522. Το ωδείο εκ-
προσωπήθηκε στην ετήσια συνάντηση της Ένωσης 
Ευρωπαϊκών Μουσικών Ιδρυμάτων και Ακαδημι-
ών τον Νοέμβριο του 2016 στο Gothenburg της 
Σουηδίας και τον Σεπτέμβριο του 2017 στο Tbilisi, 
από την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ωδείου 
Ερατώ Αλακιοζίδου.
Σημαντικές ήταν οι παραγωγές και οι συνεργασίες 
των συνόλων του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης:
- Η Ορχήστρα Σαξοφώνων KuKluxSax, υπό την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεόφιλου Σωτηρι-
άδη, συμμετείχε στην επετειακή Συναυλία για τα 
δέκα χρόνια της ορχήστρας, με αφιέρωμα στον 
Μίμη Πλέσσα. Συμμετείχαν οι Θοδωρής Βουτσι-
κάκης και η Ναταλία Λαμπαδάκη. Επίσης έδωσε 
συναυλία σε συνεργασία με την ορχήστρα του 
Δημοτικού Ωδείου  Πτολεμαΐδας, στο πλαίσιο 

αφιερώματος στον Μίμη Πλέσσα, στο Φεστι-
βάλ Υψικάμινος στην Πτολεμαΐδα, τον Απρίλι-
ος 2017.
- Η Ορχήστρα Con Fuoco, υπό την καλλιτεχνι-
κή διεύθυνση του Γιάννη Πολυμενέρη, έδωσε 
συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης (Νοέμβριος 2016) με σολίστ την Ευανθία 
Ρεμπούτσικα και με τη συνεργασία της ορχή-
στρας του Μαντουλίδη και της χορωδίας «Με-
λισσάνθη» και την μαγευτική φωνή της Έλσας 
Μουρατίδου.
- Παράλληλα, στον ετήσιο προγραμματισμό 
των εκδηλώσεων του ωδείου πραγματοποιή-
θηκαν εκδηλώσεις των σπουδαστών και των 
συνόλων του ωδείου.
Την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά αποφοίτησαν 
από το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης οι σπουδα-
στές: Τυμπανίδου Αναστασία, Πετράκε Ιωάννα, 
Παραλαμπά Άρτεμις - Μαρία και Παυλίδου 
Ανδριάνα - Παρασκευή με πτυχία Αρμονίας 
στην τάξη της Ευαγγελίας Κατέλη.

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ιδιαιτέρως σημαντική στη μακρά πορεία του Δημοτικού Ωδεί-
ου Θέρμης είναι η συμβολή των διδασκόντων σους οποίους 
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Όπως επίσης και στους σπου-
δαστές οι οποίοι απέσπασαν βραβεία σε διαγωνισμούς κα-
θώς και στους αποφοίτους και στα σύνολα του ωδείου που 
συμμετείχαν σε σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές και πα-
ραστάσεις. Αναλυτικά:
- Η Τάξη Σαξοφώνων (με υπεύθυνο τον Θεόφιλο Σωτηριάδη) 
και μέλη ορχήστρας σαξοφώνων συμμετείχαν στον πανελλή-
νιο διαγωνισμό Σαξοφώνου ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη 
Λάρισα (8-10 Απριλίου 2017). Στο πλαίσιο αυτού του δια-
γωνισμού, βραβεία απέσπασαν οι σπουδαστές: Β’ Κατηγορία: 
Αριστείδης Πάντος 1ο βραβείο, Βελλίκη Ελένη Πανουσάλη 
2ο Βραβείο, Γ’ Κατηγορία: Κωστής Ρώσσος 1ο βραβείο, Δ’ 
Κατηγορία: Νίκος Καϊάφας 1ο βραβείο, Γιάννης Πάλλας 3ο 
βραβείο, Ε’ Κατηγορία: Αντώνης Φωτιάδης 2ο βραβείο. 

Από την παράσταση της ορχήστρας νέων «CON FUOCO», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
στη συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Από την παράσταση της ορχήστρας σαξοφώνων «KU KLUX SAX’, στην Πτολεμαΐδα. 
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- Τάξη Μονωδίας (με υπεύθυνη τη Θάλεια Μαυρίδου). Ο 
απόφοιτος της Τάξης Μονωδίας, Ανέστης Ιωαννίδης συμμε-
τείχε στις εξής παραστάσεις: Φεστιβάλ Όπερας Θεσσαλονίκης, 
Giacomo Puccini -Madama Butterfly, στο ρόλο Zio Bonzo, 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (σεζόν 2016-2017) 
Gioacchino Rossini, Κουρέας της Σεβίλλης, Don Basilio, Φε-
στιβάλ Μονής Λαζαριστών (Ιούλιος 2017) Ερωτόκριτος in 
blues, στον ρόλο του Ρήγα, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης (σεζόν 2017-2018) Wolfgang Amadeus Mozart «Μαγι-
κός Αυλός», Sarastro. 
Η Ελένη Δημοπούλου, σπουδάστρια της Γ’ Ανωτέρας στην 
Τάξη Μονωδίας συμμετείχε: στο Φεστιβάλ Όπερας Θεσσα-
λονίκης, Giacomo Puccini -Madama Butterfly, στο ρόλο της 
Kate Pinkerton, επίσης στο ίδιο Φεστιβάλ, στην παράσταση 
Giacomo Puccini -Suor Angelica, στο ρόλο μίας αδελφής. 
Επίσης, στο διεθνές φεστιβάλ Μουσικής και Τέχνης στην Επι-
σκοπή, με συμμετοχή στο έργο του Δημήτρη Μαραμή, Σκο-
τεινός Έρωτας, καθώς και στην περιοδεία του έργου του Δη-

μήτρη Μαραμή, Ερωτόκρικος in blues, στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της Αρετούσας.
Η Κική Τσαλίκη, σπουδάστρια στη Β’ Ανωτέρα στην Τάξη 
Μονωδίας συμμετείχε στο Φεστιβάλ Όπερας Θεσσαλονί-
κης, Giacomo Puccini -Suor Angelica, στο ρόλο της αδελφής 
Novicia, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (σεζόν 2016-
2017), Gioacchino Rossini -Κουρέας της Σεβίλλης, Ροζίνα, 
στο Θέατρο Κήπου, μουσικό παραμύθι -musical: «Ένα βήμα 
την φορά», στο ρόλο της Ζητιάνας, στο Θέατρο Αριστοτέλει-
ον, «Το δώρο της Παπλωματούς» στον ρόλο της Μοδίστρας. 
Ο Νίκος Κύρτσος, σπουδαστής στη Β’ Ανωτέρα στην Τάξη 
Μονωδίας, συμμετείχε στο Φεστιβάλ Όπερας Θεσσαλονί-
κης, Giacomo Puccini -Madama Butterfly, στον ρόλο του Il 
commissario imperiale, Elvis Presley, στη μουσική παράστα-
ση του French keys «Stars», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης, Wolfgang Amadeus Mozart: «Μαγικός Αυλός», 
Papageno, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Ερωτόκριτος 
in blues, στο ρόλο του Πολύδωρα.
Ο Θοδωρής Βουτσικάκης, σπουδαστής του ωδείου Θέρμης, 
συμμετείχε σε παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
-Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: «Ο Μπρεχτ και οι Μουσικοί 
του», στο Ηρώδειο, στην παράσταση «Ο Ντελικανής»,
στην παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο έργο του 
Δημήτρη Μαραμή Ερωτόκριτος, έχοντας τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο του Ερωτόκριτου. Επίσης συμμετείχε σε περιοδείες με 
τον Σταύρο Ξαρχάκο και με τον Μάριο Φραγκούλη καθώς 
και σε συναυλία του Χρήστου Λεοντή.
Από την Τάξη Κιθάρας (με υπεύθυνο τον Φώτη Μπαξέ), ο 
σπουδαστής Βαγγέλης Σιδερίδης, πήρε έπαινο στο 4ο Φεστι-
βάλ Κιθάρας της τάξης.
Από την Τάξη Πιάνου (με υπεύθυνη την Ερατώ Αλακιοζίδου) 
η απόφοιτος Ηρώ Μενέγου συμμετείχε σε παραστάσεις του 
ΚΘΒΕ «Μάνα Κουράγιο» για όλη τη χειμερινή σαιζόν 2016-
2017, σε συναυλίες με το σύνολο Bouche Fermee στο Βαφο-
πούλειο, σε συναυλία σύγχρονης μουσικής στο 13ο επετεια-
κό Sofar Sounds, στο «Αυγό του Μουσικού Χωριού» και στο 
φεστιβάλ της Μονής Πάου.
Η επίσης απόφοιτος Μαρία Σκανδαλίδου συμμετείχε στην 
παράσταση «Ματωμένος Γάμος» και σε συναυλίες στο Πανε-

πιστήμιο Μακεδονίας. 
Το δικό της αποτύπωμα στο έργο του Δημοτικού Ωδείου έχει 
αφήσει η Τζίνα Γεωργιάδου για τις παραγωγές των ντοκιμα-
ντέρ Beatbox και Winds - N. Δημηνάκης και Εκπαιδευτικό 
Παραμύθι της Ιουλίτας Ηλιοπούλου σε μουσική Γιώργου 
Κουρουπού, τα  οποία γυρίστηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Θερινής Ακαδημίας Synthermia plus.

Μαθητές που έχουν βραβευτεί από την Τάξη Σαξοφώνων του 
Θεόφιλου Σωτηριάδη.

Καλωσορίζω όλους του μικρούς και μεγάλους σπουδα-
στές στο Δημοτικό Ωδείο Θέρμης για το ακαδημαϊκό έτος 

2017-2018. Το Δημοτικό Ωδείο αποτελεί σημείο αναφοράς 
όχι μόνο για τον Δήμο Θέρμης και την ευρύτερη ανατολική 
Θεσσαλονίκη, αλλά και για όλη την Ελλάδα τόσο σε καλλιτε-
χνικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
Με 23 χρόνια συνεχόμενης ενεργής παρουσίας από την επί-
σημη ίδρυση και αναγνώρισή του από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού (έτος ίδρυσης 1994), στεγάζεται στο κτίριο του Πολιτι-
στικού Κέντρου Θέρμης και προσφέρει απλόχερα μουσικές 
εμπειρίες σε νέους και νέες που αγαπούν την μουσική.
Οι απόφοιτοί του συνεχίζουν επάξια τις σπουδές τους στο 
εξωτερικό ή θριαμβεύουν ως ενεργοί καλλιτέχνες συμμετέχο-
ντας σε παραστάσεις και παραγωγές στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για παροχή μουσικών σπουδών 
υψηλού επιπέδου σε όλους του κατοίκους του δήμου, το Δη-
μοτικό Ωδείο Θέρμης δίνει τη δυνατότητα στους νέους και τις 
νέες όλων των Δημοτικών διαμερισμάτων να αναπτύξουν το 
ταλέντο τους, λειτουργώντας αποκεντρωμένα τμήματα μου-
σικής στα Κέντρα Πολιτισμού του δήμου. Στο δυναμικό του 

σήμερα έχει 600 σπουδαστές και 60 καθηγητές μουσικής 
και τρία μουσικά σύνολα. Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης είναι 
το μόνο Δημοτικό Ωδείο της Ελλάδος που είναι μέλος της 
AEC (Ένωση Ευρωπαϊκών Μουσικών Ιδρυμάτων). Το 2008 
το Δ.Ω.Θ βραβεύτηκε από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θε-
άτρου και Μουσικής ως ο καλύτερος θεσμός της περιφέρειας 

για το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής «Συνθέρμια», ενώ τα σύ-
νολα του ωδείου έχουν αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε 
διεθνείς και Πανελλήνιους Διαγωνισμούς.
Δώστε στα παιδιά σας τη δυνατότητα μέσα από τα πολλά 
τμήματα και ειδικότητες να μάθουν ένα μουσικό όργανο. 
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες  έρευνες η μουσική ενδυνα-
μώνει τον εγκέφαλο, και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τα 
παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική αντιλαμβάνονται και 
αναπτύσσονται πιο γρήγορα λόγω της επαφής τους με τους 
ήχους, ενώ η εξάσκηση ενός μουσικού οργάνου ενισχύει το 
IQ και παράλληλα βοηθάει στην ταχύρυθμη εκμάθηση μιας 
ξένης γλώσσας!
Σας καλωσορίζω λοιπόν, και αυτή τη χρονιά και σας προ-
σκαλώ να εξερευνήσετε μαζί μας τον φανταστικό κόσμο της 
μουσικής.
Καλή χρονιά!

Ερατώ Αλακιοζίδου

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δημοτικού Ωδείου Θέρμης

Οι εγγραφές για το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης ξεκίνη-
σαν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τα ειδικά μαθήματα ξε-
κινάνε στις 25 Σεπτεμβρίου και τα υποχρεωτικά την 
1η Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την γραμ-
ματεία του ΔΩΘ (2310-463423) ή να κλείσουν ένα 
ραντεβού με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΩΘ.

Το μήνυμα της καλλιτεχνικής διευθύντριας
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Μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης εν ώρα μαθήματος. 
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Η διαχρονική αξία του τοπικού προϊό-
ντος του σπανακιού τονίστηκε στην 

εκδήλωση ανάδειξης αλλά και προβο-
λής που διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος, η Δημοτική Κοινότητας Αγίας 
Παρασκευής και η ΔΕΠΠΑΘ.
Στη γιορτή μοιράστηκαν στους παρευρι-
σκόμενους περισσότερα από πεντακόσια 
κιλά σπανάκι καθώς και 1.800 μερίδες 
σπανακόπιτας και άλλες νόστιμες λιχου-
διές με βάση το σπανάκι, τις οποίες ετοί-
μασαν οι γυναίκες του χωριού.
Κατά το χαιρετισμό του ο δήμαρχος 

Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος ανα-

φέρθηκε στο μεγάλο έργο της αποχέ-

τευσης και τις αδιάκοπες προσπάθειες 

της δημοτικής αρχής για την έναρξη και 

ολοκλήρωση του έργου: «Έχουμε χρέος 

απέναντι στους δημότες μας αλλά και τις 

επόμενες γενιές που έρχονται, να παρα-

δώσουμε και θα παραδώσουμε ένα ση-

μαντικό έργο, το οποίο θα παρακολου-

θούμε με αμείωτο ενδιαφέρον, μέχρι την 

έναρξη και φυσικά ολοκλήρωσή του», 

δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδό-

πουλος.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και 

φέτος έγινε ο διαγωνισμός 

και η βράβευση της καλύ-

τερης σπανακόπιτας και των 

φαγητών με παράγωγα, 

που είχαν βάση το σπανά-

κι. Ακολούθησε μουσική 

βραδιά με άφθονη μουσι-

κή από παραδοσιακή ορ-

χήστρα και παρουσίαση 

παραδοσιακών χορών από 

χορευτικές ομάδες τις οποί-

ες κάλεσε  ο  πολιτιστικός 

Συλλόγους Αγ. Παρασκευ-

ής, ενώ η βραδιά ολοκλη-

ρώθηκε με  λαϊκό γλέντι.

Την 9η «Γιορτή Γάλακτος» συνδιορ-
γάνωσαν στο πάρκο της παιδικής χα-
ράς στην Περιστερά η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος και το Τοπικό 
Συμβούλιο Περιστεράς. 
Στα πλαίσια της διοργάνωσης διανε-
μηθήκαν στους παραβρισκόμενους 
γαλακτοκομικά προϊόντα με παραδο-
σιακές γεύσεις, με βασικό στοιχείο το 
γάλα, ενώ παραδοσιακά χορευτικά 
παρουσίασαν χορούς από διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας.

Στο πολιτιστικό μέρος συμμετείχαν η 

Ένωση Ποντίων Μενεμένης «Εύξεινος 

Πόντος», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Β. 

Ελλάδος «Αλέξανδρος», ο Χορευτι-

κός Όμιλος Θέρμης και ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Περιστεράς. Ακολούθησε 

λαϊκό γλέντι με πολύ κέφι και χορό 

για όλους τους παραβρισκόμενους.

«Γιορτή Σπανακιού»  
στην Αγία Παρασκευή

«Γιορτή Γάλακτος» στην Περιστερά

Είκοσι δυο σύλλογοι, σε μία ξεχωρι-
στή εκδήλωση πολιτισμού, παρου-

σίασαν στην κεντρική πλατεία της Θέρ-
μης, εδέσματα από την περιοχή τους. 
Συνολικά παρασκευάστηκαν περισσό-
τερες από 1800 μερίδες με διάφορα 
φαγητά, τα οποία προσφέρθηκαν στους 
εκατοντάδες επισκέπτες της εκδήλωσης 
«Θέρμης Γεύσεις», ενώ το συγκρότημα 
των GRIKANTA κράτησε το ενδιαφέρον 
του κόσμου με τις υπέροχες μουσικές 
του.
Στα πλαίσια του φεστιβάλ Θερμής Δρώ-
μενα, καθιερώθηκε μια ιδιαίτερη γιορτή 
η «Θέρμης Γεύσεις», με στόχο να δημι-
ουργηθεί ένα μεγάλο δίκτυο από παρα-
γωγούς, μεταποιητές, να δώσει ο ένας 
το χέρι στον άλλον σε μια αλληλέγγυα 

χειραψία αγάπης, φιλίας και εποικοδο-

μητικής συνεργασίας, να μοιραστούνε 

συνταγές, υλικά και γευστικές συνήθει-

ες και να διατηρηθεί ζωντανός ο δια-

τροφικός πλούτος του τόπου. 

Στο φινάλε της βραδιάς ο δήμαρχος 

Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 

και η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά 

Παπαδάκη παρέδωσαν στον Γυναικείο 

Αγροτικό Συνεταιρισμό παραδοσιακών 

προϊόντων Αγίου Αντωνίου τιμητική δι-

άκριση, για την μέχρι τώρα δυναμική 

παρουσία τους. Με ειδικό έπαινο βρα-

βεύτηκαν εξάλλου και όλοι οι σύλλο-

γοι για την συμμέτοχη τους.

Ο πολιτισμός της γεύσης γιόρτασε 
στην κεντρική πλατεία της Θέρμης

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ»

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος και η πρόεδρος της Α. 
Παρασκευής Μ. Τζουρβάκα

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος και η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Α. Παπαδάκη με τα στελέχη 
του Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Α. Αντωνίου
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Με πολλαπλές παρεμβάσεις και ελαι-
οχρωματισμούς ολοκληρώθηκαν 

από τα συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ οι εργασί-

ες αναβάθμισης του Κέντρου Πολιτισμού 

Καρδίας, ώστε να είναι έτοιμο να υποδε-

χτεί τις δραστηριότητές του,  αλλά και τους 

επισκέπτες του. Στο Κέντρο Πολιτισμού της 

Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας οι δημότες 

μας βιώνουν την ελληνική παράδοση και 

τον πολιτισμό, ενώ  ταυτόχρονα αποτελεί  

ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμικής δημι-

ουργίας και έκφρασης των κατοίκων της 

περιοχής. Στους χώρους του πραγματοποι-

είται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ανοιχτό 

σε όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα.

Στο πολιτιστικό του έργο και φέτος θα περι-

λαμβάνονται πρωτότυπες και ενδιαφέρου-

σες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πάνω σε 

θέματα που αφορούν την πολιτιστική μας 

κληρονομιά και παράδοση. Παράλληλα 

δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά μας, να 

συμμετέχουν ενεργά σε θέματα παράδο-

σης, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν 

και να γυμναστούν.

Παρεμβάσεις αναβάθμισης του
Κέντρου Πολιτισμού Καρδίας

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θέρμης Δρώμενα» και συγκεκριμένα σε κάποιες από αυ-
τές, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο Φράγμα της Θέρμης, παρατηρήθηκαν φαινόμενα, που 

δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, με το πνεύμα του φεστιβάλ «Θέρμης Δρώμενα», ως κορυ-
φαίου πολιτιστικού γεγονότος, καθώς και με τις βασικές αρχές και επιλογές της δημοτικής 
αρχής, που είναι ο σεβασμός στον κάθε πολίτη, καθώς και ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο 
και στο περιβάλλον. 
Δυστυχώς, οι διοργανωτές των συγκεκριμένων εκδηλώσεων δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέ-
τρα, ως όφειλαν, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη 
κυκλοφοριακή αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή, με παράνομες σταθμεύσεις, αποκλει-
σμούς κατοικιών, παρκινγκ και καταστροφές υλικοτεχνικού εξοπλισμού που παρέχει ο δήμος.
Ζητούμε συγγνώμη τόσο από αυτούς οι οποίοι επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τις συ-
γκεκριμένες εκδηλώσεις και δεν τα κατάφεραν, όσο και από τους κατοίκους της περιοχής του 
φράγματος για την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν. Τους διαβεβαιώνουμε ότι ο δήμος Θέρ-
μης και η ΔΕΠΠΑΘ θα πράξουν τα δέοντα, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα 
στο μέλλον. Παράλληλα καλούμε όλους τους πολίτες και δημότες να συνεργαστούν με το 
δήμο με σκοπό την περαιτέρω πολιτιστική αναβάθμιση του θεσμού, αλλά και το σεβασμό 
του πολίτη και του φυσικού περιβάλλοντος.

Από τη Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ.

Δεν θα ξαναγίνει!

«Γιορτή κάστανου 2017» στο Λιβάδι

Με άφθονα κάστανα, εδέσματα, κρασί, πολύ χορό και γλέντι, πραγματοποιείται κάθε χρό-
νο στο Λιβάδι, η γιορτή του κάστανου, με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λει-
βαδιωτών «Ο Άγιος Αθανάσιος» και την συνεργασία του δήμου Θέρμης, της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ  
και της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου.
Εδώ και χρόνια με το τέλος της συγκομιδής αυτού του υπέροχου και πολύ νόστιμου προ-
ϊόντος, του κάστανου, οι κάτοικοι έχουν καθιερώσει την γιορτή αυτή. Η γιορτή χαρακτηρί-
ζεται από τους διοργανωτές της, ως το εφαλτήριο για να μπορέσει η περιοχή να αναπτυχθεί 
σε συνδυασμό, τόσο με τη γιορτή, όσο και με άλλες δράσεις.
Στην κεντρική πλατεία  του χωριού την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 12.00 το μεσημέρι  σας 
περιμένουν χορευτικά συγκροτήματα και παραδοσιακή ορχήστρα.
Θα συμμετέχουν με τα χορευτικά τους σύνολα: ο πολιτιστικός  σύλλογος Συκιάς Χαλκιδι-
κής «Τα Συκιωτάκια», ο πολιτιστικός σύλλογος «Διόνυσος» Σταυρούπολης, ο σύλλογος 
Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού «Αγ. Φωτεινή», το χορευτικό τμήμα Ι.Ν. Αγ. Γεωρ-
γίου Κορδελιού και ο πολιτιστικός σύλλογος Ν. Μαρμαρά  «Παρθενών», με τη συνοδεία 
της λαϊκής ορχήστρας του  Βασίλη Τζιαρού.



Διήμερες εκδηλώσεις πραγματοποι-
ήθηκαν στην τοπική Κοινότητα του 

Άγιου Αντώνιο την Πέμπτη 7 και την Πα-

ρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του 

εορτασμού του Ιερού Ναού της Γέννησης 

της Θεοτόκου. Τις εκδηλώσεις συνδιορ-

γάνωσαν η Τοπική Κοινότητα, ο Πολιτι-

στικός Σύλλογος «Παναγία Σουμελά» και 

η Δ.ΕΠ.Π.ΑΘ.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περι-

λάμβανε τον πανηγυρικό εσπερινό και 

την περιφοράς της ιεράς εικόνας, την πα-

νηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στο πο-

λιτιστικό μέρος των εκδηλώσεων είχαμε 

την εμφάνιση του παιδικού παραδοσια-

κού τμήματος καθώς και του τμήματος 

ενηλίκων του Πολιτιστικού Συλλόγου 

«Παναγία Σουμελά» τα οποία παρουσί-

ασαν ποντιακούς χορούς.

«Ευμένεια 2017»: Τριήμερες
εκδηλώσεις στην Καρδία

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Με τις τριήμερες εκδηλώσεις των 
«Ευμενείων 2017» γιόρτασε η 

Καρδία τη Γέννηση της Θεοτόκου το. Τις 
εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν η Δημοτι-
κή Κοινότητα Καρδίας, το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Γεννήσεως 
της Θεοτόκου, το Κέντρο Πολιτισμού «Ο 
Ευμένης» και η ΔΕΠΠΑΘ.
Το τριήμερο εκδηλώσεων, από τις 7 έως 
τις 9 Σεπτεμβρίου, περιλάμβαναν αθλο-
παιδιές και παιχνίδια, παραδοσιακούς χο-
ρούς, λαϊκή βραδιά, εκθέσεις εικαστικών, 
εργόχειρου και ειδών δώρου, ενώ ταυτό-
χρονα, γιορτάζουν με κατάνυξη τη Γέννη-
ση της Παναγίας.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων άνοιξε 
με τον πανηγυρικό εσπερινό και την πε-
ριφοράς της ιεράς εικόνας. Το πρόγραμμα 
της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκε με πα-
ραδοσιακούς χορούς, που παρουσίασαν 
το χορευτικό τμήμα του Κέντρου Πολιτι-
σμού «Ο Ευμένης» και το ΚΑΠΗ Καρδίας. 
Την επομένη τελέστηκε θεία λειτουργία 
και ο εόρτιος εσπερινός, ενώ το πρόγραμ-
μα ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς 
χορούς, που παρουσίασαν ο Μορφωτικός 
όμιλος Ποντίων Μεσημερίου «Οι Αργο-
ναύτες» και το χορευτικό τμήμα του Κέ-
ντρου Πολιτισμού «Ο Ευμένης».
Παράλληλα λειτουργούσε έκθεση εργό-
χειρων και ειδών δώρου στην αίθουσα 
του πνευματικού κέντρου του Ι.Ν. Γεννή-
σεως της Θεοτόκου.

4Ο «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
Με κεντρικό σύνθημα «Να παίξεις δίκαια, 
να παίξεις καθαρά, να έχεις σεβασμό στην 
άποψη του άλλου, σεβασμό στην αθλητι-
κή διαδικασία, στους συναθλητές και αντι-
πάλους, σεβασμό στους φιλάθλους και 

στο περιβάλλον»,  πραγματοποιήθηκε και 

φέτος στην Καρδία το «Εύ Αγωνίζεσθαι 

2017», στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων «Ευμένεια 2017».

Η εκδήλωση έγινε στον προαύλιο χώρο 

του Ιερού Ναού και τη φετινή χρονιά πε-

ρισσότεροι από εκατό μαθητές και μαθή-

τριες της περιοχής, με αστείρευτη ενέργεια 

και κέφι έλαβαν μέρος στις αθλοπαιδιές, 

οι οποίες περιελάμβαναν: τσουβαλοδρο-

μίες, αυγουλοδρομίες, παπουτσομπερδέ-

ματα, διελκυστίνδα, τρέξιμο 50 μέτρων, 

αλλά και αγώνες πίνγκ πόνγκ. Οι συμμε-

τέχοντες διασκέδασαν και ασχολήθηκαν 

δημιουργικά αναπτύσσοντας την κοινω-

νικότητα τους και την αγάπη τους για τον 

αθλητισμό. Έμαθαν ότι η έννοια του «ευ 

αγωνίζεσθαι» ορίζεται ως κάτι πολύ πέρα 

από το να παίζει κανείς σύμφωνα με τους 

κανόνες. Περιλαμβάνει τις έννοιες της φι-

λίας, του σεβασμού προς τους άλλους και 

του να αγωνίζεται κανείς πάντοτε με το φί-

λαθλο πνεύμα.

Το «ευ αγωνίζεσθαι» ορίζεται ως τρόπος 

σκέψης, όχι απλά ως τρόπος συμπεριφο-

ράς. Ευχάριστη έκπληξη ήταν η συμμε-

τοχή του Πατέρα Νικόδημου στις φετινές 

εκδηλώσεις, ο οποίος στέκεται σταθερά 

κοντά στους νέους και σε ό,τι έχει να κάνει 

με παρεμβάσεις υπέρ της τοπικής κοινω-

νίας. Στο τέλος της δράσης μοιράστηκαν 

αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής από 

τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Καρδίας Ιωακείμ Τρικαλιάρη. 

Το «Ευ αγωνίζεσθαι», πέτυχε τους στό-

χους του  για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, 

με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Καρδίας κ. Τρικαλιάρη, να αναλαμβά-

νει πρωτοβουλίες, ώστε να καθιερωθεί 

αυτή η σημαντική εκδήλωση που ο ίδιος 

εμπνεύστηκε και υλοποίησε, με αφορμή 

τον εορτασμό του Ι.Ν.Γεννήσεως της Θεο-

τόκου Καρδίας.

Στην εκδήλωση βοήθησαν μέλη από τον 

Α.Ο Καρδίας, η Ομάδα Δράσης Καρδίας, 

η Ομάδα Αγάπης του Ι.Ν. Γεννήσεως της 

Θεοτόκου Καρδίας και πολλοί εθελοντές.

Τοπική γιορτή στον Άγιο Αντώνιο
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Τα φώτα της Θέρμης άναψαν, οι αυλαίες 
σηκώθηκαν και ένα πλούσιο Θεατρικό 

Φθινόπωρο, περιμένει όλους τους δημότες 
μας στη ΔΕΠΠΑΘ, με βασικό σκοπό να τους  
φέρει σε επικοινωνία με μια μεγάλη θεατρι-
κή συνάντηση. Η γιορτή του Θεάτρου στο 
δήμο Θέρμης θα περιλαμβάνει παραστάσεις 
και  παραγωγές των ομάδων θεάτρου της 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ,  καθώς  και τη συμμετοχή θε-
ατρικών παραστάσεων από νέες  ομάδες της 
Θεσσαλονίκης.
Στόχος της μεγάλης αυτής θεατρικής συνάντη-
σης είναι η  καθιέρωση σε ετήσια βάση ενός  
θεσμού, που θα συμβάλλει στη θεατρική παι-
δεία με απώτερο σκοπό, να δώσει την ευκαι-
ρία σε  θεατρικούς δημιουργούς, να παρουσι-
άσουν τη δουλειά τους . Μια θεατρική γιορτή 
που θα φέρει σε επικοινωνία τον κόσμο με το 
θέατρο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του θεατρικού Φθι-
νοπώρου περιλαμβάνει:

«My naMe iS MiΔΑΣ…King 
MiΔΑΣ»
Η εφηβική θεατρική ομάδα της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 
παρουσιάζει το έργο «My name is MiΔΑΣ…
King MiΔΑΣ» την Παρασκευή 6, το Σάββατο 
7 και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου και ώρα 8 
μ.μ.
Στο έργο οι θεοί αποφασίζουν να βάλουν τον 
Μίδα σε μία σειρά από δοκιμασίες προκειμέ-
νου να πάρει το μάθημά του για την απληστία 
και την αλαζονεία που τον χαρακτηρίζουν. 
Τελικά μέσα από ξεκαρδιστικές περιπέτειες, 
όπως το περίφημο «χρυσό άγγιγμα» και τα 
περιβόητα «γαϊδουρινά αυτιά», ο βασιλιάς Μίδας θα πάρει 
επιτέλους το μάθημά του και θα συνειδητοποιήσει ότι το ση-
μαντικό στη ζωή δεν είναι τα μεγαλεία και τα υλικά αγαθά, 
αλλά το να αγαπάς και να μοιράζεσαι!
Συντελεστές: η σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια είναι 
της Δήμητρα Τσάκου, η σκηνική και ενδυματολογική επι-
μέλεια της Σοφίας Ιεροδιακόνου, οι φωτισμοί του Γρηγό-
ρη Μόσχου, ενώ παίζουν οι: Μαρίνα Ασλανίδου, Μυρτώ 
Καρκαβίτσα, Αλέξανδρος Κυπαρίσσης, Γεωργία Μακρίδου, 
Χριστίνα Τορουνίδη, Μαριάννα Παλάτου, Μαρία Τσαγκάλη, 
Μαρία Τσαγκαλίδη, Ράνια Τζουμάκα, Ανδριάνα Σκανδαλί-
δου, Μάγδα Πιτσινή.
.
«ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ» 
Η θεατρική ομάδα του Κέντρου Πολιτισμού Σουρωτής πα-
ρουσιάζει το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 
και ώρα 8 μ.μ. το έργο του Ζωρζ Φεντώ «Ράφτης κυριών». 
Η κωμωδία «Ράφτης κυριών» είναι η πρώτη μεγάλη επιτυ-
χία του Ζωρζ Φεντώ. Ίντριγκες και αλήθειες που καταλήγουν 
σε κατά συνθήκη ψέματα. Ένας γιατρός της υψηλής κοινωνί-
ας, μια αποτυχημένη απόπειρα απιστίας, μια πεθερά κι ένα 
ραφτάδικο είναι μερικά από τα στοιχεία που με μεγάλη μαε-
στρία ο συγγραφέας συνθέτει τη συζυγική αυτή φάρσα που 
οδηγεί σε αλλεπάλληλες κωμικές καταστάσεις! 
Ο Ζεράρ Μουλινό, είναι γιατρός και παντρεμένος με την 

Υβόν. Έχει μια εξωσυζυγική σχέση με τη Σουζάν. Νοικιάζει 
ένα πρώην ραφτάδικο, με σκοπό να γίνει η ερωτική τους 
φωλίτσα. Η Σουζάν είναι παντρεμένη με τον Ανατόλ. Ο Ανα-
τόλ απατά τη σύζυγό του με τη Ροζ, η οποία είναι γυναίκα 
του Φελίξ, ο οποίος είναι φίλος του Μουλινό. Η πεθερά του 
γιατρού, το αντιβιοτικό των νιόπαντρων ζευγαριών, κυρία 
Εγκρεβίλ, και η κόρη της Υβόν προσπαθούν να καταλάβουν 
τι συμβαίνει.
Συντελεστές: η σκηνοθεσία είναι της Ρούλας Αγγελίδου με 
τη βοηθεία του Γιώργου Μυτίνη, ενώ παίζουν οι: Ζωή Σα-
μαρά, Βιργινία Τσομπανίδου, Οδυσσέας Χριστοφορίδης, 
Γιώργος Μυτίνης, Στέφανος Κόντος, Αναστασία Τσολά κη, 
Γιάννης Χριστοφορίδης, Κωνσταντίνα Συγκούνα.

«ΕΓΩ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΗ ΒΟΛΕψΩ!»
Η εφηβική θεατρική ομάδα του Κ.Π. Νέας Ραιδεστού πα-
ρουσιάζει την Παρασκευή 27, το Σάββατο 28 και την Κυρια-
κή 29 Οκτωβρίου και ώρα 8 μ.μ. το έργο «Εγώ ελπίζω να 
τη βολέψω!»
Μία απλή αλλά καταπληκτική ιδέα ενός δασκάλου, του 
Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα, να εκδώσει τις εκθέσεις των μαθητών 
του ακριβώς όπως είναι. Περίεργες, οραματιστικές, ανορ-
θόγραφες, κωμικές, απελπισμένες, εκρηκτικές, με ακούσιο 
χιούμορ. Εκθέσεις γραμμένες από παιδιά από τη Νάπολη, 
το Νότο της Ιταλίας, με βαθύτητα μηνυμάτων που ξεπετάγο-
νται από αυτά τα μικρά εκπληκτικά παιδικά μυαλά.

Συντελεστές: η σκηνοθεσία είναι της Δώρας Σκαρλάτου, η 
σκηνική και ενδυματολογική επιμέλεια της  Σοφία Ιεροδια-
κόνου, οι φωτισμοί του Γρηγόρη Μόσχου, ενώ παίζουν οι: 
Θωμαή Γαρδίκη, Θεόδωρος Γαρδίκης, Έλενα Τσακατσώνη, 
Αθηνά Μπακάλη, Ολυμπία Τουφεξή, Μυρτώ Καρκαβίτσα, 
Νικολέτα Δεληγιάννη, Ορέστης Κούτρης, Μαρία Τσιωνίδου, 
Πωλίνα Βαμβακοπούλου, Κωνσταντίνος Ταλιουρίδης, Μα-
ρία Μπασμπάνη, Κωνσταντίνος Τσινάρης, Ραφαηλία Μα-
κρίδου, Ξανθίππη Ευθυμιάδου, Θεοδώρα Γκορτζίλα, Ελένη 
Κολοζώφ, Ελευθερία Γιοβανάκη, Μαρία Χατζηγιάννη, Φιλί-
τσα Μαστάγκα και η Στέλλα Χατζηϊωάννου.

«ΜΙΑ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» - «ΤΙ 
ΕΙΧΕΣ ΓΙΑΝΝΗ, ΤΙ ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ!»
Η εφηβική θεατρική ομάδα της Θέρμης θα παρουσιάσει την 
Παρασκευή 3, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Νοέμβριου 
και ώρα 8 μ.μ. τις κωμωδίες «Μια καθώς πρέπει οικογέ-
νεια» και «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα!»
Πρόκειται για δύο κωμωδίες σύγχρονες που σατιρίζουν με 
καυστικό τρόπο τις σχέσεις των ανθρώπων που τις καθορίζει 
το χρήμα, ο εγωισμός, η απιστία, το πείσμα και το συμφέ-
ρον. Μέχρι που όμως μπορεί να οδηγήσουν αυτά τα συναι-
σθήματα, θα το δείτε στην παράσταση!
Συντελεστές: η σκηνοθεσία είναι της Δώρας Σκαρλάτου, η 
σκηνική και ενδυματολογική επιμέλεια της  Σοφία Ιεροδια-
κόνου, οι φωτισμοί του Γρηγόρη Μόσχου,  ενώ παίζουν οι: 
Βαγγέλης Καϊτσιώτης, Θοδωρής Κουστολίδης, Γιώργος Λά-
λος, Δημήτρης Ντελμπέρης, Κωνσταντίνος Παπακωστάκης, 
Χρήστος Σιδηράς, Κατερίνα Μιχαηλίδου, Κατερίνα Παπα-
θεοδώρου, Χριστίνα Τσοντίλη, Εύα Δημητρίου, Τηλεμάχη 
Ζλατάνου, Ζωή Μυριανίδη, Μάγδα Χατζηιωάννου, Πηνελό-
πη Χαβιάρη.

Θεατρικό Φθινόπωρο στο δήμο Θέρμης
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ. ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας -Θράκης 

Προς αξιότιμο 
κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο
Δήμαρχο Θέρμης 

Αξιότιμε δήμαρχε, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιμβριακής Ένωσης Μακε-
δονίας -Θράκης αισθάνεται βαθύτατη και ειλικρινή υπο-
χρέωση να σας ευχαριστήσει για την ευγενική χορηγία 
του δήμου σας, στην έκθεση φωτογραφίας του Κωνστα-
ντίνου Βάντσου με θέμα «Οι εκκλησίες και τα εξωκλή-
σια της Ίμβρου» που εγκαινιάστηκε κατά την διάρκεια 
της εκδήλωσης μας για τα 90 χρόνια της Ένωσης, από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στις 26 
Σεπτεμβρίου 2017.
Γνωρίζοντας ότι είστε πάντα δίπλα μας, σας ευχαριστού-
με θερμά για άλλη μια φορά.

Με εκτίμηση 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευχαριστήριο

   Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας
Παύλος Σταματίδης             Γεώργιος Κομνηναράς
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Στη δημιουργία Κεντρικού Πράσινου 
Σημείου προχωρά ο δήμος Θέρμης
Σε έκταση μεγαλύτερη των 4.000 τ.μ., 

σε χώρο δίπλα από το Κέντρο Διαλο-
γής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στη 
Θέρμη πρόκειται να γίνει το κεντρικό Πρά-
σινο Σημείο του δήμου Θέρμης. Τη χωρο-
θέτηση του κεντρικού Πράσινου Σημείου 
του δήμου Θέρμης, στο οποίο θα γίνεται 
η παράδοση από κατοίκους και επιχειρη-
ματίες ανακυκλώσιμων υλικών και προ-
ϊόντων ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο 
μετά την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής.
Όπως είναι γνωστό, με τη δημιουργία και 
λειτουργία των Πράσινων Σημείων δίνεται 
η δυνατότητα σε όλους τους δήμους της 
χώρας, να αναπτύξουν τη διαλογή στην 
πηγή και να διαχειρίζονται τα υλικά που 
συγκεντρώνονται σε αυτά. Σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μπορούν οι ΟΤΑ 
να εμπορεύονται τα υλικά που ανακτούν 
από τα Πράσινα Σημεία, μειώνοντας, αντί-
στοιχα, τα τέλη καθαριότητας.
Στο κεντρικό Πράσινο Σημείο  του δήμου 
Θέρμης θα αναπτυχθούν αρχικά οι ακόλουθες δρα-
στηριότητες: Η βασική του δραστηριότητα θα είναι η 
παράδοση από κατοίκους και επιχειρηματίες ανακυ-
κλώσιμων υλικών και προϊόντων που θα αποθηκεύο-
νται σε κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα και θα προω-
θούνται για περαιτέρω επεξεργασία και ανακύκλωση 
σε συνεργασία με ΣΣΕΔ και ιδιώτες ή σε μονάδες κο-
μποστοποίησης (πράσινα απόβλητα ή βιοαπόβλητα) ή/
και προς τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Η παράδο-
ση των υλικών θα γίνεται απευθείας από τους δημό-
τες σε συγκεκριμένα σημεία συλλογής σύμφωνα με τη 
διάταξη του Πράσινου Σημείου με περιμετρική κίνηση 
των οχημάτων. Παράλληλα, θα παρέχονται υπηρεσίες 
γενικής ενημέρωσης για τη βασική λειτουργία του ΠΣ, 
ενώ θα πραγματοποιηθεί στοχευμένη ενημέρωση που 
θα απευθύνεται σε κατηγορίες επαγγελματιών, πολι-
τών και σε σχολικές μονάδες, σε ΚΔΑΠ και παιδικούς 
σταθμούς, και θα υλοποιηθούν πολλές επικοινωνιακές 
δράσεις.

ΥΛΙΚΑ
Τα εισερχόμενα υλικά ή απόβλητα στο κεντρικό Πράσι-
νο Σημείο του δήμου θα είναι τα ακόλουθα:

• Συσκευασίες (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα)

• Έντυπο χαρτί

• Μεταλλικά αντικείμενα (εκτός συσκευασιών)

• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

• Λαμπτήρες και φωτιστικά

• Χρήσιμα ογκώδη (έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός 
κ.λπ.)

• Είδη οικιακής χρήσης

• Ρούχα, υποδήματα, αξεσουάρ, αθλητικός εξοπλι-
σμός, παιχνίδια, βιβλία, ποδήλατα, CD-DVD

• Ελαστικά οχημάτων

• Πράσινα Απόβλητα

• Χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια (τηγανέλαια)

• Μελάνια εκτυπωτών

• Ξύλο

• Τζάμια και γυαλιά εκτός συσκευασιών.

Μελλοντικά, και ανάλογα με την πρόοδο της 
επίτευξης των στόχων της λειτουργίας του 
ΠΣ, θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των 
δραστηριοτήτων, ώστε να αναπτυχθούν και 
επιπλέον δραστηριότητες. Στο Πράσινο Ση-
μείο οι δημότες της Θέρμης θα απευθύνονται 
επίσης:

• Στο Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης υλι-
κών, όπου θα μεταφέρονται διάφορα 
αντικείμενα (έπιπλα, ρουχισμός, είδη οι-
κιακής χρήσης κ.α.), τα οποία θα ελέγχο-
νται για τον βαθμό καταλληλότητας προς 
επαναχρησιμοποίηση και θα οδηγούνται 
στο κέντρο επαναχρησιμοποίησης, όπου 
θα επιδιορθώνονται ή θα επισκευάζονται 
με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε χαμη-
λότερες τιμές. Επισημαίνεται ότι από τη 
μεταπώληση των αντικειμένων που εί-

ναι σε καλή και λειτουργική κατάσταση ή 
επισκευάσθηκαν εντός του ΠΣ, μπορεί να 
εξασφαλιστεί και η οικονομική βιωσιμότη-
τά του.

• Στο τμήμα διαχείρισης ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών, όπου θα 
γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος των παραδι-
δόμενων από δημότες και επαγγελματίες 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
για την αξιολόγηση της κατάστασής τους 
και στη συνέχεια έκθεση αυτών σε κέντρο 
επαναχρησιμοποίησης προς μεταπώληση. 
Σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να επι-
διορθωθούν, θα οδηγούνται σε κοντέινερ 
προσωρινής αποθήκευσης.

Το κεντρικό Πράσινο Σημείο του δήμου 
Θέρμης θα είναι μέσης κλίμακας και θα 
περιλαμβάνει λειτουργίες συλλογής και 
προσωρινής αποθήκευσης ενώ το κόστος 
της συγκεκριμένης επένδυσης εκτιμάται 
στα  2 εκ. ευρώ περίπου. Κατά τη χθεσι-
νή του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβού-
λιο Θέρμης ενέκρινε  τη χωροθέτηση του 

Κεντρικού Πράσινου Σημείου λαμβάνοντας υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια:

• τη συμβατότητα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης 
της περιοχής

• την επάρκεια του οδικού δικτύου και την εγγύτητα 
με κύριους οδικούς άξονες

• τη μέγιστη απόσταση από όλες τις περιοχές του 
δήμου στα 30 χλμ., και τέλος την εγγύτητα στους 
οικισμούς με μεγάλο αριθμό κατοίκων.

Προοπτικό των μηχανημάτων που θα διαθέτει

Το κυκλικό πράσινο σημείο



Στην ακύρωση των δύο αποφάσεων της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ) σχετικά με 

την αδειοδότηση των δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας στην περιοχή των Βασι-
λικών και της Λακκιάς προχώρησε το υπουργείο Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις τις οποίες υπογράφουν ο 
υπουργός Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός 
Σωκράτης Φάμελλος εκδόθηκαν έπειτα από προσφυγές του 
δήμου Θέρμης κατά των εγκριτικών αποφάσεων της ΑΔΜΘ. 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Έπειτα από περίπου διετή περίοδο διαβούλευσης και έντο-
νων αντιδράσεων από κατοίκους της περιοχής, αλλά και από 
το δήμο Θέρμης, η διπλή επένδυση της εταιρίας «BIOSOL» 
η οποία ανήκει στον πρώην υπουργό Γιώργο Σαλαγκούδη, 
εγκρίθηκε από τον πρώην γενικό γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ) Νικήτα Φρα-
γκισκάκη, στις 22 Μαΐου. Ωστόσο, αμέσως μετά, ο δήμος Θέρμης 
κατέθεσε προσφυγές κατά των δύο αυτών εγκριτικών αποφάσε-
ων, οι οποίες μεταβιβάστηκαν προς εξέταση και τελική κρίση στο 
υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος όπως προβλέπεται από το 
νόμο. Η πρώτη προσφυγή αφορούσε το σταθμό παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας (ισχύος 498 kWe) στα 
Βασιλικά και η δεύτερη προσφυγή αφορούσε αντίστοιχο σταθμό 
στην περιοχή της Λακκιάς. Στις προσφυγές του ο δήμος Θέρμης επι-
καλούταν μια σειρά λόγους ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΔΜΘ, 
εκ των οποίων κάποιες απορρίφθηκαν από το υπουργείο, ενώ δύο 
έγιναν δεκτοί με αποτέλεσμα την ακύρωση των αποφάσεων αδειο-
δότησης των μονάδων

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Σύμφωνα με το σκεπτικό των αποφάσεων του υπουργείου οι λόγοι 
για τους οποίους έγιναν δεκτές οι προσφυγές του δήμου Θέρμης εί-
ναι οι εξής δύο: 
1. Κατά την αδειοδότηση των δύο μονάδων δεν τηρήθηκε η προ-
βλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία έγκρισης των Μελετών Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται 
στην απόφαση του υπουργείου λείπει η γνώμη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της ΑΔΜΘ, 
η οποία είναι απαραίτητη εκ του νόμου. «Η παράλειψη γνωμοδότη-
σης του ΠΕΣΠΑ καθιστά τη διαδικασία μη νόμιμη» αναφέρει η από-
φαση του υπουργείου. 
2. Η χωροθέτηση των μονάδων βρίσκεται σε περιοχές μακριά από 
την πρώτη ύλη την οποία σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν. Συγκε-
κριμένα, στην απόφαση του υπουργείου αναφέρεται ότι «οι προνο-
μιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της 
ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο πρέπει να είναι περιοχές κοντά 
στους χώρους παραγωγής της πρώτης ύλης, ενώ στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η πρώτη ύλη, σύμφωνα με την υπό κρίση ΜΠΕ είναι 
υπολείμματα δασικής βιομάζας (wood chips, κλαδέματα, ροκανί-
δια) προερχόμενα από την εγχώρια ή τη διεθνή αγορά και όχι μόνο 
από τη συγκεκριμένη περιοχή και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να 
διερευνηθούν και άλλες περιοχές κατασκευής της υπό κρίση εγκα-
τάστασης, εκτός από την μονοσήμαντα υποδεικνυόμενη περιοχή». 
Για τους δύο ανωτέρω λόγους το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος αποφάσισε να κάνει δεκτές τις προσφυγές του δήμου Θέρ-
μης, να ακυρώσει τις δύο εγκριτικές αποφάσεις της ΑΔΜΘ και να 
αναπέμψει της υποθέσεις στη διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση. 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σε εκτενή ανακοίνωσή της η εταιρεία σημειώνει ότι η απόρριψη των 
αποφάσεων της Αποκεντρωμένης με τις οποίες εγκρίθηκαν οι Περι-
βαλλοντικοί Όροι για τις δύο μονάδες «ήρθε τρία χρόνια μετά την 
αίτησή μας στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και συνολικά τεσσεράμισι 
χρόνια μετά την έναρξη της αδειοδοτικής μας διαδικασίας». Συνεχίζο-
ντας η εταιρεία τονίζει πως «οι λόγοι ακύρωσης είναι χαρακτηριστικοί 
του φαρισαϊσμού και της αντι-επενδυτικής κουλτούρας που διακατέ-
χει τόσο τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο όσο 
και συνολικά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ». 
Σχετικά με τον πρώτο από τους δύο λόγους για τους οποίους ακυρώ-
θηκαν οι αποφάσεις της ΑΔΜΘ η εταιρεία σημειώνει ότι «σύμφωνα 
με το άρ. 13 του Ν.4014/11 
(ΦΕΚ 209Α/21-9-11), το ΠΕΣ-
ΠΑ έχει ΜΟΝΟ γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα και ως εκ τούτου 
η ύπαρξη ή μη της γνώμης 
του οργάνου ΔΕΝ επηρεάζει 
τη νομιμότητα της εκδοθείσης 
Άδειας. Σε κάθε περίπτωση, 
το γεγονός ότι δεν συνήλθε 
προφανώς δεν οφείλεται στην 
εταιρεία μας, αλλά στον τρόπο 
λειτουργίας της δημόσιας διοί-
κησης». Ως προς το δεύτερο 
λόγο απόρριψης σύμφωνα με 
τον οποίο η εταιρεία όφειλε να 
εξετάσει εναλλακτικές περιοχές 
χωροθέτησης των μονάδων 
της σε περιοχές που παράγο-
νται ενεργειακοί πόροι και όχι 
σε αγροτικές περιοχές υψηλής 
παραγωγικότητας που δεν 
παρέχουν την πρώτη ύλη η 
BIOSOL υπογραμμίζει ότι «το 
άρ. 9 παρ. 7 Ν. 3851/10 (ΦΕΚ 
85Α/4-6-10) αναφέρει: ‘Σε 
αγροτεμάχια που χαρακτηρίζο-
νται από τη Διεύθυνση Αγρο-
τικής Ανάπτυξης του οικείου 
νομού ως αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας, απαγορεύ-
εται η άσκηση οποιασδήποτε 

άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση 
και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ’. 
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν τίθενται προϋποθέσεις, οι Με-
λέτες μας προβλέπουν την αξιοποίηση των κλαδεμάτων της 
ευρύτερης περιοχής, του δήμου αλλά και όμορων δήμων». 
Ασκώντας κριτική προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλ-
λοντος τονίζει ότι «ο κ. Φάμελλος, ο οποίος εκλέγεται στην 
περιοχή και είχε κάνει σημαία του το ζήτημα από την αντιπο-
λίτευση, γνωρίζει ότι αν ευσταθούσαν οι παραπάνω λόγοι 
απόρριψης, ΔΕΝ θα είχαμε λάβει ποτέ τις δύο άδειες μετά τα 
τρία χρόνια που οι υπηρεσίες μάς κοσκίνιζαν από δέκα με-
ριές... Επίσης γνωρίζει ότι οι δεκάδες πανομοιότυπες άδειες 
που έχουν εκδοθεί για άλλους στην ίδια Περιφέρεια, έχουν 
εκδοθεί με τους ΊΔΙΟΥΣ ΌΡΟΥΣ και δεν ακυρώθηκαν...». 
Συνεχίζοντας η εταιρεία αναφέρει ότι «παρά το γεγονός ότι 
πατά σε δύο τυπικά θέματα που τελικά θα καταπέσουν, η 
απόφαση του κ. Φάμελλου ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ένα-

ντι των πολιτών των Βασιλικών, καθώς ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕ-
ΝΑ τις ψευδείς και ανυπόστατες φήμες που επί τρία χρόνια διασπεί-
ρονται για τις δύο μονάδες και μιλούσαν για ρύπανση, θάνατο και 
οικολογική καταστροφή.
Αφού λοιπόν αποδείχθηκε ότι οι μονάδες ΔΕΝ δημιουργούν κανένα 
περιβαλλοντικό πρόβλημα, πρέπει να αναρωτηθούν κάποιοι: «Γιατί 
τελικά να μην υλοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις..;».
Τέλος, επισημαίνει ότι «εμείς, ως εταιρεία που γνωρίζει και σέβεται 
τη νομοθεσία θα υποστούμε και τη νέα καθυστέρηση που μας επε-
φύλασσε η «φιλο-επενδυτική» απόφαση του υπουργού, όπως με 
υπομονή υποστήκαμε τέσσερα χρόνια καθυστέρηση μέχρι την αδει-
οδότηση». 

ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

«Όχι» από το υπουργείο Ενέργειας για τις 
μονάδες βιομάζας σε Βασιλικά και Λακκιά
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Η προοπτική κατασκευής των μονάδων βιομάζας είχε προκαλέσει αντιδράσεις 
στην τοπική κοινωνία των Βασιλικών. 

 Οι δύο αποφάσεις του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος με τις οποίες ακυρώνονται οι 
αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την έγκριση των δύο μονάδων της 
«BIOSOL».
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συνεχίζονται καθημερινά οι εργασίες της 
αρμόδιας Αντιδημαρχίας Πρασίνου –Πε-

ριβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, για 
την αναβάθμιση του αστικού πρασίνου, με 
προτεραιότητα, το τελευταίο χρονικό διά-
στημα, στον καθαρισμό και καλλωπισμό 
των  σχολείων, των πάρκων, των παρτε-
ριών και των κεντρικών οδών του δήμου. 
Οι εργασίες των συνεργείων της Διεύθυνσης 
Πρασίνου εντατικοποιήθηκαν τον τελευταίο 
μήνα στην κατεύθυνση καθαρισμού των 
προαύλιων και των  γύρω χώρων των σχο-
λικών μονάδων, σε όλη την έκταση του δή-
μου Θέρμης, ώστε να υποδεχτούν με ασφά-
λεια τους μαθητές και τις μαθήτριες τη νέα 
σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται πολλα-
πλές παρεμβάσεις κλαδέματος και κοπής μεγάλων και 
επικίνδυνων δέντρων σε κεντρικές οδούς, σε πάρκα, πλα-
τείες και σε άλλους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, 
από τα συνεργεία της Διεύθυνσης Πρασίνου αλλά και με 
την ενίσχυση της όλης προσπάθειας, από το νέο καλαθο-
φόρο όχημα του δήμου. Προτεραιότητα στην κλάδευση ή 
κοπή των δέντρων είχαν οι περιπτώσεις που θεωρούνται 

από την υπηρεσία ως υψηλής επικινδυνότητας και είναι 

απαραίτητες και αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί 

η δημόσια ασφάλεια. Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Περι-

βάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζάρης, 

αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του τελευταίου χρονικού 

διαστήματος, σημείωσε πως «το κλάδεμα των δέντρων 

πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, στην κατεύθυνση 

διατήρησης των χαρακτηριστικών του είδους, αλλά και 

της διασφάλισης της υγείας και της φυσιολο-

γικής ανάπτυξής του.

Επίσης τα μεγάλα δέντρα λόγω του ύψους 

και του βάρους των κλαδιών τους θεωρού-

νται επικίνδυνα και μπορεί να προκαλέσουν 

κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών 

και της περιουσίας τους μετά από θεομηνία 

ή ακόμη και μετά από ήπια καιρικά φαινό-

μενα όπως για παράδειγμα ισχυροί άνεμοι. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τις προηγούμενες 

μέρες στην κοπή επικίνδυνων δέντρων και 

στον καθαρισμό των χόρτων στους χώρους 

των σχολείων που ήταν έτοιμα για την έναρ-

ξη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και στο 

Φράγμα της Θέρμης, προκειμένου να υπο-

δεχτεί τους χιλιάδες δημότες μας, που πλαι-

σίωσαν και φέτος τις μεγάλες συναυλίες των εκδηλώσεων 

«Θέρμης Δρώμενα» της ΔΕΠΠΑΘ. Παράλληλα έγιναν συ-

ντονισμένες καλλωπιστικές παρεμβάσεις και καθαρισμός 

από ξερά χόρτα, στους χώρους όπου φιλοξενήθηκαν οι 

τοπικές γιορτές των Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου μας. 

Οι προσπάθειες  θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε 

όλη την έκταση του δήμου».

Προτεραιότητα στον καθαρισμό – καλλωπισμό 
των σχολικών μονάδων του δήμου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται το 
έργο της συντήρησης του οδικού δι-

κτύου στο σύνολο των οικισμών του δήμου 
Θέρμης, και το οποίο αφορά στην ασφαλ-
τόστρωση και κρασπέδωση δρόμων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε από παρα-
μόρφωση λόγω  έργων, είτε από φθορές που 
δημιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου και πολυ-
ετούς χρήσης.
Εκτεταμένες παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης 
εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα Νέας 
Ραιδεστού, όπου αναλυτικά πρόκειται να 
βελτιωθούν οδικά οι δρόμοι: Ανδρέα Πα-
πανδρέου, Παύλου Μελά, Αγίου Αθανασίου, 
Πολυτεχνείου, (από Αγίου Αθανασίου έως 
Θεμιστοκλέους), Αριστοτέλους, Θράκης και 
Κολοκοτρώνη.
Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περί-
που μία εβδομάδα, ενώ σταδιακά, σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό της Τεχνικής Υπηρεσί-
ας του δήμου μας, έως το τέλος Σεπτεμβρίου 
θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα σημεία που 
απαιτείται ασφαλτόστρωση στη Δημοτική Κοι-
νότητα Νέας Ραιδεστού.

Με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής και της 
καθημερινότητας των δημοτών μας, το τμήμα 

Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης 
προχωρά σε παρεμβάσεις βελτίωσης των πεζοδρο-
μίων και σε πλακοστρώσεις όπου απαιτείται. Ο προ-
γραμματισμός του Τμήματος για το επόμενο χρονικό 
διάστημα, περιλαμβάνει παρεμβάσεις βελτίωσης των 
βασικών υποδομών  σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες 
του δήμου Θέρμης.
Συγκεκριμένα τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρη-
σης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα προχώρησαν στις απαραίτητες 
αποκαταστάσεις των πεζοδρομίων στο Τριάδι, τη 
Δημοτική Κοινότητα των Βασιλικών και συγκεκριμέ-
να στην περιοχή των ΕΛΤΑ, καθώς και  στη Δημοτική 
Κοινότητα Νέας Ραιδεστού. Πρόκειται για εργασίες 
συντήρησης οι οποίες καλυτερεύουν την καθημερι-
νότητα των δημοτών μας, αναβαθμίζουν το αστικό 
τοπίο και βελτιώνουν λειτουργικά τις περιοχές πα-
ρέμβασης, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
Συντήρησης Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας 
Βασίλη Μουστάκα. Οι εργασίες ανάπλασης, οι πε-
ζοδρομήσεις και οι πλακοστρώσεις, θα συνεχιστούν 
και το μήνα Οκτώβριο σε όλη την έκταση του δήμου 
Θέρμης.

Ασφαλτοστρώσεις και κρασπεδώσεις 
οδών στη Νέα Ραιδεστό

Παρεμβάσεις αναβάθμισης του αστικού τοπίου 
από το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας
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Με κύριο μέλημα την άμεση αντιμε-
τώπιση των καθημερινών προβλη-

μάτων των κατοίκων, την εξασφάλιση 
της ποιότητας του νερού και την εν γένει  
προστασία του περιβάλλοντος με βάση 
την νομοθεσία, η ΔΕΥΑ Θέρμης, κατά το 
δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2017 
με διαρκείς παρεμβάσεις, κατάφερε να 
αποκαταστήσει εκατό περίπου βλάβες σε 
όλο το δίκτυο. Οι περισσότερες παρεμ-
βάσεις για αποκατάσταση προβλημάτων 
ήταν στη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.
Συγκεκριμένα στη Θέρμη έγιναν συνολικά 
σαράντα εννέα (49) βλάβες ύδρευσης ενώ 
καθημερινά πραγματοποιούνταν έλεγχοι  
των δεξαμενών, των αντλιοστασίων και 
έλεγχος των ακαθάρτων του  αντλιοστα-
σίου του Νέου Ρυσίου. Επίσης, πραγματο-
ποιήθηκαν εξήντα επτά (67) αντικαταστά-
σεις υδρομέτρων και δεκαεπτά (17) νέες 
συνδέσεις υδρομέτρων. 
Παράλληλα, τα συνεργεία της ΔΕΥΑ 
Θέρμης αντικατέστησαν δίκτυο ύδρευσης 
μήκους 200 μέτρων στην Δημοτική Κοι-
νότητα Νέας Ραιδεστού καθώς και δίκτυο αγωγού 
ύδρευσης μήκους 100 μέτρων στην Τοπική Κοινότητα 
Ταγαράδων.
Επιπλέον, στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών αποκα-

ταστάθηκαν συνολικά 21 βλάβες ύδρευσης. Ταυτό-

χρονα και σε καθημερινή βάση και στα Βασιλικά, γι-

νόταν έλεγχος δεξαμενών και γέμισμά τους με χλώριο 

όπου κρινόταν απαραίτητο. Έγιναν, παράλληλα, 13 

ακόμη αντικαταστάσεις υδρομέτρων ενώ 

ταυτόχρονα τα συνεργεία προχώρησαν 

και σε αποκατάσταση πλακών και πεζο-

δρομίων. 

Στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας έγιναν 

19 βλάβες ύδρευσης, ενώ στην Καρδία 

πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις τοπο-

θέτησης πλακών και αποκατάστασης βλα-

βών. Συνεργεία της ΔΕΥΑ Θέρμης  πραγ-

ματοποίησαν αφαλτοστρώσεις, σε σημεία 

όπου το προηγούμενο χρονικό διάστημα 

είχαν γίνει παρεμβάσεις αποκατάστασης 

βλαβών του δικτύου στην Τοπική Κοινό-

τητα Πλαγιαρίου.

Κατά το δίμηνο Αυγούστου Σεπτεμβρί-

ου 2017, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 

εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης 

μήκους 150 μέτρων  περιοχή Τριμίνια, 

κατασκευή δικτυού ύδρευσης μήκους 60  

μέτρων Φ63 στην Τοπική Κοινότητα Αγίας 

Παρασκευής, κατασκευή παροχής απο-

χέτευσης στην επέκταση του Τριαδίου και κατασκευή 

δικτύου ύδρευσης μήκους 200 μέτρων στην περιοχή 

της Θέρμης.

Παρεμβάσεις σε βλάβες σε όλο  
το δίκτυο από τη ΔΕΥΑ Θέρμης

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΙΜΗΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στο κομμάτι του ρέματος που ξεκινά-
ει από τη Δημοτική Κοινότητα Νέας 

Ραιδεστού και εκτείνεται μέχρι και χίλια 

μέτρα πάνω από τη Δημοτική Κοινό-

τητα των Ταγαράδων, παρεμβαίνουν 

με εργασίες καθαρισμού το τελευταίο 

χρονικό διάστημα τα συνεργεία του 

Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασί-

ας του δήμου Θέρμης.

Στόχος των παρεμβάσεων καθαρισμού 

του συγκεκριμένου ρέματος, πέρα από 

την αισθητική βελτίωση του τοπίου, εί-

ναι η δημιουργία μεγαλύτερης ασφά-

λειας για τους πολίτες καθημερινά και 

κυρίως κατά την περίοδο των έντονων  

βροχοπτώσεων.

Οι καθημερινές παρεμβάσεις και ο κα-

θαρισμός ρεμάτων, σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό του Τμήματος Συντή-

ρησης και Αυτεπιστασίας  του δήμου 

Θέρμης, για την πρόληψη πλημμυρι-

κών φαινομένων και την ελαχιστοποί-

ηση των επιπτώσεων από έντονες βρο-

χοπτώσεις, θα συνεχιστεί και τις επό-

μενες ημέρες σε όλη την έκταση του 

δήμου. 

Ειδικότερα, στο ρέμα από Νέα Ραιδε-

στό έως Ταγαράδες εντοπίστηκαν και 

απομακρύνθηκαν  φερτά υλικά και 

σκουπίδια, ενώ σε δηλώσεις του ο 

αρμόδιος Αντιδήμαρχος Βασίλης Μου-

στάκας μεταξύ άλλων ανέφερε: «Προ-

χωρούμε έγκαιρα στον καθαρισμό των 

ρεμάτων, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε 

χρόνο, προκειμένου να μειώσουμε τις 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και 

των πλημμυρικών φαινομένων που 

αυτή εντείνει. Οι ενέργειές μας στοχεύ-

ουν στην προστασία των συνδημοτών 

μας και των περιουσιών τους, πάντα με 

σεβασμό στη χλωρίδα και την πανίδα 

που αποτελούν πλούσιο οικοσύστημα. 

Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε όλες τις 

περιοχές που κρίνεται απαραίτητο».

Καθαρισμοί ρεμάτων για την αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου

   Από τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών στη Θέρμη

Από τις εργασίες καθαρισμού στο ρέμα της Ν. Ραιδεστού
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ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σε υπογραφή σύμβασης με την 
εταιρεία Fraport Greece η οποία 

διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «Μακε-
δονία» προχώρησε ο δήμος Θέρμης. 
Η συνεργασία αφορά τη διαχείριση 
των απορριμμάτων του αεροδρομίου. 
Όπως δήλωσαν και οι δύο πλευρές 
μετά τις υπογραφές, υπάρχει κοινή 
βούληση για στενή συνεργασία και σε 
όποιον άλλον τομέα κριθεί απαραίτη-
το ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή λειτουργία και εικόνα του αε-
ρολιμένα της Θεσσαλονίκης ο οποίος 
ανήκει στα διοικητικά όρια του δήμου 
Θέρμης.  
Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στο 
γραφείο του δημάρχου Θέρμης Θό-
δωρου Παπαδόπουλου. Εκ μέρους της 
Fraport Greece την υπέγραψε ο airport 
Manager Ιωάννης Βογιατζής ενώ πα-
ρών ήταν και ο αντιδήμαρχος υπηρεσιών Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης Σωκράτης Σαμαράς. 
Σύμφωνα με τη σύμβαση η Fraport Greece ως διαχει-
ρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, αναλαμβάνει την 

ευθύνη αποκομιδής και εναπόθεσης των απορριμμά-

των, των ογκωδών αντικειμένων και των ανακυκλώ-

σιμων υλικών από τους χώρους του αεροδρομίου σε 

συγκεκριμένο σημείο πλησίον του αερολιμένα, απ’ 

όπου θα τα παραλαμβάνουν τα συνεργεία της Υπηρε-

σίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

δήμου Θέρμης. Η διάρκεια της σύμβασης 

είναι έως 31 Δεκεμβρίου 2017 με  δικαίω-

μα παράτασης μετά τη λήξη της.

«H εταιρεία Fraport όπως είναι γνωστό 

διαχειρίζεται πλέον το αεροδρόμιο ‘Μα-

κεδονία’ και εμείς ως δήμος συνεργα-

ζόμαστε με την εταιρία, ώστε να εξυπη-

ρετήσουμε τις ανάγκες των πολιτών μας, 

καθώς και των επισκεπτών του αεροδρομί-

ου. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη 

δημόσια υγεία, αλλά και να συμβάλλουμε 

στη δημιουργία μιας θετικής εικόνας για το 

αεροδρόμιο, ενός καθαρού αεροδρομίου 

το οποίο θα δημιουργεί θετική εντύπωση 

στους επισκέπτες και θα διαφημίζει τον 

τόπο μας. Σε κάθε περίπτωση η βελτίωση 

και σωστή συντήρηση του αεροδρομίου μας, θα παίξει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού μας», 

δήλωσε μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δήμαρχος 

Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Συνεργασία δήμου Θέρμης και Fraport

Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, και ο εκπρόσωπος της Fraport Greece Ιωάννης 
Βογιατζής (στο μέσον) υπογράφουν τη σύμβαση για τη διαχείριση των απορριμμάτων του 
αεροδρομίου «Μακεδονία» παρουσία και του αντιδημάρχου Σωκράτη Σαμαρά

Αναστάτωση στους γονείς αλλά και στην εκπαιδευτική 
κοινότητα εν γένει του δήμου Θέρμης προκάλεσε το 

περιστατικό με τη φωτιά η οποία ξέσπασε σε σχολικό λε-
ωφορείο στην περιοχή της Φιλοθέης, στη Νέα Ραιδεστό. 
Το περιστατικό συνέβη στις 22 Σεπτεμβρίου το μεσημέ-
ρι, όταν το διώροφο λεωφορείο το οποίο εκτελούσε το 
δρομολόγιο μεταφέροντας μαθητές από το 2ο δημοτικό 
σχολείο Νέας Ραιδεστού προς Λακκιά -Φιλοθέη πήρε 
φωτιά. Όταν έγινε αισθητός ο καπνός στη μηχανή του 
λεωφορείου, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και με 
τη βοήθεια της συνοδού αποβίβασαν με ασφάλεια τους 
μαθητές. Στο σημείο έφτασαν τέσσερα οχήματα της πυ-
ροσβεστικής υπηρεσίας με οκτώ άνδρες, ωστόσο, μέσα 
σε λίγα λεπτά το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες και 
κάηκε ολοσχερώς.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά οφείλεται πιθα-
νότατα σε βραχυκύκλωμα. 
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας στην οποία 
ανήκει το λεωφορείο, Μιχάλη Πεζίκογλου το όχημα 
είχε περάσει όλους τους απαραίτητους μηχανολογικούς 
ελέγχους, είχε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από την 
πυροσβεστική και είχε περάσει ΚΤΕΟ τον περασμένο Ιού-
νιο. «Κατασκευαστικά, τα λεωφορεία είναι πολύ καλά 
μονωμένα εκεί που τελειώνει η μηχανή και ξεκινάει η 
καμπίνα. Αν ξεσπάσει, δηλαδή, φωτιά στη μηχανή, θέ-
λει περίπου 30 λεπτά για να φτάσει στην καμπίνα, άρα 
υπάρχει αρκετός χρόνος στους επιβάτες να απομακρυν-
θούν» δήλωσε ο κ. Πεζίκογλου στο Αθηναϊκό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων. 
Μιλώντας στο ίδιο πρακτορείο ο αντιπεριφερειάρχης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Δημήτρης Χατζηβρέττας δήλωσε 
ότι «η ευθύνη είναι καθαρά του ιδιοκτήτη του 
οχήματος, ο οποίος έχει την υποχρέωση συ-
ντήρησής του, ενώ όταν τα λεωφορεία ανή-
κουν στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, 
την ευθύνη έχουν οι ίδιοι, καθώς τα οχήματα 
είναι ιδιοκτησία τους». Σημείωσε ότι με την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς συγκροτήθη-
καν δύο συνεργεία μικτών κλιμακίων ελέγ-
χου οχημάτων τα οποία, σε συνεργασία με 
την Τροχαία, πραγματοποιούν στοχευμένους 
ελέγχους, καταρχάς στα κίτρινα σχολικά λε-
ωφορεία.
Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η 
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών-Μαθη-
τριών δήμου Θέρμης. «Το γεγονός αυτό απο-
δεικνύει με τραγικό τρόπο το τεράστιο θέμα 
που υπάρχει με την ασφάλεια στις μεταφορές 
των μαθητών» επισημαίνεται μεταξύ άλλων 
στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι «δεν θα 
βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια 
των παιδιών μας. Δημόσιες και ασφαλείς με-
ταφορές τώρα». Οι γονείς κάνουν λόγο για 
έλλειμμα στην ασφάλεια μεταφοράς των μα-
θητών και καταγγέλλουν υπολειτουργία των 
ελεγκτικών μηχανισμών επιρρίπτοντας ευθύ-
νες στην κυβέρνηση και την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

Φωτιά κατέστρεψε σχολικό λεωφορείο

Παρά την επέμβαση της πυροσβεστικής το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς.



Οριστική λύση στο πρόβλημα το οποίο 
δημιουργήθηκε με τη μεταφορά εκα-

τοντάδων μαθητών στα σχολεία απαίτησε 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο 
δήμος Θέρμης. Συγκεκριμένα, στις 4 Οκτω-
βρίου ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπα-
δόπουλος μετέβη στην Περιφέρεια όπου συ-
ναντήθηκε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη 
Φάνη Παπά και ζήτησε την ενεργοποίηση 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να 
δοθεί άμεση και οριστική λύση στο ζήτημα 
της μεταφοράς των μαθητών του δήμου Θέρ-
μης. Στη διάρκεια της συνάντησης αποφασί-
στηκε να συγκληθεί άμεσα η αρμόδια Επι-
τροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας προκειμένου να αξιοποιήσει το δικαίωμα 
που της δίνει ο νόμος και να αποφασίσει την 
κατ’ εξαίρεση δωρεάν μεταφορά των μαθη-
τών, ανεξαρτήτως της προβλεπόμενης χιλι-
ομετρικής απόστασης, καθώς συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι επικινδυνότητας για τους μα-
θητές. Επιπλέον αποφασίστηκε να ασκηθούν 
πιέσεις ώστε να ενισχυθούν με επιπλέον οχή-
ματα τα υφιστάμενα δρομολόγια του ΟΑΣΘ 
τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την 
αναχώρηση των μαθητών όπου απαιτείται. Επίσης, εάν δεν 
καταστεί εφικτή η αύξηση των δρομολογίων, τότε η αρ-
μόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να 
προχωρήσει στην επαναφορά της παράτασης των περσινών 
συμβάσεων. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιδή-
μαρχος Παιδείας κ. Αποστόλου, ο δημοτικός σύμβουλος 
Θέρμης Δημήτρης Βλαχομήτρος, υπηρεσιακοί παράγοντες 
της Περιφέρειας καθώς και εκπρόσωποι των Συλλόγων Γο-
νέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του δήμου Θέρμης και 
γονείς.

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρόβλημα προκλήθηκε εξ αιτίας απόφασης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας να καταργήσει κάποια από τα 
περσινά μαθητικά δρομολόγια και να τα αντικαταστήσει με 
τη χορήγηση ειδικού μαθητικού δελτίου πολλαπλών δια-
δρομών προκειμένου οι μαθητές να εξυπηρετούνται δωρε-
άν με την αστική συγκοινωνία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος Στέλιος Αποστόλου «σε ορισμένες 
από αυτές τις περιοχές είτε δεν υπάρχουν δρομολόγια του 
ΟΑΣΘ, είτε είναι ελάχιστα τα λεωφορεία με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους μαθητές». Προ-
βλήματα δημιούργησε και η Κοινή Υπουργική Απόφαση η 
οποία καθορίζει τις χιλιομετρικές αποστάσεις και τις λοιπές 
προϋποθέσεις για τη μεταφορά των μαθητών με μισθωμέ-
να λεωφορεία. Η ΚΥΑ προβλέπει μεταξύ άλλων μετάβαση 
των παιδιών στο σχολείο με τα πόδια, όταν υπάρχει ενδε-
δειγμένη πεζή διαδρομή και τη μεταφορά τους υπό προϋ-
ποθέσεις που αφορούν στις χιλιομετρικές αποστάσεις ανά-
μεσα στο σπίτι και το σχολείο (τουλάχιστον 1.200 μέτρα για 
μαθητές δημοτικού, 3.000 μέτρα για μαθητές γυμνασίων 
και 5.000 μέτρα για μαθητές λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ). 
Δεν προβλέπει, ωστόσο, κάποιες ιδιαιτερότητες όπως για 
παράδειγμα οι περιπτώσεις όπου οι μαθητές είναι αναγκα-
σμένοι να διασχίζουν επικίνδυνους δρόμους υψηλής ταχύ-

τητας κ.ο.κ. 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ
Στο δήμο Θέρμης προβλήματα παρουσιάστηκαν στις ακό-
λουθες περιπτώσεις;
1. Από το Πλαγιάρι προς το 2ο γυμνάσιο Μίκρας (αφο-
ρά περίπου 120 μαθητές). Η χιλιομετρική απόσταση είναι 
μικρότερη των τριών χιλιομέτρων, ωστόσο δεν υπάρχει 
γραμμή του ΟΑΣΘ για να εξυπηρετεί τα παιδιά, ενώ η πεζή 
διαδρομή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τους μαθητές.
2. Από το Ν. Ρύσιο προς το 2ο ΓΕΛ Μίκρας (αφορά περί-
που 70 μαθητές). Η χιλιομετρική απόσταση είναι μικρότερη 
των πέντε χιλιομέτρων και η μεταφορά των μαθητών γίνεται 
με δρομολόγια της γραμμής του ΟΑΣΘ. Ωστόσο, αφενός τα 
αστικά λεωφορεία δεν επαρκούν, αφετέρου η επιστροφή 
των μαθητών είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη, καθώς αναγκά-
ζονται να κατέβουν στη στάση «Νεράιδα», πάνω στον δρό-
μο Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας και να διασχίσουν την 
κεντρική οδό, διπλής κατεύθυνσης, πλάτους 30 μέτρων και 
στη συνέχεια να διανύσουν άλλο περίπου ενάμιση χιλιόμε-
τρο για να φτάσουν στο Ν. Ρύσιο. 
3. Από τη Σουρωτή στο ΓΕΛ και στο ΕΠΑΛ Βασιλικών (αφο-
ρά περίπου 100 μαθητές). Η απόσταση είναι μικρότερη από 
την προβλεπόμενη στην ΚΥΑ και η μεταφορά των μαθητών 
γίνεται με λεωφορεία του ΟΑΣΘ που όμως δεν επαρκούν. 
4. Από Ν. Ραιδεστό, Ν. Ρύσιο, Ταγαράδες, Αγ. Παρασκευή 
και Σουρωτή προς το ΕΠΑΛ Βασιλικών (αφορά περίπου 
120 μαθητές). Η απόσταση είναι μικρότερη από την προ-
βλεπόμενη στην ΚΥΑ και η μεταφορά των μαθητών γίνεται 
με λεωφορεία του ΟΑΣΘ που όμως δεν επαρκούν. Το λε-
ωφορείο, κατά την προσέλευση στο σχολείο, γεμίζει ήδη 
από Ν. Ρύσιο και Ταγαράδες αδυνατώντας έτσι να εξυπη-
ρετήσει τους μαθητές από Αγ. Παρασκευή και Σουρωτή 
με αποτέλεσμα αυτοί να μην προσέρχονται εγκαίρως στο 
σχολείο τους.  
5. Από την Αγ. Παρασκευή στο ΓΕΛ Βασιλικών (αφορά 46 

μαθητές). Εδώ συμβαίνει το παράδοξο να δι-

καιολογείται η μεταφορά των μαθητών του 

γυμνασίου, αλλά όχι και αυτών του λυκείου 

καθώς η ΚΥΑ προβλέπει άλλες χιλιομετρικές 

αποστάσεις για τους μεγαλύτερους μαθητές. 

6. Από την Καρδία στο 1ο ΓΕΛ Μίκρας (αφο-

ρά 72 μαθητές). Η απόσταση είναι μικρότερη 

από την προβλεπόμενη στην ΚΥΑ και η μετα-

φορά των μαθητών γίνεται με λεωφορεία του 

ΟΑΣΘ που όμως δεν επαρκούν.

Όλα τα ανωτέρω δρομολόγια, την περσι-

νή χρονιά έγιναν με μισθωμένα λεωφορεία, 

ωστόσο φέτος, λόγω της αλλαγής της στάσης 

της Περιφέρειας και των περιορισμών της 

ΚΥΑ εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις 

γραμμές του ΟΑΣΘ, όπου αυτές υπάρχουν. 

Όμως, τα δρομολόγια και η χωρητικότητα 

των αστικών λεωφορείων δεν επαρκούν για 

να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες μαθη-

τές με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο 

πρόβλημα. Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος 

Αποστόλου επικοινώνησε επανειλημμένως 

με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΘ Σάββα Παναγιω-

τίδη ζητώντας να αυξηθούν τα δρομολόγια κατά τις ώρες 

προσέλευσης και αναχώρησης των μαθητών. Όμως, ο κ. 

Παναγιωτίδης του είπε ότι αυτές είναι οι δυνατότητες του 

ΟΑΣΘ καθώς πολλά από τα λεωφορεία είναι παροπλισμέ-

να. 

Ο δήμαρχος Θέρμης επισκέφθηκε για το θέμα αυτό το 

υπουργείο Εσωτερικών εκθέτοντας το πρόβλημα και ζητώ-

ντας να δοθεί λύση. Παράλληλα, το έθεσε και στην Περι-

φερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας τονίζοντας 

την ανάγκη να γίνουν άμεσα διορθώσεις στην ΚΥΑ. 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ
Το ζήτημα απασχόλησε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδεί-

ας του δήμου Θέρμης η οποία συγκλήθηκε ειδικά για το 

σκοπό αυτό στις 20 Σεπτεμβρίου. «Να λυθεί εδώ και τώρα  

το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών» ζητά η Ένω-

ση Συλλόγων Γονέων Μαθητών – Μαθητριών του δήμου 

Θέρμης. Σε ανακοίνωσή της η Ένωση τονίζει ότι «τα υπάρ-

χοντα δρομολόγια του ΟΑΣΘ που εξυπηρετούν κάποιες 

από αυτές τις γραμμές είναι πολύ λίγα μ’ αποτέλεσμα τις 

ώρες άφιξης και αποχώρησης των μαθητών να μην μπο-

ρούν να μεταφέρουν όλους τους μαθητές με ασφάλεια. Σε 

κάποιες περιπτώσεις μάλιστα οι μαθητές θα φτάνουν στον 

προορισμό τους ακόμη και μετά από 2 ώρες!!!». Επιση-

μαίνει επίσης ότι «οι δρόμοι που συνδέουν τους τόπους 

κατοικίας των μαθητών με τα σχολεία δεν έχουν πεζοδρό-

μια, είναι ταχείας κυκλοφορίας και έχουν αυξημένη κίνηση 

οχημάτων οπότε η μετακίνηση των παιδιών σε αυτούς με τα 

πόδια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη». 

Λύση στο πρόβλημα
με τα μαθητικά δρομολόγια

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε αρκετά σχολεία του δήμου Θέρμης πολλοί μαθητές είναι αναγκασμένοι να διανύουν πεζή μεγάλες 
αποστάσεις για να φτάσουν εγκαίρως καθώς πολλά από τα μαθητικά δρομολόγια έχουν περικοπεί. 
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Η ημερίδα που είχε ως θέμα «Οι πολίτες για τους πολίτες 
– νέα πορεία συνδημιουργίας στη μάθηση των ενηλί-

κων», παρουσίασε τη νέα πρωτοποριακή εκπαιδευτική ιδέα 
του δήμου Θέρμης τους Κύκλους Μάθησης στους πολίτες, 
που προέκυψε στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Δια 
Βίου Μάθησης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ο ιδιαίτερος προβληματισμός που αναπτύχθηκε τα τελευ-
ταία δύο χρόνια στο Δήμο Θέρμης και συγκεκριμένα στο 
πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Δια βίου Μάθησης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, γέννησε μια καινοτό-
μο ιδέα ,το ΚΥ.ΜΑ ή αλλιώς Κύκλοι Μάθησης δήμου Θέρ-
μης. Πρόκειται για μία ομάδα ειδικών τόσο στην εκπαίδευση 
ενηλίκων όσο και σε ειδικά επιστημονικά πεδία, που συνα-
ντήθηκαν και αποφάσισαν να δημιουργήσουν την ομάδα 
εθελοντών εκπαιδευτών ενηλίκων του δήμου 
Θέρμης
Οι Κύκλοι Μάθησης ξεκινούν το επόμενο 
χρονικό διάστημα με τη διοργάνωση, μεθοδι-
κά και συστηματικά, δωρεάν επιμορφωτικών 
προγραμμάτων ενηλίκων, που θα καλύπτουν 
ανάγκες και ενδιαφέροντά των ενηλίκων και 
θα πραγματοποιούνται, ανάλογα με τις δηλώ-
σεις ενδιαφέροντος,  σε όλες τις δημοτικές και 
τοπικές κοινότητες με την υποστήριξη της δη-
μοτικής αρχής.
Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης 
που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό θέα-
τρο Θέρμης, παρουσιάστηκαν οι δράσεις και 
οι πρωτοβουλίες της ιδέας αυτής, καθώς και 
οι θεματικοί κύκλοι των επιμορφωτικών συ-
ναντήσεων που θα διοργανωθούν στο άμεσο 
μέλλον. 
«Η πρώτη δημόσια εκδήλωση μας είχε σκο-
πό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει. 
Η επίτευξη αυτού του σκοπού καλύφθηκε 
σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως αποδείχθηκε 
από το αμείωτο ενδιαφέρον των παρόντων σε 
όλην την διάρκεια της. Αναπτύχθηκε γόνιμος 
προβληματισμός, όπως άλλωστε καταγράφηκε στα πρακτι-
κά που τηρήθηκαν και τα οποία σύντομα θα δημοσιοποιη-
θούν και θα αποτελέσουν την βάση για τις μεθοδολογικές 
και οργανωτικές βελτιώσεις.
Το ΚΥΜΑ είναι πλέον μια πραγματικότητα στην τοπική μας 
κοινωνία και μια πρόκληση για τον δήμο Θέρμης να επεν-
δύσει στην προοπτική αυτού του εγχειρήματος» ανέφερε 
μεταξύ άλλων ο υπεύθυνος του προγράμματος Αθανάσιος 
Σαρακίνος και συμπλήρωσε:  «Ευχαριστούμε τόσο όλους 
όσους συνέβαλαν για την μέχρι τώρα συστηματική προσπά-
θεια, όσο και  όσους ήρθαν για πρώτη φορά στην μεγάλη 
μας ομάδα, εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων, και δήλωσαν ότι 
θα συμμετέχουν στο μακρύ ταξίδι της συνδημιουργίας, μέσα 
από  τις δράσεις  και τους κύκλους μάθησης.  Οι κύκλοι μας 
είναι  ανοικτοί σε όλους τους πολίτες για τους πολίτες».

«Όραμα μας είναι να συμβάλουμε στην ανάπτυξη, στα 
πλαίσια του δήμου μας και ευρύτερα, ενός κινήματος δια 
βίου μάθησης για την παιδεία και τον πολιτισμό» δήλωσε 
από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Απο-
στόλου. Υπενθυμίζουμε στους δημότες μας, πως περισσό-
τερες πληροφορίες αλλά και ενημέρωση για τους Κύκλους 
Μάθησης μπορούν  λαμβάνουν,  επικοινωνώντας με τον 
υπεύθυνο κ. Σαρακίνο στο e-mail: ksarakinos21@yahoo.gr.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι Κύκλοι Μάθησης περιλαμβάνουν τα εξής προγράμμα-
τα:
• «Ενεργός πολίτης»: Ο σχεδιασμός, οργάνωση και υλο-
ποίηση του Κύκλου Μάθησης πραγματοποιήθηκε από 

τους: Νίκο Αβραμίδη email:   avramidisnikos@hotmail.
com, Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα και Φρόσω Πατιράκη 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των  συμμε-
τεχόντων αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους, την ευθύνη απέναντι στον εαυτό τους, στους συμπο-
λίτες τους και τις επόμενες γενιές, την προσωπική τους ευ-
ημερία και ανάπτυξη ως πολίτες του ελληνικού κράτους σ 
ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
• «Εκπαίδευση ενηλίκων και συμμετοχική μάθηση»: 
Ο σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση του Κύκλου Μά-
θησης πραγματοποιήθηκε από τους: Ανδρέα Οικονόμου 
email:  anoiko@gmail.com, και Θανάση Σαρακίνο.
Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των συμμετε-
χόντων με τα χαρακτηριστικά του ενηλίκου που μαθαίνει 
και των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να κα-

τέχουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς και οι στάσεις που 

πρέπει να υιοθετούν απέναντι στους εκπαιδευομένους ενη-

λίκους προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί.

• «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και διαχείριση κα-

ριέρας»: Ο σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση του 

Κύκλου Μάθησης πραγματοποιήθηκε από τους: Απόστο-

λο Κηπουρό, email:  kipourosap@hotmail.com, Χριστίνα 

Κλειδαρά, Παναγιώτη Τσιμόπουλο και Ιωάννη Χατζηλά-

μπρου.

• «Ανθρώπινες σχέσεις»: Ο σχεδιασμός, οργάνωση και 

υλοποίηση του Κύκλου Μάθησης πραγμα-

τοποιήθηκε από το κέντρο πρόληψης «ΕΛΠΙ-

ΔΑ» με σκοπό την αναζήτηση τρόπων βελτί-

ωσης των σχέσεων της ζωής μας.

Υπεύθυνη επικοινωνίας από την πλευρά του 

φορέα ίανε η Βάσω Ασκητοπούλου

email: kpelpida@gmail.com. 

• «Βασικές ψηφιακές δεξιότητες για 

ανθρώπους κάθε ηλικίας»: Ο σχεδιασμός, 

οργάνωση και υλοποίηση του Κύκλου Μά-

θησης πραγματοποιήθηκε από τους:

Ιωάννη Κυρμιζιάδη email: jkyrmiziadis@

gmail.com, Ηρακλή Σιούλη και Μάνο Τονί-

δη. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικεί-

ωση με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι  

ψηφιακές τεχνολογίες και η ανάπτυξη βα-

σικών ψηφιακών δεξιοτήτων, η χρήση των 

οποίων κάνει την καθημερινότητα πιο εύκο-

λη και πιο ευχάριστη.

• «Φύση και διατροφή»: Ο σχεδιασμός, οργάνωση και 

υλοποίηση του Κύκλου Μάθησης πραγματοποιήθηκε από 

τους: Νίκο Κατσιαδάκη, Ελένη Μαλούπα email: maloupa@

bbgk.gr και Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα  

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των συμμετε-

χόντων με το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, 

με επικέντρωση στη μέλισσα και τα μελισσοκομικά φυτά. 

Η κατανόηση της αναγκαιότητας προστασίας, διατήρησης 

και αειφορικής αξιοποίησής τους.  Η κατανόηση του ρό-

λου των φυτικών γενετικών πόρων στη διατροφή και την 

επισιτιστική ασφάλεια.  
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«Κύκλοι Μάθησης» για την
επιμόρφωση των ενηλίκων

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Στιγμιότυπο από την ενημερωτική εκδήλωση
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Την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων τα οποία έχει 
άμεση ανάγκη ο δήμος Θέρμης σκοπεύει να προ-

ωθήσει η διοίκηση του δήμου, μέσω του προγράμμα-
τος Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 
Η επιλογή αυτή καθίσταται σχεδόν μονόδρομος μετά 
τις πρόσφατες συζητήσεις τις οποίες έκανε η Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με τους 
αρμόδιους υπουργούς Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη και 
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, στο περιθώριο της Διε-
θνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από τη συνάντηση με 
τους δύο υπουργούς, η οποία είχε ως κύριο θέμα την 
κατασκευή 75 νέων σχολείων στην Θεσσαλονίκη και 
την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία προέκυψε ότι δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα δημόσια κονδύλια προκειμένου 
να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες. Έτσι, η μόνη γραμ-
μή κατασκευής νέων σχολικών μονάδων είναι αυτή του 
ΣΔΙΤ. Στο πρόγραμμα αυτό η διοίκηση του δήμου Θέρ-
μης σχεδιάζει να εντάξει άμεσα την κατασκευή τριών 
σχολικών κτηρίων. 
1. Το λύκειο Μίκρας, στην περιοχή «ΒΛΑΧΟΣ» μετα-
ξύ Τριλόφου και Πλαγιαρίου. Το 2ο λύκειο Μίκρας το 
οποίο ιδρύθηκε με την ΚΥΑ Δ4/459/12.7.1996 (ΦΕΚ 
584 Β) για να στεγάσει τους περίπου 300 μαθητές των 
οικισμών Πλαγιαρίου και Καρδίας της Δημοτικής Ενό-
τητας Μίκρας. Η ανέγερσή του είχε ενταχθεί το 2007 
από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. στο έργο «Μελέτη, Χρηματοδό-
τηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 16 Σχολικών 
Μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 
ΣΔΙΤ». Ωστόσο, τον Γενάρη του 2015 η Διυπουργική 

Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΔΕΣΔΙΤ) αποφάσισε την απένταξη του έργου. Δέκα μή-
νες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2015, η εταιρεία «Κτι-
ριακές υποδομές Α.Ε.» ενημέρωσε τον δήμο Θέρμης 
ότι στον προγραμματισμό της εταιρείας περιλαμβάνεται 
η ανέγερση δέκα σχολικών μονάδων στην ευρύτερη 
περιοχή Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το λύ-
κειο Μίκρας, οπότε ενεργοποιήθηκε πάλι η διαδικασία 
παραχώρησης του οικοπέδου, με απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου. Σημειώνεται ότι ο δήμος διαθέτει 
χαρακτηρισμένο οικόπεδο για την κατασκευή του λυ-
κείου Μίκρας, το οποίο περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο 
τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, στην περιοχή «ΒΛΑΧΟΣ», 
όπου επίσης έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί δημοτι-
κό σχολείο, θα κατασκευαστεί το κλειστό γυμναστήριο 
του Τριλόφου και κτίριο πολλαπλών χρήσεων. Ο δή-
μος Θέρμης έχει ήδη αποστείλει στην αρμόδια Υπηρε-
σία της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (πρώην ΟΣΚ Α.Ε.) 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή πρότα-
σης για ένταξη της κατασκευής του λυκείου Μίκρας σε 
πρόγραμμα ΣΔΙΤ. Επιπλέον, από την αρμόδια Τεχνική 
Υπηρεσία του δήμου έχουν σταλεί τα απαιτούμενα έγ-
γραφα με τη σύμφωνη γνώμη τρίτων υπηρεσιών για την 
ανέγερση του σχολείου (Αρχαιολογία, Δασαρχείο), κα-
θώς και η γεωτεχνική μελέτη, με στοιχεία απαραίτητα 
για τη μελέτη και κατασκευή του έργου.
2. Το 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης. Το 7ο Νηπιαγωγείο 
Θέρμης ιδρύθηκε το 2012, λόγω της εκρηκτικής αύξη-
σης του πληθυσμού και κατ’ επέκταση του αριθμού των 

μαθητών την τελευταία δεκαετία. Οι περίπου 50 μαθη-
τές που αντιστοιχούν στο 7ο νηπιαγωγείο στεγάζονται 
σε αίθουσες που στερούνται από μαθητές δημοτικού 
σχολείου, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται μαθητές 
του δημοτικού σε σχολείο του δήμου Θεσσαλονίκης. Ο 
δήμος Θέρμης διαθέτει χαρακτηρισμένο οικόπεδο για 
την κατασκευή του 7ου νηπιαγωγείου και έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί οι μελέτες του έργου, με ίδιους πόρους. 
Το αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται να υποβληθεί 
φάκελος για έκδοση οικοδομικής άδειας, αφού εγκρι-
θεί η μελέτη από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
στις 5 Οκτωβρίου 2017. Επιπλέον ο δήμος έχει έτοιμα 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή πρό-
τασης για ένταξη σε πρόγραμμα ΣΔΙΤ.
3. Το 2ο δημοτικό σχολείο Πλαγιαρίου. Ιδρύθηκε 
το 2007 για να καλύψει τις ανάγκες της τεράστιας αύξη-
σης του μαθητικού δυναμικού του οικισμού. Σήμερα, 
οι περίπου 400 μαθητές (1ο και 2ο δημοτικά σχολεία, 
με αυξητική τάση) συστεγάζονται σε ένα πολύ παλιό 
κτήριο, χρησιμοποιώντας βοηθητικούς και υπόγειους 
χώρους. Η κατασκευή του νέου κτιρίου θα δώσει τη δυ-
νατότητα στέγασης και μαθητών του νηπιαγωγείου που 
στεγάζεται σε λυόμενη κατασκευή με δύο αίθουσες δι-
δασκαλίας. Ο δήμος διαθέτει χαρακτηρισμένο οικόπε-
δο για την κατασκευή του 2ου δημοτικού σχολείου και 
έχει έτοιμες όλες τις προμελέτες. Είναι επίσης έτοιμα και 
όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την ένταξη στο 
πρόγραμμα ΣΔΙΤ. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτι-
μάται ότι ανέρχεται σε 6.500.000 ευρώ.

Κατασκευή σχολείων μέσω ΣΔΙΤ 
προωθεί ο δήμος Θέρμης

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Τα διάφορα ζητήματα τα οποία προ-
έκυψαν κατά την επανέναρξη των 

εργασιών για την κατασκευή του 5ου 
δημοτικού σχολείου Θέρμης (Τρια-
δίου) επιχειρεί να επιλύσει η Τεχνική 
Υπηρεσία του δήμου προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το έργο εντός του προ-
βλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Ο 
διαγωνισμός για την ανάθεση του έρ-
γου έγινε τον Ιανουάριο του 2017 και 
η σύμβαση για την κατασκευή του έρ-
γου υπογράφηκε στις 6 Ιουνίου 2017. 
Ωστόσο, μετά την έναρξη των εργασι-
ών εντοπίστηκαν διάφορα ζητήματα σε 
σχέση με το υπάρχον ημιτελές κτίριο 
και τις προβλέψεις της οικοδομικής 
άδειας. Τα ζητήματα αφορούν τις εγκα-
ταστάσεις αποχέτευσης και ηλεκτρο-
μηχανολογικών, κάποιες κατασκευα-
στικές λεπτομέρειες, καθώς και την προσαρμογή του κτιρίου και του περιβάλ-
λοντα χώρου στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Όλα τα θέματα αντιμετωπίζονται με 
τη στενή συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, που επιβλέπει το έργο, 

την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία 

και τη σύμφωνη γνώμη της Διαχει-

ριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονί-

ας της ΠΚΜ, που είναι υπεύθυνη για 

τη χρηματοδότηση του έργου. Μέχρι 

σήμερα το έργο προχωράει εντός του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και 

εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 

αυτού. Επισημαίνεται ότι αρκετές από 

τις εργασίες οι οποίες έγιναν μέχρι σή-

μερα δεν είναι εμφανείς. Πρόκειται για 

εργασίες οι οποίες αφορούν τον καθα-

ρισμό του εσωτερικού του ημιτελούς 

κτιρίου και σειρά εσωτερικών καθαι-

ρέσεων, προκειμένου να προετοιμα-

στεί το κτίριο για να ξεκινήσουν οι νέες, συμπληρωματικές εργασίες, η κατα-

σκευή τμήματος της περίφραξης, η κατασκευή της θεμελίωσης του στεγάστρου, 

η κατασκευή δεξαμενής κ.λπ.

Συνεχίζονται οι εργασίες στο 5ο δημοτικό σχολείο Θέρμης (Τριαδίου)
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Περίπου διακόσια πενήντα 
στρέμματα δασικής έκτασης 

κατέστρεψε η φωτιά η οποία εκ-

δηλώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 

στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδί-

ου του δήμου Θέρμης. Από την 

πρώτη στιγμή εκδήλωσης της 

πυρκαγιάς, στην περιοχή έσπευ-

σαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνά-

μεις καθώς και δυνάμεις του τμή-

ματος Πολιτικής Προστασίας του 

δήμου Θέρμης και οι εθελοντές 

Πολιτικής Προστασίας Θέρμης με 

ένα επιπλέον όχημα. Χάρη στις 

εξαντλητικές προσπάθειες των 

πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά 

και των ανδρών της Πολιτικής 

Προστασίας του δήμου, από το 

βράδυ της Παρασκευής έως τα 

ξημερώματα του Σαββάτου 23 

Σεπτεμβρίου, δημιουργήθηκαν 

ζώνες ασφαλείας, με σκαπτικά 

μηχανήματα κι έτσι η φωτιά δεν 

επεκτάθηκε προς τη μεριά του 

πευκοδάσους και δεν απειλή-

θηκαν κατοικημένες περιοχές. Η 

φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά 

το μεσημέρι του Σαββάτου και 

έπειτα από έξι ρήψεις που  πραγ-

ματοποίησαν πυροσβεστικά αε-

ροπλάνα, συνδράμοντας το έργο 

των περίπου σαράντα πυροσβε-

στών και των δώδεκα οχημάτων 

της πυροσβεστικής καθώς και του 

πυροσβεστικού οχήματος και των 

Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 

Θέρμης - Λιβαδίου που επιχει-

ρούσαν στην περιοχή.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

O δήμος Θέρμης είναι ο πρώ-
τος δήμος της Ελλάδας ο 

οποίος γίνεται πλήρες μέλος στο 
μεγαλύτερο δίκτυο της αυτοδιοί-
κησης για την κλιματική αλλαγή. 
Το δίκτυο Climate Allience, ή 
αλλιώς «Συμμαχία για το Κλίμα», 
είναι ένα ευρωπαϊκό αυτοδιοικη-
τικό δίκτυο με πάνω από 1.700 
μέλη από 27 χώρες, με σκοπό 
την προστασία του κλίματος σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Οι πόλεις - 
μέλη του δικτύου δεσμεύονται 
για τη μείωση των εκπομπών αε-
ρίων θερμοκηπίου στην πηγή και 
παράλληλα προωθούν πρωτο-
βουλίες για την «κλιματική δικαι-
οσύνη» σε συνεργασία με τους 
ιθαγενείς του Αμαζονίου. Επιπλέ-
ον, το δίκτυο σχεδιάζει και εφαρ-
μόζει καμπάνιες ευαισθητοποίη-
σης και αναπτύσσει εργαλεία για 
το σχεδιασμό της αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής.
Η επίσημη υποδοχή του δή-
μου Θέρμης στο δίκτυο Climate 
Alliance, ως πλήρες μέλος του, έγινε στην έναρξη του 
ετήσιου συνεδρίου, στο Έσσεν της Γερμανίας στις 22 
Σεπτεμβρίου όπου ο δήμος εκπροσωπήθηκε από τη 

δημοτική σύμβουλο Άννα Μίχου.
Το συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση πλαισίωσαν μι-
κρά εξειδικευμένα, θεματικά εργαστήρια που έγιναν 

επί τόπου σε συγκεκριμένες τοποθεσίες 
στο Έσσεν συνδεδεμένες με το κάθε θέμα, 
όπως η κλιματική μετανάστευση, η αστική 
μεταμόρφωση και η ευκαιρία για προσαρ-
μογή στην κλιματική αλλαγή, η απαλλαγή 
από τα ορυκτά καύσιμα και η χρήση 100% 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι βέλτι-
στες πρακτικές στο τομέα των «πράσινων» 
επενδύσεων των ΟΤΑ, οι συλλογικότητες 
στο επίπεδο γειτονιών, η έξυπνη χρήση της 
ενέργειας, η συνεργασία για την υιοθέτη-
ση δικαιότερης στάσης και τρόπου ζωής 
απέναντι στο περιβάλλον και το κλίμα, η 
συνεργατική αλληλέγγυα οικονομία και 
χρηματοδότηση, η βιώσιμη κινητικότητα με 
τη χρήση του ποδήλατου και η αξιοποίηση 
της γεωθερμίας.
Στη διαδικασία των στρογγυλών τραπε-
ζιών της ολομέλειας συμμετείχε η κ. Μίχου 
μαζί με τον εκπρόσωπο των ιθαγενών του 
Ecuador. Παρουσιάστηκαν και συζητήθη-
καν οι δράσεις του δήμου Θέρμης σε θέμα-
τα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, 
ο αγώνας των ιθαγενών για τη διάσωση 
των δασών του Αμαζονίου, η προστιθέμε-
νη αξία των επαφών με τους ιθαγενείς, οι 

προοπτικές ενδυνάμωσης των τοπικών δράσεων για την 
κλιματική αλλαγή, καθώς και της συνεργασίας Ευρώ-
πης και Αμαζονίου.

Ο δήμος Θέρμης στο δίκτυο 
Climate Allience

    Τον δήμο Θέρμης εκπροσώπησε στο συνέδριο του δικτύου Climate Allience η δημοτική σύμβουλος Άννα Μίχου

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου.

250 στρ. έκαψε η φωτιά στο Λιβάδι
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Περισσότερα από 200 μέλη πήραν 
μέρος στο πρόγραμμα λουτροθεραπείας

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Περισσότερα από διακόσια 

(200) μέλη των ΚΑΠΗ του δή-

μου Θέρμης πήραν μέρος στο πρό-

γραμμα λουτροθεραπείας «Ιαματικά 

Λουτρά 2017» που υλοποίησε για 

μία ακόμη χρονιά το Νομικό Πρό-

σωπο «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 

–Φροντίδας και Προσχολικής Αγω-

γής» του δήμου Θέρμης και αφο-

ρούσε τα ζεστά ιαματικά μπάνια των 

μελών των ΚΑΠΗ δήμου Θέρμης.

Το πρόγραμμα λουτροθεραπείας 

υλοποιήθηκε το χρονικό διάστη-

μα από τη 5 Σεπτεμβρίου έως τις 7 

Οκτωβρίου στην λουτρόπολη της 

Αιδηψού. Το πρόγραμμα είναι ένα 

από τα πλέον επιτυχημένα και με 

εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή από τα 

μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης

Τα μέλη των ΚΑΠΗ συμμετείχαν σε 

4 ομάδες, η κάθε μια εκ των οποί-

ων παρέμεινε στη λουτρόπολη για 

εννέα ημέρες. Στην πρώτη ομάδα 

συμμετείχαν μέλη από τα ΚΑΠΗ της 

Καρδίας και του Κάτω Σχολαρίου, 

στη δεύτερη ομάδα συμμετείχαν 

μέλη από τα ΚΑΠΗ Νέας Ραιδεστού, 

Τριλόφου και Νέου Ρυσίου, στην 

τρίτη ομάδα συμμετείχαν μέλη από 

το ΚΑΠΗ Θέρμης και στην τέταρ-

τη ομάδα συμμετείχαν μέλη από τα 

ΚΑΠΗ Τριαδίου, Αγίας Παρασκευής, 

Βασιλικών και Ταγαράδων.

Ο δήμος  Θέρμης θα εφαρμόσει  το πιλοτι-
κό πρόγραμμα «τηλεφροντίδας» για τους 

δημότες των απομακρυσμένων κυρίως περιο-
χών του δήμου. Με τον όρο «τηλεφροντίδα» 
εννοούμε ένα σύστημα αισθητήρων οι οποίοι 
επιβλέπουν το περιβάλλον (εντός και εκτός 
οικίας), την συμπεριφορά και την καθημερινή 
δραστηριότητα του ανθρώπου με σκοπό τον 
άμεσο εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση 
περιπτώσεων στις οποίες χρειάζονται βοήθεια. 
Ο εξοπλισμός της τηλεφροντίδας θα διατεθεί 
δωρεάν, αρχικά σε 50 δημότες μας που ανή-
κουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή ηλικιω-
μένους  ή ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια 
προβλήματα υγείας, ενώ το Νομικό Πρόσωπο 
ΚΕΚΟΠΡΟ θα επιλέξει τους  δημότες που θα λά-

βουν δωρεάν τη συγκεκριμένη παροχή.
Το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και 
Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματι-
σμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,  έχει ήδη 
εκπονήσει την σχετική μελέτη για την προμήθεια 
αλλά και την 6μηνη εφαρμογή του προγράμμα-
τος της τηλεφροντίδας στους 50 ωφελούμενους 
του δήμου και είναι στη διαδικασία ανακοίνω-
σης της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος.
Στόχος του δήμου είναι η ένταξη του προγράμ-
ματος τηλεφροντίδας σε χρηματοδοτούμενο 
διακρατικό πρόγραμμα, εξυπηρετώντας μεγα-
λύτερο αριθμό δημοτών που χρήζουν σχετικής 
ανάγκης.

«Διατροφή και τρίτη Ηλικία» είναι το θέμα 
ομιλιών που θα πραγματοποιηθούν από 
την διατροφολόγο του Κέντρου Υγείας 
Θέρμης Αθανασία Βλάχου στα ΚΑΠΗ του 
δήμου Θέρμης.
Οι ημερομηνίες υλοποίησης των ομιλιών 
είναι οι εξής:
- ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου, Τρίτη 10 Οκτωβρίου 
2017 στις 11:00 π.μ.
- ΚΑΠΗ Κ. Σχολαρίου, Πέμπτη 12 Οκτω-
βρίου 2017 στις 11:00 π.μ.
- ΚΑΠΗ Καρδίας, Παρασκευή 20 Οκτωβρί-
ου 2017 στις 11:00 π.μ.
- ΚΑΠΗ Τριλόφου, Τρίτη 24 Οκτωβρίου 
2017 στις 11:00 π.μ.
Μεταξύ άλλων θα αανλυθεί η αξία της 

μεσογειακής διατροφής και η σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής για την πρό-
ληψη σημαντικών νοσημάτων στην τρίτη 
ηλικία, όπως υπέρταση, σακχαρώδης δια-
βήτης και δισλιπιδαιμία. Θα δοθεί έμφαση 
στο γεγονός ότι κάθε ηλικιωμένος πρέπει 
ανάλογα με τα προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζει να ακολουθεί και το ανάλογο 
εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
Το ΝΠΔΔ, στα πλαίσια του σχεδιασμού 
για την οργάνωση και την υλοποίηση προ-
γραμμάτων πρόληψης υγείας στα ΚΑΠΗ, 
θα συνεχίσει την συνεργασία με ειδικούς 
επιστήμονες με σκοπό την ενημέρωση των 
μελών σε θέματα που αφορούν την τρίτη 
ηλικία.

Τηλεφροντίδα για ηλικιωμένους και 
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες

Ομιλίες με θέμα «Διατροφή και τρίτη 
Ηλικία» στα ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης

Τα μέλη του ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου στην λουτρόπολη της Αιδηψού
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Ξεκίνησε η νέα χρονιά  
για το ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά-ζω»

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΑΓΙΑΣΜΟ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλη-
σης Ατόμων με Αναπηρίες ΚΔΑΠ-

μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» των «Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας και 

Προσχολικής Αγωγής»  του δήμου 

Θέρμης, διανύοντας τον 6ο χρόνο λει-

τουργίας του, πραγματοποίησε αγιασμό 

παρουσία των παιδιών που φιλοξενού-

νται στη δομή, των γονέων και των εκ-

παιδευτικών του Κέντρου. Τον αγιασμό 

τέλεσε ο Πατήρ Κωνσταντίνος, ιερέας 

του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Θέρμης ο 

οποίος ευχήθηκε καλή συνέχεια και δύ-

ναμη στο έργο του προσωπικού και της 

διοίκησης του ΚΔΑΠμεΑ. 

Το ΚΔΑΠ-μεΑ «Αγκαλιά-ζω» λειτουργεί 

σε 2 βάρδιες. Η ομάδα του εξειδικευμέ-

νου προσωπικού περιλαμβάνει ειδικότη-

τες ψυχολόγου, γυμναστή, φυσιοθερα-

πευτή, μουσικοθεραπευτή, εικαστικού, 

λογοθεραπευτή - εργοθεραπευτή και 

βοηθητικό προσωπικό ειδικής αγωγής. 

Το πρόγραμμα των ειδικοτήτων δημι-

ουργείται με σκοπό να εξυπηρετήσει σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο τις πολλα-

πλές ανάγκες ψυχοσωματικής υποστή-

ριξης και εκπαίδευσης των παιδιών και 

περιλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές 

δραστηριότητες, εκπαιδεύσεις και συμ-

μετοχές σε εκδηλώσεις. Ψυχολόγος της 

δομής είναι η Σταματία Βαλαβάνη, τηλ: 

2310 465696.

Για πληροφορίες αναφορικά με τη λει-

τουργία και τις δράσεις του ΚΔΑΠ-μεΑ 

«Αγκαλιά-ζω», μπορείτε να απευθύ-

νεστε και στα γραφεία των «Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας και 

Προσχολικής Αγωγής» του δήμου Θέρ-

μης, Πλατεία Δημαρχείου – Τρίλοφος, 

τηλ: 2393 30 213, 214 και 219, ώρες: 

07:30π.μ.– 15:00μ.μ.

Στο διαδραστικό σεμινάριο –συζήτηση με θέμα «Ευρωπα-
ϊκό σήμα αριστείας στη χρηστή διακυβέρνηση», το οποίο 

διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και 

το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Αθήνα την Πέμπτη 21 Σεπτεμ-

βρίου συμμετείχε ο δήμος Θέρμης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι (αιρετοί και υπηρεσι-

ακά στελέχη) δήμων της χώρας μας συμπεριλαμβανομένου 

και του δήμου Θέρμης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από δύο 

στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 

Πληροφορικής .

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να εισάγει τους φορείς της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης στις 12 ευρωπαϊκές αρχές της χρηστής 

διακυβέρνησης και να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στη 

συγκεκριμένη δράση.

Οι 12 αρχές στις οποίες καλείται να αυτοαξιολογηθεί ο δήμος 

είναι:

1. Συμμετοχή, εκπροσώπηση, δίκαιη διεξαγωγή των εκλογών

2. Ανταπόκριση

3. Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα

4. Ανοικτότητα και διαφάνεια

5. Κράτος δικαίου

6. Δεοντολογία

7. Δεξιότητα και ικανότητα

8. Καινοτομία και Δεκτικότητα στην αλλαγή

9. Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός

10. Υγιής οικονομική διαχείριση

11. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική διαφορετικότητα και 

κοινωνική συνοχή

12. Λογοδοσία

Η δραστηριότητα αυτή θα υλοποιηθεί με τα εργαλεία που θα 

διαθέσει το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τη μεταρρύθμιση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η αξιολόγηση του φορέα μας, θα βοηθήσει να κατανοήσουμε 

τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία κατά την παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών στην τοπική κοινότητα και την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας.

Επόμενο στάδιο θα αποτελέσει η διεξαγωγή  ερωτηματολογί-

ου και  στη συνέχεια η επεξεργασία του. Με την συμμετοχή και 

την συνεργασία αιρετών, υπαλλήλων και δημοτών θα μπορέ-

σουμε να οδηγηθούμε σε ορθά και αδιάψευστα αποτελέσματα 

με σκοπό πάντα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

μας προς τους δημότες μας.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ»
Το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα το Κέντρο 

Εμπειρογνωμοσύνης για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ πραγματο-

ποίησε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα σεμινά-

ριο με θέμα τον στρατηγικό σχεδιασμό δήμου. 

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος του κοινού έργου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης 

«Τεχνική Βοήθεια για τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται 

μετά από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού δόθηκαν κατευθύν-

σεις και πρακτικές καθοδήγησης για την προετοιμασία 

και την βελτίωση ενός στρατηγικού σχεδίου, αξιοποιώ-

ντας ευρωπαϊκές πρακτικές. 

Ο δήμος Θέρμης εκπροσωπήθηκε από δύο στελέχη 

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, στα οποία δόθηκε 

η δυνατότητα συζήτησης επί των πέντε βασικών σταδί-

ων ανάπτυξης ενός στρατηγικού σχεδίου Δήμου και να 

ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με τους άλλους Ελ-

ληνικούς Δήμους.

Άλλωστε το σεμινάριο αυτό ήταν μέρος της «μελέτης 

επίσκεψης» που πραγματοποιήθηκε στο Dubrovnik τον 

Ιούνιο του 2017 και στην οποία  συμμετείχαν τα ανωτέ-

ρω στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού. 

Ο δήμος Θέρμης θα υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδι-

αφέροντος για την ένταξή του στο Project «Στρατηγικός 

σχεδιασμός δήμου».

Συμμετοχή στα σεμινάρια «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας  
στη Χρηστή Διακυβέρνηση» και «Στρατηγικός σχεδιασμός δήμου»
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Τα «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής» δήμου Θέρμης 
ξεκινούν τη φετινή σχολική χρονιά στα Κ.Δ.Α.Π του Ρυσίου και της Θέρμης,  μαθήματα 

εκπαιδευτικής ρομποτικής, χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική πλατφόρμα WeDo 2 της Lego.
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο οι μαθητές εισάγονται στο μοντέλο εκπαίδευσης 
S.T.E.M. του οποίου η δραστηριότητα ρομποτικής είναι η απόλυτη έκφραση. Με την βοήθεια 
των μηχανοκίνητων μοντέλων της LEGO® και τα ειδικά διαμορφωμένα σενάρια σχετικά με 
την ενέργεια, την ανακύκλωση, τη βιολογία, τα φυσικά φαινόμενα, τον πλανήτη, το διάστημα 
κλπ. οι μαθητές κατασκευάζουν και προγραμματίζουν δίνοντας «ζωή» στις δημιουργίες τους.
Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιείται το επίσημο λογισμικό της LEGO® και το ελεύθερο 
λογισμικό Scratch, με την βοήθεια των οποίων οι μαθητές αναπτύσσουν την αλγοριθμική 
τους σκέψη, μαθαίνοντας έννοιες όπως: Μεταβλητές, δομή αλγορίθμου, συνθήκες, δομή 

επανάληψης και διάδραση με τον χρήστη
Για πληροφορίες καλέστε καθημερινά 16:30 - 20:30 – 20:30μμ: 
- ΚΔΑΠ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ρυσίου 23920 73557
- ΚΔΑΠ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης 2310 460296
καθώς και στα τηλ. των «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας και Προσχολικής Αγω-
γής» 2392 330213, 214 και 219 καθημερινά 08:00 –15:00 μμ.
Το να ασχοληθεί ένα παιδί με τη ρομποτική από μικρή ηλικία έχει πολλά πλεονεκτήμα-
τα: Μπορεί να χτίσει βασικές ικανότητες για τη ζωή του, όπως δημιουργικότητα και επίλυση 
προβλημάτων. Η γνώση αυτή ικανοποιεί την έμφυτη παιδική περιέργεια και χτίζει το ενδιαφέ-
ρον του παιδιού στο να κάνει κάτι να «δουλέψει», καλλιεργώντας το πνεύμα της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας. 

Εργαστήρια ρομποτικής στα Κ.Δ.Α.Π. του δήμου Θέρμης

Εκατοντάδες παιδιά συμμετείχαν 
στην «Γιορτή ανακύκλωσης»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στην πλατεία 
Παραμάνα της Θέρμης, σε δρώμενα που είχαν ως θέμα τους 

την ανακύκλωση. Την εκδήλωση «Γιορτή της ανακύκλωσης» 
συνδιοργάνωσαν η αντιδημαρχία καθαριότητας και ανακύκλω-
σης, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και η ΔΕΠ-
ΠΑΘ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θέρμης Δρώμενα». 
Με παιχνίδια «ανακύκλωσης», διάφορα θεματικά πάζλ και συμ-
μετοχή σε διαγωνισμούς και κληρώσεις δώρων, τα παιδιά έμα-
θαν παίζοντας το σύστημα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην 
πόλη συμμετέχοντας έμμεσα σε αυτή. Παράλληλα κατάφεραν να 
δημιουργήσουν τα δικά τους έργα με θέμα πάντα την ανακύκλω-
ση και το περιβάλλον, επέστρεψαν για ανακύκλωση μεταλλικές, 
πλαστικές, γυάλινες συσκευασίες και γνώρισαν τα υψηλής τεχνο-
λογίας μηχανήματα ανακύκλωσης μεταλλικών, πλαστικών και 
γυάλινων συσκευασιών.
Η βραδιά έκλεισε με μια ξεχω-
ριστή μουσική συνάντηση jazz 
και ανακύκλωσης. Οι Voyage 
Jazz Group του ταλαντούχου 
Αλέξανδρου Χρηστίδη κάλεσαν 
τους θεατές να πάρουν μέρος 
σε μια διαφορετική συναυλία 
με ρυθμο-κινητικά παιχνίδια και 
χορό.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος Σωκρά-
της Σαμαράς, αναφερόμενος στις 
ενέργειες αλλά και πρωτοβουλί-
ες της δημοτικής αρχής στο θέμα 
της ανακύκλωσης, σημείωσε 
ότι πριν από 10 χρόνια ο δήμος 
Θέρμης, πήρε την πρωτοβουλία 
και ξεκίνησε σε συνεργασία με 
την Ε.Ε.Ε.Α., την Αναπτυξιακή 
Εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και άλλους 11 δήμους της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά στη Β. Ελλάδα, το πρόγραμμα 
της χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, 
τον γνωστό πλέον σε όλους μας μπλε κάδο.
«Έκτοτε και στο πέρασμα του χρόνου, η συμβολή του δήμου 
μας», σημείωσε,  «ήταν ιδιαίτερη κάτι που αποδεικνύεται και από 
την ανάλυση των δεικτών απόδοσης και λειτουργίας των δράσε-

ων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, για την περίοδο λειτουρ-
γίας 2008-2016, καθώς τα στοιχεία που προκύπτουν περιέχουν 
πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η ποσότητα των ανακυκλώ-
σιμων υλικών συσκευασίας που συλλέγει από ένα δίκτυο 1.200 
μπλε κάδων και παραδίδει σε ετήσια βάση ο δήμος Θέρμης στο 
ΚΔΑΥ Θέρμης ανέρχεται περίπου σε 3.000 τόνους από τους 
οποίους οι περίπου 2.000 τόνοι αντιστοιχούν σε ανακυκλωθέ-
ντα υλικά και οι 1.000 τόνοι σε υπόλειμμα που προκύπτει από 
τη διαδικασία διαλογής. Σε ότι αφορά το δείκτη κιλά/νοικοκυριό/
μήνα, ο δήμος Θέρμης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή μεταξύ 
των ΟΤΑ ανατολικής Θεσσαλονίκης και μία εκ των υψηλότερων 
στην Ελλάδα» επεσήμανε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανα-
κύκλωσης.
ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο κ. Σαμαράς παρουσίασε, επίσης, απολογιστικά στοιχεία του 
2016 από τα οποία προκύπτουν βελτιωμένοι  κατά 7% οι δεί-
κτες ανακύκλωσης σε σχέση με  τους αντίστοιχους δείκτες του 
2015. Ανέφερε επίσης πως μέσα στο καλοκαίρι, σε συνεργασία 
με την ΕΕΑΑ, ολοκληρώθηκε η επέκταση του δικτύου του μπλε 
κώδωνα, για την χωριστή συλλογή γυάλινων συσκευασιών  και 
στις περιοχές κατοικίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους 

στους 41, ενώ προανήγγειλε πως στο αμέσως επόμενο διάστη-

μα προγραμματίζεται για πρώτη φορά στην Κεντρική Μακεδο-

νία, η ξεχωριστή συλλογή του χαρτιού, σε νέο κάδο με κίτρινο 

καπάκι και κίτρινη σήμανση, με την τοποθέτηση ενός κάδου 

συλλογής χαρτιού δίπλα σε κάθε μπλε κάδο.

«Μέσα στο καλοκαίρι 20 κάδοι για τη συλλογή των μη χρη-

σιμοποιούμενων ρούχων έχουν προστεθεί σε κεντρικά σημεία 

του δήμου μας. Υποβάλαμε πρόταση στο πρόγραμμα LIFE, για 

την πιλοτική εφαρμογή παραγωγής ενέργειας και ζεστού νερού 

χρήσης, σε ένα κλειστό γυμναστήριο του Δήμου μας, από τη-

γανέλαια, που θα συλλέγονται από τους δημότες μας, με τη 

χρήση «έξυπνης κάρτας». Η πρόταση υποβλήθηκε σε συνερ-

γασία με το ΕΚΕΤΑ, την ΑΝΑ-

ΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, το Πανεπιστήμιο 

της Μπολόνια, το Ενεργειακό 

Γραφείο Κύπρου και την εται-

ρεία ΕΝΓΑΙΑ, ενώ παράλληλα 

προγραμματίζονται:

- η επέκταση της οικιακής κο-

μποστοποίησης με τη διάθεση 

370 επιπλέον κάδων

- η μελέτη και κατασκευή του 

πράσινου σημείου και των πρά-

σινων σημείων γειτονιάς που 

συμφωνήσαμε με τις τοπικές 

κοινωνίες στο πλαίσιο του Τοπι-

κού Σχεδίου Αποκεντρωμένης 

Διαχείρισης Αποβλήτων του 

δήμου μας

- η ανανέωση του στόλου των 

απορριμματοφόρων

- η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την πρόβλεψη ΧΧΧ 

νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες διαχείρισης 

των αποβλήτων και η ανάπτυξη πιλοτικής δράσης συλλογής 

πόρτα-πόρτα, οργανικών αποβλήτων» σημείωσε χαρακτηριστι-

κά ο κ. Σαμαράς. 

Εκατοντάδες παιδιά συμμετείχαν στις δράσεις της γιορτής ανακύκλωσης 
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Ο δήμο Θέρμης ενημερώνει τον κτηνοτροφικό κό-
σμο της περιοχής ότι σύμφωνα με την απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών- Οικονομικών- Υγείας- Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας- Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση 
άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώ-
σεων καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας 
υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή 
πλησίον κατοικημένων περιοχών» του ν.4056/2012, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Η απόφαση εφαρμό-
ζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 
4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμι-
κότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις 
αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρη-
ση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός 
ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και 
σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται 
στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 
20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρ-
μοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 
7 του άρθρου 5 του ν.4056/2012 για τη μείωση των 
ελαχίστων αποστάσεων.
Αναφερόμενος στη σχετική απόφαση ο Αντιδήμαρχος 
Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης 

Θέρμης Στέλιος Γκιζάρης σημείωσε διευκρινιστικά:
«Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται είτε:
α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης – αν έχει ήδη χορη-
γηθεί – από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία,
β) από τη Δήλωση ΟΣΔΕ,
γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής.
Αφορούν μονάδες δυναμικότητας εντός των ορίων της 
κατηγορίας Β και/που υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46296/8.8.2013 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2002 Β’), καθώς επίσης 
και μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από εκείνη της 
κατηγορίας Β και/που πρέπει να τηρούν τους Κώδικες 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προστασίας του περι-
βάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Δεν επιτρέπεται η 
έκδοση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις των οποίων είχε διακοπεί η λειτουργία πριν την 
έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012. Υποβολή αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν 
εντός ή πλησίον οικισμών σύμφωνα με τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον επιθυμούν 
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4.12.2017. 
Επίσης δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που τυχόν έχουν 
υποβληθεί από ενδιαφερόμενους πριν τη δημοσίευση 

της παρούσας και εξετάζονται μετά την υποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά την παρέλευση 
της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση 
του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτρο-
φικών εγκαταστάσεων ενδιαφερόμενων που δεν έχουν 
υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρ-
μόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.
Σε ότι αφορά τώρα τη διαδικασία αδειοδότησης και τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά ως Αρμόδια Αδειοδοτού-
σα Αρχή, ορίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
H διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο 
στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο χορηγείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, κατόπιν αυτοψίας στις 
υποδομές των εν λόγω κτηνοτροφικών εγκαταστάσε-
ων, που διενεργείται κατά το δεύτερο στάδιο, από την 
αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού, χορηγείται η ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα 
Αρχή (ΑΑΑ)».
Ο κ. Γκιζάρης τέλος προανήγγειλε τη διεξαγωγή ενη-
μερωτικών εκδηλώσεων για την ορθή πληροφόρηση 
του κτηνοτροφικού κόσμου του δήμου Θέρμης, σε μία 
προσπάθεια διευκόλυνσής του, να υποβάλλει έγκαιρα 
τις σχετικές αιτήσεις. 

Υποβολή αιτήσεων για διατήρηση
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Με αφορμή το θάνατο, από άγνω-
στη αιτία, ενός αδέσποτου ζώου 

την Κυριακή 23.07.2017 και τον θόρυβο 
που προέκυψε από αναρτήσεις στο δια-
δίκτυο, όπου δημοσιεύτηκαν διάφορες 
απόψεις, μερικές άδικες,  ισοπεδωτικές και 
προσβλητικές  για τους ανθρώπους τους 
χωριού μας, εμείς οι σύμβουλοι της Δη-
μοτικής Κοινότητας Ταγαράδων προς ενη-
μέρωση όλων δηλώνουμε τα παρακάτω:
- Οι Ταγαράδες είναι μια κοινότητα με 
αγροτικό και αστικό πληθυσμό.
- Ο αγροτικός πληθυσμός μέχρι τις αρχές 
του 2000 περίπου ήταν αμιγώς κτηνοτρο-
φικός (σήμερα υπάρχουν ακόμη 6 κτηνο-
τροφικές μονάδες, οι οποίες με την πρω-
τογενή τους παραγωγή συμβάλλουν στη 
ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας). Στήριξε και στηρίζει 
την επιβίωσή του στη εκτροφή των ζώων και έχει εκ 
των  πραγμάτων και στο σύνολό του (υπάρχουν πά-
ντα εξαιρέσεις) ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε όλα 
τα ζώα.
- Ο αστικός πληθυσμός ο οποίος εγκαταστάθηκε κυ-
ρίως μετά το 2000, είναι άνθρωποι  στο σύνολό τους 
ευαίσθητοι, με αγάπη προς το περιβάλλον και τα ζώα 

(διατηρούν οι περισσότεροι κατοικίδια) και συνέβαλ-
λαν στην περιβαλλοντική αποκατάσταση, στη πολιτιστι-
κή άνοδο και στη γενικότερη εξέλιξη του χωριού μας.  
Όλοι αυτοί σήμερα ενδιαφέρονται για τα ζώα και δη 
για τα αδέσποτα, τα οποία τα τελευταία χρόνια πολλα-
πλασιάζονται, είναι και αυτά θύματα της οικονομικής 
ύφεσης. Είμαστε μάρτυρες περιπτώσεων όπου κάτοι-
κοι από την Θεσσαλονίκη εγκαταλείπουν τα κατοικίδια 
τους στο χωριό μας.

Το προεδρείο της Δημοτικής Κοινότητας μαζί με τους 
υπαλλήλους προσπαθεί καθημερινά  να τα βοηθήσει 
να επιβιώσουν. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με 
τον μοναδικό δημοτικό φορέα το ΣΥ.Π.Α.Ζ.Α.Θ καθώς 
και με εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις. Ζητήσαμε 
με το υπ αριθ. 19/1.2.2017 έγγραφο μας από τον αρ-
μόδιο φορέα να πιστοποιήσει με τσιπ όλα τα αδέσποτα 
του χωριού μας, να τα περιθάλψει και να τα στειρώσει. 
Με προτροπή μας και με τη βοήθεια εθελοντών και της 
Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου, διοργανώθη-
κε ημερίδα ενημέρωσης  μαθητών γύρω από θέματα 
αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων και πώς τα παιδιά 
θα δημιουργήσουν μια φιλική σχέση με αυτά. Τοποθε-
τούμε σε κοινόχρηστους χώρους τροφή και νερό και 
κάνουμε έκκληση σε όλους τους ανθρώπους του χω-
ριού να περιβάλουν με αγάπη όλα τα αδέσποτα, να τα 
περιθάλπουν και να μην τα κακοποιούν.

Ταγαράδες 3.8.2017

 Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Ταγαράδων 

Δημήτριος Καλαθάς
Τα Μέλη

1. Mπαλάσκα Αναστασία
2. Καπούλας Ιωάννης
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Τη 2η Παιχνιδοπαιδεία πραγματοποίησε το Σάβ-
βατο 16 Σεπτεμβρίου ο Μορφωτικός Εκπολιτι-

στικός Σύλλογος Ταγαράδων.

Η εκδήλωση, που καθιερώθηκε πια ως θεσμός, 

ξεκίνησε με παρουσίαση προγράμματος zumba. Η 

μουσική και ο χορός ξεσήκωσαν το κοινό και αμέ-

σως μετά κηρύχθηκε η έναρ-

ξη του παιχνιδιού, όπου οι 

μικροί μας φίλοι πήραν θέσεις 

μάχης... Έτρεξαν, γέλασαν, 

έπαιξαν, το καταχάρηκαν!

Το όμορφο απόγευμα έκλει-

σε με απονομή αναμνηστικών 

και την υπόσχεση από γονείς 

και εθελοντές για μία άκρως 

δημιουργική χρονιά.

Ο ΜΕΣΤ θα ήθελε να ευχα-

ριστήσει όλους όσους αντα-

ποκρίθηκαν και φέτος στο 

κάλεσμα του, καθώς επίσης 

και τους προσκόπους του 1ου 

Συστήματος Θέρμης για την 

πολύτιμη συμβολή τους στη 

διεκπεραίωση της διοργάνω-

σης.

Παρεμβάσεις στο γήπεδο Ταγαράδων
Ανακαινίστηκαν 
οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις του 
Ορφέα Σουρωτής

2η Παιχνιδοπαιδεία

Με ελαιοχρωματισμούς 
των αποδυτηρίων και 

τους τελικούς ελέγχους στον 

ηλεκτροφωτισμό του αγωνι-

στικού χώρου, για την καλύ-

τερη δυνατή  διεξαγωγή των 

προπονήσεων των ομάδων 

κατά τις βραδινές ώρες, ολο-

κληρώθηκαν και οι παρεμβά-

σεις στο ανοιχτό ποδοσφαιρι-

κό γήπεδο των Ταγαράδων, 

που πραγματοποιήθηκαν κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο από 

τα συνεργεία της Δημοτικής 

Επιχείρησης Πολιτισμού Πε-

ριβάλλοντος και Αθλητισμού.

Οι παρεμβάσεις ολοκληρω-

θήκαν με την τοποθέτηση 

χλοοτάπητα στον αγωνιστικό 

χώρο, ώστε να είναι πανέτοι-

μο να υποδεχτεί τη νέα αγωνι-

στική περίοδο. Στη βελτίωση των υφισταμένων υποδομών (αποδυ-
τήρια, αποστραγγιστικό στο χλοοτάπητα, στέγαστρο 

στις κερκίδες, ηλεκτρολογικές ασφαλείς εγκαταστάσεις 
κ.α.), αξιοποιήθηκαν τα χρήματα από την πώληση των 
μετόχων της ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΑΕ που διέθετε το σωματείο 
του Ορφέα Σουρωτής.
Στην απόφαση για την πώληση των μετοχών που διέ-
θετε στην ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ προχώρησε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Ορφέα με την ευκαιρία της εισόδου στην 
ιστορική επιχείρηση εμφιάλωσης μεταλλικού νερού του 
επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη και της υψηλής τιμής που 
πρόσφερε για την εξαγορά των μετοχών. 
Στα εγκαίνια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων και 
τον αγιασμό για την νέα αθλητική χρονιά παραβρέθη-
καν μεταξύ των άλλων, ο Υπουργός περιβάλλοντος 
Σωκράτης Φάμελλος, ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ. 
Νίκος Λαγός, ο πρόεδρος του συλλόγου Τάσος Ριζο-
πούλος κ.α.

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Δ.ΕΠ.Π.ΑΘ.

Ο αντιπρόεδρος της Δ.ΕΠ.Π.ΑΘ. (δεξιά) Νίκος Λαγός επιβλέπει τις εργασίες στο γήπεδο 
Ταγαράδων

Ο πρόεδρος του Ορφέα Σουρωτής  Τάσος Ριζοπούλος 
(δεξιά) καλωσορίζει τους παραβρισκόμενους στον 
αγιασμό

Στιγμιότυπο από την 2η Παιχνιδοπαιδεία

ΑθλητισμόςΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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Τα «20α Κοσμοσωτήρια» διοργάνωσε 
ο σύλλογος Μανδριτσιωτών -Θρα-

κιωτών Θέρμης, τα οποία φέτος είχαν τε-
τραήμερη διάρκεια, από τις 7 έως τις 10 
Σεπτεμβρίου, λόγω της συμπλήρωσης 
των είκοσι χρόνων του θεσμού αλλά και 
του εορτασμού των 30 χρόνων από την 
ενθρόνιση της εικόνας της Παναγίας της 
Κοσμοσώτιρας στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 
Θέρμης.
Το πρόγραμμα των τετραήμερων εκδηλώ-
σεων ξεκίνησε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, 
με τη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας της 
Κοσμοσώτηρας, συνοδεία της φιλαρμονι-
κής του Ερυθρού Σταυρού και αντιπροσω-
πιών πολιτιστικών συλλόγων.
Την επομένη τελέστηκε Θεία Λειτουργία 
για τον εορτασμό της γέννησης της Πα-
ναγίας στον Ι.Ν Αγίου Νικολάου Θέρμης, 
και ακολούθησε κέρασμα στην ενορια-
κή κυψέλη του ναού. Το βράδυ της ίδιας 
μέρας πραγματοποιήθηκε παραδοσιακό 
Θρακιώτικο γλέντι στο φράγμα της Θέρμης με την φωνή 
της Λίτσας Ουλιανούδη, συνοδεία στο βιολί, του Νίκου 
Ζαπάρτα, στο κλαρίνο του Βαγγέλη Παπαναστασίου, 
στη γκάιντα, του Γιάννη Ντομπρίδη και στα κρουστά του 

Λευτέρη Παύλου.

Ακολούθησε την επομένη, η παρουσίαση του βιβλίου 

του προέδρου της Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, 

Ελευθέριου Χατζόπουλου με τίτλο «Ταξίδι στη Θράκη 

του χθες και του σήμερα». Η παρουσία-
ση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της  
δημοτικής βιβλιοθήκης του Πολιτιστικού 
Κέντρου Θέρμης, όπου τον συγγραφέα 
προλόγισε η δικηγόρος Χρύσα Λεμονάκη. 
Μέσα από το βιβλίο του κ. Χατζόπουλου 
οι παραβρισκόμενοι, αλλά και οι αναγνώ-
στες, «ταξίδεψαν» όλοι μαζί και έμαθαν 
σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για τη 
Θράκη, την πατρίδα του Ορφέα, του Δη-
μόκριτου και τόσων άλλων προσωπικοτή-
των, τα ήθη τα έθιμα και τις παραδόσεις 
της Θράκης.
Το πρόγραμμα τον εκδηλώσεων ολοκλη-
ρώθηκε την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, 
στην πλατεία της Θέρμης με την παρου-
σίαση της μουσικοθεατρικής παράστασης 
«Η Παναγία των Ελλήνων» με την συμμε-
τοχή των συλλόγων, σωματείο «Παναγία 
Σουμελά» δήμου Θέρμης, του πολιτιστι-

κού συλλόγου Ακτής Διονυσίου «Μέγας 
Αλέξανδρος», ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλικράτειας 
και φυσικά του οικοδεσπότη συλλόγου Μαδριτσιωτών 
-Θρακιωτών Θέρμης.

Τα «20α Κοσμοσωτήρια»

«Όλη η Κρήτη
μια γιορτή»

«Σταυρέτ’κα 2017»

Ο Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παράδοσης «Ξα-
στεριά» Θέρμης εγκαινίασε τη σεζόν με το 

καθιερωμένο Κρητικό γλέντι στο άλσος του Αγίου 

Τρύφωνα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Κρητικά 

παραδοσιακά εδέσματα και τσικουδιά συνόδευσαν 

την μουσική βραδιά, ενώ το τηλεοπτικό κανάλι  

ATLAS TVκάλυψε τηλεοπτικά τη βραδιά. 

Το επόμενό βήμα του συλλόγου είναι ο ετήσιος χο-

ρός στις 9 Δεκέμβριου, ενώ μέχρι τότε παραστάσεις 

και παρεάκια (μουσικοχορευτικές συναντήσεις στην 

αίθουσα του συλλόγου), θα κρατούν συντροφιά τα 

μέλη και τους φίλους.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού το σωματείο «Παναγία Σουμελά» 

δήμου Θέρμης πραγματοποίησε τις εκδηλώσεις «Σταυ-

ρέτκα 2017».

Το πρόγραμμα των  εκδηλώσεων άνοιξε την Τετάρτη 13 

Σεπτεμβρίου, με τον εσπερινό στον Ιερό Ναό της Υψώ-

σεως του Τιμίου Σταυρού Θέρμης και τη λιτανεία της 

ιερής εικόνας. Ακολούθησε την επομένη η τέλεση θεί-

ας λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Υψώσεως του Τιμίου 

Σταυρού Θέρμης.

Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε το μουσικό πρόγραμμα, 

με την πραγματοποίηση την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρί-

ου, της μουσικοχορευτικής εκδήλωσης «Η παράδοση 

μας ενώνει» στην κεντρική πλατεία Παραμάνα της Θέρ-

μης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι σύλλογοι: Ποντίων 

Έδεσσας «Άγιος Θεόδωρος Γαβράς», Ποντίων Κάτω 

Σχολαρίου «Ανέβζηγος Αροθυμία», πολιτιστικός Αγ. 

Αντωνίου «Παναγία Σουμελά», Ένωση Ποντίων Καλα-

μαριάς, Ένωση Ποντίων Πανοράματος, 

Ποντίων Πετραλώνων «Οι Αργοναύτες», 

Ποντίων Λακκώματος Χαλκιδικής, πολι-

τιστικός Νέας Ελβετίας, Ποντιακός πολι-

τιστικός Καλλιθέας Συκεών και ο οικοδε-

σπότης το σωματείο «Παναγία Σουμελά» 

δήμου Θέρμης.

Το πρόγραμμα του εορτασμού ολοκλη-

ρώθηκε την επομένη με το παραδοσιακό 

Ποντιακό Γλέντι, που πραγματοποιήθηκε 

στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού της 

Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Θέρμης, με 

την συμμετοχή των πόντιων καλλιτεχνών: 

Μ. Κεμανετζίδη, Γ. Τσιτιρίδη, Σ. Ζημπι-

λιάδη, Χ. Γεωργιάδη, Π. Κυρκενίδη, Π. 

Βελονά και Π. Πονερίδη.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ - ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Από την παρουσίαση του βιβλίου η Χρύσα Λεμονακη και ο Ελευθέριος Χατζόπουλος



Ετήσιο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στα Βασιλικά

Σερραϊκό γλέντι «Μνήμη γενοκτονίας ή 
γενοκτονία μνήμης»

Για 14η συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο των πο-
λιτιστικών δράσεων «Θέρμης Δρώμενα» της 

Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ., διοργανώθηκε στο κινηματοθέατρο Άλ-
σος  των Βασιλικών το παιδικό φεστιβάλ παραδοσια-
κών χορών, με την συμμετοχή των χορευτικών τμη-
μάτων των Κέντρων Πολιτισμού του δήμου Θέρμης. 
Δεκατέσσερα χρόνια ιστορίας ξαναζωντάνεψαν σε μία 
εντυπωσιακή παραδοσιακή εκδήλωση με πρωταγω-
νιστές τα παιδιά μας, που ανέβηκαν τα μονοπάτια  της 
παράδοσης για μία ακόμη χρονιά, εντυπωσιάζοντας το 
κοινό.
Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο  ένα Κέντρο Πολιτισμού 
αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκδήλωσης. Τη φε-
τινή γιορτή του  φεστιβάλ παραδοσιακών παιδικών 

συγκροτημάτων πραγματοποίησε ο Λαογραφικός Χο-

ρευτικός Σύλλογος Βασιλικών, στο κινηματοθέατρο 

Άλσος στα Βασιλικά.

Ο θεσμός  έδωσε εκ νέου την ευκαιρία σε συλλόγους 

και φορείς να αναδείξουν την δουλειά τους και την δυ-

νατότητα να συμμετάσχουν σε μία άριστα σχεδιασμένη 

εκδήλωση.

Στο φετινό φεστιβάλ συμμετείχαν: ο πολιτιστικός σύλ-

λογος Γαλαρινού, ο εκπολιτιστικός εξωραϊστικός σύλ-

λογος Λακκιάς, ο πολιτιστικός σύλλογος Αγ. Αντωνίου 

«Παναγία Σουμελά», ο πολιτιστικός σύλλογος Περι-

στεράς, ο χορευτικός όμιλος Θέρμης και ο λαογραφι-

κός χορευτικός σύλλογος Βασιλικών.

Ο Σύλλογος Σερραίων κατοίκων δή-
μου Θέρμης, πιστός στις δεσμεύ-

σεις του και στις παραδόσεις του Ν. 
Σερρών, μετά την επιτυχημένη φετινή 
αναβίωση της «Γερακίνας» διοργάνωσε,  
την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου,  στο 
άλσος του Αγ. Τρύφωνα Θέρμης, το 3ο 
«Σερραϊκό Γλέντι», με τους ζουρνάδες 

του Αργύρη Μάντσιου και τον Χρήστο 

Δρακόπουλο στο Τραγούδι.

Στο παραδοσιακό γλέντι, όσοι παρευρέ-

θησαν, ξέφυγαν για λίγες ώρες από την 

καθημερινότητά τους και διασκέδασαν 

με τους ζουρνάδες μας. Παράλληλα δο-

κίμασαν Σερραϊκά Εδέσματα, όπως λου-

κάνικα Τζουμαγιάς, ακανέ-

δες και για πρώτη φορά το 

γλυκό «πονηρό» Νιγρίτας

Στην εκδήλωση συμμετεί-

χαν ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος από το Τριάδι, «Αγ. Γε-

ώργιος»  παρουσιάζοντας 

παραδοσιακούς χορούς, 

συνοδευόμενοι από τους 

ήχους των ζουρνάδων.

Ο Θεοφάνης Μαλκίδη, 

δρ. κοινωνικών επιστη-

μών, μέλος της διεθνούς 

ένωσης ακαδημαϊκών 

για τη μελέτη των γενο-

κτονιών ήταν ο ομιλητής 

στην εκδήλωση με τίτλο 

«Μνήμη γενοκτονίας ή 

γενοκτονία μνήμης», που 

συνδιοργάνωσαν την Κυ-

ριακή 1 Οκτωβρίου στο 

δημοτικό θέατρο Θέρμης 

η Επιτροπή για τη διεθνοποίηση και 

την αναγνώριση της γενοκτονίας «Εύ-

ξεινος Λόγος» ο δήμος Θέρμης και η 

Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ. Στην εκδήλωση συμμετεί-

χαν το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» 

δήμου Θέρμης και ο Λαογραφικός 

σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού» 

με τα χορευτικά τους και το Πνευματικό 

κέντρο Καρδίας «Ευμένης».

Έθιμα γάμου του Τριλόφου παρουσίασε ο Χορευτικός 
Όμιλος Τριλόφου «ΖΟΥΜΠΑΤ», την Τετάρτη 6 Σεπτεμ-

βρίου, στον αύλειο χώρο του ΚΑΠΗ, στο πλαίσιο των Θέρ-
μης Δρώμενα 2017. Κάτω από την καθοδήγηση της χορο-
διδασκάλου του Χ.Ο.Τ. Άννας Σίσκου  παρουσιάστηκαν για 
πρώτη φορά έθιμα και τραγούδια γάμου από το αλλοτινό 
Ζουμπάτ, με τη γνησιότητα και την αυθεντικότητα της κατα-
γραφής τους από τον επίκουρο καθηγητή ελληνικών παρα-
δοσιακών χορών Γιώργο Λυκεσά που ήταν ο ομιλητής της 
εκδήλωσης. 
Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η ραδιοφωνική παρα-
γωγός Ζωή Αγαθοπούλου που με τις γνώσεις της για την 
παράδοση και τον πολιτισμό σύνδεσε το χθες με το σήμερα 
σε ένα ταξίδι ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Την εκ-
δήλωση συνόδευσαν οι μουσικοί Κατερίνα Δούκα τραγούδι, 
Σοφία Νάτσιου λαούτο, Αλέξανδρος Παπαγεωργόπουλος 

κλαρίνο, Αλέξανδρος Ριζόπουλος κρουστά και Αστέριος Τρά-

κας βιολί. Στο χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε παράλληλα 

έκθεση με φωτογραφίες γάμου από τον Τρίλοφο σε συνδι-

οργάνωση με το ΚΑΠΗ Τριλόφου. Ακολούθησε γλέντι και 
χορός με τους μουσικούς που ξεσήκωσαν τον κόσμο.
Ο Χορευτικός Όμιλος Τριλόφου «ΖΟΥΜΠΑΤ» εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια στους χορευτές των τμημάτων 
του που αποδώσανε τα έθιμα του παραδοσιακού γάμου, 
σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης στους μεγαλύτερους σε ηλι-
κία κατοίκους του Τριλόφου αλλά και θαυμασμό και έκ-
πληξη στους νεαρότερους, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
που συμμετείχαν από το δικό τους πόστο στις απαιτητικές 
διαδικασίες αυτής της διοργάνωσης. 
Θέλει επίσης να απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
χορηγούς οι οποίοι με την προσφορά τους έκαναν πραγ-
ματικότητα τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και τη 

Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ., τις υπηρεσίες του δήμου Θέρμης και όλους 
τους φίλους και εθελοντές που συνέδραμαν στην πραγματο-
ποίηση αυτής της εκδήλωσης. 

«Σ’ όσους γάμους κι αν επήγα…»
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ «ΖΟΥΜΠΑΤ»
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
5ης Σεπτεμβρίου

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγη-
ση των σχολικών επιτροπών και την κατανο-
μή πιστώσεων σε αυτές 
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συνεργασία 
και το σχέδιο σύμβασης για την μεταφορά 
απορριμμάτων από το αεροδρόμιο «ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ». Με την απόφαση μειοψήφησαν 
οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας και 
Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν 
με λευκό.
- Τροποποίησε κατά πλειοψηφία την Α.Δ.Σ. 
4/2017 ως προς το μέρος που αφορά στη 
διάθεση του προϊόντος της εκποίησης των 
μετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε. Με την απόφα-
ση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, 
Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ. Μο-
σχόπουλος καταψήφισε.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ανάκληση της υπ΄ 
αριθμ. 19/2017 Α.Δ.Σ. τη συμμετοχή του δή-
μου Θέρμης στην αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου της Μ.Α.Θ. Αναπτυξιακή Α.Ε./Ο.Τ.Α
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συμμετοχή 
του δήμου Θέρμης στην αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου της Μ.Α.Θ. Αναπτυξιακή 
Α.Ε./Ο.Τ.Α. Με την απόφαση μειοψήφησαν 
οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας, Τρι-
ανταφυλλίδου και Βλαχομήτρος. 
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ρυθμίσεις 
στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της 
Θέρμης. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι 
Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας, Τρια-
νταφυλλίδου και Βλαχομήτρος. 
- Όρισε ομόφωνα ως εκπρόσωπο του δή-
μου για την συμμετοχή στην έκτακτη γενική 
συνέλευση των μετόχων της «Ανώνυμης 
Εταιρείας Εμφιάλωσης και Εμπορίας Μεταλ-
λικού Νερού «Σουρωτή», την αντιδήμαρχο 
κ. Γεωργαλή -Λυσίτσα  με αναπληρώτρια τη 
Δ.Σ. κ. Αγοραστούδη.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. σχετικά με την τροποποίηση της 
121/2012 απόφασης του για τον καθορισμό 
ύψους μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στη 
δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. 
Τριανταφυλλίδου και Σφονδύλας, ενώ οι  
Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Ιωσηφίδης, Σαραφιανός, 
Αγοραστούδη και Μοσχόπουλος τοποθετή-
θηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη του δήμου 
Θέρμης στο δίκτυο πόλεων και φορέων 
«Climate Alliance» (Συμμαχία με το κλίμα) 

και όρισε ως εκπρόσωπο στην ετήσια συνέ-

λευση τη Δ.Σ. κ. Μίχου.

- Ενέκρινε ομόφωνα την διοργάνωση ημερί-

δας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 

τους «Κύκλους Μάθησης» της Επιτροπής 

δια Βίου Μάθησης και τη δέσμευση της σχε-

τικής πίστωσης. 

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπής παρα-

λαβής προμήθειας γάλακτος προσωπικού 

έτους 2017. 

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-

κής παραλαβής προμηθειών. 

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-

κής  παραλαβής υπηρεσιών. 

- Ενέκρινε ομόφωνα τη διαγραφή προσαυ-

ξήσεων λόγω υπαγωγής των οφειλών στις 

διατάξεις του Ν. 4483/2017. 

- Ενέκρινε ομόφωνα τη διαγραφή οφειλών 

από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού έγκριση δαπάνης, τη δέ-

σμευση της πίστωσης για τη συνδιοργάνωση 

έκθεσης φωτογραφίας με την Ιμβριακή Ένω-

ση Μακεδονίας Θράκης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
12ης Σεπτεμβρίου 

- Τροποποίησε ομόφωνα τις αποφάσεις 252 

και 259/2017 του Δ.Σ. Θέρμης σύμφωνα με 

τις υποδείξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου  

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-

δονίας Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 29 

του Ν.4308/2014)».

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υπ΄ αριθμ. 

211/2017 ΑΔΣ της ΔΕΠΠΑΘ σχετικά με την 

«Κατάρτιση ισολογισμού Δημοτικής Κοινω-

φελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλ-

λοντος και Αθλητισμού Θέρμης εταιρικής 

χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 –  την 

έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της  χρή-

σης 01/01/2016 – 31/12/2016, όρισε τα 

πρόσωπα που θα υπογράψουν τις οικονομι-

κές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 

καθώς και το προσάρτημα οικονομικής κα-

τάστασης επί των χρηματοοικονομικών κα-

ταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016. Με 

την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ. Βλα-

χομήτρος και Τριανταφυλλίδου η οποία το-

ποθετήθηκε με λευκό. 

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προ-

σωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Διανοίξεις οδών στην επέκταση Θέρμης» 

με αριθ. μελέτης: 03/2009 και αριθ. έργου: 

01/201.

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστι-

κής τμηματικής παραλαβής των εργασιών με 

τίτλο «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμο-

γών λογισμικού δήμου Θέρμης (Ομάδα Α 

της 01/2017 μελέτης)».

- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτόκολλα παρα-

λαβής υπηρεσιών.

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση εθε-

λοντών πολιτικής προστασίας του δήμου 

Θέρμης, έγκριση δαπάνης και δέσμευση της 

πίστωσης. 

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογι-

σμό  οικ. έτους 2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
27ης Σεπτεμβρίου

- Απέρριψε κατά πλειοψηφία την υπ αριθ. 

πρωτ. 26799/02-08-2017 ένστασης της 

εταιρείας VALCON A.T.E., ανάδοχο του έρ-

γου «αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου 

Καρδίας» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16), κατά της 

με αρ.πρωτ. οικ. 24591/19-07-2017 ειδικής 

πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του δήμου Θέρμης. Με την απόφαση μειο-

ψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Σαραφιανός, 

Μοσχόπουλος και Χρυσοστομίδου -Σαμαρά 

τοποθετήθηκαν με λευκό καθώς έχουν δια-

φωνήσει για το κόστος του έργου.

- Απέρριψε κατά πλειοψηφία την υπ αριθ. 

πρωτ. 29472/31-08-2017 ένστασης της εται-

ρείας VALCON A.T.E., ανάδοχο του έργου 

αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρ-

δίας» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16), κατά της με 

αρ. πρωτ. οικ. 28235/21-08-2017 ειδικής 

πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του δήμου Θέρμης. Με την απόφαση μειο-

ψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Σαραφιανός, 

Μοσχόπουλος και Χρυσοστομίδου -Σαμαρά 

τοποθετήθηκαν με λευκό καθώς έχουν δια-

φωνήσει για το κόστος του έργου.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αποφ. 

254/2017 της ΔΕΠΠΑΘ περί καθορισμού δι-

δάκτρων στα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου 

και των Σχολών Πολιτισμού της ΔΕΠΠΑΘ δι-

δακτικής περιόδου 2017-2018 –καθορισμός 

εκπτώσεων διδακτικής περιόδου  2017-2018 

για ειδικές κοινωνικές ομάδες. Με την απόφα-

ση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  Καρκατζούνης 

και Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με 

λευκό

- Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψης προγραμμα-

τικής σύμβασης για την πράξη «2ο Γυμνάσιο 

Θέρμης (ΠΡΟΚΑΤ 12/Θέσιο)», και όρισε στην 

επιτροπή παρακολούθησης τον αντιδήμαρχο 

κ. Τσολάκης με αναπληρωματικό τον ΔΣ κ. 

Σαραφιανό.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την χωροθέτηση 

του κεντρικού (βασικού) Πράσινου Σημείου 

στο δήμο Θέρμης. Με την απόφαση μειοψή-

φησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Τριαντα-

φυλλίδου και Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθε-

τήθηκαν με λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα τη διατήρηση και περαι-

τέρω διάθεση κενών θέσεων περιπτέρων και 

την κατάργηση θέσεων στο δήμο Θέρμης.

- Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρων στην 

επέκταση του οικισμού Θέρμης της Δημοτι-

κής Κοινότητας Θέρμης.

- Καθόρισε κατά πλειοψηφία τα δικαιώματα 

εμπορίας πόσιμων υδάτων. Με την απόφαση 

μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Τρι-

ανταφυλλίδου και Σφονδύλας.

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιβολή δικαιώματος 

εμπορίας πόσιμων υδάτων και των αναλο-

γούντων προστίμων ετών 2014 - 31/07/2017.

- Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του 

εκπροσώπου του δήμου στο Κέντρο Πρό-

ληψης για την καταπολέμηση των εξαρτησι-

ογόνων ουσιών  «Η ΕΛΠΙΔΑ» με τον Δ.Σ. κ. 

Τιτέλη.

- Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση των 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών των  

Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης.

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των 

Σχολικών Επιτροπών και την κατανομή των 

σχετικών πιστώσεων σ’ αυτές.

- Ενέκρινε ομόφωνα την δημιουργία («άνοιγ-

μα») Τραπεζικού Λογαριασμού του δήμου 

ως λογαριασμού διαχείρισης ενταλμάτων 

προπληρωμής.

- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παρα-

λαβής υπηρεσιών -εργασιών. 

- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή οφειλών 

από παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-

ας (Κ.Ο.Κ.).

- Ενέκρινε ομόφωνα την συνδιοργάνωση εκ-

δήλωσης του 7ου διεθνή  αγώνα ρυθμικής 

γυμναστικής με τον αθλητικό σύλλογο Σπάρ-

τακο Θέρμης, την έγκριση δαπάνης και τη δέ-

σμευση της σχετικής πίστωσης.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017.

Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  

Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και Σφον-

δύλας, οι οποίοι καταψήφισαν τον ΚΑ που 

αφορά την ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δαπανες σύμ-

φωνα με το ΠΔ  80/2016. Με την απόφαση 

μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  Καρκατζούνης, 

Τριανταφυλλίδου και Σφονδύλας, οι οποίοι 

καταψήφισαν την ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 5, 12 και 27 Σεπτεμβρίου συζήτησε και έλαβε τις εξής 
αποφάσεις:
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Πολύ πρόσφατα με έγγραφο που κοινοποιήθηκε 
στους δήμους της χώρας και συγκεκριμένα στις 

13 του Σεπτέμβρη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
ζητούσε επιτακτικά την εφαρμογή των διατάξεων της 
Πράξης Νομοθετικού Περιχεομένου του Απριλίου του 
2015, που επικυρώθηκε με τον νόμο 4323/2015, και 
απαιτούσε από τους δήμους να μεταφέρουν στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος όλα τα ταμειακά 
διαθέσιμά τους έτσι ώστε αυτά να 
αξιοποιούνται από την κυβέρνηση 
για τις ανάγκες της, με τη δέσμευση 
ότι οποτεδήποτε οι δήμοι χρειάζο-
νται τα διαθέσιμα αυτά θα μπορούν 
να τα αξιοποιούν αν ένα δεκαπεν-
θήμερο πιο μπροστά ενημερώσουν 
σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος!!  
Μάλιστα, στο έγγραφό αυτό ετίθετο 
ως καταληκτική ημερομηνία συμ-
μόρφωσης η 29η Σεπτεμβρίου και 
διατυπώνονταν σαφείς απειλές για 
τον πειθαρχικό έλεγχο όσων δεν 
ακολουθούσαν υποχρεωτικά τις 
οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω των 
συλλογικών της οργάνων, τόσο στο 
κοντινό παρελθόν με την 142/2015 
απόφαση όσο και με τη νέα απόφα-
ση (658/2017) του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΚΕΔΕ, είχε καταγγεί-
λει ως απαράδεκτη την τακτική της 
Κυβέρνησης να πλήττει με τέτοιου 
είδους αυταρχικές αποφάσεις τη 
συνταγματικά κατοχυρωμένη ανε-
ξαρτησία του θεσμού της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
Αυτές οι αποφάσεις είναι εξοργιστικές για την τοπική 
αυτοδιοίκηση αφού δείχνουν τη συνεχή απαξίωση του 
δημοκρατικότερου θεσμού που υπάρχει σήμερα στη 
χώρα μας και την ωμή παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο 
της αυτοδιοίκησης. Μετά από τις συνεχείς μειώσεις στις 
κρατικές επιχορηγήσεις τις οποίες έχουν στηλιτεύσει 
τόσο τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης όσο και 
η δική μας παράταξη, η κυβέρνηση σκαρφίζεται συ-
νεχώς νέους τρόπους να βάλει χέρι στα χρήματα των 
τοπικών κοινωνιών. Γιατί αυτή ακριβώς είναι η ουσία 
των πραγμάτων. Τα διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα που 
έχουν πιθανώς κάποιοι δήμοι δεν είναι χρήματα ούτε 
των αιρετών της αυτοδιοίκησης και προφανώς δεν είναι 
χρήματα που ανήκουν στη κυβέρνηση. Είναι χρήματα 
των τοπικών κοινωνιών. 
Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους πολίτες των πόλεων 
οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τη χρηστή διαχείριση των οι-
κονομικών τόπου τους στους αιρετούς που ανέδειξαν 
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες στην διοίκηση των 
δήμων τους. Κατά συνέπεια μόνο μέσα από αντίστοιχες 

δημοκρατικές διαδικασίες είναι δυνατή η αξιοποίηση 
των διαθεσίμων που κάθε χρονιά προκύπτουν. Και οι 
δημοκρατικές αυτές διαδικασίες περιλαμβάνουν ανοι-
κτούς διαγωνισμούς και κατάθεση σχετικών προσφο-
ρών από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή από-
δοση για όσο καιρό τα «διαθέσιμα» αυτά είναι… πραγ-

ματικά διαθέσιμα.  
Και αυτό γιατί με τις συνεχείς περικοπές και τα τεχνά-
σματα που η Κυβέρνηση μηχανεύεται για να περιορίσει 
την αυτοδιάθεση των Δήμων, πολλές δημοτικές αρχές 
συχνά-πυκνά χρησιμοποιούν δυστυχώς τα διαθέσιμα 
αυτά για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών! 
Η διοίκηση του δήμου Θέρμης με δημοκρατική ευαι-
σθησία αξιοποιεί τα ταμειακά διαθέσιμα μόνο μέσα από 
τέτοιου είδους διαδικασίες. Και σχετικά πρόσφατα έχο-
ντας προβλέψει την πρόθεση της κυβέρνησης να προ-
χωρήσει σε αυτή την κεκαλυμμένη δήμευση των πε-
ριουσιακών στοιχείων του δήμου, υλοποίησε σχετικές 
διαδικασίες και επέλεξε την κατάθεση των ταμειακών 
διαθεσίμων σε λογαριασμό όψεως (δηλαδή σε λογα-
ριασμό που τα χρήματα δεν έχουν καμία δέσμευση) στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιτυγχάνοντας 
μάλιστα το υψηλότερο δυνατό επιτόκιο της αγοράς. Με 
αυτόν τον τρόπο τα χρήματα των πολιτών του δήμου 
Θέρμης είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα για την χρη-
ματοδότηση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
που έχουν ως στόχο την τοπική ανάπτυξη και απασχό-

ληση. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός αυτών των 
διαθεσίμων και όχι η πληρωμή της «μαύρης τρύπας» 
που προκύπτει από τις αλόγιστες δαπάνες ή την κακή 
διαχείριση της κεντρικής κυβέρνησης. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ποτέ δεν αρνήθηκε να ανα-
λάβει κοινές πρωτοβουλίες με την Κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης είτε οικονομικής 

είτε περιβαλλοντικής ή αν-
θρωπιστικής. Οι δήμοι μέσω 
των θεσμικών τους οργάνων 
(ΠΕΔ, ΚΕΔΕ) είναι πάντα 
πρόθυμοι να συνεργαστούν 
για να βοηθήσουν την Κυ-
βέρνηση να πραγματοποιή-
σει τους σχεδιασμούς της για 
το καλό της χώρας. Αλλά 
γίνεται μέσα από την κριτική 
διερεύνηση των ζητημάτων 
που προκύπτουν και τον 
στοχαστικό διάλογο μετα-
ξύ των φορέων. Οι αυταρ-
χικές και αντιδημοκρατικές 
πρωτοβουλίες των εκάστοτε 
κυβερνήσεων δεν πρόκειται 
να γίνουν αποδεκτές. Αυτές 
οι πρακτικές προσβάλλουν 
το θεσμό της αυτοδιοίκη-
σης και είναι απαράδεκτες 
ιδίως όταν προέρχονται από 
– τουλάχιστον σε ότι αφορά 
την προεκλογική ρητορεία - 
προοδευτικές  κυβερνήσεις. 
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Περί διαθεσίμων, 
δημοκρατίας και διαλόγου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑξΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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> Αυτές οι αποφάσεις 
είναι εξοργιστικές για 
την τοπική αυτοδιοίκηση 
αφού δείχνουν τη 
συνεχή απαξίωση του 
δημοκρατικότερου 
θεσμού που υπάρχει 
σήμερα στη χώρα μας 
και την ωμή παρέμβαση 
στο αυτοδιοίκητο της 
αυτοδιοίκησης.
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Ανά τακτά χρονικά διαστήματα έρχεται στο προσκήνιο το 
θέμα της καθαριότητας είτε με αφορμή τις παρατάσεις των 

συμβάσεων είτε από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και άλλων 
στελεχών της Ν.Δ., για την ανάγκη περιορισμού του κράτους και 
των δημοσίων υπαλλήλων.
Με το σημερινό μας άρθρο θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε όσο 
γίνεται περισσότερες πλευρές του προβλήματος, φιλοδοξώντας 
να συμβάλουμε σ’ ένα διάλογο, που θα αναδεικνύει τα πραγμα-
τικά προβλήματα, χωρίς να εκτοξεύουμε ρουκέτες, που συνή-
θως καλύπτουν πίσω τους κρυμμένα συμφέροντα.
Βέβαια, δεν θα πρέπει να εξιδανικεύουμε ούτε να ρίχνουμε στο 
πυρ το εξώτερο καμία επιλογή, αλλά να κρίνουμε με βάση το 
γενικό συμφέρον προτού καταλήξουμε στις επιλογές μας.
Καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε -πάντως- ότι η παροχή υπηρε-
σιών καθαριότητας ανήκει παραδοσιακά στον πυρήνα των αρμο-
διοτήτων των δήμων.
Επιθυμούμε, επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ότι η θέση της παράτα-
ξής μας, ως προς το θέμα, είναι ξεκάθαρη και κατηγορηματική. 
Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δήμων (και του δημοσίου) 
στα θέματα καθαριότητας πρέπει να καλύπτονται από μόνιμους 
υπαλλήλους και εργάτες και κατ’ εξαίρεση από συμβασιούχους 
(π.χ. σε τουριστικούς δήμους με εποχιακές ανάγκες).
Η θέση μας αυτή δεν πηγάζει από κάποια ιδεοληψία, αλλά από 
την εμπειρία και την παρατήρηση των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων της κάθε επιλογής.

ΣΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΚΑ-
ΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ:
•	 Η σταθερή και αδιατάρακτη προσφορά των υπηρεσιών καθα-

ριότητας.
•	 Η άσκησή της από υπαλλήλους και εργάτες εξειδικευμένους 

στη δουλειά τους, με καλή τήρηση σε γενικές γραμμές της ερ-
γατικής νομοθεσίας.

•	 Οι λιγότερες βλάβες και επομένως χαμηλότερα έξοδα συντή-
ρησης (απορριμματοφόρων και λοιπών μηχανημάτων των 
δήμων).

•	 Η νόμιμη εναπόθεση των απορριμμάτων στους προβλεπόμε-
νους χώρους μεταφόρτωσης και ταφής.

•	 Η εξασφάλιση σταθερής εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές και 
κοινωνική ασφάλιση σε πλήθος εργαζομένων. Η παράμετρος 
αυτή συχνά υποβαθμίζεται ως προς τη σπουδαιότητά της, 
επειδή δεν λαμβάνεται υπόψη πόσο καλύτερα αποδίδει ένας 
εργαζόμενος, όταν είναι απαλλαγμένος από το άγχος της προ-
σωρινότητας και της ανάγκης να ζητά συνέχεια δουλειά.

•	 Ο καλύτερος προγραμματισμός των αναγκών και ο ευχερέστε-
ρος προσδιορισμός των δημοτικών τελών, τα οποία πρέπει να 
διατηρούνται κατά το δυνατόν χαμηλότερα, ιδιαίτερα στις ση-
μερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που ο κάθε πολίτης 
καλείται να ανταποκριθεί σε πλήθος υποχρεώσεων.

ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ:
•	 Ο κακός προγραμματισμός των δήμων και πολλές φορές η 

σκόπιμη διόγκωση των αντίστοιχων υπηρεσιών, κυρίως με 
συμβασιούχους, για την εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερό-
ντων, με αντίστοιχη επιβάρυνση των πολιτών, δεδομένου ότι οι 
υπηρεσίες αυτές είναι ανταποδοτικές. 

•	 Παρεπόμενη συνέπεια της πιο πάνω επιλογής (του πλεονάζο-
ντος προσωπικού) είναι είτε η μετάταξή τους σε άλλες υπη-
ρεσίες (για τις οποίες συνήθως δεν έχουν τα προσόντα) είτε η 
καλλιέργεια κλίματος ραθυμίας και ανταγωνισμού του τύπου: 
γιατί εγώ και όχι εσύ; Στην πολιτική ηγεσία του κάθε δήμου 
εναπόκειται η άσκηση ορθολογικής πολιτικής και στους πο-
λίτες η αξιολόγηση του έργου της και η τιμωρία της με τη μη 
επανεκλογή.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ;
•	 Η απαλλαγή του δήμου από την οργάνωση αντίστοιχης υπη-

ρεσίας.
•	 Η σχετικά μεγαλύτερη ευελιξία με βάση τις ανάγκες.
•	 Η (κακώς συνήθως) θεωρούμενη άσκηση της υπηρεσίας με 

μικρότερο κόστος (δεδομένου ότι μπορεί να επιλεγεί ο εργο-
λάβος με τη χαμηλότερη προσφορά).

Για τη διάλυση της ψευδαίσθησης αυτής, για το χαμηλότερο κόστος, 
θα αναφερθούμε σε δύο μόνο παραδείγματα:
Ο δήμος Θέρμης, με αμιγώς δημοτική υπηρεσία καθαριότητας, πα-
ρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες με χαμηλό τέλος (1,1 ευρώ ανά τ.μ., 
ίσως το χαμηλότερο στο νομό).

Σε γειτονικό δήμο, που έχει αναθέσει σε ιδιώτη τη συλλογή των 
απορριμμάτων, οι μεν δημότες καταβάλλουν τέλος 2,86 ευρώ ανά 
τ.μ. (σχεδόν τριπλάσιο), οι δε παραλίες του πνίγονται στα σκουπίδια 
όλο το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει δηλαδή άσπρο και μαύρο.

ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΙΔΙΩΤΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ:
•	 Η αδυναμία αποτελεσματικής παρακολούθησης από πλευράς 

δήμου των συμβατικών υποχρεώσεων των εργολάβων.
•	 Η μη νόμιμη εναπόθεση ή αποστολή στους προβλεπόμενους 

χώρους των απορριμμάτων, ιδιαίτερα των επικίνδυνων, προ-
κειμένου να μειώνεται κατά το δυνατόν το κόστος στοιχειώ-
δους διαλογής ή επεξεργασίας ή μακρινών αποστολών (όλοι 
οι ασχολούμενοι με τα κοινά είμαστε γνώστες τι γίνεται με τα 
νοσοκομειακά ή τα βιομηχανικά απόβλητα).

•	 Η συλλογή από επισφαλώς απασχολούμενους και κακώς 
αμειβόμενους εργαζόμενους, η συστηματική παραβίαση κα-
νόνων της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να μεγιστοποιούνται τα 
κέρδη των εργολάβων.

Αυτά είναι μερικά μόνο (πιστεύουμε τα βασικά) από τα πλεονεκτή-
ματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής. Θα μπορούσαμε 
να αναφερθούμε και σε πλήθος άλλα, αν το επέτρεπε ο χώρος. 
Από τη μικρή αυτή παράθεση, όμως, θεωρούμε ότι καθίσταται 
σαφές γιατί την καθαριότητα πρέπει να την ασκούν οι δήμοι με 
σωστά οργανωμένες υπηρεσίες, γιατί εκτός των άλλων, ο τρόπος 
διαχείρισης των απορριμμάτων έχει μεγάλη σχέση με τη δημόσια 
υγεία, την υγεία των πολιτών.
Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι είναι προτιμότε-
ρη η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από τους δήμους, επειδή:
•	 Και η δημόσια υγεία προστατεύεται πολύ αποτελεσματικότερα.
•	 Και το οικονομικό όφελος επιμερίζεται σε πολύ περισσότερους 

εργαζόμενους και όχι σε λίγους εργολάβους, γεγονός που η 
παράταξή μας το προκρίνει.

Στόχος μας πρέπει να είναι η διαρκής επέκταση και όχι η συρρί-
κνωση των υπηρεσιών από τους δήμους και σε άλλους τομείς 
(π.χ. ταφές –εκταφές -συντήρηση νεκροταφείων, συντήρηση –κα-
θαρισμός -προστασία δασυλλίων κ.ά.), εφόσον ο συνδυασμός 
κόστους-οφέλους είναι οικονομικά ουδέτερος ή ελάχιστα επιβα-
ρυντικός για το δήμο, διότι τα οφέλη δεν είναι μόνο οικονομικά.

Υπηρεσίες Καθαριότητας:
Από ποιους πρέπει να παρέχονται;
Από τους δήμους ή από ιδιώτες; 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑξΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η διοίκηση του δήμου Θέρμης δεσμεύτηκε όταν πούλησε 
τις μετοχές του δήμου στο εργοστάσιο της Σουρωτής Α.Ε., 

ότι θα αξιοποιήσει αυτά τα λεφτά για την κατασκευή του δι-
κτύου αποχέτευσης της Σουρωτής και της Αγίας Παρασκευής. 
Έλα όμως που τα έργα αυτά με παρέμβαση του συντοπίτη μας 
Υπουργού κ. Σ. Φάμελλου εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ!
Έτσι μέσα στην καλοκαιρινή ραστώνη και ελλείψει της παραμι-
κρής διαβούλευσης μοιράστηκε  το ποσό σε Σουρωτή (κατα-
σκευή παιδικής χαράς και ασφαλτοστρώσεις), Αγία Παρασκευή 
(κατασκευή παιδικής χαράς), Άγιο Αντώνιο (κατασκευή αποδυ-
τηρίων στο γήπεδο) και Βασιλικά (κατασκευή κόμβου στα σχο-
λεία). Κι αναρωτιέται κανείς γιατί διαμαρτύρεται ένα ολόκληρο 

χωριό αλλά και γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και στους άλλους 
αποδέκτες των δώρων....
Ο δήμαρχος που σε κάθε δημοτικό συμβούλιο διαμαρτύρεται 
και δικαίως για την έλλειψη διαβούλευσης στις αποφάσεις της 
κεντρικής διοίκησης που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
όταν είναι να την εφαρμόσει ο ίδιος τον πιάνει αλλεργία! Κανένας 
φορέας της Σουρωτής, κανένας κάτοικος δεν ήξερε ότι το τοπικό 
συμβούλιο του χωριού αποφάσισε τη μοιρασιά. Μάλιστα ενώ 
το τοπικό συνεδρίασε στις 03/07/2017, οι κάτοικοι το έμαθαν 
στα μέσα του Σεπτέμβρη. Κανένα τοπικό συμβούλιο από αυτά 
που κανονίστηκε να γίνει κάτι στο χωριό τους, δεν ρωτήθηκε 
κατά πόσο ήταν αυτά πρώτη τους προτεραιότητα. Δεν γνώρι-

ζαν επίσης κατά πόσο ήταν «ώριμα» τα προτεινόμενα έργα... 

Το ήξερε όμως το τοπικό συμβούλιο της Σουρωτής, ο αρμόδιος 

αντιδήμαρχος και ο δήμαρχος ....

Θα μπορούσε να κατηγορήσει κάποιος τα τοπικά συμβούλια για 

αχαριστία, όταν τους παρέχεται η δυνατότητα να εγκρίνουν έργα 

για τον τόπο τους, και αυτά το αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό; 

Όχι γιατί όπως αποδείχτηκε σε πρόσφατη συνάντηση όλων των 

εμπλεκομένων, κανένα από τα ψηφισμένα έργα, που πρόκειται 

να γίνουν με τα χρήματα της πώλησης των μετοχών δεν είναι 

«ώριμο». Όλα έχουν τα προβλήματά τους και είναι αμφίβολη 

αν όχι έωλη η έκβασή τους.    

Φαιδρά και άλλα σοβαρά και κοίτα να δεις τι γίνεται όταν είναι πολλά τα λεφτά...
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Σχολική στέγη στο Πλαγιάρι: 
η κορυφή του παγόβουνου!
Το Πλαγιάρι σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύ-

τερους οικισμούς του δήμου Θέρμης με πληθυσμό 

περίπου 5.500 κατοίκους (απογραφή του 2011) που 

στην πλειοψηφία τους είναι οικογένειες με παιδιά. Σε 

ποια σχολεία όμως φοιτούν τα παιδιά αυτά; Ο πληθυ-

ντικός, «σχολεία», δεν ταιριάζει στην περίσταση γιατί 

το Πλαγιάρι έχει στην πραγματικότητα ένα και μονα-

δικό σχολείο το οποίο ιδρύθηκε μετά την έλευση των 

προσφύγων από την Ανατολική Θράκη. Το Δημοτικό 

Σχολείο Πλαγιαρίου λειτουργούσε ως τριθέσιο με νη-

πιαγωγείο, σε κτήριο χτισμένο πριν το 1955 με δυο 

αίθουσες στο ισόγειο και δύο ακατάλ-

ληλες αίθουσες στο υπόγειο που συχνά 

πλημμυρίζαν, ως το 1984 οπότε και το 

σχολείο μεταφέρθηκε σε καινούριο κτήριο 

κατασκευασμένο δίπλα στο παλιο, στην 

ίδια αυλή. Το νέο κτήριο από την δευτερη 

κιόλας χρονιά λειτουργίας του, έπαψε να 

είναι επαρκές για το μαθητικό πληθυσμό 

και η αίθουσα τελετων έγινε αίθουσα δι-

δασκαλίας της Ε και ΣΤ τάξης. Την επόμενη 

χρονια τέθηκαν επιπλέον ξανά σε λειτουρ-

γία οι δύο ισόγειες αίθουσες του παλιού 

σχολείου και τη δεκαετία του 1990 έγιναν  

επεκτάσεις του κτηρίου του 1984. Στη συ-

νέχεια κατασκευάστηκε το 3ο Νηπιαγωγείο 

Πλαγιαρίου και αυτό στην ίδια αυλή με τα 

προηγούμενα. Όλες όμως οι επεκτάσεις 

ή επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν 

ήταν διαχρονικά πίσω από τις ανάγκες που 

υπήρχαν κάθε εποχή.

Φτάνοντας στο 2017 έχουμε το 1ο Δημο-

τικό Σχολείο Πλαγιαρίου (ονομάζεται 1ο 

γιατί στα χαρτιά υπάρχει και το ιδρυμένο 

- με οργανικά τοποθετημένους εκπαιδευτικούς – 2ο 

Δημοτικό Σχολείου Πλαγιαρίου το οποίο δεν λειτούρ-

γησε ποτέ) με 19 τμήματα στα οποία συνολικά φοιτούν 

401 μαθητές. Κάθε πιθανός χώρος και στα τρία υπάρ-

χοντα κτήρια έχει μετατραπεί σε αίθουσα (ακόμα και 

διάδρομοι και το παλιό κυλικείο) και οι μαθητές δεν 

έχουν εργαστήριο υπολογιστών, αίθουσα μουσικής και 

εικαστικών, βιβλιοθήκη, αίθουσα εκδηλώσεων, τρα-

πεζαρία, γυμναστήριο και ο,τι θα έπρεπε να έχουν σε 

ένα σύγχρονο σχολείο το 2017. Αλλά κυρίως οι μα-

θητές δεν έχουν τον ζωτικό χώρο που χρειάζονται σε 

μια αυλή που δεν μπορούν σαν παιδιά να τρέξουν, σε 

μια αυλή όπου κάνουν το μάθημα της γυμναστικής τρία 

τμήματα ταυτόχρονα. Χαρακτηριστική είναι μια έρευνα 

που πραγματοποιήσαν μαθητές της ΣΤ τάξης για τα ατυ-

χήματα που συμβαίνουν στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί 

του σχολείου, οι οποίοι μετα βίας χωρούν στο γραφείο 

τους, καταβάλουν  κάθε δυνατή προσπάθεια σε κάθε 
επίπεδο, σε αντίξοες όμως συνθήκες. 
Η μόνη πραγματική λύση που υπάρχει σήμερα είναι η 
κατασκευή ενός νέου κτηρίου που να καλύπτει όλες τις 
συγχρονες ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Το οικόπε-
δο και η μελέτη υπάρχουν εδώ και χρόνια. Η οικονο-
μική κρίση της χώρας δεν μπορεί να είναι δικαιολογία 
αφού και σε καιρούς που δεν υπήρχε κρίση τα προ-
βλήματα ήταν πάλι εδώ και παρέμεναν άλυτα. χρήματα 
για φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων υπάρχουν. για 
τα σχολεία δεν υπάρχουν;

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου όμως δεν είναι το 
μοναδικό σχολείο του δήμου Θέρμης που αντιμετωπί-
ζει προβλήματα. Ενδεικτικά : 

•	 Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης στο Τριάδι είναι 
ημιτελές εδώ και χρόνια και οι μαθητες του Τρια-
δίου πηγαίνουν στο 3ο Δ.Σ.  στην αυλή του οποί-
ου τοποθετήθηκαν αίθουσες προκατ. Μέχρι και η 
αίθουσα για τα μνημόσυνα επιστρατεύτηκε φέτος. 
Το κτήριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης 
στο Τριάδι είναι το μόνο που είναι σε εξέλιξη να 
ολοκληρωθεί!

•	 Το 2ο Γυμνάσιο Θέρμης και το Ειδικό Γυμνάσιο 
στεγάζεται σε μισθωμένο και ακατάλληλο κτήριο 
με πολλά προβλήματα ενώ η κατασκευή κτηριου 
που θα το στεγάσει είχε σταματήσει και είναι αβέ-
βαιο αν θα ολοκληρωθεί.

•	 Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ραιδεστου λειτουρ-

γεί σε ενοικιαζόμενο κτήριο (πρωην βιοτεχνία) 

στο οποίο δεν επαρκούν οι χώροι λόγω αύξησης 

των μαθητών.

•	 Το 2ο Λύκειο Θέρμης είναι σε νοικιαζόμενο κτή-

ριο – βιοτεχνία από την ίδρυση του

•	 Το ΕΕΕΕΚ (ειδικό σχολείο) Θέρμης είναι σε ενοικι-

αζόμενο κτήριο χωρίς αυλή, καθόλου φιλικό για 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και πολλά ακόμα.

Το ΚΚΕ αγωνιώντας πάντα για τα προβλήματα στο χώρο 

της παιδείας, από το 2015 είχε καταθέσει 

ερώτηση στη Βουλή (*) στους υπουργούς 

Παιδείας και Εσωτερικών σχετικά με τα 

προβλήματα στη σχολική στέγη στο δήμο 

Θέρμης. Η απάντηση ουσιαστικά ήταν ότι 

υπεύθυνος για την σχολική στέγη είναι ο 

δήμος Θέρμης.

Δυο χρόνια μετά οι άλλαγες είναι ελάχι-

στες και μια ακόμα σχολική χρονια ξεκι-

νά με τα ίδια και καινούρια προβλήματα. 

Ο λόγος για την μεταφορά των μαθητών 

η οποία για πολλούς οικισμούς βρίσκεται 

στον αέρα. Χαρακτηριστική είναι η περί-

πτωση του Πλαγιαρίου και πάλι. Από τους 

95 μαθητές του Γυμνασίου μόνο οι 15 δι-

καιούνται μεταφορά στον Τρίλοφο οπου 

βρίσκεται το Γυμνάσιο στο οποίο φοιτούν 

μιας και στο Πλαγιάρι, με τα 400 παιδιά 

στο δημοτικό, δεν υπάρχουν σχολεία δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Θέρμης βρί-

σκεται πάντα κοντά σε μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς και αγωνίζεται με κάθε 

τρόπο, με πίεση προς κάθε κατεύθυνση, ώστε τα προ-

βλήματα να λυθούν άμεσα και τα παιδιά μας να έχουν 

επιτέλους τα σχολεία και την παιδεία που δικαιούνται.

Σε αυτό το δρόμο καλεί να συνταχθούν εκπαιδευτικοί, 

μαθητές και βέβαια οι γονείς που πρέπει να κάνουν 

δική τους υπόθεση τη μόρφωση των παιδιών τους! Κό-

ντρα στην πολιτική των περικοπών, κόντρα στη λογική 

της διαχείρισης που έχει επιλέξει η Δημοτική Αρχή. 

Η Μόρφωση δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα όλων!

 

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, 

Δημοτική Σύμβουλος Θέρμης 

με  τη Λαϊκή Συσπείρωση

(*) Την σχετική ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή καθώς και 

τις απαντήσεις των υπουργών μπορείτε να βρείτε στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lsthermi.weebly.com

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑξΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Δημοτικό σχολείο Πλαγιαρίου
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Ασφαλής μεταφορά 
για όλους τους μαθητές

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑξΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗξΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Το Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής στηρίζει τον αγώ-
να του συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Υπαί-

θρου για ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και παρα-

θέτει την ανακοίνωση τους: 

«Με αφορμή το λυπηρό ατύχημα που συνέβη τις 

προηγούμενες ημέρες με λεωφορείο που εκτελού-

σε σχολικό δρομολόγιο,  στην ευρύτερη περιοχή της 

Θέρμης Θεσσαλονίκης, όταν τυλίχτηκε στις φλόγες 

μεταφέροντας 65 μαθητές που ευτυχώς πρόλαβαν 

και απομακρύνθηκαν έγκαιρα, έρχεται στην επικαι-

ρότητα πάλι το θέμα της ασφαλούς μεταφοράς των 

μαθητών μας.

Κάθε Σεπτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής χρο-

νιάς, οι γονείς και οι κηδεμόνες, αλλά και οι Διευ-

θύνσεις των σχολικών μας μονάδων αντιμετωπίζουν 

το οξυμένο αυτό πρόβλημα.

Τα τελευταία χρόνια είναι έκδηλη η προσπάθεια της 

πολιτείας να μετακυλήσει το κόστος της μεταφοράς 

στους γονείς, ιδιαιτέρα ση Βόρεια Ελλάδα.

Η ασφαλής, δωρεάν και έγκαιρη μεταφορά των μα-
θητών είναι αποκλειστική υποχρέωση του κράτους 
και του Υπουργείου Παιδείας και όχι ανεκπλήρωτη 
υπόθεση. Πρέπει η κυβέρνηση σε συνεργασία, με 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Τρο-
χαία, να εξασφαλίσουν τη  ασφαλέστερη μετακίνηση, 
χωρίς οι μαθητές να καθυστερούν να πηγαίνουν στο 
σχολείο, ούτε να περιμένουν ως και μία ώρα μετά το 
σχόλασμά τους στην αυλή.
Όλα αυτά συμβαίνουν στην εκπαίδευση, τη στιγμή 
που οι συγχωνεύσεις σχολείων, οι αλλαγές στο θε-
σμό του ολοήμερου, αλλά και η δύσκολή οικονομική 
κατάσταση των περισσοτέρων οικογενειών αυξάνουν 
τις ανάγκες για δωρεάν μετακίνηση των παιδιών τους.
Ζητάμε από την πολιτεία, 

•	 Επιτέλους να ασχοληθεί σοβαρά και υπεύθυνα 
με το παραπάνω ζήτημα 

•	 Να δημιουργηθεί ενιαίος κρατικός φορέας για 

αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και ασφαλές 

σύστημα μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία 

τους, με κατάλληλα διαμορφωμένα και ασφα-

λή μέσα μετακίνησης, εξειδικευμένου μόνιμους 

οδηγούς και συνοδούς και απευθείας κρατική 

χρηματοδότηση.

•	 Οι ιδιοκτήτες των σχολικών λεωφορείων να συ-

ντηρούν  τακτικά και σύμφωνα με το νόμο τα 

οχήματα τους και 

•	 Τη σύσταση κλιμακίων έλεγχου σε συνεργασία 

με την Τροχαία που θα πραγματοποιούν στο-

χευμένους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία.

Απαιτούμε άμεσες λύσεις από την πολιτεία και το 

υπουργείο Παιδείας, για να μην ξαναζήσουμε εφι-

αλτικές στιγμές και αποπομπή ευθυνών μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων».

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου συνέρχεσθε σε μια νέα Γενική Συνέλευση, συνέχεια 
κατά κάποιον τρόπο, εκείνης της 10ης Ιουλίου 2017, η οποία με τις αποφάσεις 

της έμελλε να παίξει καταλυτικό ρόλο στη στάση του κλάδου των συμβολαιογράφων 
απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για τους πλειστηριασμούς. Η απόφασή σας για 
αποχή από όλους τους πλειστηριασμούς μέχρι 1/10/2017 και άρνησης ανάληψης της 
ευθύνης λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (και χρη-
ματοδότησης της σχετικής πλατφόρμας) άνοιξε το δρόμο για μια σειρά από ανάλογες 
αποφάσεις άλλων συμβολαιογραφικών Συλλόγων (Κέρκυρας, Θράκης, Κρήτης) και 
προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στα σχέδια κυβέρνησης και τραπεζιτών (με τη συμπαι-
γνία γνωστών μεγαλοσυμβολαιογράφων και συγκεκριμένων συμφερόντων) για την 
εφαρμογή μιας πολιτικής που κατάφωρα βλάπτει στοιχειώδη δικαιώματα της κοινω-
νικής πλειοψηφίας. 
Είναι γνωστό ταυτόχρονα ότι η ανάλογη συζήτηση στο μεγαλύτερο Συμβολαιογραφι-
κό Σύλλογο της χώρας, το Σύλλογο Αθηνών, Πειραιά και Νήσων, με προφάσεις και 
τεχνάσματα της διοίκησής του, δεν έγινε ποτέ. Μη θέλοντας να δώσουμε το παραμι-
κρό άλλοθι σε συγκεκριμένα μέλη της διοίκησης και του δικού σας Συλλόγου  για 
να αναβάλουν τη Συνέλευσή σας, ως Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης 
αποφασίσαμε να μην παρέμβουμε σ’ αυτήν και να απευθυνθούμε σε εσάς με αυτήν 
την ανοιχτή επιστολή, που παρακαλούμε να διαβαστεί.
Πιστεύοντας παραπέρα ότι είναι γνωστές οι θέσεις μας αλλά και η στάση μας όλο το 
προηγούμενο διάστημα, θα θέλαμε να επισημάνουμε μόνο δύο στοιχεία και να σας 
ζητήσουμε να τα λάβετε υπόψιν στη λήψη της απόφασή σας.
Επισημάνουμε αρχικά ότι ως κίνημα κατά των πλειστηριασμών και Συντονισμός 
Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης ειδικότερα, έχουμε θέσει ως στόχο του αγώνα μας 
την προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας και όχι φυσικά τη σωτηρία του 
οποιουδήποτε μεγαλοοφειλέτη που μπορεί αλλά αρνείται να πληρώσει τα χρέη του. 

Η διαφωνία μας λοιπόν δεν αφορά γενικά και χωρίς κριτήρια στη διενέργεια πλει-

στηριασμών από εσάς αλλά έγκειται στη συγκεκριμένη μορφή που αυτοί παίρνουν 

σήμερα με βάση τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, που στρέφονται κατά της πολ-

λαπλώς χειμαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας,  στερώντας της βασικά δικαιώματα 

όπως η στέγη (που με κόπους μιας ζωής αποκτήθηκε) ή η δουλειά (με την έννοια του 

επαγγελματικού χώρου, είτε μαγαζί είναι αυτός είτε χωράφι). 

Γνωρίζετε επίσης (και παρά τα αντιθέτως λεγόμενα ομάδας μεγαλοσυμβολαιογρά-

φων) ότι δεν εκφράσαμε ποτέ καμιά συνολική αντιπαλότητα με τον κλάδο των συμ-

βολαιογράφων παρά μόνο με συγκεκριμένα μέλη του που θέτουν τα προσωπικά 

τους (μεγάλα) συμφέροντα καθώς και την πάση θυσία εξυπηρέτηση των συμφερό-

ντων των τραπεζών, πάνω από κάθε νομικό, ηθικό και κοινωνικό κανόνα. Γνωρί-

ζουμε δε από την πλευρά μας ότι και πολλοί από εσάς έχουν χτυπηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από την οικονομική κρίση και υπό αυτή την έννοια μπορείτε να κατανοήσετε 

τη σημερινή έξαρση του φαινομένου των πλειστηριασμών και κυρίως αυτών που 

έχουν ως αντικείμενο την κατοικία και μικρή εναπομείνασα περιουσία των φτωχών ή 

φτωχοποιημένων λαϊκών στρωμάτων.

Σας καλούμε και στη σημερινή σας συνέλευση να επιβεβαιώσετε την ιστορική για τον 

κλάδο σας απόφαση της 10ης Ιουλίου, να συμβάλλετε έτσι για άλλη μια φορά στη 

λήψη ανάλογων αποφάσεων από συναδέλφους σας σε όλη τη χώρα.

Σας καλούμε (παρά τις όποιες διαφορές μας σε ιδέες ή απόψεις και προτάσεις για 

το θέμα των πλειστηριασμών) να μη δεχτείτε το ρόλο του «αποδιοπομπαίου τρά-

γου» που κυβέρνηση και τραπεζίτες σας επιφυλάσσουν, να μη γίνετε «συνένοχοι στο 

φόνο» της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης

Ανοιχτή επιστολή προς τους συμβολαιογράφους  
του Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης



ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
dimosthr@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
2392330214, 2392330218
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθμευσης
2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. δήμου Θέρμης
2310460530
ΚΕΠ: 2313338128-37
Τεχνική Υπηρεσία
2310483400
Οικονομική Υπηρεσία
2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Αθλητικό Κέντρο Θέρμης
2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Παιδικός Σταθμός Θέρμης
2310462555
Παιδικός & Βρεφονηπιακός 
Σταθμός «Μελισσόπουλα»
2310472666
Παιδικός Σταθμός Νέας
Ραιδεστού 
2310465017
Παιδικός Σταθμός
«Ελαφάκια» Νέου Ρυσίου
2392071979 
Παιδικός Σταθμός Βασιλικών
2396022397
Παιδικός Σταθμός Καρδίας 
«Γλυκές Μελωδίες»
2392066433 
Παιδικός & Βρεφονηπιακός 
Σταθμός Πλαγιαρίου
«Νότες Στοργής»
2392066516

> ΒΛΑΒΕΣ

Βλάβες Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
2310465086, 6974995177
ΔΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

Ζ’ Δ.Ο.Υ
2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρμης
2310461240
Τεχνολογικό Πάρκο
2310471401
Μουσείο Τεχνολογίας
2310483000

> ΥΓΕΙΑ

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

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> ΦΟΡΕΙΣ

Ένωση Επαγγελματιών
Εμπόρων Θέρμης
2310463973
Ένωση Επαγγελματιών
Βασιλικών
6983005555
Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
6942217799
Εφημερίδα
Οικολογία & Περιβάλλον
6938866228
Εφημερίδα Άποψη
2310488868

ΘΕΡΜΗ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

ΤΡΙΑΔΙ

Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2310461297
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ραιδεστού
2310 465607
ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού
2310465954

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071212
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ρυσίου: 2392071373
ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου
2392072552
Πρόγραμμα Βοήθεια 
στο Σπίτι Ν. Ρυσίου
2392072552

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας
2396330000
ΚΕΠ Βασιλικών
2396024040
ΚΑΠΗ Βασιλικών
2396022115
Βοήθεια Στο Σπίτι Βασιλικών
2396023566
Πνευματικό Πολιτιστικό
Κέντρο Βασιλικών
2396024010
Ειρηνοδικείο Βασιλικών
2396022940
Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών
2396022903
Κτηματολόγιο Βασιλικών
2396022208
ΕΛΤΑ Βασιλικών
2396022220
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Βασιλικών
2396022237
Γραφείο Αναδασμού Βασιλικών
2396022355

ΛΑΚΚΙΑ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

ΣΟΥΡωΤΗ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Σουρωτής
2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396041254
ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής
6978582683
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. 
Παρασκευής
2396041463

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤωΝΙΟΣ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396041511
ΚΑΠΗ Αγίου Αντωνίου
2396041516
Γυναικείος Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Αγίου Αντωνίου
2396041808
Πολιτιστικό Πνευματικό 
Κέντρο Αγίου Αντωνίου
2396041740

ΛΙΒΑΔΙ

Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο 
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2392330200
ΚΑΠΗ Τριλόφου
2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
2392064360
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
6958003550

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΙΑ

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

Κ. ΣχΟΛΑΡΙ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844 
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης 
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδό-
νων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρμης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών 
Θέρμης
2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων 
6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής 
Παράδοσης (Θέρμη)
6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-Ρω-
σικού Πολιτισμού (Θέρμη)
6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος 
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίας Παρασκευής
2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
6948538937
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και 
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
2392091433 
Σύλλογος Ποντίων 
Κ. Σχολαρίου 
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
6938033817
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Η πολιτιστική εικόνα τoυ Πλαγιαρίου
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Στην Δημοτική Κοινότητα Πλαγια-
ρίου λειτουργεί το Κέντρο Πο-

λιτισμού Πλαγιαρίου, ο Αθλητικός 
-Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΡΦΕΑΣ» 
Πλαγιαρίου, ενώ πολλές πολιτιστι-
κές και κοινωνικές εκδηλώσεις φι-
λοξενούνται στο πνευματικό κέντρο 
του Ιερού  Ναού Αγίου Δημητρίου 
Πλαγιαρίου.
Το Κέντρο Πολιτισμού Πλαγιαρίου 
αποτελεί άλλη μια αποκεντρωμένη 
δομη της Δημοτικής Επιχείρησης Πο-
λιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητι-
σμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) η οποία  
συμπληρώνει την πολιτιστική εικόνα 
του δήμου Θέρμης, καθώς, αποσκο-
πεί, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε 
όλους τους πολίτες σε ό,τι αφορά 
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 
Ως βασική πολιτιστική δομή του 
Πλαγιαρίου, το Κέντρο Πολιτισμού 
συμβάλλει στην πολιτιστική δρα-

στηριότητα της τοπικής κοινωνίας. 
Η δομή στεγάζεται σε ένα διώροφο 
κτίριο, (ιδιοκτησίας του Αγροτικού 
Συνεταιρισμό Πλαγιαρίου) το οποίο 
έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, έτσι 
ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις 
δραστηριότητες του Κέντρου Πολι-
τισμού Πλαγιαρίου και των άλλων 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 
σ αυτό.
Το Κέντρο Πολιτισμού διοργανώνει 
κάθε χρόνο εθιμοτυπικές εκδηλώ-
σεις, όπως είναι το άναμμα του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου, η καθιε-
ρωμένη κοπή της βασιλόπιτας και 
οι «γιορτές» που σηματοδοτούν το 
κλείσιμο των πολιτιστικών σχολών 
του Κέντρου. Επίσης, συμμετέχει 
στην οργάνωση του πανηγυριού για 
τη γιορτή του τοπικού Αγίου Δημη-
τρίου. 

Ο Αθλητικός -Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΡΦΕ-
ΑΣ» Πλαγιαρίου ιδρύθηκε το 1988. 

Κατά το παρελθόν λειτούργησαν από τον Σύλλογο 
μέχρι και 26 τμήματα στις κατευθύνσεις, του πολι-
τισμού και του αθλητισμού. 
Ο Σύλλογος διέθετε θεατρική ομάδα (παιδιών και 
ενηλίκων), χορωδία (παιδιών και ενηλίκων), τμή-
ματα σκάκι, τμήματα παραδοσιακών χορών (παι-
διών, εφήβων και γυναικών), τμήματα ζωγραφικής 
(παιδιών και ενηλίκων), τμήματα κοπτικής – ραπτι-
κής, καθώς και λαϊκή ορχήστρα. Επίσης, διέθετε 
τμήματα κλασσικού μπαλέτου, τμήματα ενόργα-
νης και ρυθμικής γυμναστικής. 
Η θεατρική ομάδα του Ορφέα Πλαγιαρίου έχει 
ανεβάσει αρκετά έργα και έχει δώσει πολλές πα-

ραστάσεις, ενώ η χορωδία, είχε, επίσης, δώσει 
πολλές παραστάσεις και το ρεπερτόριο της περι-
λάμβανε παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια. 
Τέλος, η ορχήστρα του Ορφέα αποτελούνταν από 
τέσσερα άτομα και στο ρεπερτόριό της περιλάμβα-
νε δημοτικά και λαϊκά τραγούδια. 
Παράλληλα, διατηρεί και εμπλουτίζει το «Λα-
ογραφικό Μουσείο» (Λαογραφική Έκθεση), το 
οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του συ-
μπολίτη μας Ιωάννη Κιουτσούκη, και το οποίο 
δέχεται κατόπιν συνεννόησης επισκέψεις από σχο-
λεία της περιοχής ή άλλους ενδιαφερομένους. 
Ο Σύλλογος συμμετέχει κάθε χρόνο σε πολλές 
εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων: τα ΔΗΜΗΤΡΙΑ 
(προς τιμήν της εορτής του τοπικού Αγίου), το απο-

κριάτικο γλέντι, ενώ για τη φετινή χρονιά σχεδιάζει 

την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων σε σχέση με 

το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

Όπως μας ενημερώνει η πρόεδρός του Συλλόγου 

Νανά Μάλιου, μετά την ανάπτυξη του Κέντρου 

Πολιτισμού Πλαγιαρίου, στα πλαίσια της αποκε-

ντρωμένης λειτουργίας της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. και την 

αδυναμία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που είχε 

αναπτύξει ο Αθλητικός -Πολιτιστικός Σύλλογος 

«ΟΡΦΕΑΣ» Πλαγιαρίου, επικεντρώθηκε στην λει-

τουργία αθλητικών δραστηριοτήτων.

Στα πλαίσια αυτά στον τομέα του αθλητισμού καλ-

λιεργεί τα αθλήματα του μπάσκετ και του βόλεϋ.

Στον οικισμό του Πλαγιαρίου πολλές πολιτι-
στικές δραστηριότητες, όπως ομιλίες, παρα-

στάσεις, παρουσίαση παραδοσιακών χορευτικών, 

παρουσίαση βιβλίων κ.α. φιλοξενούνται στο πνευ-

ματικό κέντρο του Ιερού  Ναού Αγίου Δημητρίου 

Πλαγιαρίου.

Ο Αθλητικός- Πολιτιστικός Σύλλογος «ΟΡΦΕΑΣ» Πλαγιαρίου

Πνευματικό κέντρο
Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου


