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Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ

• ΣΕΛ. 04-05

Δεσπόζουσα θέση στα πολιτιστικά πράγματα του δήμου Θέρμης έχει το θέατρο. Έπειτα από 
σχεδόν είκοσι χρόνια θεατρικής δημιουργίας από τις διάφορες θεατρικές ομάδες της Δημοτικής 

Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Αθλητισμού, ο δήμος Θέρμης μπορεί να υπερηφανεύεται ότι 
απέκτησε ένα πολυπληθές και απαιτητικό θεατρικό κοινό.

20 χρόνια θεατρικής δημιουργίας

Η ΔΙΚΗ ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
4,2 εκατ. ευρώ ζητά το 
καζίνο από το δήμο Θέρμης

ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Τι αλλάζει 
στην ανακύκλωση 
από το νέο έτος

Έρευνα του ΑΠΘ 
για το δήμο Θέρμης

Αφορά ζητήματα καθημερινότητας, 
συμμετοχής των πολιτών, προοπτι-

κής για την ανάπτυξη της περιοχής κα-
θώς και πλήθος άλλων παραμέτρων. Η 
έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και αφορά παράλληλα ένα πείρα-
μα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχεί-
ρισης θεμάτων στο δήμο Θέρμης με τη 

συνεργασία των δημοτικών αρχών. Την 
περίοδο Νοεμβρίου – Ιανουαρίου φοι-
τητές και φοιτήτριες πρόκειται να επισκε-
φθούν δειγματοληπτικά σπίτια σε όλους 
τους οικισμούς του δήμου προκειμένου 
οι δημότες να συμπληρώσουν ανώνυμα 
το ερωτηματολόγιο των 21 ερωτήσεων. 
Θα ακολουθήσουν ενημερωτική καμπά-
νια, διαβουλευτική διαδικασία αποφά-
σεων και τέλος, πρόταση για τη θέσπιση 
πολιτικού δικτύου αποφάσεων.

• ΣΕΛ. 06-07

ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 12,5 ΧΛΜ 
Ξεκίνησαν οι εργασίες 
στο δρόμο Γαλάτιστας - 
Λιβαδίου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Στο φόρτε τους 
τα «καζανέματα»

ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 21 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Πώς, πότε και από ποιους θα διεξαχθεί 

• ΣΕΛ.09

• ΣΕΛ.17

• ΣΕΛ. 10

• ΣΕΛ. 08

Πιστοί και φέτος στο ετήσιο ραντεβού 
τους στα ρακοκάζανα οι Θερμιώτες. 

Τα καζάνια μπορεί να λιγόστεψαν αλλά το 
κέφι διατηρείται αναλλοίωτο. 
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...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

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

Υπεύθυνος εκδότης: Παπαδάκη Αθηνά
Γραφεία: Δημητρίου & Καραολή - Κ. Χάψα, 

Τηλ.: 2310 463423, T.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Αποστολή κειμένων: email: public-news@thermi.gov.gr, 

axmetaloulis@gmail.com

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή:
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

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

Με εξώδικο στη ΔΕΔΔΗΕ απάντησε ο Δήμος Θέρμης, μετά τις 
συνεχείς διακοπές ρεύματος εντός των ορίων του δήμου. Με-
γάλο το πρόβλημα στους κατοίκους του Πλαγιαρίου. 



«Μαγειρεύουμε έναν καλύτερο 
κόσμο για τα παιδιά μας»

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

Η καλύτερη δια-
τροφή για εμάς 

και τον πλανήτη ήταν 
το θέμα της εκδήλω-
σης που πραγματο-
ποιήθηκε στη δη-
μοτική βιβλιοθήκη 
Θέρμης το διήμερο 
9 και 10 Οκτωβρί-
ου. Η δράση, που 
διοργανώθηκε από 
το WWF Ελλάς και 
τη Δημοτική Βιβλι-
οθήκη -Πινακοθήκη 
Θέρμης, περιλάμ-
βανε μια έκθεση με 
έξι (6) διαδραστικά 
περίπτερα, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να ενημερω-
θούν γύρω από τη διατροφή και την άμεση σχέση της 
με το περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, μέσα από βιωματικές δράσεις, παιδιά και 
ενήλικες ενημερώθηκαν με ποιον τρόπο η επιλογή το-
πικών και εποχικών φρούτων και λαχανικών, η μείωση 
της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και επεξεργασμέ-
νων τροφίμων πλουσίων σε ζάχαρη και λίπη, καθώς 
και η σωστή κατανάλωση ψαρικών σε συνδυασμό με 
την αποφυγή της σπατάλης φαγητού, προστατεύουν την 
υγεία μας και περιορίζουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.
Όπως σημειώνει η Βίκυ Μπαρμπόκα, υπεύθυνη προ-
γράμματος WWF «Καλύτερη Ζωή»: «Δημιουργήσαμε 
ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο παιδιά, γονείς και 
εκπαιδευτικοί θα μπορούν να μαθαίνουν με βιωματικό 

τρόπο τα μυστικά της βιώσιμης διατροφής, διασκεδά-
ζοντας. Μέσα από τις επισκέψεις μας σε 20 πόλεις, με 
πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να επικοινω-
νήσουμε με την τοπική κοινωνία, να μάθουμε από τα 
παιδιά και να μοιραστούμε πολύτιμες γνώσεις μαζί τους 
γύρω από την προστασία του πλανήτη και την υγεία 
όλων. Ας μην ξεχνάμε ότι το μέλλον των παιδιών μας 
περνάει μέσα από το πιάτο μας και τις επιλογές μας.»
Μέσα από τη νέα εκστρατεία «Υγιή παιδιά, υγιής πλα-
νήτης», το WWF Ελλάς προσκαλεί παιδιά και ενήλικες 
ανά την Ελλάδα να εξερευνήσουν τον μαγικό κόσμο 
της βιώσιμης διατροφής. Η εκστρατεία υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος WWF Καλύτερη Ζωή, με-
γάλος δωρητής του οποίου είναι το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος και υποστηρικτής του το Κοινωφελές Ίδρυμα 

Ιωάννη Σ. Λάτση.

Κατά τη διάρκεια 

της εκστρατείας μία 

πρωτότυπη κινητή 

έκθεση με θέμα την 

παιδική διατροφή 

ταξιδέυει σε 20 ελ-

ληνικές πόλεις για να 

υποδεχτεί μαθητές, 

γονείς, εκπαιδευτι-

κούς αλλά και το 

ευρύτερο κοινό με 

βιωματικές και δια-

δραστικές δραστηρι-

ότητες γύρω από τη διατροφή και το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα της.

ΤΟ WWF ΕΛΛΑΣ
Το WWF Ελλάς αποτελεί το ελληνικό τμήμα του πα-

γκόσμιου δικτύου του WWF. Βασική αποστολή του 

WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποι-

κιλότητα της χώρας, να συμβάλλει στη μείωση του 

ανθρώπινου αποτυπώματος μέσω βιώσιμων λύσεων, 

και να αποτρέψει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 

με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και 

φύσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

WWF Ελλάς, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο  

http://www.wwf.gr/.
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Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Προϊστάμενε,

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστή-

σω θερμά, εκ μέρους όλου του WWF Ελλάς για τη 

μακροχρόνια συνεργασία μας. Η Δημοτική Βιβλιοθή-

κη  -Πινακοθήκης Θέρμης έχει συμβάλει σημαντικά 

στη διάχυση του μηνύματος του WWF ιδίως μέσα από 

τη συνεργασίας με τα σχολεία της περιοχής και την 

αξιοποίηση του υλικού και των δράσεων του WWF. 

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και η ευρύτερη τοπική 

κοινωνία πληροφορείται, ευαισθητοποιείται και κινη-

τοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος με 

ποικίλους τρόπους.

Ιδιαιτέρες ευχαριστίες για τη συνεργασία μας και τη φι-

λοξενία της έκθεσης «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» 

στη βιβλιοθήκη, στις 9 και 10 Οκτωβρίου. Τόσο το 

πρωινό πρόγραμμα με τα σχολεία, όσο και το απο-

γευματινό, για το ευρύτερο κοινό, λειτούργησε πολύ 

καλά και ελπίζουμε να αποκόμισαν και τα παιδιά, οι 

εκπαιδευτικοί οι γονείς χρήσιμες εμπειρίες για την υγι-

εινή και βιώσιμη διατροφή. Εκτιμούμε ότι πάνω από 

200 παιδιά συμμετείχαν στη δράση. 

Ελπίζουμε να συνεχίζουμε να σας έχουμε στο πλευ-

ρό μας στην προσπάθεια μας για περαιτέρω διάχυση 

του μηνύματος του προγράμματος «Υγιή παιδιά, υγιής 

πλανήτης» και του WWF  γενικότερα.

Να είστε καλά 

Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ.

Ελένη Σβορώνου 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

WWF Ελλάς

Ευχαριστήριο
Αθήνα 30 Οκτωμβρίου 2017 

Προς:
Δήμαρχο δήμου Θέρμης κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο
Πρόεδρο και Δ.Σ. Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. κ. Νανά Παπαδάκη
Προϊστάμενο Τμήματος Βιβλιοθήκης  -Πινακοθήκης δήμου Θέρμης κ. Χρήστο Βαγιωνά



ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

20 χρόνια θεατρικής δημιουργίας
Έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια θεατρικής δη-

μιουργίας από τις διάφορες θεατρικές ομάδες 
της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περι-
βάλλοντος Αθλητισμού, ο δήμος Θέρμης μπορεί 
να υπερηφανεύεται ότι απέκτησε ένα πολυπλη-
θές και απαιτητικό θεατρικό κοινό. Στο διάστημα 
αυτό, εκατοντάδες ήταν οι δημότες οι οποίοι με 
τη συμμετοχή τους στις θεατρικές ομάδες εντρύ-
φησαν στο θέατρο και ακόμη περισσότεροι, χιλιά-
δες, όσοι το γνώρισαν και το αγάπησαν, παρακο-
λουθώντας τις εκατοντάδες θεατρικές παραστάσεις 
που ανέβηκαν όλα αυτά τα χρόνια. 
Σήμερα, παρά τη δυσπραγία και την ασφυκτική 
οικονομική κατάσταση η οποία έχει τραυματίσει 
και την αυτοδιοίκηση, υπάρχουν και λειτουργούν, 
τμήματα: Θεατρικού Παιχνιδιού (σε Θέρμη και 
Καρδία), Παιδικού Θεάτρου (σε Θέρμη και Νέο 
Ρύσιο), Εφηβικού Θεάτρου (σε Θέρμη και Νέα 
Ραιδεστό), Θεάτρου Ενηλίκων (στη Σουρωτή), Θε-
ατρικού Εργαστηρίου Ενηλίκων (στη Θέρμη) και η 
ομάδα «Θεάτρου Όραμα» (στη Θέρμη). Υπό δια-
μόρφωση έως το τέλος Οκτωβρίου βρίσκονται και 
νέα τμήματα σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα του 
δήμου. 
Τα μέλη των θεατρικών ομάδων πλαισίωσαν δε-
κάδες εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου 
της ΔΕΠΠΑΘ αλλά και του πρώην πολιτιστικού 
Κέντρου του δήμου Θέρμης. Εκδηλώσεις με κοι-

νωνικό-φιλανθρωπικό περιεχόμενο, καθώς και 
εκδηλώσεις-αφιερώματα σε προσωπικότητες της 
τέχνης που πρόσφεραν πολλά στον τόπο μας. 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τους μήνες Οκτώβριο 
και Νοέμβριο, έχει καθιερωθεί η θεατρική συνά-
ντηση με την επωνυμία «Θεατρικό Φθινόπωρο». 
Στη διοργάνωση συμμετέχουν ως επί το πλείστον 
θεατρικές ομάδες του δήμου Θέρμης, καθώς και 
φιλοξενούμενες θεατρικές ομάδες από τη Βόρεια 
Ελλάδα. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι 
να δοθεί στο θεατρόφιλο κοινό της ευρύτερης πε-
ριοχής η δυνατότητα να παρακολουθήσει ενδιαφέ-
ρουσες παραστάσεις με μια συμβολική τιμή εισιτη-
ρίου.
Στη διάρκεια αυτών των σχεδόν είκοσι χρόνων ανέ-
βηκαν εκατοντάδες παραστάσεις από τις διάφορες 
θεατρικές ομάδες της ΔΕΠΠΑΘ. Κυριότερες εξ αυ-
τών ήταν οι εξής:

«ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΑΜΑ»
Σε σκηνοθεσία Θεόφιλου Λάλου ανέβηκαν οι 
παραστάσεις: 2001-2002: «Με δύναμη από την 
Κηφισιά», Δημήτρη Κεχαΐδη, Ελένης Χαβιαρά, 
2002-2003: «Μήδεια», Μποστ, 2003-2004: «Πρα-
ξαγόρα καλεί Λυσιστράτη… over», Αριστοφανική 
συρραφή και «Περπατώ εις το δάσος», Στέλλας 
Μιχαηλίδου, 2004-2005: «Στόμα έχει και μιλιά 
δεν έχει», Πιέρ Μαριβό, 2005-2006: «Το δωμάτιο 
με τους μανδαρίνους», Ρομπέρ Τομά, 2006-2007: 

«Η αυλή των θαυμάτων», Ιάκωβου Καμπανέλλη, 
2007-2008: «Δον Καμίλλο», Σωτήρη Πατατζή, 
2007-2008: «Το ξύπνημα», Φράνκα Ράμε, Ντά-
ριο Φο, 2009-2010: «Το σπίτι της Μπερνάρντα 
Άλμπα», Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, 2010-2011: 
«Ο μπαμπάς ο πόλεμος», Ιάκωβου Καμπανέλλη, 
2011-2012: «Το τάβλι», Δημήτρη Κεχαϊδη, 2013-
2014: «Η όπερα της παρακμής» αλά Μπρεχτ και 
«Tango Bar», Περικλή Κοροβέση, 2014-2015: 
«Ό,τι φάμε, ότι πιούμε…», Βασίλη Μητσάκη και 
«Με δύναμη απ’ την Κηφισιά Χ2», Δημήτρη Κεχαϊ-
δη, Ελένης Χαβιαρά, 2015-2016: «Βάτραχοι», Αρι-
στοφάνη, Διασκευή Γιάννη Καλατζόπουλου, 2016-
2017: «Οίκος Ευγηρίας», Μανώλη Κορρέ.

Θεάτρου όραμα Οι Βάτραχοι (2015-2016)

Θεάτρου όραμα Η αυλή των Θαυμάτων (2006-2007)

Θεάτρου όραμα Το τάβλι (2011-2012)
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Θεάτρου όραμα Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα (2009-2010)



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
«ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΑΜΑ» 

Σε σκηνοθεσία Δώρας Σκαρλάτου ανέβηκαν οι παραστάσεις: 2008-2009: «Μπα-

μπάδες με ρούμι», Μιχάλη Ρέππα, Θανάση Παπαθανασίου, 2009-2010: «Ζη-

τείται ψεύτης», Δημήτρη Ψαθά, 2011-2012: «Η βεγγέρα», Ηλία Καπετανάκη, 

2012-2013: «Μυστικά τραπεζαρίας», διασκευή από το έργο «Τραπεζαρία» του 

Άλμπερτ Ράμσντελ Γκέρνυ.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ»

Σε σκηνοθεσία Δώρας Σκαρλάτου, Δήμητρας Τσάκου και Θεόφιλου Λάλου ανέ-

βηκαν οι παραστάσεις: 2010: «Γκρο πλαν», 2011: «Πιστεύεις στα όνειρα;» και 

«Μικροαστικά», 2012: «Όταν η κρίση μας χτύπησε την πόρτα» και «Που θα 

πάει αυτή η βαλίτσα;», 2014: «Γενική πρόβα», 2015: «Πλάτες μέσα στα σκουπί-

δια» και «Φόβος - Ελπίδα 0-1», 2016: «Ο Τσέχωφ και οι άλλοι» και «Η σονάτα 

του σεληνόφωτος σε… κόκκινο μείζον», 2017: «Τρόμος και αθλιότητα στο 3ο 

Ράιχ» και «… είναι γυναίκες!».

Πειραματική σκηνή Ζητείται ψεύτης (2009-2010)
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Οραματιστές Μικροαστικά (2011)

Το θέατρο τα τελευταία είκοσι 
χρόνια στο δήμο Θέρμης κατέ-
χει ιδιαίτερη θέση στην εκτίμη-
ση του φιλοθεάμονος κοινού, 
παρά το ότι η οικονομική κρί-
ση στην ψυχοφθόρο επταετία 
λειτούργησε ως οδοστρωτήρας 
στις επιθυμίες και στην ανάγκη 
των συντοπιτών μας να πλαισιώ-
σουν τα πολιτιστικά τμήματα της 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. ως συμμετέχοντες 
ή ως θεατές. 
Καταφέραμε να δημιουργήσου-
με ένα αξιόλογο θεατρικό κοινό 
με απαιτήσεις και προσδοκί-
ες που άγγιξε κάποια στιγμή νούμερα εξωπραγματικά σε σχέση με 
τον πληθυσμό της περιοχής. Σ’ αυτό συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό 
η αγάπη, η επιμονή και η υπομονή όλων μας, που με επαγγελματι-
κή «διαστροφή» θα έλεγα, παρά τον ερασιτεχνικό του χαρακτήρα, 
προσφέραμε στο κοινό της Θέρμης, αλλά και της ευρύτερης περιο-
χής της Θεσσαλονίκης, παραστάσεις άψογες, με μεράκι και ενθουσι-
ασμό. Παραστάσεις που κέρδισαν την καρδιά των θεατών και αυτό 
αντανακλάται στις ενθουσιώδεις κριτικές, αλλά και στο ζεστό και 
ένθερμο χειροκρότημα του κοινού σε κατάμεστες, εν πολλοίς, αί-
θουσες θεάτρου. 
Το θέατρο είναι μια μαγική τέχνη που έχει τη δυνατότητα να ψυχα-
γωγεί, να διαπαιδαγωγεί, να μορφώνει, να εκπολιτίζει, να απογει-
ώνει και να προβληματίζει. Μια τέχνη όμως που απαιτεί όσο λίγες, 
συνέπεια, πειθαρχία, αγάπη, σεβασμό αλλά και τρέλα δημιουργική, 
πάθος ασίγαστο να βαδίσεις σε άγνωστα μονοπάτια, σε αχαρτογρά-
φητα νερά των δυνατοτήτων, που μετουσιώνουν το λόγο σε συναί-
σθημα, προβληματισμό και μέθεξη. 
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου της ΔΕΠΠΑΘ, 
Θεόφιλος Λάλος

Η Θέρμη απέκτησε θεατρικό κοινό



Έρευνα σχετικά με ζητήματα καθημερινότητας, συμμετοχής των πολιτών, προοπτικής για την ανά-
πτυξη της περιοχής καθώς και πλήθος άλλων παραμέτρων, διεξάγει στο δήμο Θέρμης, το Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής 
άσκησης φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και αφορά παράλληλα ένα πείραμα συμμετο-
χικής διαβουλευτικής διαχείρισης θεμάτων στο δήμο Θέρμης με τη συνεργασία των δημοτικών αρχών. 
Βασικό εργαλείο της έρευνας είναι ένα ερωτηματολόγιο με συνολικά 21 ερωτήσεις. Η συγκρότησή του 
έγινε έπειτα από προσωπικές συνεντεύξεις με μέλη των κατά τόπους τοπικών συμβουλίων του δήμου 
κατά το προηγούμενο διάστημα. Την περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου θα οργανωθεί δειγματοληπτική 
έρευνα με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο μεταξύ δημοτών από όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου 
και θα ακολουθήσουν ενημερωτική καμπάνια, διαβουλευτική διαδικασία αποφάσεων και τέλος, πρό-
ταση για τη θέσπιση πολιτικού δικτύου αποφάσεων. 

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της έρευνας ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος 
καθώς και ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Θόδωρος Χα-
τζηπαντελής παροτρύνουν τους δημότες να συμμετάσχουν στην έρευνα, διευκολύνοντας το έργο των 
φοιτητών και φοιτητριών που θα τους επισκεφθούν προκειμένου να συμπληρώσουν το ερωτηματο-
λόγιο, καθώς και να συμμετάσχουν στη συζήτηση για την ενεργοποίηση της διαβούλευσης σε τοπικό 
επίπεδο. Πρόκειται να οργανωθούν ενημερωτικές συναντήσεις με τη συνδρομή των τοπικών συμβου-
λίων για να συζητηθούν και να προταθούν λύσεις προς τη διοίκηση του δήμου για τη διαχείριση των 
οικιακών απορριμμάτων.
Όπως εξηγεί ο κ. Χατζηπαντελής «πρόκειται για ένα πείραμα που αναφέρεται στην οικοδόμηση ενός 
δικτύου ροής πολιτικών αποφάσεων διαδραστικού και αλληεπιδραστικού χαρακτήρα. Αποφάσεις 
πολιτικής που ξεκινούν από την κορυφή (δημοτικό συμβούλιο) μεταφέρονται στον ενδιάμεσο θεσμό 
(επιτροπή διαβούλευσης) και μέσω αυτού στους πολίτες σε τοπικό επίπεδο (δημοτική κοινότητα ή/
και γειτονιά). Στο τοπικό επίπεδο η διαβούλευση οργανώνεται με συμβατικές διαδικασίες (λαϊκή συνέ-
λευση ή διαπροσωπική επικοινωνία) ή και με διαδραστικές διαδικασίες με τη βοήθεια δικτύων και τη 
χρήση τεχνολογικών εφαρμογών».

Σύμφωνα με τον ίδιο η διαβούλευση οργανώνεται γύρω από θέματα τα οποία αναφέρονται σε κεντρι-
κές πρωτοβουλίες. Εν προκειμένω έχει επιλεγεί το ζήτημα της διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων 
με βάση το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή [http://bit.ly/2xGDrdt] και προβλέπει την εμπλο-
κή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων. «Έτσι θα επιδι-
ωχθεί η ενεργοποίηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο για την οργάνωση της διαδικασίας αποφάσεων, 
όπως και για την ενεργοποίησή τους και την ανάδειξη θεμάτων και αποφάσεων γύρω από κίνητρα (π.χ. 
τη μείωση των δημοτικών τελών) και τα απαιτούμενα μέτρα».
Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο κ. Χατζηπαντελής, «η ενεργοποίηση σε τοπικό επίπεδο προκαλεί την 
ανάδειξη τοπικών θεμάτων και προτάσεις πολιτικής από ‘κάτω’ προς τα ‘πάνω’, δηλαδή από το κύττα-
ρο που είναι το τοπικό διαμέρισμα ή η γειτονιά, προς το αποφασιστικό όργανο που είναι το δημοτικό 
συμβούλιο». 
Σημειώνεται ότι, πέρα από τη δειγματοληπτική, μέσα από ένα τυχαίο δείγμα πολιτών, συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου, είναι αυτονόητα χρήσιμο ότι οποιοσδήποτε ο οποίος ενδιαφέρεται να καταγρα-
φεί η άποψη του μπορεί να στείλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγια είτε με email στη διεύθυνση 
misotiro@polsci.auth.gr, είτε να το παραδώσει στο δημαρχείο, στο γραφείο του γενικού γραμματέα του 
δήμου. Υπενθυμίζεται ότι τα ερωτηματολόγια κατατίθενται ανώνυμα. 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις οι οποίες αφορούν γενικότερα πολιτικά και κοινωνι-
κά ζητήματα, ενώ οι περισσότερες εστιάζονται στα προβλήματα και τις προοπτικές του δήμου Θέρμης. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν για παράδειγμα ερωτήσεις σχετικά με το βαθμό εμπιστοσύνης προς 
τους «θεσμούς» του πολιτικού συστήματος (Βουλή, κυβέρνηση, κόμματα, Εκκλησία, στρατός, δημοτι-
κές αρχές, συνδικάτα, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά.), για τα τοπικά δημοψηφίσματα κ.ο.κ. Στη δεύτερη κατη-
γορία η οποία περιλαμβάνει και τις περισσότερες ερωτήσεις ζητείται να γίνει καταγραφή και ιεράρχηση 
των τοπικών προβλημάτων, αξιολόγηση της δημοτικής αρχής, του τρόπου διαβούλευσης και λήψης 
των αποφάσεων και παράλληλα διερευνάται και η διάθεση των πολιτών να συμμετάσχουν στα κοινά 
μέσα από διάφορες συμμετοχικές μορφές. Το πλήρες ερωτηματολόγιο είναι 4σελιδο και περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες 21 ερωτήσεις: 

Έρευνα του ΑΠΘ για το δήμο Θέρμης
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ 21 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Ε4.  Στον παρακάτω κατάλογο περιλαμβάνονται “θεσμοί” του σημερινού πολιτικού μας συ-
στήματος. Πόσο κοντά είναι σε σας κάθε ένας από αυτούς; Πόσο συμφωνείτε με την στάση 
και τις ενέργειες τους;

Πάρα 
Πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου

Βουλή-Κόμματα 1 2 3 4 5 6

Κυβέρνηση 1 2 3 4 5 6
Εκκλησία 1 2 3 4 5 6
ΜΜΕ 1 2 3 4 5 6
Δημοτικές αρχές 1 2 3 4 5 6
Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση 1 2 3 4 5 6

Στρατός 1 2 3 4 5 6

Συνδικάτα 1 2 3 4 5 6

Επιχειρήσεις 1 2 3 4 5 6

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 1 2 3 4 5 6

A/Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ 18-25 26-35 36-50 51-65 66+ Δ. Α.
Ε1 1 2 3 4 5 9

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

(ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ)
ΛΥΚΕΙΟ

(ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ)
ΑΕΙ/ΤΕΙ

(ΠΤΥΧΙΟ)
Δ. Α.

Ε2 1 2 3 4 9

ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ε3 1 2

ΔΗΜΟΤΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ

Ε4 1 2

 Ε5.  Θα ήθελα να μου πείτε σχετικά με την περιοχή σας πόσο συμφωνείτε στις παρακάτω 
προτάσεις – διαπιστώσεις. 

Πάρα 
Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου

Η εγκατάσταση σχολών του ΑΠΘ και του 
ΝΟΕΣΙΣ αναβάθμισε την περιοχή 1 2 3 4

Η αστική συγκοινωνία γενικά με 
εξυπηρετεί στις μετακινήσεις μου 1 2 3 4

Η λειτουργία αστυνομικού τμήματος στην 
περιοχή μου θα βοηθήσει στην μείωση της 
εγκληματικότητας 

1 2 3 4

Έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με την 
καθαριότητα λόγω συχνότητας συλλογής 
απορριμμάτων

1 2 3 4

Τα σχολικά κτίρια της περιοχής παρέχουν 
τις ανέσεις που πρέπει στα παιδιά 1 2 3 4

Υπάρχει σημαντική έλλειψη κοινωνικών 
υποδομών, δημοτικά γυμναστήρια, 
δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. 

1 2 3 4

Δεν υπάρχουν αρκετοί οργανωμένοι 
ελεύθεροι χώροι, όπως πλατείες, πάρκα, 
παιδικές χαρές 

1 2 3 4

Ε6. Για ένα καυτό πρόβλημα της περιοχής σας που αφορά και εσάς, ποια από τις  παρακάτω 
στάσεις επιλέγετε;

Αφήνω τους αρμόδιους να κάνουν την δουλειά τους 1
Απευθύνομαι σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, σε μια εφημερίδα 2
Παίρνω μέρος μαζί με άλλους σε κινητοποιήσεις 3
Απευθύνομαι προσωπικά στους αρμόδιους 4

Ε7. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με 

Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου

Την καθαριότητα , τα σκουπίδια 1 2 3 4
Την ύδρευση-αποχέτευση 1 2 3 4
Τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής 1 2 3 4
Τις πολιτιστικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 1 2 3 4
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Τα προγράμματα άθλησης 1 2 3 4
Την εξυπηρέτηση των πολιτών από τις 
υπηρεσίες 1 2 3 4

Τα δημοτικά έργα (δρόμοι , πεζοδρόμια,κλπ) 1 2 3 4
Την εκπαίδευση, τη σχολική στέγη 1 2 3 4
Σωστή οικονομική διαχείριση 1 2 3 4
Την κυκλοφορία , Τα πάρκινγκ 1 2 3 4
Τις υπηρεσίες πρασίνου 1 2 3 4
Τη νεολαία 1 2 3 4
Την αστυνόμευση 1 2 3 4
Τα ΚΑΠΗ 1 2 3 4
Την ενημέρωση του πολίτη 1 2 3 4

Ε8. Πως θα κρίνατε τους αιρετούς (δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους) και τους υπαλλήλους 
του δήμου σε σχέση με  (απαντήστε για το κάθε ένα «θέμα») 

Δήμαρχος Δημ. Σύμβουλοι Υπάλληλοι

Θετικά Αρνητικά Θετικά Αρνητικά Θετικά Αρνητικά

Τη συμπεριφορά τους 1 0 1 0 1 0
Την εξυπηρέτηση των πολιτών 1 0 1 0 1 0
Τις ικανότητες στη δουλειά 1 0 1 0 1 0
Τη βοήθεια στους πολίτες 1 0 1 0 1 0
Την προσοχή στα αιτήματα 1 0 1 0 1 0
Την επικοινωνία με τους πολίτες 1 2 1 2 1 2

Ε9. Στην κλίμακα 1 (Αριστερά) μέχρι 10 (Δεξιά) που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας σε σχέση 
με τις πολιτικές σας ιδέες και τις γενικότερες αντιλήψεις σας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ε10. Ανεξάρτητα από τη στάση που κρατήσατε στις  προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές 
(2014) πως αξιολογείτε τη μέχρι τώρα στάση κάθε ενός από τους επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων που συμμετείχαν σε αυτές; 

Πολύ 
θετικά

Θετικά Δεν ξέρω Αρνητικά
Πολύ 

αρνητικά
Δεν τον 
γνωρίζω

Θ. Παπαδόπουλος 1 2 3 4 5 6
Α. Πράτανος 1 2 3 4 5 6
Θ. Καρκατζούνης 1 2 3 4 5 6
Δ. Βλαχομήτρος 1 2 3 4 5 6

Ε11. Ποια θέματα θα προτείνατε να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το Δήμο;

Ε12. Πώς κρίνετε μέχρι τώρα την κοινωνική πολιτική που ασκείται στον Δήμο;

Πολύ θετικά Θετικά Δεν ξέρω Αρνητικά Πολύ αρνητικά Δεν τον γνωρίζω

1 2 3 4 5 6

Ε13. Πώς ενημερώνεστε για την κοινωνική πολιτική/ δράσεις που συμβαίνουν στον Δήμο 
(σημειώστε όσα ισχύουν);

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΞ/ΔΑ

Ανακοινώσεις του Δήμου 1 2 9
Συζητήσεις με φίλους και γνωστούς 1 2 9
Από τα ΜΜΕ 1 2 9
Από την τοπική εφημερίδα 1 2 9
Από αφίσες και φυλλάδια 1 2 9
Το τοπικό συμβούλιο 1 2 9

Ε14. Ποια θέματα/δράσεις θα προτείνατε να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα την 
κοινωνική πολιτική στον Δήμο;

Ε15. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος νομίζετε ότι ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη σημερινή 
κατάσταση σχετικά με  

Δήμος Περιφέρεια Κυβέρνηση Άλλος ΔΞ
Την εγκατάσταση μεταναστών 1 2 3 4 9
Την ανεργία 1 2 3 4 9
Τα σκουπίδια 1 2 3 4 9
Την κατάσταση των σχολικών κτιρίων 1 2 3 4 9

Την εγκληματικότητα 1 2 3 4 9
Τα ναρκωτικά 1 2 3 4 9

Ε16. Πόσο διατεθειμένος είστε να συμμετέχετε σε πρωτοβουλίες σχετικά με:

Πολύ Σχετικά Λίγο Καθόλου ΔΞ/ΔΑ
Την ανακύκλωση, τη μείωση των 
σκουπιδιών 1 2 3 4 9

Την ρύθμιση θεμάτων της 
συγκοινωνίας 1 2 3 4 9

Την ρύθμιση των προβλημάτων 
σχολικής στέγης 1 2 3 4 9

Τις Δημοτικές εκλογές 1 2 3 4 9
Τα προγράμματα άθλησης 1 2 3 4 9

Προγράμματα άθλησης 1 2 3 4 9

Προγράμματα βοήθειας ηλικιωμένων 1 2 3 4 9
Προγράμματα βοήθειας ατόμων με 
ειδικές ανάγκες 1 2 3 4 9

Ε17. Σχετικά με τα θέματα που συνδέονται με τις δημοτικές αρχές θα ήθελα να μου πείτε πόσο  
συμφωνείτε στις παρακάτω προτάσεις 

Πάρα 
Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου ΔΞ

Η δύναμη του Δήμαρχου και του 
Δημοτικού συμβουλίου είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη. Όλες οι μεγάλες αποφάσεις 
τελικά παίρνονται από την Κυβέρνηση

1 2 3 4 9

Τελικά όλοι υπόσχονται ότι θα διοικήσουν 
χωρίς αποκλεισμούς, αλλά καταλήγουν 
να τακτοποιούν τους «δικούς τους 
ανθρώπους»

1 2 3 4 9

Η Περιφέρεια δεν ασχολείται με τα 
θέματα της περιοχής, αλλά σχεδόν 
αποκλειστικά με τα θέματα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης

1 2 3 4 9

Κανείς δεν ασχολείται με τα θέματα της 
περιοχής μας 1 2 3 4 9

Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μικρά 
καθημερινά θέματα, που είναι τα πιο 
σημαντικά στο Δήμο μας

1 2 3 4 9

Η κυβέρνηση δεν βοηθά το έργο της 
Αυτοδιοίκησης. 1 2 3 4 9

Όλοι ενδιαφέρονται για έργα «βιτρίνας» 
χωρίς να ασχολούνται με τα πραγματικά 
προβλήματα

1 2 3 4 9

Ε18. Στην προεκλογική περίοδο πόσο διατεθειμένος είστε να:

Πολύ Σχετικά Λίγο Καθόλου
ΔΞ/
ΔΑ

παρακολουθήσετε συγκεντρώσεις υποψηφίων 1 2 3 4 9

ασκήσετε επιρροή σε ψηφοφόρους 1 2 3 4 9
δραστηριοποιηθείτε υπέρ κάποιου συνδυασμού 1 2 3 4 9

βοηθήσετε κάποιον υποψήφιο σύμβουλο 1 2 3 4 9
παρακολουθήσετε τις τηλεοπτικές εκπομπές 
για τα δημοτικά πράγματα 1 2 3 4 9

Ε19. Ποια είναι η γνώμη σας για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης; 

Θετική
Ούτε θετική, 

ούτε αρνητική
Αρνητική

Δεν γνωρίζω 
την ύπαρξή της

Δεν απαντώ

1 2 3 8 5

Ε20. Πόσο διατεθειμένοι είστε να….

Πολύ Σχετικά Λίγο Καθόλου
ΔΞ/
ΔΑ

συμμετέχετε στις συνεδριάσεις της ΔΕΔ 1 2 3 4 9
συμμετέχετε σε λαϊκές συνελεύσεις 1 2 3 4 9
δραστηριοποιηθείτε για κάποιο θέμα του 
τοπικού διαμερίσματος 1 2 3 4 9

βοηθήσετε κάποιον υποψήφιο σύμβουλο 1 2 3 4 9
εκλεγείτε μέλος του τοπικού συμβουλίου
συμμετέχετε σε πρωτοβουλίες εθελοντισμού 
για την υποστήριξη των φτωχότερων 1 2 3 4 9

Ε21. Πιστεύετε ότι τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι χρήσιμα στην επίλυση κοινωνικών θεμάτων;

Πολύ θετικά Θετικά Δεν ξέρω Αρνητικά Πολύ αρνητικά
Δεν τον 
γνωρίζω

1 2 3 4 5 0
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Τι αλλάζει στην ανακύκλωση
με το νέο νόμο από τον επόμενο χρόνο

ΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΚΑΙ 7 ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ

Σημαντικές αλλαγές στον τομέα της 
ανακύκλωσης επιφέρει ο νόμος που 

ψηφίστηκε πρόσφατα και ο οποίος στο-
χεύει στην αύξηση του ποσοστού των 
απορριμμάτων τα οποία δεν θα καταλή-
γουν στου ΧΥΤΑ. Ο νέος νόμος επιβάλ-
λει αλλαγές και σε καθημερινές συνήθει-
ες των πολιτών, όπως για παράδειγμα η 
αλόγιστη χρήση της πλαστικής σακού-
λας, αλλά προβλέπει και την επιβολή 
υψηλών προστίμων σε όσους παρανο-
μούν. Τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα τσου-
χτερά, ξεκινούν από 20 ευρώ και φτά-
νουν έως και τα 500 ευρώ σε όποιον δεν 
ανακυκλώνει και πετάει τα σκουπίδια του 
οπουδήποτε. Στο πλαίσιο αυτό η αντιδη-
μαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
του δήμου Θέρμης καλεί τους δημότες 
να ενημερωθούν για όσα προβλέπονται 
στο νέο νόμο και για τις αλλαγές που αυ-
τός επιφέρει στον τρόπο διαχείρισης των 
οικιακών απορριμμάτων. 
Ο νέος νόμος του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος αποτελεί ουσιαστικά εναρμόνιση 
προς τους αυστηρούς κανόνες τους οποί-
ους θέτει η κοινοτική οδηγία στον τομέα 
της ανακύκλωσης, τόσο όσον αφορά 
τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι δήμοι 
όσο και τις καθημερινές συνήθειες των 
πολιτών. Στόχος είναι η μείωση της τε-
λικής διάθεσης των αποβλήτων μέσω 
της ενθάρρυνσης της επαναχρησιμοποί-
ησης, της ανάκτησης των υλικών και της 
ανακύκλωσης. Η σημερινή εικόνα της 
ανακύκλωσης στην Ελλάδα είναι ανη-
συχητική, αν σκεφτεί κανείς ότι το 81%  
των δημοτικών αποβλήτων καταλήγει σε 
ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ  ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 31%. Το 
2016 ανακυκλώσαμε 15,81 kg/κάτοικο όταν ο ευρω-
παϊκός μέσος όρος είναι 110 kg/κάτοικο.

Η ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
Από την αρχή του νέου χρόνου η χρήση της πλαστι-
κής σακούλας στα σούπερ μάρκετ δεν θα είναι πλέον 
δωρεάν, αλλά θα συνοδεύεται από την επιβολή ενός 
περιβαλλοντικού τέλους. Το ύψος του περιβαλλοντι-
κού τέλους καθορίζεται με κριτήριο τον ανταποδοτι-
κό χαρακτήρα του, ανάλογα με τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο της ανάκτησης ή διάθεσης της πλαστικής 
σακούλας, τις δυνατότητες ανακύκλωσης και βιοαπο-
δόμησης/ λιπασματοποίησής τους, την ανθεκτικότητά 
τους ή τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία προο-

ρίζονται.
Αρχικά, και για το 2018 κάθε σακούλα στο σούπερ 
μάρκετ θα χρεώνεται 0,03 ευρώ. Όμως, από την 1η 
Ιανουαρίου του 2019 η χρέωση θα υπερδιπλασιαστεί 
και θα κοστίζει στον καταναλωτή 0,07 ευρώ. 
Υπολογίζεται ότι κάθε Έλληνας χρησιμοποιεί το χρό-
νο περίπου 400 πλαστικές σακούλες. Στην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν ετησίως περίπου 
4,5 δισεκατομμύρια σακούλες. Η περιβαλλοντική 
επιβάρυνση είναι τεράστια και έτσι η χρέωση για τις 
πλαστικές σακούλες θα μειώσει τη χρήση τους ενώ 
παράλληλα τα χρήματα θα κατευθύνονται σε περι-
βαλλοντικές δράσεις, αλλά και στους δήμους προ-
κειμένου αυτοί να προμηθεύουν τους πολίτες τους με 
επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες.
Εκτός από την επιβολή αυτού του περιβαλλοντικού 

τέλους ο νόμος απαγορεύει κάθε προ-
ωθητική ενέργεια εκ μέρους των εμπό-
ρων που αναιρεί, αμέσως ή εμμέσως, 
τους στόχους για την αύξηση των ανακυ-
κλώσιμων υλικών. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η αντιδημαρχία Καθαριότητας του δήμου 
Θέρμης, για την καλύτερη και πληρέστε-
ρη ενημέρωση των δημοτών ως προς τις 
αλλαγές που επέρχονται στον τομέα της 
ανακύκλωσης επισημαίνει τα ακόλουθα:
- Στο εξής οι δήμοι αναγορεύονται σε βα-
σικό μοχλό της διαχείρισης αποβλήτων, 
αναλαμβάνοντας την πρόληψη, την επα-
ναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, 
προς όφελος του περιβάλλοντος.
- Επιπλέον, αναβαθμίζεται ο ρόλος του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, ο 
οποίος θα μπορεί να επιβάλει και πρόστι-
μα σε συστήματα ή φορείς που παραβι-
άζουν τη νομοθεσία. Στόχος είναι έως το 
2020 να γίνει  η ανάκτηση, η ανακύκλω-
ση και η επαναχρησιμοποίηση σε τοπικό 
επίπεδο σε ποσοστό 50%, ενώ κρίνεται 
ως ιδιαίτερα σημαντικό το κομμάτι της 
διαλογής στην πηγή και η ανάκτηση του 
βιοαποδομήσιμου υλικού στον κάδο.
- Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι δημό-
τες ότι αλλαγές θα επέλθουν και στην 
τιμολογιακή πολιτική, καθώς τα δημοτι-
κά τέλη θα συνδεθούν με τις ποσότητες 
των απορριμμάτων που παράγει ο κάθε 
δήμος, έτσι ώστε οι πολίτες να διαπιστώ-
νουν την ανταποδοτικότητα του μέτρου 
μέσω της μείωσης των δημοτικών τελών, 
ανάλογα με τα ποσοστά ανακύκλωσης 

που επιτυγχάνονται. Αν για παράδειγμα ένας δήμος 
διαθέσει για επεξεργασία ή ταφή 800 κιλά αντί για 
ένα τόνο, (έχει πραγματοποιήσει δηλαδή 20% ανα-
κύκλωση), θα πληρώνει ανάλογο κόστος στον φορέα 
διαχείρισης και κατ’ επέκταση και οι δημότες θα πλη-
ρώσουν 20% λιγότερα δημοτικά τέλη. Ο λόγος είναι 
ότι πλέον τα δημοτικά τέλη θα είναι συνάρτηση του 
ποσοστού των αποβλήτων που ανακυκλώνονται και 
όχι των τετραγωνικών όπως ήταν μέχρι σήμερα.
- Σε ό,τι αφορά τέλος τα πρόστιμα, σε όσους δήμους 
αμελούν τις υποχρεώσεις τους για εναλλακτική δια-
χείριση και δεν υποβάλλουν ετήσια έκθεση διαχείρι-
σης δημοτικών αποβλήτων, αυτά θα κυμαίνονται από 
1.000 έως 10.000 ευρώ. Ωστόσο τους δίνονται και 
ισχυρά κίνητρα για να αυξήσουν την ανακύκλωση. 
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Ένα σημαντικό έργο που αφορά παρεμβάσεις σε 
κτιριακό συγκρότημα της Τοπικής Κοινότητας Λι-

βαδίου, όπου προορίζεται να στεγαστεί και να λει-
τουργήσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
του δήμου Θέρμης, δημοπρατήθηκε και ξεκινά το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η υλοποίησή 
του. Πρόκειται για την εκτέλεση του έργου με τίτ-
λο: «Παραβάσεις αναβάθμισης για την εξοικονόμη-
ση ενέργειας συγκροτήματος κτιρίων στο Λιβάδι», 
προϋπολογισμού 622.000 ευρώ. Η δημοπράτησή 
του έγινε πριν από μερικές εβδομάδες οπότε ανακη-
ρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οποίος προσέφερε 
έκπτωση της τάξης του 57%. Το προσεχές διάστημα 
αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση, οι εργασίες 
προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις αρχές του νέου 

έτους, με χρόνο περαίωσης ένα τετράμηνο. 

Το συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια. Ένα διώ-

ροφο κτίσμα στο οποίο προγραμματίζεται να στεγα-

στεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς 

επίσης και εκθεσιακός χώρος και ένας χώρος γραφεί-

ων. Το δεύτερο κτίριο, αμέσως μετά την ολοκλήρω-

ση των εργασιών πρόκειται να στεγάσει τους ξενώ-

νες φιλοξενίας των  επισκεπτών. Στα δύο κτίρια θα 

γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και 

οικοδομικές εργασίες συντήρησης. Στις εργασίες πε-

ριλαμβάνονται και παρεμβάσεις διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντα χώρου, λαμβάνοντας μέριμνα και για 

την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία.

Ξεκίνησαν μέσα στον Οκτώβριο οι εργασί-
ες βελτίωσης και αναβάθμισης της τοπικής 

οδού «Γαλάτιστα –Λιβάδι» συνολικού μήκους 
12,5 χιλιομέτρων, προϋπολογισμού 1.358.000 
ευρώ, με φορέα υλοποίησης τον δήμο Πολυ-
γύρου. Η τελετή έναρξης του έργου πραγματο-
ποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου παρουσία των δη-
μάρχων Θέρμης Θόδωρου Παπαδόπουλου και 
Πολυγύρου Αστέριου Ζωγράφου. 
Κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η 
βελτίωση –αναβάθμιση και ασφαλτόστρωση του 
τμήματος της τοπικής οδού με το χωμάτινο οδό-
στρωμα, όπου απουσιάζουν τεχνικά έργα απορ-
ροής των όμβριων υδάτων και έργα σήμανσης 
και ασφάλειας. Η οδός αποτελεί κοινοτικό δρό-
μο ο οποίος συνδέει τον οικισμό της Δημοτικής 
Κοινότητας Γαλάτιστας, με τους οικισμούς Λιβάδι 
του δήμου Θέρμης και Πετροκέρασα του δήμου 
Λαγκαδά και χρησιμοποιείται κυρίως από τους 
κτηνοτρόφους της περιοχής, τους κατοίκους της 
Γαλάτιστας και του Λιβαδίου, καθώς και από 
τουριστικούς επισκέπτες του ορεινού όγκου 
«Ομβριανού».
Σήμερα λόγω της κακής κατάστασης του υφι-
στάμενου οδοστρώματος, τα οχήματα διέρχο-
νται κυρίως δια μέσω της επαρχιακής οδού Γα-
λάτιστας – Βασιλικών και εν συνεχεία μέσω των 
κοινοτικών οδών Βασιλικά – Περιστερά και Πε-
ριστερά – Λιβάδι, διανύοντας απόσταση συνολι-
κού μήκους 35χλμ.
Έτσι, με την ολοκλήρωση των εργασιών βελτί-
ωσης και αναβάθμισης του συγκεκριμένου οδι-
κού δικτύου, θα επιτευχθεί σημαντική μείωση 
του χρόνου και της απόστασης που χρειάζεται 
να καλύψει ένα όχημα για να μεταβεί από τον 
οικισμό της Γαλάτιστας στον οικισμό του Λιβα-

δίου συνολικού μήκος 12,5χλμ. Επίσης θα εξα-
σφαλιστεί η άμεση και ασφαλής πρόσβαση των 
κτηνοτρόφων και των αγροτών της περιοχής Γα-
λάτιστας και Λιβαδίου στις εργασίες τους, καθώς 
κατά μήκος του συγκεκριμένου δρόμου, υπάρ-
χουν πολλές μονάδες αιγοπροβάτων και αγρο-
κτήματα, όπου μεταβαίνουν καθημερινά κάτοικοι 
της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τον εκπρό-
σωπο της εργολήπτριας εταιρείας ο χρόνος ολο-
κλήρωσης του έργου προσδιορίστηκε πριν από 
την περίοδο των Χριστουγέννων.
Σε δηλώσεις του κατά την ημέρα έναρξης των 
εργασιών ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπου-
λος μίλησε για ένα πολύ σημαντικό έργο για την 
περιοχή, που θα βοηθήσει στην επικοινωνία των 
τριών χωριών μεταξύ τους και θα δώσει τη δυ-
νατότητα ευκολότερης πρόσβασης των κατοίκων 
προς τη θάλασσα. Ταυτόχρονα συνεχάρη τον 
δήμαρχο Πολυγύρου γιατί η παρέμβαση αυτή 
αποτελεί δική του πρωτοβουλία, όπως είπε. 
Από την πλευρά του ο κ. Ζωγράφος έκανε λόγο 
για ένα έργο πνοής για την περιοχή  με σκοπό 
να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τους κατοίκους των τριών οικισμών Γαλάτιστας, 
Λιβαδίου και Πετροκέρασων και τους επισκέ-
πτες. Τόνισε ακόμα ότι όλες οι διαδικασίες για 
την υλοποίηση του έργου έγιναν πολύ γρήγορα 
χάρη στη συνεργασία και την υποστήριξη πολ-
λών φορέων και ανθρώπων. Τέλος ευχαρίστησε 
τον δήμαρχο Θέρμης για την βοήθεια ενώ εξέ-
φρασε την εκτίμηση ότι ο δρόμος θα παραδοθεί 
προς χρήση πολύ σύντομα.
Στην εκδήλωση έναρξ1ης των εργασιών παρέ-
στησαν μεταξύ άλλων αντιδήμαρχοι, πρόεδροι 
Τοπικών Κοινοτήτων, δημοτικοί σύμβουλοι, εκ-
πρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής.

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο δρόμο 
Γαλάτιστας - Λιβαδίου

ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 12,5 ΧΛΜ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

Δημοπρατήθηκε το έργο της αναβάθμισης στο κτιριακό συγκρότημα στο Λιβάδι. 

Παρουσία των δημάρχων Θέρμης Θόδωρου Παπαδόπουλου και Πολυγύρου Αστέριου 
Ζωγράφου ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης του δρόμου Γαλάτιστα – Λιβάδι. 

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν ως την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Ξεκινούν οι εργασίες αναβάθμισης των κτιρίων στο Λιβάδι
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ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΙΠΗΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ

Επιστροφή 4,2 εκατ. ευρώ ζητά 
το καζίνο από το δήμο Θέρμης
Την επιστροφή ποσού 4.212.472,50 ευρώ 

τα οποία αφορούν στο τέλος παρεπιδη-
μούντων και στο τέλος ακαθαρίστων εσόδων 
των ετών 2013, 2014 και 2015, ζητά από το 
δήμο Θέρμης το Regency Καζίνο το οποίο 
λειτουργεί εντός των ορίων του δήμου. Με 
προσφυγή την οποία κατέθεσε στο διοικητι-
κό εφετείο Θεσσαλονίκης η επιχείρηση του 
καζίνου θεωρεί ότι κακώς κατέβαλε αυτά τα 
ποσά στο δήμο και ζητά να της επιστραφούν 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ο δήμος 
Θέρμης απορρίπτει τους ισχυρισμούς του 
Regency Καζίνο προβάλλοντας μια σειρά νο-
μικά επιχειρήματα, επισημαίνοντας παράλλη-
λα ότι τυχόν επιστροφή αυτών των χρημάτων 
θέτει σε σοβαρούς κινδύνους ακόμη και την 
ίδια τη λειτουργία του δήμου. Θεωρεί ότι η 
προσφυγή «τυγχάνει νόμω και ουσία αβάσι-
μη» και ότι ασκείται καταχρηστικά «μετά την 
παρέλευση είκοσι και πλέον ετών από την 
αδιάκοπη και αδιαμαρτύρητη» εκ μέρους 
του Regency Καζίνο εκπλήρωση των συμβατικών και νο-
μίμων υποχρεώσεών του, «τις οποίες αίφνης δια της προ-
σφυγής της αμφισβητεί» όπως επισημαίνεται στις προτά-
σεις αντίκρουσης του δήμου. Η εκδίκαση της προσφυγής 
ορίστηκε για τις 21 Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί των εσόδων των 
επιχειρήσεων καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουρ-
γούν εντός καζίνο επιβάλλεται τέλος διαμονής παρεπι-
δημούντων σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) υπέρ των 
δήμων στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις αυτές. Μάλιστα, στους δήμους στην περιο-
χή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το ανωτέρω τέλος 
μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Αν σε τμήμα δήμου ισχύει το σύστημα αντικει-
μενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ειδικά και 
μόνο για το τμήμα αυτό εφαρμόζονται όσα προβλέπονται 
στον σχετικό νόμο.

Από τη μείωση από το 2% στο 0,5% η οποία έγινε με σχε-
τικό νόμο το 2009 εξαιρούνται, όπως προβλέπεται στο 
νόμο, οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν εντός καζίνο 

αλλά και τα ίδια τα καζίνο. 

Η ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Ένας από τους λόγους της προσφυγής που επικαλείται το 
καζίνο είναι ότι για την επιβολή αυτών των τελών (τελών 
παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσό-
δων) απαιτείται προηγούμενη έκδοση απόφασης (κανονι-
στικής πράξης) από τον δήμο Θέρμης. Ωστόσο, ο δήμος 
θεωρεί ότι η καταβολή αυτών των τελών προβλέπεται 
ρητά από το νόμο καθώς και από τη σύμβαση αδειοδό-
τησης του καζίνου. Επιπλέον, τονίζει πως «το γεγονός ότι 
η προσφεύγουσα ενώ όπως (αβασίμως) επικαλείται δεν 

υπάρχει κανονιστική πράξη επιβολής, εκ του πρώτου έτους 
λειτουργίας της μέχρι σήμερα ανελλιπώς καταβάλει τα επί-
δικα τέλη, αποδεικνύει τον ισχυρισμό μας ότι υπάρχει αυ-
τοτελής, νόμιμη και συμβατική υποχρέωση της προσφεύ-
γουσας και δεν χρειάζεται για το νόμιμο και έγκυρο αυτής 
της υποχρέωσης η έκδοση κανονιστικής απόφασης από το 
δημοτικό συμβούλιο». Επίσης, ο δήμος Θέρμης σημειώ-
νει ότι η περιοχή όπου λειτουργεί το καζίνο (Νέο Ρύσιο) 
εντάσσεται στον αντικειμενικό προσδιορισμό και άρα δεν 
απαιτείται καν έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με 
το ύψος του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Πέραν 
αυτών, σημειώνεται ότι τόσο η πρώην κοινότητα Ν. Ρυσί-
ου όσο και μετέπειτα ο δήμος Θέρμης έλαβαν μια σειρά 
αποφάσεων αναφορικά με τα επίδικα τέλη οι οποίες έχουν 
τη μορφή κανονιστικής πράξης και δεν ανακλήθηκαν, δεν 
προσβλήθηκαν, δεν ακυρώθηκαν αλλά μέχρι σήμερα εί-
ναι νόμιμες και ισχυρές, προς τις οποίες η επιχείρηση του 
καζίνου συμμορφώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια χω-
ρίς να τις προσβάλει. 

Στην προσφυγή του το Regency Καζίνο επικαλείται επίσης 
ότι η εξαίρεση από τη μείωση των τελών παρεπιδημού-
ντων και των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων αφορά 
μόνον τις επιχειρήσεις αναψυχής οι οποίες λειτουργούν 
εντός των καζίνο και όχι αυτές καθ’ αυτές τις επιχειρήσεις 
καζίνο. Ωστόσο ο δήμος απορρίπτει τον ανωτέρω ισχυρι-
σμό επικαλούμενος τις διατάξεις του σχετικού νόμου κα-
θώς και ερμηνευτική διάταξη του ν. 4456/2017, κατά την 
οποία από τη μείωση των επίδικων τελών εξαιρούνται και 
οι επιχειρήσεις καζίνο. 

 
ΤΑ ΠΗΡΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Ο δήμος Θέρμης προβάλει και το νομικό επιχείρημα ότι το 
Regency Καζίνο δεν έχει έννομο συμφέρον να διεκδικήσει 
την επιστροφή αυτών των 4,2 εκατ. ευρώ καθώς πρόκει-

ται για χρήματα τα οποία έχει εισπράξει από 
τους πελάτες του, δηλαδή για ποσά τα οποία 
κατέβαλαν τρίτοι. «Καθώς το τέλος αυτό έχει 
καταβληθεί, με ανάλογη εφαρμογή, από 
τους πελάτες των καζίνο που μετείχαν σε τυ-
χερά παίγνια (καθώς υπολογίζεται με βάση 
τα ακαθάριστα έσοδα από τη διεξαγωγή παι-
γνίων), το αίτημα αποδόσεως είναι μη νόμιμο 
καθώς η απόδοση έχει γίνει από την περιου-
σία και επί ζημία τρίτων προσώπων και όχι 
από την περιουσία ή επί ζημία του καζίνου». 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Πέραν των ανωτέρω ο δήμος Θέρμης υπο-
γραμμίζει ότι «με τη σταθερή, αδιάλειπτη και 
αναντίρρητη εκ μέρους του Regency Καζίνο 
καταβολή των επιδίκων τελών όλα τα προη-
γούμενα χρόνια, η επιχείρηση δημιούργησε 
εύλογα στον δήμο την πεποίθηση ότι είναι 
δικαιούχος των εσόδων αυτών και ανάλω-

σε αυτά τα ποσά για την εκπλήρωση του πολυδιάστατου 
ρόλου του. Η αναζήτηση τόσα έτη μετά την είσπραξη των 
χρηματικών αυτών ποσών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
την προηγηθείσα συμπεριφορά του Regency Καζίνο, την 
πεποίθηση που προκάλεσε στο δήμο ότι είναι δικαιούχος 
και η ανατροπή αυτής της κατάστασης θα περιέφερε το 
δήμο Θέρμης σε δεινή οικονομική κατάσταση καθώς υπό 
την τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία και την οικονομι-
κή κατάσταση, είναι αδύνατον να επιστρέψει το αιτούμενο 
χρηματικό ποσό, θα καθιστούσε αδύνατη την πληρωμή 
υποχρεώσεων όπως η μισθοδοσία των δημοτικών υπαλ-
λήλων και η εκπλήρωση του κοινωνικού σκοπού όπως 
είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας». Τυχόν επιστροφή 
αυτού του ποσού θα σήμαινε την κατάσχεση της περιου-
σίας του δήμου Θέρμης λόγω της αδυναμίας επιστροφής 
των αιτούμενων ποσών. Για όλους τους ανωτέρω λόγους 
ο δήμος υποστηρίζει ότι «η υπό κρίση προσφυγή ασκείται 
καταχρηστικά και ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί». 

Αβάσιμη θεωρεί ο δήμος Θέρμης την απαίτηση του καζίνου για επιστροφή των χρημάτων.

Μετά είκοσι χρόνια που κατέβαλε αδιαμαρτύρητα τα τέλη 
επιτηδεύματος και ακαθαρίστων εσόδων το καζίνο αποφάσισε να 
ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων για τα τρία τελευταία έτη.
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Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης 
Καινοτομίας, καθηγητή Παντελή Αγγελίδη, είχε μέσα 

στον Οκτώβριο ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδό-
πουλος. Στη διάρκειά της συζητήθηκαν οι προοπτικές 
ανάπτυξης της ΑΖΚ καθώς και η συμβολή του δήμου 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθη-
κε η δυνατότητα σύνδεσης της ΑΖΚ με το δίκτυο αποχέ-
τευσης καθώς και η χορήγηση μεγαλύτερης παροχής για 
την υδροδότηση των εγκαταστάσεων, αλλά και η αρω-
γή κάθε αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου (Πολεοδομίας 
κ.λπ.) για την υλοποίηση των αναπτυξια-
κών σχεδίων της ΑΖΚ. Ο κ. Παπαδόπου-
λος διαβεβαίωσε τον κ. Αγγελίδη ότι ο 
δήμος Θέρμης, στα διοικητικά όρια του 
οποίου βρίσκεται η ΑΖΚ, θα κάνει ό,τι εί-
ναι απαραίτητο προκειμένου να συνδρά-
μει στην ανάπτυξή της. Επισήμανε, δε, και 
την ανάγκη να μεταφερθεί στους χώρους 
της ΑΖΚ το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας 
το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό έργο και 
έχει ανάγκη από νέες σύγχρονες εγκατα-
στάσεις. 
Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, ήδη παρα-
τηρείται μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρεί-
ες του κλάδου της αγροτοδιατροφής οι 
οποίες ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν 
στον πρώτο θύλακα επιχειρήσεων της 
ΑΖΚ. Αρκετές εταιρείες, όλες ελληνικές, 
έχουν ζητήσει να ενοικιάσουν χώρους για 
να εγκαταστήσουν τμήματα R&D. Πρόκει-
ται για εταιρείες που είτε δραστηριοποι-
ούνται στην παραγωγή super foods είτε, 
για παράδειγμα, αναπτύσσουν λογισμικό 

για τη γεωργία, ενώ κάποιες συνδέονται με τους ερευνη-
τές του «ΕΛΓΟ Δήμητρα».
Σε πρώτη φάση οι εταιρείες θα φιλοξενηθούν στα υφιστά-
μενα κτήρια, δηλαδή στις πέντε αποθήκες που υπάρχουν 
στην έκταση που παραχώρησε το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα συγκεκριμένα κτήρια είναι 
σε καλή κατάσταση και χρειάζονται μόνο εργασίες εσω-
τερικής διαμόρφωσης, ενώ υπάρχει και το πέτρινο κτή-
ριο του παλιού εργαστηρίου, εμβαδού 600 τ.μ., το οποίο 
αφού επισκευαστεί θα αξιοποιηθεί πιθανότατα για τη 

φιλοξενία των γραφείων της ΑΖΚ και, πιθανώς μερικών 
εταιρειών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο 
του επιχειρείν. Υπολογίζεται ότι με το ξεκίνημα της νέας 
χρονιάς θα δημοσιευτεί η πρόσκληση για την εκμίσθωση 
χώρων σε επιχειρήσεις – πιθανούς χρήστες. Για την επι-
λογή των εταιρειών, βασικό κριτήριο θα είναι ο καινοτο-
μικός χαρακτήρας τους και η εξωστρεφής δυναμική τους, 
ενώ με την ενοικίαση η ΑΖΚ θα εξασφαλίσει έσοδα που 
τόσο χρειάζεται για τις δράσεις της.
Εκτός από τον δήμο Θέρμης η ΑΖΚ βρίσκεται σε συνεν-

νόηση και με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελ-
λάδας για να επεκταθεί σε αυτόν η οπτι-
κή ίνα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος που βρίσκεται σε απόσταση 
αναπνοής. 
Στο μεταξύ έχει επιλεγεί η εταιρεία η 
οποία θα εκπονήσει το master plan του 
Θύλακα όπως και ο ανάδοχος που θα 
εκπονήσει το χωροταξικό και τη μελέτη 
πολεοδόμησης, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί 
η ελεύθερη, αδόμητη έκταση από τα 62 
στρέμματα που παραχώρησε το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Να σημειωθεί ότι η ΑΖΚ, αναγκάσθηκε να 
αναθέσει εκ νέου τη μελέτη χωροταξικής 
και πολεοδομικής ωρίμανσης, αφού η 
πλευρά του δημοσίου δεν ανταποκρίθηκε 
στις πιέσεις των μελετητών που είχαν ανα-
λάβει το 2009 την εκπόνηση μιας τέτοιας 
μελέτης, όταν όμως προ «Καλλικράτη» 
εκτελεστικός φορέας ήταν η τότε κρατική 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που 
διέθετε τεχνικές υπηρεσίες. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΖΚ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Συνδρομή του δήμου Θέρμης στην ανάπτυξη 
της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Τη σύνδεση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας με το δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης δρομολογεί 
ο δήμος Θέρμης. 

Μεταφέροντας τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία 
των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Πλα-

γιαρίου, ο δήμος Θέρμης, κατέθεσε εξώδικη διαμαρ-
τυρία προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Πρόκειται για τον μοναδικό 
αρμόδιο φορέα, που μπορεί να δώσει τις απαραίτη-
τες διευκρινήσεις – απαντήσεις στα εύλογα ερωτήμα-
τα που γεννούν τα προβλήματα, τόσο από τις συχνές 
αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος στη 
συγκεκριμένη περιοχή, όσο και από τις συχνότατες και 
πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές στην ηλεκτρο-
δότηση. 
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην εξώδικη δι-
αμαρτυρία, του δήμου, κάτοικοι του Πλαγιαρίου μετα-
φέρουν στη δημοτική αρχή λειτουργικά προβλήματα 
σε οικιακές και επαγγελματικές συσκευές, εξαιτίας των 
συχνών προβλημάτων ηλεκτροδότησης, που οδηγούν 
είτε σε ολική καταστροφή, είτε σε σημαντικές βλάβες, 
κάτι που όπως είναι γνωστό συμβαίνει με τις απότομες 

μεταβολές του ηλεκτρικού φορτίου. Λόγω δε της επα-
ναλαμβανόμενης και απαράδεκτης αυτής κατάστασης, 
αλλά και των απροειδοποίητων διακοπών ρεύματος, 
όπως σημειώνεται, δημιουργούνται σοβαρά προβλή-
ματα στην καθημερινότητα των δημοτών και στη λει-
τουργία των τοπικών επιχειρήσεων, με συνέπειες τόσο 
οικονομικές, όσο και στέρησης  των βασικών έννομων 
αγαθών των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής. 
Με αφορμή δε, την τελευταία εξάωρη απροειδοποί-
ητη διακοπή, χωρίς να προϋφίσταται ή να βρίσκεται 
σε εξέλιξη κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, αλλά 
και μεταφέροντας τη συσσωρευμένη πλέον αγανάκτη-
ση των κατοίκων του Πλαγιαρίου ο δήμος Θέρμης, με 
την εξώδικη διαμαρτυρία του,  ζητά από τον ΔΕΔΔΗΕ, 
άμεσες απαντήσεις στα εξής :
- Να προσδιοριστούν τα αίτια του προβλήματος των 
απότομων μεταβολών του φορτίου και των συχνότα-
των, πολύωρων και μη οφειλόμενων σε ανωτέρα βία 

διακοπών της ηλεκτροδότησης στην εν λόγω Δημοτι-
κή Κοινότητα
- Ποια η λύση που θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα 
από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ ώστε να αντιμετωπιστεί οριστι-
κά και άμεσα το πρόβλημα και τέλος
- Αν και εφόσον απαιτείται αναβάθμιση ή αντικατά-
σταση του δικτύου της περιοχής ποιος ο χρόνος ολο-
κλήρωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Με την εξώδικη διαμαρτυρία, ο δήμος ζητά άμεσες 
απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει, ευελπιστεί στην 
ομαλή συνεργασία στην κατεύθυνση οριστικής επί-
λυσης του προβλήματος και σε κάθε περίπτωση επι-
φυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργειά του ώστε να 
επιτευχθεί η συμβατική υποχρέωση του δημόσιου δι-
αχειριστή, για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλού 
και ποιοτικού επιπέδου προς τους δημότες μας της 
Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου.

Εξώδικη διαμαρτυρία του δήμου Θέρμης στον ΔΕΔΔΗΕ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εντατικές εργασίες σε όλα τα κε-
ντρικά σημεία του δήμου Θέρμης, 

πραγματοποιούν το τελευταίο χρονικό 

διάστημα, τα συνεργεία της Αντιδη-

μαρχίας Πρασίνου, Περιβάλλοντος και 

Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την 

αναβάθμιση και συντήρηση του πρασί-

νου, αλλά και τη βελτίωση της αισθη-

τικής εικόνας του δήμου μας.

Οι εργασίες έχουν εντατικοποιηθεί τις 

τελευταίες ημέρες, με έμφαση στον κα-

θαρισμό και καλλωπισμό των πάρκων, 

των παρτεριών και όλων των κεντρι-

κών σημείων του δήμου.

Η μεγάλη προσπάθεια εξωραϊσμού 

από τα συνεργεία πρασίνου, εκτός 

από τον ευπρεπισμό των πλατειών, 

των πάρκων και όλων των κοινόχρηστων χώρων πε-

ριλαμβάνει και φύτευση νέων λουλουδιών, ανανέωση 

και διαμόρφωση της κόμης ψηλών δέντρων για ενδυ-

νάμωση, διαμόρφωση όλων των κυκλικών κόμβων και 

αντικατάσταση και φύτευση νέων ανθοσυνθέσεων, σε 

διάφορα σημεία του δήμου.

Αναλυτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι: 

κλάδευση σε όλους τους χώρους πρα-

σίνου, σε νησίδες, σε γωνίες δρόμων, 

ώστε να φαίνεται η οδική σήμανση και 

να επιτυγχάνεται καλύτερη ορατότητα, 

φύτευση νέων φυτών και λουλουδιών, 

αναγέννηση των παλαιών φυτών με 

νέους υγιής βλαστούς και παράλληλη 

κοπή χόρτων και σπορά γκαζόν όπου 

απαιτούνταν.

Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, Περιβάλ-

λοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλι-

ος Γκιζάρης τόνισε πως «τα συνεργεία 

και οι υπάλληλοι της αντιδημαρχίας 

Πρασίνου κατέβαλαν μία μεγάλη προ-

σπάθεια, με μεράκι, οργάνωση και 

προγραμματισμό, ώστε να έχουμε το 

αξιόλογο αποτέλεσμα που επιθυμούμε στην αισθητι-

κή εικόνα του δήμου μας. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί 

με περισσότερο πράσινο και περισσότερο χρώμα στο 

δήμο Θέρμης» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση 
κοινόχρηστων χώρων και πάρκων

Με στόχο την βελτίωση της εικόνας και την αποκατάσταση των 
φθορών σε δρόμους και πεζοδρόμια το Τμήμα Συντήρησης 

και Αυτεπιστασίας του δήμου πραγματοποιεί σειρά παρεμβάσεων 

σε κομβικά σημεία και γειτονιές της Θέρμης καθώς και στις άλλες 

Δημοτικές Ενότητες.  Οι παρεμβάσεις αφορούν αποκατάσταση πε-

ζοδρόμων που είχαν υποστεί σημαντικές φθορές στο πέρασμα του 

χρόνου.

Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε πλήρως η σημαντική καθίζηση 

που είχε υποστεί το πεζοδρόμιο επί της οδού Ιασωνίδου στη Θέρ-

μη και δυσκόλευε τη διέλευση των πεζών, ενώ πραγματοποιή-

θηκε σειρά παρεμβάσεων και σε φθαρμένα πεζοδρόμια και  στη 

Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου με στόχο την αναβάθμιση της 

καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε το τελευταίο διάστημα και στην αντικατά-

σταση σπασμένων πλακών πεζοδρομίων, στη Δημοτική Κοινότητα 

Νέου Ρυσίου και τη συντήρηση πλακόστρωτου δρόμου της Δημο-

τικής Κοινότητας Βασιλικών.

Παράλληλα, τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπι-

στασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Θέρμης, προχώρησαν 

και σε νέες κατασκευές σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία 

του δήμου, προκειμένου να γίνουν αποδοτικότεροι και κυρίως 

πιο ασφαλή οι χώροι εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα προχώρησε στην άμεση επιδιόρθωση 

φθορών στο σχολικό κτίριο της Περιστεράς, με  ελαιοχρωματι-

σμούς εντός και εκτός του σχολείου, αλλά και σε σειρά άλλων 

οικοδομικών εργασιών συντήρησης του σχολικού κτιρίου, που 

κρίθηκαν απαραίτητες.

Παράλληλα ηλεκτρολόγοι του τμήματος Συντήρησης και Αυτε-

πιστασίας του δήμου Θέρμης προχώρησαν στην αποκατάσταση 

σημαντικής βλάβης στο καλώδιο που τροφοδοτεί το σχολείο του 

Τριλόφου. Λύση δόθηκε και στα προβλήματα ύδρευσης που πα-

ρουσιάστηκαν στο ίδιο σχολικό κτίριο, με τη συνολική αντικατά-

σταση του σωλήνα ύδρευσης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Μουστάκα, η 

επένδυση στις υποδομές της εκπαίδευσης, θα συνεχιστεί, με τις 

παρεμβάσεις να γίνονται  κατά βάση από υπαλλήλους και συνερ-

γεία του δήμου μας. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ικανο-

ποίηση αιτημάτων ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του κάθε 

σχολείου, όπως καταγράφονται σε καθημερινή βάση, σε όλες τις 

Δημοτικές Ενότητες του δήμου Θέρμης.

Εργασίες από το τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

Παρεμβάσεις για τον εξωραϊσμό των πάρκων
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Με την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης, από το 
δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, του απαι-

τούμενου προσωπικού, που αναδέχθηκε από το διαγωνισμό 
που πραγματοποιήθηκε και θα αναλάβει υπηρεσία ξεκίνησαν 
από την 1η Νοεμβρίου οι νέες κοινωνικές δομές του δήμου 
Θέρμης. Πρόκειται για το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό 
Φαρμακείο και το ενισχυμένο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
δήμου Θέρμης.
Ο δήμαρχός Θέρμης καλωσόρισε στο γραφείο του τους νέ-
ους επιστήμονες που στελεχώνουν τις δομές αυτές, τονίζοντας 
πως άμεση προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι η κατα-

πολέμηση των επιπτώσεων της φτώχειας και η αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού στο δήμος μας. Τους ευχήθηκε 
καλή δύναμη, ώστε να ανταπεξέλθουν στο σημαντικό έργο 
που αναλαμβάνουν, δίνοντας έμφαση στο ζήτημα της καλής 
και αγαστής μεταξύ τους συνεργασίας, ώστε «να επιτευχθεί 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το συνάνθρωπο που 
έχει την ανάγκη μας και να αποδείξουμε στην τοπική κοινωνία 
πως και στις δύσκολες μέρες που διανύουμε μπορούμε να 
προσφέρουμε πολλά πράγματα, στο συμπολίτη μας που έχει 
ανάγκη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.
Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί στο ισόγειο επί της οδού 
Ταβάκη 28, το Κοινωνικό Φαρμακείο σε ειδικά διαμορφωμέ-
νο χώρο του κτιρίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδε-
στού, ενώ το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συνεχίσει την επιτυ-
χημένη πορεία του στο νέο του χώρο επί της Στενημάχου 16.

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου απασχολούνται 
πλέον, πέραν του υφιστάμενου προσωπικού, επιπλέον ένας 
κοινωνικός λειτουργός που θα έχει το ρόλο του συντονιστή 
και ένα ακόμη άτομο ως βοηθητικό προσωπικό. Μέσω της 
αναβαθμισμένης πλέον λειτουργίας του, θα διανέμεται σε τα-
κτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη:
- τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομι-
κής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα
- είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παι-
χνίδια κλπ. καινούργια ή «δεύτερο χέρι»
- είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd-dvd, για την κάλυψη ανα-

γκών μάθησης και πολιτισμού
Δεδομένου ότι στο δήμο Θέρ-
μης εφαρμόζεται το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα επισιτιστικής 
και βασικής υλικής συνδρο-
μής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ), στο πλαίσιο λειτουρ-
γίας του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου δήμου Θέρμης θα  εξυ-
πηρετούνται και οι ωφελούμε-
νοι του ΤΕΒΑ, οι οποίοι έχουν 
επιλέξει το δήμο Θέρμης ως 
σημείο παραλαβής.

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ
Η λειτουργία του Κέντρου 
Κοινότητας, το οποίο στελε-
χώθηκε με δύο κοινωνικούς 
λειτουργούς και ένα ψυχο-
λόγο, εστιάζει αφενός στην 
υποδοχή και στην ενημέρωση 
των πολιτών, ειδικότερα όσων 
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες, και αφετέρου στην 
υποστήριξή τους με σκοπό τη 
βελτίωση του βιοτικού τους 
επιπέδου παράλληλα με τη 
συνεργασία που αναπτύσσει 
με  άλλες  κοινωνικές δομές 

και υπηρεσίες  του δήμου.
Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:
- να πληροφορεί και να διασύνδεει τους πολίτες με φορείς 
και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και 
κοινωνικής ένταξης,
- να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προ-
γράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων,
- να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμε-
νους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύ-
ης», από τη διαδικασία της αίτησης έως την προσκόμιση και 
παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
- να συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές 
καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, 
- να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,

- να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοι-

νωνικής ένταξης,

- να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά,

- να συμπράττει στην ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού

- να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, 

κοινωνικού περιεχομένου.

Τέλος στο θα παρέχονται σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν 

φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προ-

ϊόντα, τα οποία θα εξασφαλίζονται μέσω συγκεκριμένων 

συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, τον  φαρμακευτικό 

σύλλογο, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση 

συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. Η δομή στε-

λεχώνεται από ένα φαρμακοποιό και ένα κοινωνικό λειτουρ-

γό που θα έχει το ρόλο του συντονιστή.

Οι νέες δομές του δήμου Θέρμης εντάσσονται στο πλαίσιο 

της στρατηγικής του, για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινω-

νικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή 

προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προώθηση 

της κοινωνικής συνοχής, στην καταπολέμηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση 

ατόμων και ομάδων 

πληθυσμού, καθώς και 

επιχειρήσεων με στόχο 

τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα στήριξης 

των οικονομικά αδύνα-

των συμπολιτών μας. Η 

στελέχωση των δομών 

χρηματοδοτείται από 

το Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα Κεντρικής Μα-

κεδονίας 2014-2020.

Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι νέες 
κοινωνικές δομές του δήμου Θέρμης

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος με τα στελέχη των νέων δομών

Ημέρα προληπτικής ιατρικής, διοργανώθηκε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά στο Λιβάδι με τη συνεργασία 
της Τοπικής Κοινότητας και των Εθελοντών Πολιτι-
κής Προστασίας Θέρμης παράρτημα Λιβαδίου. 
Έξι εξαιρετικοί γιατροί των ειδικοτήτων: καρδιολό-
γου, ειδικού παθολόγου  διαιτολόγου, πνευμονο-
λόγου, ορθοπεδικού, ενδοκρινολόγου και νευρο-
λόγου, πρόσφεραν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες την 
Κυριακή 15 Οκτωβρίου σε κατοίκους του Λιβαδίου, 
στο χώρο του Κοινοτικού Ιατρείου Λιβαδίου.  

Ημέρα προληπτικής 
ιατρικής στο Λιβάδι

Το κοινωνικό παντοπωλείο

Το κοινωνικό φαρμακείο

Το κέντρο Κοινότητας
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ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΣΤΑ «ΚΑΖΑΝΕΜΑΤΑ»

Σε προηγούμενες δεκαετίες, του ’60, του 
’70 και του ’80, με το που έμπαινε ο 

Οκτώβριος, στα χωριά που ήταν ζωσμένα 
από αμπέλια, η μυρωδιά από τα «καζανέ-
ματα» πλανιόταν στην ατμόσφαιρα, καμιά 
φορά ως και το τέλος Νοεμβρίου. Περι-
πλανιόσουν στους δρόμους και ένιωθες τα 
ρουθούνια και τα πνευμόνια σου να ανοί-
γουν και μια ελαφριά μέθη να σε ορίζει. 
Στο Νέο Ρύσιο, στο Σχολάρι, στον Τρίλοφο, 
στους Ταγαράδες, ακόμη και στη Θέρμη 
λειτουργούσαν πάμπολλα ρακοκάζανα 
μιας και οι αμπελουργοί, επαγγελματί-
ες αλλά και ερασιτέχνες, περίμεναν στην 
ουρά για την απόσταξη. Τα καζάνια δού-
λευαν στο φουλ, ολόκληρο το 24ωρο για 
σχεδόν δύο μήνες. Προϊόντος του χρόνου 
τα πράγματα άλλαξαν. Τα αμπέλια λιγόστε-
ψαν, μαζί, μοιραία και τα αποστακτήρια. Οι 
αμπελουργοί, οι περισσότεροι απ’ όσους 
απέμειναν, προτιμούν να δίνουν την πρα-
μάτεια τους στα μεγάλα οινοποιία και να 
κρατούν για λογαριασμό τους μόνον λίγα 
στέμφυλα για το τσίπουρο της χρονιάς. 
Όμως, παρά τη συρρίκνωση, κάποια πράγ-
ματα που αφορούν κυρίως την τελετουργία 
και τη μυσταγωγία της απόσταξης, παραμέ-
νουν αναλλοίωτα. Έτσι, μόλις πέσει η αυ-
λαία του τρύγου, γύρω στα μέσα Σεπτεμ-
βρίου, ξεκινά σιγά-σιγά η προετοιμασία για 
τα «καζανέματα». Η προμήθεια των ξύ-
λων, για όσους δεν έχουν υποκύψει ακόμη 
στην ευκολία του γκαζιού, ο καθαρισμός 
του εξοπλισμού, τα τραπέζια και οι ψηστα-
ριές για να υποδεχτούν τις παρέες. Γιατί τα 
«καζανέματα», πέρα από ένα οικονομι-
κό συμπλήρωμα για κάποιες οικογένειες 
αποτελούν συγχρόνως κοινωνικό γεγο-
νός∙ μια αφορμή για γλέντι και τραγούδι. 
Είναι το ετήσιο ραντεβού της παρέας, εκεί 
όπου στο τέλος γίνεται και η καταμέτρηση 
των παρόντων αλλά και όσων «έφυγαν» 
στη διάρκεια του χρόνου, στη μνήμη των 
οποίων συνηθίζεται να πίνεται το τελευταίο 
ποτηράκι. Οι ρόλοι είναι από πριν καθορι-
σμένοι. Άλλος είναι στην ψησταριά, άλλος 
στο τηγάνι, άλλος στο τσίπουρο, άλλος 
φροντίζει για τους μουσικάντηδες.  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ
Το έθιμο του ρακοκάζανου θεσμοθετήθη-
κε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο γύρω στο 
1920 όταν δόθηκαν άδειες για τα ρακο-
κάζανα στους Κρητικούς αγρότες. Τα «κα-
ζανέματα» γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
όπου περίοπτη θέση κατέχει φυσικά το καζάνι. Το καζάνι 
ποικίλει σε διαστάσεις αναλόγως την δυναμική απόστα-
ξής του. Αποτελείται από τρία βασικά μέρη: τη βάση ή 
τσουκάλι, το καπάκι και ένα σωλήνα όπου μεταφέρεται ο 

ατμός. Τα στέμφυλα τοποθετούνται στο τσουκάλι, η βρά-

ση ξεκινάει, ο ατμός συγκεντρώνεται και αρχίζει η από-

σταξη.

Στα παραδοσιακά καζάνια η θέρμανση γίνεται με ξύλα, τα 

στέμφυλα αδειάζουν με φτυάρια και οι ενώσεις του άμβυ-

κα καλύπτονται με ζύμη. Είναι ένα μείγμα 
από κοσκινισμένη στάχτη και αλεύρι και 
μ’ αυτό σφραγίζονται οι ενώσεις μεταξύ 
βραστήρα (καζανιού), γέφυρας και ψυκτή-
ρα (λουλά). 
Τα τελευταία χρόνια πολλοί καζανάδες 
έχουν επιλέξει το γκάζι, διότι τους απαλ-
λάσσει από φασαρία και εξασφαλίζει στα-
θερή θερμοκρασία. Όμως οι πιο παλιοί 
και πεπειραμένοι επιμένουν παραδοσια-
κά. Άλλωστε είναι κι αυτό μέρος της τέ-
χνης τους καθώς το κάθε είδος σταφυλιού 
θέλει τη δική του φλόγα. Αν η φωτιά εί-
ναι πολύ δυνατή, τα στέμφυλα θα τσου-
διστούν (θα καούν) και το τσίπουρο θα 
καπνιστεί. Χώρια που η καρβουνιά είναι 
απαραίτητη για τις ψησταριές αλλά και ως 
εστίες θέρμανσης καθώς αρκετές φορές 
οι παρέες απλώνονται και στον υπαίθριο 
χώρο. 

ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ
Παραδοσιακά οι άδειες από τα ρακοκάζα-
να περνούν από γενιά σε γενιά. Μια τέτοια 
είναι και η περίπτωση του Βασίλη Καζίλη 
ο οποίος έχει το καζάνι του στην περιοχή 
του Αϊ Τρύφωνα, στη Θέρμη. «Το καζά-
νι ξεκίνησε από τον παππού μου, γύρω 
στο 1935. Αρχικά ήταν σε άλλο σημείο, 
μέσα στον οικισμό. Στη συνέχεια πέρασε 
στον πατέρα μου, τώρα ανήκει σε μένα» 
αναφέρει ο κ. Βασίλης. Το καζάνι είναι 
διπλό καθώς λειτουργούν δύο αποστα-
κτήρες. «Πλέον δεν δουλεύουμε 24ωρο 
όπως παλιά, δεν υπάρχει τόση δουλειά. 
Αρκούν δύο βάρδιες». Τα τελευταία χρό-
νια παρατηρείται και μια στροφή ως προς 
τις προτιμήσεις των πελατών. «Χρόνο με 
το χρόνο αυξάνονται αυτοί οι οποίοι εγκα-
ταλείπουν τον γλυκάνισο και προτιμούν το 
‘καθαρό’ τσίπουρο», παρατηρεί ο κ. Βασί-
λης. Σημειώνει επίσης ότι οι περισσότερες 
αποστάξεις αφορούν οικιακή χρήση, «για 
το τσίπουρο της χρονιάς, όχι για εμπόριο». 
Την ώρα της «αλλαγής» των στέμφυλων 
αναλαμβάνει έργο ο γιος του Γιώργος. Άλ-
λωστε σε αυτόν θα παραδοθεί η σκυτάλη 
και το καζάνι θα περάσει αισίως στην τέ-
ταρτη γενιά. 
Η καρβουνιά από το τσουκάλι μεταφέρε-
ται με τα φτυάρια στις ψησταριές. Η παρέα 
αυτή τη φορά είναι μεγάλη και μια ψηστα-
ριά δεν αρκεί. Από κοντά και οι κατσαρό-

λες και τα τηγάνια για τους πρώτους μεζέδες. Και πάνω 
στην ώρα και οι μουσικάντηδες από τα γειτονικά Σκόπια 
που έχουν μυριστεί μεροκάματο στα «καζανέματα». Και 
κάπως έτσι, το νερό, ή καλύτερα το τσίπουρο μπαίνει στο 
αυλάκι και το γλέντι αρχίζει…

Ραντεβού στα ρακοκάζανα

Το καζάνι πήρε φωτιά, μαζί και το γλέντι (όρθιος δεξιά ο ιδιοκτήτης του καζανιού Βασίλης Καζίλης). 

Οι ψησταριές δουλεύουν στο φουλ.

Ο Γιώργος Καζίλης, καζανάς τέταρτης γενιάς, επί το έργον. 



Στο «Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν» της 
UNESCO (Global Network of Learning Cities) εντάχθη-

κε ο δήμος Θέρμης. Το δυναμικό, αυτό, διεθνές δίκτυο  
στοχεύει στην υποστήριξη και κινητοποίηση των διαδικα-
σιών και των πρακτικών δια Βίου Μάθησης σε επίπεδο δή-
μων και τοπικών κοινωνιών. Το δίκτυο, που αριθμεί πάνω 
από 195 μέλη από 47 χώρες, αποτελεί πρωτοβουλία του  
Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης της UNESCO, που εδρεύει 
στο Αμβούργο της Γερμανίας. Η Ελλάδα, μάλιστα, είναι τρί-
τη χώρα, παγκοσμίως, σε αριθμό συμμετοχών. 
Στόχος της UNESCO είναι η διαμόρφωση ενός παγκόσμιου 
δικτύου πόλεων που θα κινητοποιήσει και θα στηρίξει τις 
τοπικές κοινωνίες να δημι-
ουργήσουν και να αξιοποιή-
σουν ευκαιρίες μάθησης και 
εξέλιξης για τους όλους τους 
πολίτες τους μέσα από δημι-
ουργικό διάλογο την ανάπτυ-
ξη δεσμών και συνεργασιών 
και την ανάπτυξη των ανάλο-
γων εργαλείων.
Συγκεκριμένα, το «Διεθνές 
Δίκτυο των Πόλεων που Μα-
θαίνουν» στοχεύει στη προ-
ώθηση της δια βίου μάθησης 
μέσα από την υλοποίηση 
πρακτικών στην εκπαίδευ-
ση, που ωφελούν σε μεγάλο 
βαθμό τους ενήλικες, στην 
ενδυνάμωση του διαλόγου 
μεταξύ των πόλεων -μελών 
του δικτύου, καθώς και στη 
συνεργασία με διεθνείς ορ-
γανώσεις, δίκτυα και άλλους 
φορείς που προωθούν τη 
βιώσιμη κοινωνικοοικονο-
μική ανάπτυξη στις πόλεις. 
Μέσω του δικτύου υλοποι-
ούνται επίσης προγράμματα 
εκπαίδευσης για οικογένειες, 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τη χρήση σύγχρονων τε-
χνολογιών εκπαίδευσης.
Άλλος ένας στόχος του δικτύου είναι η συμβολή στην επί-
τευξη των στόχων της αειφορικής ανάπτυξης, ιδιαιτέρως 
εκείνων που αφορούν στις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 
και τη δια βίου μάθηση καθώς και στη δημιουργία ασφα-
λών, ανθεκτικών και αειφορικών πόλεων και οικισμών. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ;
Η πόλη που μαθαίνει προωθεί τη δια βίου μάθηση για 
όλους. Σύμφωνα με την UNESCO η πόλη που μαθαίνει:
- κινητοποιεί και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πό-
ρους που διαθέτει σε όλους τους τομείς ώστε να προάγει  
τη μάθηση χωρίς αποκλεισμούς από τη βασική έως και την 

ανώτατη εκπαίδευση 
- συμβάλει στην αναζωογόνηση της μάθησης στις οικογέ-
νειες και τις κοινότητες
- διευκολύνει τη μάθηση στους χώρους εργασίας
- συμβάλει στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη μάθηση
- συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και της μάθησης και 
- υιοθετεί την κουλτούρα της δια βίου μάθησης

ΟΦΕΛΗ
Η δια βίου Μάθηση θέτει τις βάσεις για αειφορική, κοινω-
νική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Η ιδέα της 

μάθησης καθ όλη τη διάρκεια 
της ζωής είναι βαθιά ριζω-
μένη σε όλους τους  πολιτι-
σμούς. Σήμερα που οι κοινω-
νικές, οικονομικές και πολιτι-
κές νόρμες επαναπροσδιορί-
ζονται σε μια διαρκώς μετα-
βαλλόμενη πραγματικότητα, 
η δια βίου μάθηση γίνεται 
όλο και πιο αναγκαία. Σύμ-
φωνα με επιστημονικές με-
λέτες οι άνθρωποι που συνη-
θίζουν να μαθαίνουν σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής τους, οι 
πολίτες που αποκτούν νέες 
γνώσεις και δεξιότητες σε διά-
φορα πεδία έχουν καλύτερες 
προοπτικές προσαρμογής 
στις αλλαγές που γίνονται στο 
περιβάλλον μέσα στο οποίο 
ζουν. Για το λόγο αυτό η δια 
βίου μάθηση και η κοινωνία 
που μαθαίνει διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη 
και την ενδυνάμωση των πο-
λιτών και στο πέρασμα προς 
τη αειφορία. 

Παρόλο που υπεύθυνες για τη δημιουργία και υλοποίηση 
στρατηγικών, που στοχεύουν σε κοινωνίες που μαθαίνουν, 
είναι οι εθνικές κυβερνήσεις, για να μπορέσουν να επιτευ-
χθούν μακροπρόθεσμες αλλαγές απαιτείται η δέσμευση 
σε τοπικό επίπεδο, από δήμο σε δήμο, από κοινότητα σε 
κοινότητα. 
Η συμμετοχή του δήμου Θέρμης στο «Διεθνές Δίκτυο των 
Πόλεων που Μαθαίνουν» και η πρόσφατη πρωτοβουλία 
μας να συστήσουμε τους «Κύκλους Μάθησης» συνιστούν 
σημαντικά πλεονεκτήματα που στοχεύουμε να αξιοποιή-
σουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς όφελος της τοπικής 
κοινωνίας, προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την παροχή 
ευκαιριών μάθησης για όλους τους πολίτες δηλώνει δή-
μαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Στο «Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων
που Μαθαίνουν» της UNESCO

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
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Τη συνεργασία των δημοτών προκειμένου να βελ-
τιώσει τις υπηρεσίες του ζητά ο δήμος Θέρμης στο 
πλαίσιο της συμμετοχής του στο «Ευρωπαϊκό Σήμα 
Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση» (ELoGE), ένα 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβου-
λίου της Ευρώπης για τη θεσμική ενίσχυση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. Το σήμα αριστείας στη χρηστή δι-
ακυβέρνηση είναι ένα σήμα ποιότητας που μπορούν 
να λάβουν οι δήμοι που πληρούν τις 12 Ευρωπαϊκές 
αρχές της χρηστής διακυβέρνησης μέσω της αξιολό-
γησης από τους πολίτες, τους αιρετούς και τους δη-
μοτικούς υπάλληλους. Μέσα από τη συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου, που επισυνάπτεται, οι πολίτες 
μπορούν να βοηθήσουν τα στελέχη του δήμου να κα-
τανοήσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία κατά την 
παροχή δημόσιων υπηρεσιών στην τοπική κοινότητα 
και την άσκηση δημόσιας εξουσίας και να οδηγηθούν 
σε ορθά και αδιάψευστα αποτελέσματα.
Το ερωτηματολόγιο που διατίθεται ηλεκτρονικά κα-
θώς και από την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη σε 
itunes και playstore σαν ELoGE  έχει σχεδιαστεί για 
τους πολίτες και καλύπτει και τις 12 αρχές του ELoGE. 
Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Όλες οι 
πληροφορίες που παρέχετε είναι ανώνυμες και δεν θα 
είναι δυνατό να εντοπιστούν μεμονωμένα οι απαντή-
σεις σας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέ-
σουν τη βάση για να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο 
μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η τοπική δημοκρα-
τική διακυβέρνηση και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες 
που παρέχουμε στους πολίτες.
Οι 12 αρχές στις οποίες καλείται να αυτοαξιολογηθεί 
ο δήμος είναι:
- Συμμετοχή, εκπροσώπηση, δίκαιη διεξαγωγή των 
εκλογών
- Ανταπόκριση,
- Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα,
- Ανοικτότητα και διαφάνεια,
- Κράτος δικαίου,
- Δεοντολογία,
- Δεξιότητα και ικανότητα,
- Καινοτομία και δεκτικότητα στην αλλαγή,
- Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός,
- Υγιής οικονομική διαχείριση,
- Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική διαφορετικότη-
τα και κοινωνική συνοχή και 
- Λογοδοσία

Οι πολίτες 
αξιολογούν  
το δήμο Θέρμης
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Τα εγκαίνια της σχολικής βιβλιοθήκης του 1ου ΓΕΛ 
Μίκρας, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 9 Οκτω-

βρίου. Τη βιβλιοθήκη, που βρίσκεται στο ισόγειο του 

παλαιού κτιρίου, εγκαινίασαν η διευθύντρια του σχο-

λείου, Λαμπρινή Φρόση, και ο αντιδήμαρχος παιδείας 

δήμου Θέρμης, Στέλιος Αποστόλου. 

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει πλούσιο εκδοτικό και ει-

κονογραφικό υλικό, ποικίλης ύλης και ενδιαφέροντος. 

Σε αυτή μπορεί κανείς να βρει βιβλία επιστημονικά, λο-

γοτεχνικά, ψυχολογίας, εκπαιδευτικά, εγκυκλοπαίδειες, 

καθώς και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή. 

Προς το παρόν ο χώρος θα λειτουργήσει ως δανειστική 

βιβλιοθήκη για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκ-

παιδευτικούς του ΓΕΛ Μίκρας, ως αναγνωστήριο και ως 

χώρος δημιουργίας ομαδικών ή ατομικών εργασιών. 

Μελλοντικός στόχος είναι το  να αποτελέσει η βιβλι-

οθήκη έναν ελκυστικό και άνετο χώρο δημιουργικό-

τητας, καινοτομίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Να 

γίνει το «στέκι» για τους μαθητές και τις μαθήτριες, με 

υπηρεσίες που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και την 

έκφραση της δημιουργικότητας. 

Η διευθύντρια του ΓΕΛ Μίκρας, Λ. Φρόση, ευχαρίστη-

σε τον αντιδήμαρχο παιδείας και τη Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Θέρμης για τη 

συμβολή τους στη δημιουργία της βιβλιοθήκης και 

τους ζήτησε να υποστηρίξουν τον εμπλουτισμό της με 

βιβλιακό υλικό, και τον εξοπλισμό της με ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές. 

Το δημοτικό σχολείο Νέου Ρυσίου θα 
συμμετάσχει για την τριετία 2017-2020 

σε ένα νέο πρόγραμμα ERASMUS + KA2. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν  δημοτικά 

σχολεία από Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιτα-

λία, Πολωνία, Τσεχία και το σχολείο μας 

από την Ελλάδα. Ο τίτλος του θέματος 

είναι «Coded Legends (Κωδικοποιημένοι 

θρύλοι)» και στο πρόγραμμα περιλαμβά-

νονται ενότητες με θρύλους των περιοχών 

που συμμετέχουν. Το πρόγραμμα συν-

δυάζει την ανάγκη να προετοιμαστούν οι 

μαθητές να γίνουν πολίτες της ψηφιακής 

εποχής και να εργαστούν για σημαντικούς 

ευρωπαϊκούς θρύλους.

Όπως μας ενημερώνει η συντονίστρια της 

δράσης Αγγέλα Οικονόμου, στόχος του 

προγράμματος είναι η ανταλλαγή από-

ψεων ανάμεσα στα μέλη της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής κοινότητας, η συνεργασία, 

η προώθηση της καινοτομίας στην εκπαί-

δευση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

αφού το πρόγραμμα θα γίνεται μέσα από 

διαδικτυακές ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατ-

φόρμες και η ενίσχυση δεξιοτήτων με στό-

χο την ποιοτική εκπαίδευση: α) του γενικού 

μαθητικού πληθυσμού β) των μαθητών με 

ειδικές ή μαθησιακές ανάγκες γ) των μετα-

ναστών και προσφύγων.

Στόχος επίσης του προγράμματος Coded 

Legends είναι να εισαγάγει καινοτόμες πρα-

κτικές στα σχολεία για να προετοιμάσουν 

τους μαθητές για να είναι ψηφιακοί πολίτες 

της ψηφιακής εποχής. Για το σκοπό αυτό 

μέσα από το πρόγραμμα θα υπάρξουν 

επαφές και θα γίνουν σεμινάρια σε όλες 

τις χώρες που συμμετέχουν με αντικείμενα 

συναφή του στόχου του προγράμματος και 

με την σκέψη να αξιοποιηθούν όσο γίνεται 

καλύτερα τόσο το έμψυχο εκπαιδευτικό 

δυναμικό των σχολείων όσο και η υλικοτε-

χνικής τους υποδομή. 

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από το Ι.Κ.Υ 

και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ERASMUS+ με τίτλο «Ecological 

literate generation will change the 
future of the planet and the humanity 
in a positive direction» (Μια οικολογικά 
συνειδητοποιημένη γενιά θα αλλάξει το 
μέλλον του πλανήτη και της ανθρωπότη-
τας θετικά) έχει επιλεγεί για να συμμετά-
σχει κατά τα έτη 2017-19 το 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Πλαγιαρίου.
Όπως, επισημαίνει στα Θέρμης Δρώμενα 
η υπεύθυνη του προγράμματος Δρ. Δέ-
σποινα Φελέκη, σκοπός του προγράμ-
ματος είναι η ανταλλαγή απόψεων, συ-
νηθειών και καλών πρακτικών ανάμεσα 
στα μέλη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Έτσι οι μαθητές του σχολεί-
ου, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η ευ-
ρύτερη τοπική κοινότητα του Πλαγιαρίου 
(και των γειτονικών κοινοτήτων του δή-
μου Θέρμης) «θα προσπαθήσουμε να 
συμβάλλουμε θετικά στην οικολογική 
προστασία του τόπου μας και στην προ-
ώθηση της τοπικής παραγωγής».
Μέσα από εκπαιδευτικές ανταλλαγές 
και συνεργασίες οι μαθητές και οι εκπαι-
δευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να ταξι-
δέψουν σε άλλες χώρες, να μοιραστούν 
ιδέες για την οικολογική συνείδηση και 
πρακτική και να εκπαιδευτούν στο πώς 
να αφήνουν όσο το δυνατό πιο «μικρό 
αποτύπωμα» στον πλανήτη μας.
Στόχος του σχολείου είναι να εμπλέ-
ξουν όλη τη σχολική κοινότητα, όπως 
και τους διοικητικούς και παραγωγικούς 
φορείς της κοινότητάς μας. Στο πλαίσιο 
αυτό ξεκίνησαν καμπάνια ανακύκλωσης 

χαρτιού, πλαστικών, ηλεκτρικών συ-

σκευών και μπαταριών. Οι εμπλεκόμε-

νοι θα εκπαιδευτούν στις πρακτικές της 

κομποστοποίησης, θα ενημερωθούν για 

τις αρχές τις «αειφορικής καλλιέργειας» 

(permaculture) και θα ανασυγκροτήσουν 

τη σχολική αυλή ώστε να γίνει μεγαλύτε-

ρη πηγή πρασίνου αλλά και πηγή πρώ-

των υλών για την προώθηση της τοπικής 

παραγωγής.

Σε αυτή την πρόκληση ζητούν τη συν-

δρομή όλης της τοπικής κοινότητας και 

των τοπικών φορέων. Καθόλη τη διάρ-

κεια του διετούς προγράμματος θα δια-

τηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινω-

νίας σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που 

δημιουργούνται μέσα από αυτή τη δια-

σχολική ευρωπαϊκή συνεργασία.

Εγκαινιάστηκε η σχολική βιβλιοθήκη
ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ

Στο ERASMUS + KA2 
το δημοτικό σχολείο Νέου Ρυσίου

Το 1ο Δ.Σ. Πλαγιαρίου συμμετέχει 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
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Συνεχείς συναντήσεις με τους αρμόδιους 
αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να 

βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα που 

ταλανίζουν εκατοντάδες μαθητές ως προς 

την προσέλευση και αποχώρησή τους από  

σχολεία του δήμου Θέρμης έχει ο αρμόδι-

ος αντιδήμαρχος Στέλιος Αποστόλου. Δε-

δομένης της αδυναμίας του ΟΑΣΘ να εξυ-

πηρετήσει το μαθητικό πληθυσμό δήμος 

και περιφέρεια αναζητούν άλλες λύσεις. 

Σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου η φόρ-

μουλα η οποία προκρίθηκε είναι η έντα-

ξη αυτών των δρομολογίων στα λεγόμενα 

«επικίνδυνα» μαθητικά δρομολόγια προ-

κειμένου με τον τρόπο αυτό να μισθωθούν 

επιπλέον λεωφορεία για την εξυπηρέτηση 

των εκατοντάδων μαθητών. 

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1. Ήδη, για το πρόβλημα της μετακίνησης των περίπου 

120 μαθητών από το Πλαγιάρι προς το 2ο γυμνάσιο 

Μίκρας δρομολογείται η λύση της μίσθωσης λεωφο-

ρείων καθώς η διαδρομή έχει χαρακτηριστεί επικίνδυ-

νη. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη Μητροπολιτική 

Επιτροπή και πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα. 

2. Σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των μαθητών από Ν. 

Ραιδεστό, Ν. Ρύσιο, Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή και 

Σουρωτή προς στο ΓΕΛ Βασιλικών και προς το ΕΠΑΛ 

Βασιλικών (αφορά περίπου 260 μαθητές), καταβάλλε-

ται προσπάθεια και αυτά τα δρομολόγια να ενταχθούν 

στα λεγόμενα «επικίνδυνα». Η ΠΚΜ απέστειλε επιστο-

λή προς τον ΟΑΣΘ ζητώντας να μπουν επιπλέον αστι-

κά λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των μαθητών κατά 

την προσέλευση και αποχώρησή τους από τα σχολεία. 

Όμως, ο ΟΑΣΘ απάντησε ότι δεν έχει αυτή τη δυνα-

τότητα. Έτσι, δρομολογείται η λύση των μισθωμένων 

λεωφορείων, κάτι όμως, που πρόκειται να γίνει από τις 

αρχές του 2018 καθώς θα πρέπει να προηγηθεί σχετι-

κός διαγωνισμός. 

3. Τέλος, για τη μετακίνηση των περί-

που 140 μαθητών από το Ν. Ρύσιο και 

την Καρδία προς το 1ο και 2ο ΓΕΛ Μί-

κρας γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν 

και αυτά στα επικίνδυνα δρομολόγια 

μιας και ο ΟΑΣΘ αδυνατεί να ανταπο-

κριθεί.

«Εμείς πριν ακόμη ξεκινήσει η σχολική 

χρονιά καταβάλλαμε προσπάθειες να 

λυθεί το πρόβλημα. Κάναμε παρεμβά-

σεις παντού, στην Περιφέρεια η οποία 

είναι αρμόδια, στον ΟΑΣΘ, ακόμη και 

στο υπουργείο, χωρίς ωστόσο, μέχρι 

σήμερα να έχουν δοθεί οι αναγκαίες 

λύσεις. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, 

ελπίζοντας ότι η Περιφέρεια θα υλο-

ποιήσει όσα συμφωνήσαμε έτσι ώστε 

ως το τέλος του χρόνου όλα τα παιδιά 

του δήμου Θέρμης να μετακινούνται απρόσκοπτα από 

και προς τα σχολεία» δηλώνει ο αντιδήμαρχος κ. Απο-

στόλου. 

Υπενθυμίζεται ότι για την επίλυση αυτών των προβλη-

μάτων, είχαν διοργανωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 

μέσα στον Οκτώβριο από γονείς και μαθητές. Συγκε-

κριμένα στις 12 Οκτωβρίου είχε γίνει συγκέντρωση έξω 

από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ Βασιλικών και στις 16 του μήνα 

έξω από το 2ο ΓΕΛ Μίκρας. Τις κινητοποιήσεις διοργά-

νωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων του δήμου Θέρμης. 

Λύσεις στο πρόβλημα 
με τα μαθητικά δρομολόγια

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ Ο ΟΑΣΘ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Αθλητικό υλικό για τις ανάγκες των μα-
θητών του σχολείου παρέδωσε στη 

διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο 4ο Δημο-

τικό Σχολείο Θέρμης η κινητή μονάδα της 

εταιρείας Intersport του ομίλου Fourlis. Το 

αθλητικό υλικό περιλάμβανε μπάλες πο-

δόσφαιρου, μπάσκετ και βόλεϊ, στρώματα 

και σχοινάκια γυμναστικής, χρονόμετρα και 

αξεσουάρ γυμναστικής.

Τους παραβρισκόμενους καλωσόρισε η δι-

ευθύντρια του σχολείου Γλυκερία Αξαρλή, 

ενώ εκ μέρους του δήμου παραβρέθηκε 

και χαιρέτησε ο πρόεδρος της «Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

δήμου Θέρμης» Δημήτρης Λιάντας.

Στη συνέχεια στους μαθητές του σχολείου 

μίλησαν η ολυμπιονίκης της άρσης βαρών 

Βίκη Κασάπη και η παίχτρια της γυναίκειας 

ομάδας χάντμπολ του ΠΑΟΚ και της εθνι-

κής Γρηγορία Γκόλια, οι οποίες παρότρυναν 

τους μαθητές να ασχολούνται με τον αθλη-

τισμό, να διατρέφονται σωστά και να φρο-

ντίζουν τον εαυτό τους.

Παράδοση αθλητικού υλικού στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης

Από την κινητοποίηση γονέων και μαθητών στις 12 Οκτωβρίου, στα Βασιλικά. 



Τα ΚΔΑΠ Τριλόφου, Ν. Ρυσίου, Θέρμης 
και Βασιλικών των «Κέντρων Κοινωνι-

κής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολι-
κής Αγωγής του δήμου Θέρμης, συμμετέ-
χοντας στην πανελλήνια ημέρα αθλημά-
των, στις 6 Οκτωβρίου, ενημερώθηκαν για 
τα συλλογικά αθλήματα, τα έπαιξαν μέσα 
στην τάξη, έκαναν κατασκευές και όλα 
αυτά, μιλώντας μόνο αγγλικά.
Τα παιδιά έπαιξαν ποδόσφαιρο (soccer) 
με ένα μπαλόνι και δυο καρέκλες για 
τέρματα, πετοσφαίριση (volleyball) με ένα 
μπαλόνι προσπαθώντας να περάσει το 
μπαλόνι από το φιλέ, καλαθοσφαίριση (basketball) έχο-
ντας φτιάξει ένα μικρό μπαλάκι από χαρτί και στοχεύοντας 
το καλαθάκι της τάξης και μπέιζμπολ (baseball) χρησιμο-
ποιώντας το χέρι μας για να πετάξουν το μικρό μπαλάκι 

από χαρτί στοχεύοντας στον τοίχο απένα-
ντι μας. 
Τα μικρά μας έφτιαξαν μπασκέτες από 
χαρτόνι, πλαστικό ποτηράκι, καλαμάκι 
και αυγοθήκη, ενώ τα μεγάλα παιδιά 
έφτιαξαν το σήμα των ολυμπιακών αγώ-
νων κολλώντας κομμάτια από χρωματι-
στά χαρτόνια για τα πέντε χρώματα των 
ολυμπιακών κύκλων.
Τα παιδιά στο πλαίσιο των παιχνιδιών 
είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και 
την Αγγλική γλώσσας. Οι υπεύθυνες των 
τμημάτων Ιωάννα Καρκαλέτση και  Ιφιγέ-

νεια Παπαρδέλη, που διεκπεραίωσαν το πρόγραμμα, επι-
χειρούν μία συστηματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσ-
σας σε όλα τα ΚΔΑΠ του Νομικού Προσώπου μέσα από 
έντυπο υλικό και παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

Στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου μαμάδες 
με τα παιδιά τους είχαν την ευκαιρία 

να γυμναστούν μαζί και να ζήσουν μία 
ευχάριστη εμπειρία άθλησης μέσω του 
παιχνιδιού στα ΚΔΑΠ Θέρμης, Τριλό-
φου και Ρυσίου του δήμου Θέρμης.
Οι καθηγητές φυσικής αγωγής των 
ΚΔΑΠ Νίκη Τόλη και Νίκος Σπυρόπου-
λος, παρουσιάσαν πρόγραμμα pilates, 
προσαρμοσμένο για γονείς και παιδιά, 
Σκοπός των τριών παρουσιάσεων ήταν 
να γνωρίσουν οι γονείς τη γυμναστική 
των παιδιών που γίνεται στα ΚΔΑΠ και 
να δώσουν τη δυνατότητα για κοινή 
άσκηση στις μητέρες με τα παιδιά τους. 
Έτσι, μητέρα και  παιδί είχαν την ευκαιρία 
να γυμναστούν μαζί και να ζήσουν μία 

ευχάριστη εμπειρία άθλησης μέσω του 
παιχνιδιού. Επίσης, έδωσε τη δυνατό-
τητα στις μητέρες να μυήσουν τα παιδιά 
τους στην επωφελή ενασχόλησή τους 
με την άθληση.

Πρόγραμμα εκγύμνασης για παιδιά ηλικίας 
5-12 ετών με ασκήσεις αλλά και αθλήματα, 

σε παιγνιώδη μορφή για τις μικρότερες ηλικίες και 
προσαρμοσμένα ειδικά προγράμματα για τις μεγα-
λύτερες ηλικίες, προσφέρουν τα ΚΔΑΠ  Τριλόφου, 
Ν. Ρυσίου, Θέρμης και Βασιλικών. Το πρόγραμμα 
αναπτύσσεται στο δημοτικό γήπεδο Τριλόφου, 
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, σε δύο ωριαία τμήματα 
16:00-17:00 και 17:00-18:00μμ. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα υλοποιείται από την εξειδικευμένη κα-

θηγήτρια φυσικής αγωγής Δέσποινα Ούρδα που 
έχει πολυετή πείρα σε ανάλογα παιδικά προγράμ-
ματα και σε νηπιαγωγεία.
Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να απο-
κτήσουν αυτοπεποίθηση, αυτοπειθαρχία, κοινωνι-
κότητα, ενώ συγχρόνως βελτιώνονται και οι ικανό-
τητές τους όπως η ευλυγισία, η δύναμη, η αντοχή, 
και η φυσική κατάσταση.
Ο στίβος αποτελεί τη βάση όλων των αθλημάτων 
και είναι μία από τις πιο κλασικές επιλογές στις οποί-

ες μπορούμε να στρέψουμε το παιδί μας. Δεν είναι 

λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως κάθε παιδί καλό 

είναι να ξεκινάει την ενασχόλησή του με τον αθλη-

τισμό από το στίβο καθώς, μέσα από τα αθλήματά 

του, το παιδί μαθαίνει βασικές κινητικές δεξιότητες 

(δρομικές, αλτικές, ριπτικές) απαραίτητες σε κάθε 

άθλημα που μπορεί να ακολουθήσει μετέπειτα, δη-

λαδή να τρέχει, να πηδάει, να υποδέχεται, να ρίχνει, 

να λακτίζει, να ντριπλάρει κ.λπ.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Στα διαδραστικά περίπτερα της έκθεσης του WWF 
με θέμα «Υγιή Παιδιά, Υγιής Πλανήτης», που 

πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της 
Θέρμης, στις 10 Οκτωβρίου, είχαν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν και να ενημερωθούν γύρω από τη δια-
τροφή και την άμεση σχέση της με το περιβάλλον τα 
παιδιά των ΚΔΑΠ Θέρμης, Τριλόφου, Ν. Ρυσίου και 
Βασιλικών, συνοδευόμενα από εκπαιδευτικούς των 
ΚΔΑΠ και γονείς.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά ενημερωθήκαν σχετικά με 
ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται η επιλογή τοπικών και 
εποχικών φρούτων και λαχανικών, για την ανάγκη 
μείωσης της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και 
επεξεργασμένων τροφίμων πλουσίων σε ζάχαρη και 
λίπη, καθώς και τη σωστή κατανάλωση ψαρικών. 
Παράλληλα ενημερώθηκαν για την αποφυγή της 
σπατάλης φαγητού, την προστασία της υγεία μας και 
τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Η έκθεση της WWF στο δήμο Θέρμης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 9 και 10 Οκτωβρίου, έγινε 
σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης 
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πινακο-
θήκη Θέρμης.
Τα παιδιά των ΚΔΑΠ του δήμου Θέρμης παρακο-
λούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση 
γύρω από την προστασία του πλανήτη και την υγεία 
όλων. 

Συμμετείχαν στην κινητή έκθεση 
του WWF με θέμα τη διατροφή

Pilates για παιδιά και γονείς Ημέρα αθλημάτων στα ΚΔΑΠ

Στίβος για παιδιά των ΚΔΑΠ του ΝΠΔΔ στον Τρίλοφο

Τα «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας και Προσχολικής Αγω-
γής» 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 ρομπο-
τικής 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 προ-
γραμματίζουν δίνοντας «ζωή» στις δημιουργίες τους.
Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιείται το επίσημο λογισμικό της 
LEGO® και το ελεύθερο λογισμικό Scratch, με την βοήθεια των οποί-
ων οι μαθητές αναπτύσσουν την αλγοριθμική τους σκέψη, μαθαίνο-

ντας έννοιες όπως: Μεταβλητές, δομή αλγορίθμου, συνθήκες, δομή 
επανάληψης και διάδραση με τον χρήστη
Για πληροφορίες καλέστε καθημερινά 16:30 - 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 Αγωγής» 2392 330213, 214 και 219 καθημερινά 
08:00 –15:00 μμ.
Το να ασχοληθεί ένα παιδί με τη ρομποτική από μικρή ηλικία έχει 
πολλά πλεονεκτήματα: Μπορεί να χτίσει βασικές ικανότητες για τη 
ζωή του, όπως δημιουργικότητα και επίλυση προβλημάτων. Η γνώ-
ση αυτή ικανοποιεί την έμφυτη παιδική περιέργεια και χτίζει το ενδια-
φέρον του παιδιού στο να κάνει κάτι να «δουλέψει», καλλιεργώντας 
το πνεύμα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 

Εξάλλου, η κατασκευή ενός ρομπότ μπορεί να αποτελέσει μια πολύ 

διασκεδαστική δραστηριότητα που παράλληλα θα καλλιεργεί και το 

πνεύμα συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών.

Μέσω των ρομπότ τα παιδιά εμπεδώνουν πολύ καλύτερα τα μα-

θηματικά και τη φυσική, καθώς και τον προγραμματισμό και τη μη-

χανολογία. Οι δύο τελευταίες επιστήμες μπορεί να μη διδάσκονται 

ακόμα στα σχολεία, αποτελούν όμως γνώσεις που αυτή τη στιγμή 

έχουν αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας –και αυτό, όπως όλα 

δείχνουν, θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Κυρίως, όμως, η κατανόηση 

της ρομποτικής από νωρίς, θα δώσει ένα βασικό εφόδιο στο παιδί για 

το μέλλον και θα του διδάξει ότι η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι 

κάτι που πρέπει να φοβάται, αλλά κάτι που αξίζει τον κόπο να «αγκα-

λιάσει», να διερευνήσει και να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του. 

Εργαστήρια ρομποτικής στα ΚΔΑΠ του δήμου Θέρμης
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Ομιλίες για την παγκόσμια 
ημέρα φυσιοθεραπείας

ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΙΜΑΤΑΙ ΤΗΝ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκό-
σμιας Ημέρας Φυσιοθεραπείας, τα 

«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας 
και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης», 
σε συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές 
του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 
και με σκοπό την ενημέρωση των μελών 
για τις μεθόδους πρόληψης των πτώσεων 
στην Τρίτη Ηλικία, διοργάνωσαν στα ΚΑΠΗ 
του δήμου ενημερωτικές ομιλίες με θέμα 
«βαδίζοντας σταθερά».
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν τρεις 
ομιλίες από τον φυσιοθεραπευτή Κωνστα-
ντίνο Ισαακίδη, στο ΚΑΠΗ Τριλόφου, (στις 
30 Οκτωβρίου), στο ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου, 
(στις 31 Οκτωβρίου) και στο ΚΑΠΗ Κ. Σχο-
λαρίου, (την 1 Νοεμβρίου) και μια ομιλία 
από την φυσιοθεραπεύτρια Αναστασία Κα-
λαϊτζίδου, στο ΚΑΠΗ Ταγαράδων, (στις 2 
Νοεμβρίου).

Καθώς η Τρίτη Ηλικία επιφέρει αλλαγές 
στην φυσιολογία του ανθρώπινου οργα-
νισμού που συμβάλλουν στην πρόκληση 
ατυχημάτων, η πρόληψη σε ατομικό και 

κοινοτικό επίπεδο στοχεύει στην αναγνώ-

ριση και εξουδετέρωση εκείνων των παρα-

γόντων που συμβάλλουν στην πρόκλησή 

τους. Ατυχήματα μπορεί να συμβούν πα-

ντού, στο σπίτι, στο δρόμο, στους εξωτερι-

κούς χώρους κα. Το ΝΠΔΔ, θέλοντας να 

συμβάλει στη διατήρηση της μυοσκελετικής 

υγείας, ευλυγισίας και ισορροπίας, παρέχει 

υπηρεσίες φυσιοθεραπείας καθώς και προ-

γράμματα γυμναστικής και εκμάθησης πα-

ραδοσιακών χορών δωρεάν, κάθε χρόνο, 

στα μέλη των ΚΑΠΗ.

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.

Με ποικίλες εκδηλώσεις τίμησαν τα 

μελή των ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης 

την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης 

Ηλικίας, η οποία εορτάζεται την 1η 

Οκτωβρίου.  

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΑΠΗ Βασιλι-

κών διοργάνωσε εκδήλωση στην 

ταβέρνα «Μουστάκας».

Τα μέλη του ΚΑΠΗ Τριαδίου πραγματο-

ποίησαν το προηγούμενο διάστημα δύο 

εκδρομές. Η πρώτοι πραγματοποιήθηκε 

στην Ιερά Μονή της Λυδίας της Φιλιπ-

πισίας στην Ασπροβάλτα, το Σταυρό και 

την Ολυμπιάδα. Η δεύτερη πραγμα-

τοποιήθηκε στην Ιερά Μονή της Εικο-

σιφίνησας στην περιοχή του Παγγαίου 

όρους και την πόλη της Δράμας.

Στην καμπάνια ΖΟΟΜ- Παιδιά σε κίνηση, του έργου 
EYD2015 – Το μέλλον που θέλουμε – Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση για την βιώσιμη ανάπτυξη που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρί-
ου, συμμετείχαν για μία ακόμη χρονιά τα παιδιά των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών Καρδίας και Βασιλικών του δήμου Θέρμης 
αλλά και παιδιά των ΚΔΑΠ Θέρμης, Νέου Ρυσίου, Βασιλικών 
και Τριλόφου. 
Στόχος της καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση γονέων και παι-
διών γύρω από το σοβαρό θέμα της κλιματικής αλλαγής. Δε-
δομένου ότι τα περιβαλλοντικά θέματα  είναι σημαντικά για την 
οικονομία μας, την υγεία μας και τον πλανήτη, τα παιδιά έπρεπε 
να βιώσουν από πρώτο χέρι τη φύση, να αντιληφθούν πώς ο 
τρόπος ζωής μας επηρεάζει το κλίμα, και να κατανοήσουν τις 
επιπτώσεις των επιλογών που θα κάνουν στο οικοσύστημά μας.
Στην κατεύθυνση αυτή εκατόν δέκα παιδιά από το δήμο Θέρ-
μης, σε σύνολο 500 παιδιών από 18 Παιδικούς Σταθμούς των 
δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και 
Πυλαίας-Χορτιάτη και από 4 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλη-
σης, του δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δρά-
σεων, μάζεψαν πράσινες πατούσες, για κάθε δρομολόγιο που 
έκαναν με τα πόδια, επί μία εβδομάδα μαζί με τους γονείς τους, 
αφήνοντας το αυτοκίνητο στο σπίτι.
Επίσης, τα παιδιά συμμετείχαν σε ατομικές και ομαδικές δρα-

στηριότητες που ορ-
γάνωσαν οι παιδαγω-
γοί τους, με θέμα την 
κλιματική αλλαγή, τις 
απειλές του περιβάλ-
λοντος και την φιλική 
προς το περιβάλλον 
μετακίνηση. Μέσα 
από μία σειρά εκπαι-
δευτικών μεθόδων 
που επέλεξε ο ίδιος ο 
δάσκαλος, όπως ζω-
γραφική, χειροτεχνία, 
θέατρο και παραμύθια, τα παιδιά ενημερώθηκαν επίσης για τις 
επιπτώσεις των καυσαερίων των αυτοκινήτων στο περιβάλλον 
και το κλίμα, για τη μετακίνηση παιδιών σε «υπερανάπτυκτες» 
και αναπτυσσόμενες χώρες, για την απειλούμενη ζωή πολλών 
ζώων και την εξάρτηση και της ανθρώπινης ζωής, από το κλίμα.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσε-
ων, τόσο οι πατούσες, όσο και οι δημιουργίες των παιδιών, τον 
ερχόμενο μήνα Νοέμβριο θα παραδοθούν σε εκπροσώπους 
του ΟΗΕ από στελέχη του συντονιστή εταίρου του έργου, την 
Climate Alliance.

Ολοκληρώθηκε η δράση ΖΟΟΜ- Παιδιά σε κίνηση

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος στην 
εκδήλωση των μελών του ΚΑΠΗ Βασιλικών

Στιγμιότυπο από την ομιλία στο ΚΑΠΗ Τριλόφου

Γιορτή τρίτης ηλικίας

ΚΑΠΗ Τριαδίου: Εκδρομές σε Ασπροβάλτα και Παγγαίο

Γνωρίζουμε τα ζώα 
στα «Μελισσόπουλα»
Ο βρεφονηπιακός σταθμός «ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ» εφαρ-
μόζει ένα σύγχρονο πρόγραμμα δραστηριοτήτων με 
σκοπό τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο 
που τα περιβάλλει, να πάρουν γνώση και να εκφρα-
στούν μέσα από συζητήσεις, παρατήρηση, παιχνίδια 
και τέχνη.
Με την έναρξη της νέας παιδαγωγικής χρονιάς, 2017-
2018, από τα πρώτα θέματα που ασχοληθήκαμε ήταν 
«Τα ζώα, οικόσιτα και του αγρού». Στο πλαίσιο αυ-
τού του project, επισκεφθήκαμε στις 6 Οκτωβρίου την 
κτηνιατρική κλινική του κ. Κ. Νεοφύτου στο Ν. Ρύσιο 
Θεσσαλονίκης. Εκεί, οι κτηνίατροι ξενάγησαν τα παιδιά 
και τους έδειξαν τα ζωάκια  που φιλοξενούνται προ-
σωρινά.
Τα ζώα αποτελούν πάντα ένα θέμα κοντά στα ενδιαφέ-
ροντα των παιδιών,  ιδιαίτερα ευχάριστο, που δίνει στα 
παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν τα όσα γνωρίζουν 
με ποικίλους τρόπους, να μάθουν ακόμα περισσότε-
ρα και μέσα από τη γνώση να ευαισθητοποιηθούν ως 
υπεύθυνοι ενήλικοι πολίτες.



Το σχολείο ήταν ανέκαθεν ο πιο σημαντικός φορέ-
ας κοινωνικοποίησης και εκμάθησης αξιών του 

παιδιού, μετά από την οικογένεια. Στη δύσκολη επο-

χή που διανύουμε, ο ρόλος του είναι ακόμη πιο ου-

σιαστικός, με τους δασκάλους και τους καθηγητές να 

αγωνιούν μπροστά στις νέες εξελίξεις και τους γονείς 

να αναζητούν στηρίγματα στην προσπάθεια ανατροφής 

των παιδιών τους. Ο δήμος Θέρμης και ειδικότερα η 

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτι-

σμού και Νέας Γενιάς ανταποκρινόμενοι στις αυξανό-

μενες κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα στήριξης των 

σχολικών κοινοτήτων, συνεχίζουν και φέτος την υλο-

ποίηση του προγράμματος παροχής υπηρεσιών συμ-

βουλευτικής υποστήριξης σχολικών κοινοτήτων δήμου 

Θέρμης, σχολικού έτους 2017-18, σε συνεργασία με 

την αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη 

παρεμβάσεων και υπηρεσιών πληροφόρη-

σης, συμβουλευτικής υποστήριξης και εν-

δυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής 

κοινότητας του δήμου, καθώς και η πρόλη-

ψη/διαχείριση επιμέρους θεμάτων, μέσα από 

ατομικές, οικογενειακές και ομαδικές συνα-

ντήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται 

οι ακόλουθες δράσεις:

- Συμβουλευτική στήριξη (ατομική και οικο-

γενειακή): γονέων, μαθητών και εκπαιδευτι-

κών. Με στόχο την ενημέρωση, καθοδήγηση, 

ευαισθητοποίηση και ψυχο-συναισθηματική 

στήριξη σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά ένα παι-

δί /έφηβο. Οι συναντήσεις υλοποιούνται κατόπιν προ-

γραμματισμένου ραντεβού στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙ-

ΚΗ Α.Ε και έχουν ωριαία διάρκεια. 

- Ομάδες στήριξης γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δράση περιλαμβάνει 

μια (1) στοχευόμενη ομαδική συνάντηση, δίωρης διάρ-

κειας. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής θεματολογίας: 

«Οι επιδόσεις στο σχολείο, οι εξετάσεις και η διαχείρι-

ση του άγχους» ή «Μαθαίνοντας να ακούς και ακούγο-

ντας για να μάθεις» ή «Παρ’ το αλλιώς: διαπολιτισμι-

κότητα -διαφορετικότητα και αποκλεισμός»

- Συναντήσεις στήριξης εφήβων.

- Εξειδικευμένες ενημερωτικές ομιλίες σχολικών κοινο-

τήτων

- Βραχύχρονο σεμινάριο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συνολικής διάρκειας 

12 ωρών). Θεματικές ενότητες βιωματικού σεμιναρίου: 

«Γνωριμία - συμβόλαιο – προσδοκίες», «στερεότυπα 

και προκαταλήψεις στο σχολείο», «δεξιότητες επικοι-

νωνίας», «συνεργασία με γονείς και μεταξύ εκπαιδευτι-

κών», «επαγγελματική εξουθένωση» και «εγώ ως εκ-

παιδευτικός –κλείσιμο».

Σημειώνεται ότι όλες  οι συναντήσεις, ατομι-

κές και ομαδικές, έχουν συμβουλευτικό και 

όχι θεραπευτικό χαρακτήρα και διέπονται από 

τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, 

που συνεπάγεται την τήρηση του απόρρητου 

των πληροφοριών των συναντήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ραντεβού 

και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 

τις  10.00 το πρωί έως τις 14.00 το μεσημέρι 

στην Αντιδημαρχία Παιδείας του δήμου Θέρ-

μης και στο τηλέφωνο  2313.300.764, ή στην 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και το τηλέφωνο 2310. 

463.930 & e-mail: info@anatoliki.gr
Στιγμιότυπο από συνεδρία συμβουλευτικής γονέων
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Συμβουλευτική υποστήριξη 
των σχολικών κοινοτήτων

ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκατα-
στάσεις του οινοποιείου «Τσάντα-

λης» πραγματοποίησαν οι μαθητές των 

ειδικοτήτων «Τεχνικός Φυτικής Παρα-

γωγής» και «Τεχνικός Τεχνολογίας Τρο-

φίμων  και Ποτών» του τομέα Γεωπο-

νίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος του 

ΕΠΑ.Λ Βασιλικών. Το οινοποιείο βρί-

σκεται στην περιοχή του Αγ. Παύλου της 

Χαλκιδικής. 

Οι μαθητές περιηγήθηκαν στους χώρους 

του οινοποιείου, ενημερώθηκαν και πα-

ρακολούθησαν τον τρόπο παρασκευής 

των οίνων και των αποσταγμάτων, την 

εμφιάλωση και τη συσκευασία τους.

Επίσκεψη του ΕΠΑ.Λ. Βασιλικών 
στο οινοποιείο «Τσάνταλης»

> Στόχος του προγράμματος 
είναι η ανάπτυξη παρεμβάσεων 
και υπηρεσιών πληροφόρησης, 
συμβουλευτικής υποστήριξης 
και ενδυνάμωσης όλων των 
μελών της σχολικής κοινότητας 
του δήμου, καθώς και η 
πρόληψη/διαχείριση επιμέρους 
θεμάτων, μέσα από ατομικές, 
οικογενειακές και ομαδικές 
συναντήσεις



Με μεγάλη επιτυχία συμμετείχε η ομάδα 
του kick-boxing του Θερμαϊκού Θέρ-

μης στους αγώνες βραδιάς της Ε.Ο.Μ.Α., 
που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 
στα Κουφάλια.
Από τον Θερμαϊκό έλαβαν μέρος οι Σταύρος 
Ζαφείρης, Ιωάννης Παπαϊωάννου, Αλέξαν-
δρος Ουζούνης, Δημήτριος Τάσιος, Γ. Άρ-
μπο, Μπέλυ Μπάγια, Σ. Ρούτσι και Ιωάννης 
Ζαρζαβάς, ενώ τους αγώνες τίμησε με την 
παρουσία του ο διευθυντής αστυνομίας Θέρ-
μης Οδυσσέας Σαληκυριάκης.
Στον μεγάλο αγώνα βραδιάς που έπαιζε ο Ι. 
Παπϊωάννου με τον Άντριο, έπαθε κάταγμα 
στο δάκτυλο του αριστερού ποδιού  του στον 
πρώτο γύρο. Παρότι ο πόνος ήταν αφόρητος 
ο Παπαϊωάννου αρνήθηκε να εγκαταλείψει 
και συνέχισε άλλους δύο γύρους, μέχρι να 
χάσει οριακά τον αγώνα.
Ο Σταύρος Ζαφείρης έπαιξε με αντίπαλο τον 
Γ. Αραμπατζή από τους μαχητές Ελευθερού-
πολης με προπονητή του το δάσκαλο κ. Κα-
ρανικολή κέρδισε 3-0 στα σημεία. Ήταν από 
τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες.
Ο Ι.  Ζαρζαβάς έκανε επίδειξη γνώσης και 
τεχνικής και για μια ακόμη φορά έδειξε την 
κλάση του. Ο Α. Ουζούνης έφερε ισοπαλία 
με τον Λαρισαίο αντίπαλο του, ενώ ο Μ. 
Μπάγια έχασε στα σημεία. Τέλος ο Δ. Τάσιος 
δεν αγωνίστηκε καθώς ο αντίπαλος του δεν 
εμφανίστηκε στο ρινγκ.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Στο περιθώριο των αγώνων βραβεύτηκε με 
τιμητική πλακέτα ο αθλητής του Θερμαϊκού 
και παγκόσμιος πρωταθλητής ISKA 2016 
Χρήστος Αβραμίδης. Λόγω της απουσίας του 
την πλακέτα παρέλαβαν οι Κ.  Κονδυλάκης, 
Ι. Βαρύ και Ν. Γιαννόπουλος οι οποίοι ήταν 
και τα πρότυπα του Αβραμίδη όταν ξεκίνησε 
το Kick-Boxing. Ο αθλητής μας ολοκλήρωσε 
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και αρχίζει 
και πάλι την ενεργό δράση του.
Στο μεταξύ ο προπονητής του Θερμαϊκού Νί-
κος Κονδυλάκης συνεχίζει την προετοιμασία 
της ομάδας κρούσης η οποία θα αποτελέσει 
τον πυρήνα των μαχητών οι οποίοι θα είναι 
έτοιμοι για οποιαδήποτε μάχη ανά την Ευ-
ρώπη. Αυτοί είναι οι Ιωάννης Παπαϊωάννου, 
Χρήστος Αβραμίδης, Σταύρος Ζαφείρης, Ε. 
Παλτατζής, Δ. Τάσιος, τους οποίους ακολου-
θούν οι μικροί μαχητές Α. Ουζούνης, Ι. Ζαρ-
ζαβάς, Μ. Μπέλυ και Σ. Ρούτσι.  
Με την ευκαιρία ο σύλλογος ευχαριστεί το 
δήμαρχο Θ. Παπαδόπουλο, για τη στήριξη 
του, τον ορθοπεδικό γιατρό της ομάδας Ιω-
άννη Τεπετζή, τον Α. Παπαδόπουλο που έχει 
αναλάβει τη σίτιση των αθλητών και τον Ε. 
Ευστρατίου που στηρίζει πάντα την ομάδα. 
Τέλος δίνει τα εύσημα και σε αυτούς που 
βοηθούν στις προπονήσεις τους Ι. Βαρύ, Ν. 
Γιαννόπουλο, Κ. Κονδυλάκη, Ν. Κονδυλά-
κη, Γ. Στεφανίδη και Γ.   Πουρσανίδη 

Αγώνες βραδιάς της Ε.Ο.Μ.Α.

Παρεμβάσεις και ελαιοχρωματισμοί 
σε όλα τα κλειστά γυμναστήρια

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΔΕΠΠΑΘ

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΜΗΜΑ KICK-BOXING

Με στόχο την λειτουργικότητα των κλειστών γυ-
μναστηρίων συνεχίστηκαν οι βελτιωτικές εργα-

σίες στα κλειστά γυμναστήρια του δήμου Θέρμης από 
τη Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 
Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες εργασί-
ες συντήρησης,
επισκευής και ελαιοχρωματισμού των εσωτερικών χώ-
ρων, στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Θέρμης, με σκοπό 
το κλειστό γυμναστήριο να λειτουργεί ανακαινισμένο 
και με τις καλύτερες συνθήκες για τους αθλητικούς φο-
ρείς του δήμου μας.
Όπως είναι γνωστό το ΔΑΚ Θέρμης, διαθέτει αθλητι-
κούς χώρους και εγκαταστάσεις, στους οποίους φιλοξενού-
νται έξι συνολικά αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου μας, στα 
αθλήματα: βόλεϊ, μπάσκετ, μπάντμιντον και ακροβατικής γυ-
μναστικής. Μάλιστα στο κλειστό γυμναστήριο της Θέρμης δι-
εξάγονται αγώνες πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΘ και της ΕΠΕΣΘ 
ενώ οι χώροι του αξιοποιούνται από τους συγκεκριμένους 
συλλόγους για προπονήσεις, προετοιμασία και αγώνες όλων 

των κατηγοριών και τμημάτων ανδρικών και γυναικείων .

Στο κλειστό των Βασιλικών, πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές 

οικοδομικές εργασίες, καθώς  και εργασίες ελαιοχρωμα-

τισμού του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά του γηπέδου. 

Μάλιστα στο εσωτερικό του γηπέδου ολοκληρώθηκε η επι-

διόρθωση εξ ολοκλήρου των προστατευτικών καλυμμάτων 

των δύο μπασκετών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και εργασίες 

μόνωσης της ταράτσας του γηπέδου.
Το συγκεκριμένο γυμναστήριο όπως είναι γνωστό δι-
αθέτει αθλητικούς χώρους  και εγκαταστάσεις, στους 
οποίους φιλοξενούνται και αθλητικοί σύλλογοι του 
δήμου μας στα αθλήματα: χάντμπολ, βόλεϊ και μπά-
σκετ. Μάλιστα στο κλειστό γυμναστήριο των Βασιλικών 
διεξάγονται αγώνες πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΘ και της 
ΕΠΕΣΘ. 
Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΠΑΘ Νικό Λαγό, 
σταθερή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η 
διάδοση και η προαγωγή του αθλητισμού, είτε ομαδικά 
είτε ατομικά.

«Θέτουμε ως προτεραιότητά μας την δημιουργία ιδανικών 
συνθηκών προπόνησης και άθλησης, συμβάλλοντας έτσι 
με το δικό μας τρόπο ως αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι 
αθλητικοί σύλλογοι και τα σωματεία του δήμου μας. Στην 
κατεύθυνση αυτή δημιουργούμε λειτουργικά κλειστά γυμνα-
στήρια, με βελτιωτικές παρεμβάσεις στους εσωτερικούς αλλά 
και τους εξωτερικούς χώρους όλων των αθλητικών μας υπο-
δομών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λαγός.

Το κλειστό γυμναστήριο Βασιλικών

Από παιδικές φωνές -γέλια και πολλές 
σκακιστικές κινήσεις από τους μικρούς 

σκακιστές του Α.Π.Ο. Θερμαϊκός Θέρμης 
και του Α.Σ Άρη Θεσσαλονίκης πλημμύρη-
σε το εντευκτήριο του συλλόγου στη Θέρ-
μη. Η φιλική συνάντηση των αρχαρίων τμη-
μάτων μεταξύ της ομάδας της Θέρμης και 
του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 4 Νοεμβρίου. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν παιδιά από νήπια έως έκτη δη-
μοτικού που έρχονται για πρώτη φορά σε 
επαφή με το σκάκι.
Η προσπάθεια αυτή του Θερμαϊκού εντάσ-
σεται στον προγραμματισμό του συλλόγου 
ώστε  όλα τα μέλη της ακαδημίας να έχουν 
τη δυνατότητα να αγωνιστούν με παιδιά-
αθλητές άλλων συλλόγων και να αποκτή-

σουν αγωνιστική εμπειρία.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16
Παράλληλα σε διπλανή αίθουσα γινόταν 
και η συνάντηση της αγωνιστικής ομάδας 
του συλλόγου με τον Επίκουρο Πολίχνης 
για το ομαδικό πρωτάθλημα κάτω των 16  
της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Θεσσα-
λονίκης -Χαλκιδικής. 
Η ομάδα της Θέρμης κέρδισε την αντίστοιχη 
ομάδα του Επίκουρου Πολίχνης στο ομα-
δικό κάτω των 16 της ΕΣΣΘ-Χ με το ευρύ 
σκορ 5 -0,5. Την προηγούμενη είχε προη-
γηθεί η νίκη των «μικρών» κάτω των 12 επί  
του Επίκουρου Πολίχνης. Συνολικό  σκορ 
στις αναμετρήσεις μεταξύ του Θερμαϊκού 
και του Επίκουρου 10-0,5.

Φιλική συνάντηση αρχαρίων ακαδημιών
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΚΙ
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Εκατόν ογδόντα 
συμμετοχές από 

οκτώ χώρες  συγκέ-

ντρωσε ο 7ος Διεθνής 

Αγώνας Ρυθμικής 

Γυμναστικής, που 

φιλοξενήθηκε  στο 

κλειστό γυμναστήριο 

Βασιλικών του δήμου 

Θέρμης.

Η 7η  διοργάνωση 

Σπάρτακος Emeralds 

Cup ρυθμικής γυμνα-

στικής, άφησε πίσω 

της, τις καλύτερες 

εντυπώσεις, ενώ οι 

φίλοι της ρυθμικής,  

είχαν την ευκαιρία  

να απολαύσουν ένα 

μοναδικό τριήμερο θέαμα, στο οποίο 180 αθλήτριες 

από όλες τις ελληνικές ομάδες που καλλιεργούν το 

άθλημα της ρυθμικής, καθώς και από  άλλες χώρες 

του εξωτερικού που διαθέτουν παράδοση και σημα-

ντικές διακρίσεις στο χώρο,  διαγωνίστηκαν σε ατο-

μικά αθλήματα, ενώ παρουσίασαν και προγράμματα 

ανσάμπλ.

Ο αγώνας διοργανώθηκε από τον σύλλογο ΑΓΕΜΣ 

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Θέρμης σε συνεργασία με το δήμο Θέρ-

μης και με την έγκριση 

της Ελληνικής Γυμνα-

στικής Ομοσπονδίας. 

Στην 7η συνάντηση 

της ρυθμικής γυμνα-

στικής, συμμετείχαν 

σύλλογοι από την 

Ινδία, τη Βουλγαρία, 

την Ισπανία, τη Σου-

ηδία, την Αίγυπτο, 

το Γιβραλτάρ και τη 

Ρωσία. Ξεχώρισε το 

ταλέντο και το υψηλό 

αγωνιστικό επίπεδο 

με τα προγράμματα 

που παρουσίασαν οι 

αθλήτριες.

Αξίζει να σημειωθεί, πως,  αν και ήταν ο πρώτος αγώ-

νας για τις περισσότερες αθλήτριες μετά της διακοπές 

του καλοκαιριού, όλες σχεδόν οι διαγωνιζόμενες, 

έδειξαν πολύ θετικά στοιχειά και έβαλαν υποθήκη για 

νέες διακρίσεις.

Ολοκληρώνοντας ένα απολαυστικό αθλητικό τριήμε-

ρο οι 180 αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής ανανέ-

ωσαν το ραντεβού τους, για μία αντίστοιχη διοργάνω-

ση, το 2018.

Street Handball 
στη Σουρωτή

Δάσκαλος και μαθητής - νίκη και ήττα

ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

7ος διεθνής αγώνας ρυθμικής γυμναστικής

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
Street Handball στη Σουρωτή. Παιδιά, γονείς, 

προπονητές και οι άλλοι συντελεστές της διοργάνωσης 

συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί ένα όμορφο αθλητι-

κό πρωινό.

Το Χάντμπολ αποτελεί ένα σημαντικό άθλημα για τον 

σύλλογο του Ορφέα Σουρωτής, καθώς είναι η μονα-

δική ομάδα του δήμου Θέρμης που έχει τμήματα Χά-

ντμπολ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γ. γραμματέας Γιώρ-

γος Ανδρεάδης και ο Ταμίας Θεοδόσης Μουτσάρας 

της Ένωσης Χάντμπολ Θεσσαλονίκης.
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Στιγμιότυπο από τις βραβεύσεις

Το μονοπάτι που διαβαίνουν οι αθλητές βαρέων αθλημάτων είναι δύσβατο σε 
όλη την πορεία του. Η ένωση του αθλητή με το σωματικό και ψυχικό πόνο 

καθιστά το δάσκαλο συναθλητή, συνοδοιπόρο, αντίπαλο, ψυχαναλυτή, πατέρα και 

αδελφό. Ο προπονητής παραμένει ταπεινός μαθητής σε όλη τη διάρκεια του ταξι-

διού. Διαφορετικά χάνει την υπόστασή του, δεν μπορεί να μεταδώσει τις γνώσεις 

του και να καθοδηγήσει ορθά το μαθητή του.

Δε θα μπορούσες ποτέ να βάλεις ένα μικρό χωνί σε ένα μπουκάλι και μέσα από 

αυτό να προσπαθήσεις να περάσεις πέτρες! Μπορείς όμως να μετατρέψεις τις πέτρες 

σε ψιλή άμμο έτσι ώστε να περάσει από το χωνί και να γεμίσει σιγά σιγά η αποθήκη 

του μπουκαλιού. Όταν λοιπόν καταφέρεις να βρεις τον τρόπο να περάσεις το τούνελ 

και να διοχετεύσεις γνώση, τότε αρχίζεις να κατακτάς τον τίτλο του δασκάλου.

Μέσα από την ταπεινότητα και την αυτογνωσία οφείλεις να μάθεις να μην υποτιμάς 

τίποτα και κανέναν. Αυτό είναι το σημείο μηδέν, που στιγματίζει το Δάσκαλο και 

καθορίζει την εξέλιξη του μαθητή.

Η αμφισβήτηση και ο πόνος, ψυχικός και σωματικός, οδηγούν στην αυτογνωσία. 

Εξαντλείς τα όριά σου μέχρι να μάθεις τις αντοχές σου. Αρχίζεις να νιώθεις ότι αυτά 

που πίστευες για τον εαυτό σου σε μια στιγμή καταρρέουν, καθώς υπάρχει κάτι 

καλύτερο από εσένα, είτε αυτό είναι ο αντίπαλος, είτε ο χρόνος που παλεύεις, ο 

κόσμος, είτε ο ίδιος σου ο εαυτός που είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλός, φίλος και 

εχθρός σου.

Είναι μαγικά αθλήματα η πυγμαχία και το kick boxing. Μετά από ατελείωτες ώρες 

εξαντλητικής προπόνησης αγωνίζεσαι για τρία τρίλεπτα. Μέσα σε αυτά τα λεπτά ενώ 

δέχεσαι πολλαπλά χτυπήματα πρέπει να  ανταποδώσεις δυνατά και αποτελεσματι-

κά,  ώστε να κερδίσεις τον αντίπαλό σου και να ξεπεράσεις τον εαυτό σου.

Εδώ ακριβώς πρέπει να επισημάνω ότι από τη στιγμή που θα ανέβεις στο ρινγκ 

είσαι μόνος σου. Ο αθλητής πρέπει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις με δικές του 

πρωτοβουλίες και τελικά να δώσει ο ίδιος τη λύση έχοντας υπ όψιν τις οδηγίες του 

προπονητή, στη γωνία του.

Τη νίκη την απολαμβάνεις, τη μοιράζεσαι με όλους αυτούς που σε βοήθησαν. Ταυ-

τόχρονα σε κατακλύζει η ικανοποίηση για όλους αυτούς που σε αμφισβήτησαν 

Την ήττα τη δέχεσαι με διαφορετικά συναισθήματα. Σέβεσαι τον αντίπαλο, διακρίνεις 

τα λάθη σου, βιώνεις τον σωματικό και ψυχικό πόνο, παίρνεις ένα ακόμα μάθημα 

για το παιχνίδι της ζωής έως ότου προετοιμαστείς και ξαναμπείς στο ρινγκ. Να μην 

εγκαταλείψεις, να αγωνιστείς ξανά,  αλλιώς δεν είσαι μαχητής.   

Νίκη και Ήττα έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, η μία δεν έχει αξία δίχως 

την άλλη. Πώς να αισθανθείς την  απόλαυση  του μεγαλείου της νίκης εάν δεν έχεις 

γευτεί την πληθώρα των  έντονων  συναισθημάτων της ήττας;  Η ανύψωση και η 

ισοπέδωση του εσωτερικού και εξωτερικού σου εαυτού είναι αυτή η νίκη και η ήττα 

που θα βιώσει καθένας αθλητής.

Νίκος Κονδυλάκης 

Δάσκαλος δυναμικών αθλημάτων



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Οικογενειακά κειμήλια και 
αντικείμενα τα οποία συγκε-

ντρώθηκαν με μεράκι και αγάπη 
περιλαμβάνει η ανακαινισμένη 
λαογραφική έκθεση Ταγαράδων 
που εγκαινιάστηκε. 
Η έκθεση λειτουργεί στον ανα-
καινισμένο χώρο του δημοτικού 
καταστήματος επί της οδού Κύ-
πρου. Περιλαμβάνει αντικείμενα 
που προσπαθούν να διαδώσουν 
και να διατηρήσουν ζωντανή την 
παράδοση, την ιστορία και τον 
πολιτισμό των Ταγαράδων.
Τους παρευρισκόμενους, στα 
εγκαίνια, καλωσόρισε η υπεύ-
θυνη του Κέντρου Πολιτισμού 
Ταγαράδων Όλγα Ευταξία η 
οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εξελικτική πορεία αυτής 
της προσπάθειας. Η έκθεση ξεκίνησε το 2012 και φέτος αναβαθ-
μίστηκε και εμπλουτίστηκε με νέο υλικό.
Η κ. Ευταξία ευχαρίστησε τη Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων για 
την παραχώρηση του δημοτικού κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η 
έκθεση, τους εθελοντές που βοήθησαν στο στήσιμο των εκθεμά-
των και τους κατοίκους του χωριού που διέθεσαν προσωπικά και 
οικογενειακά κειμήλια.
Τελειώνοντας, τόνισε ότι στις «βασικές επιδιώξεις του Κέντρου 
Πολιτισμού Ταγαράδων είναι να αποτελέσει η λαογραφική έκ-

θεση όχι μόνο μια παρακα-
ταθήκη για τη διατήρηση της 
συλλογικής μνήμης του τόπου 
μας, αλλά και  να αξιοποιηθεί 
παιδαγωγικά ως εκπαιδευτικός 
προορισμός για τους μαθη-
τές των σχολείων του δήμου 
μας».
Κατά το σύντομο χαιρετισμό 
του, ο πρόεδρος της Δημοτι-
κής Κοινότητας Δημήτρης Κα-
λαθάς μεταξύ άλλων ανέφερε 
«Στην έκθεση απεικονίζεται, εν 
μέρει, η ιστορία του χωριού, 
το οποίο δημιουργήθηκε μετά 
το 1922 από πρόσφυγες από 
την Δυτική Μικρά Ασία και την 
Ανατολική Θράκη. Περιλαμ-

βάνει φωτογραφικό υλικό των πρώτων ανθρώπων του χωριού, 
τοπίων, εκδηλώσεων, καθώς και φορεσιές εποχής , εργαλεία, 
σκεύη και αντικείμενα από τη ζωή και τη καθημερινότητα των 
ανθρώπων της παλιάς εποχής. Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, πού 
ξυπνά στο επισκέπτη αναμνήσεις και βιώματα μιας άλλης επο-
χής, με στόχο να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν οι 
νεότεροι».
Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, αντιδήμαρχοι, η πρόεδρος της ΔΕΠ-
ΠΑΘ, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολλοί κάτοικοι.

Εκδηλώσεις μνήμης  
για τον Μακεδονικό αγώνα

Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη 
λαογραφική έκθεση Ταγαράδων

Εκδήλωση μνήμης για την επέτειο 
του μακεδονικού αγώνα πραγμα-

τοποιήθηκαν στη Θέρμη και τα Βασι-
λικά την Κυριακή 15 Οκτωβρίου. Ως 
«Μακεδονικός αγώνας» αναφέρεται 
στην ιστορία ο ένοπλος αγώνας, που 
ξεκίνησε το 1904 από εθελοντικά 
ελληνικά σώματα στην τότε Τουρκο-
κρατούμενη Μακεδονία, ενάντια στα 
σχέδια των Βουλγάρων Κομιτατζή-
δων για τη βίαιη προσάρτηση της ελ-
ληνικής Μακεδονίας στη Βουλγαρία. 

ΘΕΡΜΗ
Στη Θέρμη την εκδήλωση μνήμης του 
Μακεδονικού Αγώνα, συνδιοργάνω-
σαν ο δήμος Θέρμης και η Δημοτική 
Κοινότητα Θέρμης και ο σύλλογος 
γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέ-
γας Αλέξανδρος.» 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, 

ψάλθηκε δοξολογία προς τιμήν των 
Μακεδονομάχων και ακολούθησε 
επετειακή ομιλία από τον υποψήφιο 
Δρ. ιστορίας ΑΠΘ -ερευνητή ΕΜΣ 
Αριστοτέλη Σπυριδόπουλο και κατά-
θεση στεφάνων στο ηρώο που βρί-
σκεται στο προαύλιο της εκκλησίας. 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Στον οικισμό τον Βασιλικών ο εορτα-
σμός της επετείου του Μακεδονικού 
Αγώνα περιλάμβανε την τέλεση επί-
σημης δοξολογία στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου Βασιλικών.
Ακολούθησε η εκφώνηση του πανη-
γυρικού της ημέρας από την καθηγή-
τρια του Γυμνασίου Βασιλικών Εριφύ-
λη Κασελίδου, επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο 
των Μακεδονομάχων από εκπροσώ-
πους μαζικών φορέων. 

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των ηρώων στη Θέρμη

Η λαογραφική έκθεση

Mε την τέλεση επίσημων δοξολο-
γιών σε όλους τους ιερούς να-

ούς, την κατάθεση στεφάνων στα μνη-

μεία των ηρώων και τις παρελάσεις της 

μαθητιώσας νεολαίας, των εθνικοτοπι-

κών και αθλητικών συλλόγων και των 

προσκόπων, τιμήθηκε σ όλους τους 

οικισμούς του δήμου Θέρμης η διπλή 

γιορτή της εθνική επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου 1940 και της Αγίας Σκέπης. 

Τιμήθηκε η 
εθνική επέτειος 
του ΟΧΙ 
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Το παραδοσιακό τοπικό προϊόν, το κάστα-
νο, ήταν η αφορμή για την διοργάνωση 

της γιορτής που διοργανώθηκε στο Λιβάδι. 

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου ο ορεινός οικι-

σμός κατακλύστηκε από χιλιάδες επισκέπτες 

που συμμετείχαν και παρακολούθησαν τις 

εκδηλώσεις της «Γιορτής κάστανου 2017». 

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο σύλλογος 

Λειβαδιωτών σε συνεργασία με το δήμο Θέρ-

μης, την Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου και τους 

εθελοντές πολιτικής προστασίας Θέρμης.

Η ηλιόλουστη μέρα έδωσε την ευκαιρία σε 

εκατοντάδες επισκέπτες να περπατήσουν στο 

δάσος, να μαζέψουν κάστανα και να συμμε-

τέχουν στην καθιερωμένη πεζοπορία στην 

κορυφή του «Καλογερικού». Παράλληλα οι επισκέπτες πε-

ριηγήθηκαν στα σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού του 

Λιβαδίου και ανακάλυψαν τα μοναδικά αξιοθέατα και την 

ιστορία του.

Στο πλαίσιο της γιορτής ο σύλλογος Λειβαδιωτών προσέ-

φερε στους επισκέπτες ψημένα κάστανα, άφθονο κρασί, και 

τοπικά εδέσματα. Στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης η Πα-

ραδοσιακή - Λαϊκή ορχήστρα του Βασιλείου Τζιαρού.  

διασκέδασε το πλήθος των επισκεπτών με παραδοσιακούς 

χορούς και τραγούδια έως αργά το απόγευμα.   

Στο χορευτικό μέρος της εκδήλωσης συμμετείχαν: το χορευ-

τικό τμήμα του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Κορδελιού, ο 

σύλλογος Μικρασιατών –Σμυρναίων Ελευθερίου Κορδε-

λιού «Αγία Φωτεινή», το χορευτικό τμήμα του ιερού ναού 

Αγίας Παρασκευής Μενεμένης, ο χορευτικός πολιτιστικός 

σύλλογος Σταυρούπολης «Διόνυσος», ο πολιτιστικός σύλ-

λογος Συκιάς Χαλκιδικής «Τα Συκιωτάκια», ο πολιτιστικός 

σύλλογος Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής «Ο Παρθενών» και 

η χορωδία του πολιτιστικού συλλόγου Ν. 

Μαρμαρά Χαλκιδικής «Ο Παρθενών».

Τη γιορτή του κάστανου τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος, οι Βουλευτές Γιώργος Λα-

ζαρίδης και Σάββας Αναστασιάδης, αντιδή-

μαρχοι, η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της 

ΔΕΠΠΑΘ, εκπρόσωποι των αστυνομικών 

αρχών, καθώς και πλήθος κόσμου από πολ-

λές περιοχές.

Ικανοποιημένος από τη συμμετοχή του κό-

σμου, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλ-

λόγου Λιβαδιωτών Δημήτρης Γουδήρας, 

μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Στόχος μας είναι η 

προβολή και η γνωριμία της μακραίωνης ιστο-

ρίας και της πολιτισμικής παράδοσης του Λειβαδίου, των 

τοπικών προϊόντων, η καλλιέργεια της ευαισθησίας προς το 

σπάνιας ομορφιάς φυσικό περιβάλλον του τόπου μας και 

ιδιαίτερα της καστανιάς, καθώς και η γνωριμία του δομημέ-

νου χώρου και των αξιοθέατων του οικισμού. Βασικός στό-

χος της μεγάλης αυτής γιορτής εξάλλου, είναι η δημιουργία 

κινήτρων προς τους νέους αγρότες για την καλλιέργεια και 

εκμετάλλευση της καστανιάς που ευδοκιμεί στον τόπο».

Πλήθος κόσμου στη γιορτή κάστανου

22α ΔΗΜΗΤΡΙΑ 
«Θερμαϊδες»: Μια 
νέα χορωδία  
στο δήμο Θέρμης Παραδοσιακά  χορευτικά σύνολα  και πολιτιστικές εκδη-

λώσεις περιλάμβαναν τα  «21α Δημήτρια», που διορ-
γάνωσε η  Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου προς τιμήν του 
πολιούχου του οικισμού Αγίου Δημητρίου. Οι εκδηλώσεις 
που συνδυάζουν τον πολιτισμό και τη θρησκευτική παρά-
δοση, πραγματοποιήθηκαν από τις 25 έως 28 Οκτωβρίου. 
Οι εκδηλώσεις άνοιξαν την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου με την 
τέλεση στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου του μέγα πανηγυ-
ρικού εσπερινού και της περιφοράς της ιερής εικόνας του 
Αγίου Δημητρίου. 
Την επομένη τελέστηκαν όρθρος και πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία και ο ιερός παρακλητικός κανών, ενώ στο προαύ-
λιο του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου πραγματοποιήθηκε το 
παραδοσιακό μοίρασμα ψαριών, κρασιού και άρτου.
Το απόγευμα της 
ίδιας μέρας πραγ-
ματοποιήθηκε στο 
προαύλιο του Δη-
μοτικού Σχολείου 
Πλαγιαρίου πολι-
τιστική εκδήλωση 
παρουσίασης παρα-
δοσιακών χορών. 
Συμμετείχαν ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος 

«Αγίας Παρασκευής», ο Χορευτικός  Όμιλος  Τριλόφου 
«Ζουμπάτ», το  χορευτικό τμήμα του Κέντρου Πολιτισμού 
Καρδίας «Ευμένης» και το  χορευτικό τμήμα του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Τριλόφου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε 
με παραδοσιακό πανηγύρι με ζωντανή έντεχνη και λαϊκή 
μουσική. 
Την Τρίτη ημέρα των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε το 
1ο τουρνουά ποδοσφαίρου της ακαδημίας του ΑΤΡΟΜΗ-
ΤΟΥ Πλαγιαρίου.
Το πρόγραμμα του εορτασμού ολοκληρώθηκε το Σάββατο 
28 Οκτωβρίου με την τέλεση στον ιερό ναό Αγίου Δημη-
τρίου πανηγυρικής θεία λειτουργίας, τη δοξολογία για την 
εθνική επέτειο, την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των 
ηρώων και την μαθητική παρέλαση.

Μία νέα χορωδία με το όνομα «Θερμαϊδες» κάνει 
τα πρώτα της μουσικά βήματα στην Ανατολική 

Θεσσαλονίκη κάτω από την αιγίδα της Δημοτικής  Επι-
χείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού 
Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ) 
Μαέστρος και υπεύθυνη του νέου αυτού σχήματος 
η  Ελευθερία Μεταξά, κάτοχος  μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών στη διεύθυνση χορωδίας και μαέστρος  6 
χορωδιών στο δήμο Θέρμης. 
Καλούνται να συμμετάσχουν νέοι με αγάπη στο χο-
ρωδιακό τραγούδι και με κάποια εμπειρία φωνητικού 
συνόλου. Οι γνώσεις φωνητικής και η ανάγνωση παρ-
τιτούρας είναι προαιρετικές. Το ρεπερτόριο της χορω-
δίας είναι ποικίλο ελληνικό και διεθνές. 
Η νέα χορωδία «Θερμαϊδες» στην ανατολική Θεσσα-
λονίκη είναι πλέον γεγονός και για αρχή αριθμεί 20 
μέλη. Παρακαλώ να ενημερώσετε φίλους μουσικούς 
ή με εμπειρία στο χορωδιακό τραγούδι ώστε να αυξή-
σουμε τη δυναμική της χορωδίας μας. 
Πρόβες 18.15 με 19.45 κάθε Τετάρτη στο πολιτιστικό 
της Θέρμης Καραολή και Δημητρίου με Καπετάν Χάψα 
γωνία. (Tηλ γραμματείας 2310463423). Στις πρόβες 
θα γίνονται και ακροάσεις

ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

Ο δήμαρχο Θ. Παπαδόπουλος και ο πρόεδρο του συλλόγου Λιβαδιωτών Δ. Γουδήρας 



«Παιχνιδοχορέματα» από το «Μέγα Αλέξανδρο» Τα «Ξαστεράκια» στο Νόησις

Αγιασμός στον  
«Άγιο Γεώργιο» Τριαδίου

Νέα διοίκηση 

Στα παιδιά ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση 
«Παιχνιδοχορέματα» που πραγματοποίησε ο 

σύλλογος γηγενών Μακεδόνων Θέρμης ο «Μέ-

γας Αλέξανδρος» στην πλατεία Παραμάνα της 

Θέρμης. Ήταν μία εκδήλωση που συνδύαζε το 

παιχνίδι και τον χορό. Μία γιορτή παιχνιδιού, δη-

μιουργίας και διασκέδασης, που πραγματοποιή-

θηκε από το τμήμα Νέων του συλλόγου.

Οι ομάδες δραστηριοτήτων που αναπτυχτήκαν 

περιλάμβαναν: ζωγραφική (όπου τα παιδιά χρω-

μάτιζαν εικόνες με παραδοσιακές φορεσιές), face 

painting, γωνιά παραμυθιού (όπου η χορεύτρια 

και μέλος του Δ.Σ. Παυλίδου Άννι 

διάβαζε παραδοσιακά παραμύθια), 

παραδοσιακή γωνιά, παρασκευή 

λουκουμάδων, προϊόντα ζέα, παι-

χνίδι (όπως τσουβαλοδρομίες, ένα 

παραδοσιακό παιχνίδι της Πολωνί-

ας με ξύλα, που απαιτεί συντονισμό 

και συγχρονισμό κινήσεων και παι-

χνίδι βολών),   χορός και γραμμα-

τεία.

Ιδιαίτερα διασκεδαστική στιγμή 

ήταν, όταν κλήθηκαν χορευτές από 

τα τμήματα ενηλίκων, να παίξουν κι 

αυτοί ένα παιχνίδι. 

Η παιδική χορευτική ομάδα της «Ξαστεριάς» συμμετείχε στο 1ο παιδι-

κό φεστιβάλ υγείας, διατροφής και αθλητισμού για γονείς και παιδιά 

που διοργανώθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τε-

χνολογίας «Νόησις».

Το φεστιβάλ περιλάμβανε πλήθος εκδηλώσεων για τα παιδιά (θεα-

τρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, 

ρομποτική, ακροβατικά, 

παιχνίδια στο νερό, baby 

corner, face painting κτλ) 

και για τους γονείς τους 

(διαλέξεις με θέματα όπως 

παιδική παχυσαρκία, δια-

τροφή και άθληση, μητρι-

κός θηλασμός, βρεφικές 

ανάγκες κτλ). 

Με τον καθιερωμένο αγιασμός ξεκίνησε η νέα πολιτιστική 
χρονιά για το Πολιτιστικό σύλλογο «Άγιος Γεώργιος» Τρι-

αδίου. Οι πρόβες των χορευτικών τμημάτων θα πραγματοποιού-

νται και φέτος κάθε Τρίτη και Κυριακή.
Νέα διοίκηση απέκτησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Τριλόφου μετά την τακτική γενική συνέλευση 

των μελών, που  πραγματοποιήθηκε την Κυρια-

κή 1 Οκτωβρίου στον χώρο του συλλόγου και 

τη συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού 

συμβουλίου.

Μετά από τις αρχαιρεσίες το νέο διοικητικό συμ-

βούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου 

αποτελείται από τους:

Χατζηαντωνίου Αργυρώ: πρόεδρος,

Διονυσάτος Βαγγέλης: αντιπρόεδρος,

Αργυροπούλου Άννα: γραμματέας,

Τίκα Αθηνά: ταμίας,

Κούκου Γιώτα: μέλος,

Τάρτη Ολυμπία μέλος,

Πανώρας Γιώργος: μέλος,

και αναπληρωματικά μέλη: 

Καρλάκη Μαρία και Μαυρουδή Σουλτάνα.

Με στόχο την ανάπτυξη πολυεπίπεδης αυτοδιοικητι-
κής συνεργασίας πάνω σε θέματα ιστορίας, πολιτι-

σμού και αθλητισμού μέσω της αναβίωσης του αρχαίου 

θεσμού της αμφικτυονίας, συστήνεται δίκτυο πόλεων με 

την επωνυμία «αμφικτυονία αρχαίων ελληνικών πόλε-

ων» και με διακριτικό τίτλο «αμφικτυονία», στο οποίο 

θα συμμετέχει και ο δήμος Θέρμης. Πρόκειται ουσιαστι-

κά για μία  αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτή-

ρα με έδρα στο δήμο Μαραθώνα, στην οποία σε πρώτη 

φάση θα συμμετέχουν 160 δήμοι -μέλη.

Σκοπός του δικτύου είναι η από κοινού δράση και συνερ-

γασία για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού 

των ελληνικών πόλεων του δικτύου μεταξύ τους, καθώς 

και με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, στις 

οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην αρχαιότητα.

Στους στόχους της αμφικτιονίας συμπεριλαμβάνονται η 

ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής 

και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών 

της εταιρίας για θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού 

και αθλητισμού, η συνεργασία της εταιρίας με διεθνείς 

αυτοδιοικητικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, σε το-

μείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της 

εταιρίας, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας 

σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού μεταξύ των με-

λών της εταιρίας, η ανάδειξη, προβολή και προώθηση 

καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της εταιρίας, σε 

θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τον 

τουρισμό και τον αθλητισμό και τέλος, η ενίσχυση της 

συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών 

κοινωνιών των μελών της Εταιρίας στα πλαίσια της πολι-

τιστικής συνεργασίας τους. Ο ρόλος της αμφικτυονίας θα 

είναι συντονιστικός στην κατεύθυνση επιτυχούς υλοποίη-

σης του σημαντικού έργου υ που αναλαμβάνει.

Στην «αμφυκτιονία των αρχαίων 
ελληνικών πόλεων»

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 5
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παραχώ-

ρηση οικοπέδου κατά χρήση στην εταιρεία 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» για την κατα-

σκευή του 2ου Δημοτικού σχολείου Πλαγια-

ρίου. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. 

κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριαντα-

φυλλίδου, Βλαχομητρος και Μοσχόπουλος, 

ενώ ο Δ.Σ. κ. Πράτανος απείχε από τη συζή-

τηση του θέματος.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση οχή-

ματος κατά πλήρη κυριότητα φορτηγού από 

το δήμο Θέρμης στη ΔΕΠΠΑΘ. 

- Ενέκρινε ομόφωνα τον εξώδικο συμβιβα-

σμό καθορισμού τιμής μονάδος μετατροπής 

εισφοράς γης σε χρήμα και καθορισμός της 

τιμής αυτής.

- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταφορά υπο-

χρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση 

Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών στο δήμο 

Θέρμης. 

- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή δικηγόρου 

για χειρισμό υπόθεσης του δήμου (Α.Ο.Ε. 

585/2017). 

- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή δικηγόρου 

για χειρισμό υπόθεσης του δήμου (Α.Ο.Ε. 

586/2017).

- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα οριστι-

κής παραλαβής εργασιών

- Αναμόρφωσέ ομόφωνα τον προϋπολογι-

σμό  οικ. έτους 2017. 

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ένταξη του 

δήμου στο δίκτυο «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελ-

ληνικών Πόλεων» και τη δέσμευση της σχε-

τικής πίστωσης. Με την απόφαση μειοψήφη-

σαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας 

και Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι τοποθετήθη-

καν με λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγησης των 

εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας 

του δήμου και τη δέσμευση της σχετικής πί-

στωσης.

- Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγη-

ση του ΝΠΔΔ «Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοι-

ας, Φροντίδας και Προσχολικής αγωγής δή-

μου Θέρμης» και τη δέσμευση της σχετικής 

πίστωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης 

στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (2014-

2020) στο μέτρο 4: επενδύσεις σε υλικά 

στοιχεία του ενεργητικού, στο υπομέτρο 3: 

«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 

συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγ-

χρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας 

και της δασοκομίας» , δράση 4: «Βελτίωση 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφι-

κές εκμεταλλεύσεις” η οποία συγχρηματο-

δοτείται από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο 

αγροτικής ανάπτυξης για το έργο «Αγροτική 

οδοποιία γηπέδου Επανομής έως είσοδο 

σχολείου φύσης Τριλόφου» και έγκριση σύ-

ναψης σχετικής  προγραμματικής σύμβασης 

με τον δήμο Θερμαϊκού» και ορίστηκαν στην 

επιτροπή παρακολούθησης ο αντιδήμαρχος 

κ. Τσολάκης με αναπληρωτή τον Δ.Σ. κ. Σα-

ραφιανό.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή παρα-

δοτέων του 4ου σταδίου στο πλαίσιο εκπό-

νησης της μελέτης «Μελέτη Β’ Αναδασμού 

Αγροκτήματος Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλι-

κών του δήμου Θέρμης και Μ.Π.Ε. έργων 

αναδασμού»

- Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάστα-

ση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλο-

ντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θέρμης 

(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) από την Μαρία Δημητρίου.

- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταφορά υποχρε-

ώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δη-

μοτικής Επιχείρησης Βασιλικών.

- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρε-

ξουσίου δικηγόρου του δήμου (622/2017 

ΑΟΕ).

- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρε-

ξουσίου δικηγόρου του δήμου (623/2017 

ΑΟΕ).

- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή και επι-

στροφή αχρεωστήτως  εισπραχθέντων πο-

σών.

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

- Ενέκρινε ομόφωνα την ανάληψη υποχρέω-

σης (δέσμευση πίστωσης) για τις εορταστικές 

εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.

- Αναμόρφωσέ ομόφωνα τον προϋπολογι-

σμό οικ. έτους 2017.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών δή-

μου Θέρμης σε εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

- Τροποποίησέ ομόφωνα την υπ αριθ. 

345/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης Προ-

γραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «2ο 

Γυμνάσιο Θέρμης (ΠΡΟΚΑΤ 12/Θέσιο)»

- Ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη προσω-

πικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κα-

τεπειγουσών εποχιακών αναγκών της υπη-

ρεσίας Καθαριότητας για χρονικό διάστημα 

δύο μηνών.

- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταφορά υποχρέ-

ωσης προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημο-

τικής Επιχείρησης Βασιλικών. 

- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παρα-

λαβής υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 3, 17, 20 και 24 Οκτωβρίου συζήτησε και έλαβε τις εξής 
αποφάσεις:

Νέα Τοπική Σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου

Ορκίστηκε από το δήμαρχο Θέρμης 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο, η νέα 

τοπική σύμβουλος της Δημοτικής Κοι-

νότητας Νέου Ρυσίου, Ευδοκία Παπα-

χρηστίδου. Η αλλαγή αυτή στη σύνθεση 

του τοπικού συμβουλίου στο Νέο Ρύσιο 

προέκυψε μετά την αποδοχή της παραί-

τησης της Ειρήνης Φράσκου. 

Η τελετή της ορκωμοσίας πραγματο-

ποιήθηκε στο γραφείο του δημάρχου, 

παρουσία του Προέδρου της Τοπικής 

Κοινότητας Χρήστου Θωμάρεϊ .Αμέσως 

μετά το τέλος της ορκωμοσίας ο δήμαρ-

χος Θέρμης ευχήθηκε καλή επιτυχία και 

καλή δύναμη στη νέα τοπική σύμβουλο, 

εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το 

καλό κλίμα συνεργασίας που υπάρχει 

στη δημοτική κοινότητα θα συνεχιστεί 

για το καλό και την προκοπή του Νέου 

Ρυσίου αλλά και όλου του δήμου Θέρ-

μης. Από αριστερά: ο κ. Θωμάρεϊς, ο κ. Παπαδόπουλος και η κ. Παπαχρηστίδου
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Για ακόμη μια φορά από το συγκεκριμένο αυτό βήμα 
των δημοτικών παρατάξεων θα αναφερθούμε στον 

τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον θεσμό της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Πρόσφατα με μια πρωτοβουλία του Υπουργείου έγινε 
μία νέα κατηγοριοποίηση των 325 δήμων της χώρας. 
Διαχωρίστηκαν 85 δήμοι της χώρας οι οποίο χαρακτη-
ρίστηκαν ως προβληματικοί και νησιωτικοί και απο-
δόθηκε σε αυτούς μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση 
της τάξεως των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη 
φάση, αυτό ακούγεται καλό. Ειδικά εάν τα χρήματα 
αυτά για τη στήριξη των συγκεκριμένων δήμων προέρ-
χονταν από κάποια νέα χρηματοδότηση του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών. Δυστυχώς όμως δε συνέβη κάτι τέτοιο.
Ο Υπουργός Εσωτερικών αφού κοινοποίησε στην ΚΕΔΕ 
την πρόθεσή του χωρίς καν να συζητήσει τα κριτήρια 
με τα οποία θα χαρακτηρίζονταν ορεινοί – νησιωτικοί 
ή μειονεκτικοί κατασκεύασε μία λίστα 85 δήμων και 
ως «καλός πατέρας» πέρασε τους δημάρχους από τον 
«πάγκο» και τους μοίρασε 20 εκατομμύρια. Δίχως συ-
ζήτηση με την ΚΕΔΕ, διαφανείς κανόνες και αντικειμενι-
κά κριτήρια ούτε ως προς την επιλογή των δήμων, ούτε 
για το ύψος της ενίσχυσης του καθενός, μοιράστηκαν 
χρήματα τα οποία μάλιστα απλά αφαιρέθηκαν από τους 
υπόλοιπους ώστε να δημιουργηθεί μεταξύ των δήμων 
ένα κλίμα διχόνοιας και δυσπιστίας. 
Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, πρέπει να 
αναφέρουμε ότι στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα θεσμικά του όργα-
να (ΚΕΔΕ) πάντοτε υπήρχε η πολιτική θέση ότι κάποιοι 
δήμοι που λόγω ειδικών συνθηκών (νησιωτικότητα –
ορεινότητα) χαρακτηρίζονται μειονεκτικοί χρειάζονται 
μεγαλύτερη βοήθεια. Αυτή μάλιστα η θέση απεικονίζε-
ται ως ένα βαθμό και στην κατανομή των ΚΑΠ, αφού, 
εκτός των βασικών κριτηρίων πληθυσμού και ελαχί-
στου κόστους λειτουργίας, υπολογίζονται και άλλες 
παράμετροι όπως η έκταση, ο αριθμός των Τοπικών και 
Δημοτικών Διαμερισμάτων, η ορεινότητα και η νησιω-
τικότητα, καθώς και η διοικητική υποστήριξη που πα-
ρέχεται από κάποιους δήμους σε άλλους. Αυτή όμως η 
ενίσχυση θα έπρεπε να γίνει αφενός με συμμετοχή των 
οργάνων της αυτοδιοίκησης, αφετέρου δίχως να αφαι-
ρούνται αυθαίρετα πόροι από άλλους ΟΤΑ. Μοιάζει 
όμως ότι μέσα σε αυτή τη πρωτοφανή κρίση, ο αρμόδι-
ος Υπουργός λειτουργεί ως άλλος «Μαυρογιαλούρος» 
και προτιμά να μειώσει την τακτική επιχορήγηση των 
υπολοίπων δήμων, μερικοί εκ των οποίων δυσκολεύ-
ονται πλέον να καταρτίσουν ισοσκελισμένους προϋπο-
λογισμούς, αντί να αξιοποιήσει την πρόταση της ΚΕΔΕ, 
και να προχωρήσει στην αξιοποίηση των πόρων που 
έχουν παρακρατηθεί από τους ΚΑΠ. Τα χρήματα έτσι 
και αλλιώς βρίσκονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων και από το σύνολο των 90 περίπου εκατομμυ-
ρίων έχουν αξιοποιηθεί μόνο 3! 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΕΔΕ
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είναι λογικό να παρεμβαί-
νει υπέρ των αδυνάτων δήμων. Ωστόσο, αυτές οι πα-
ρεμβάσεις με τον τρόπο που γίνονται είναι αντιδεοντο-
λογικές και τελικά λογικοφανείς. Και πριν όλες αυτές 
οι παρεμβάσεις της κεντρικής διοίκησης πάρουν μόνιμο 
χαρακτήρα η Αυτοδιοίκηση εν όψει και του Τακτικού 
Συνεδρίου της ΚΕΔΕ τον Δεκέμβριο οφείλει να προβλη-
ματιστεί, να συζητήσει και να αποφασίσει προχωρώντας 
σε άρση των αδικιών του υφισταμένου κανονισμού κα-
τανομής των ΚΑΠ, ενισχύοντας και άλλες παραμέτρους 
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι δήμοι που 
έχουν προβλήματα. Πιθανόν κάποιος να αναρωτηθεί αν 
τώρα, που οι μειώσεις στους πόρους της αυτοδιοίκησης 
άγγιξαν το 65% και η κυβέρνηση έχει με αλλεπάλληλα 
νομοθετήματα, επί της ουσίας καταργήσει το αυτοδιοί-
κητο των δήμων φορτώνοντάς τους αρμοδιότητες δί-
χως πόρους, θα πρέπει η Αυτοδιοίκηση να αρχίσει μια 
ομφαλοσκόπηση και εσωστρέφεια ασχολούμενη με τη 
διαχείριση της μιζέριας της; 

Η απάντηση σε αυτή την ρητορική ερώτηση είναι κα-
ταφατική. Η αυτοδιοίκηση μέσω των θεσμικών της 
οργάνων δίχως να εγκαταλείψει τις μεγάλες και σημα-
ντικές διεκδικήσεις της θα πρέπει να ασχοληθεί και με 
την άρση των όποιων αδικιών έχουν διαπιστωθεί στο 
εσωτερικό της πεδίο και δημιουργούν καθημερινές τρι-
βές και γκρίνια. Γιατί είναι λογικό όταν καθημερινά οι 

αιρετοί και τα στελέχη των Δή-
μων αναλώνονται με την μίζερη 
διαχείριση της οικονομικής τους 
επιβίωσης έχοντας στο μυαλό 
τους την ιδέα ότι αδικούνται δεν μπορούν να  ασχολη-
θούν με άλλα ίσως σημαντικότερα ζητήματα. 
Το πρώτο που πρέπει να γίνει κατανοητό σε κάθε επί-
πεδο και που αποτελεί πολιτική εκτίμηση, είναι ότι η 
ισχύουσα κατηγοριοποίηση που διαχωρίζει μόνο τους 
προβληματικούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους από 
τους υπόλοιπους δεν ισχύει. Δεν είναι όλοι οι υπόλοι-
ποι δήμοι ίδιοι μεταξύ τους. Και από τη στιγμή που δεν 
είναι ίδιοι δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Είναι για παρά-
δειγμα άλλη κατηγορία οι καθαρά αστικοί δήμοι των 
μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και είναι άλλη κατηγορία οι πε-
ριφερειακοί δήμοι. 
Οι αστικοί δήμοι δεν έχουν υπηρεσίες ύδρευσης και 
αποχέτευσης αφού εξυπηρετούνται από τις μεγάλες 
εταιρείες της χώρας (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) και δεν έχουν 
υπηρεσίες άρδευσης. Έχουν μικρή έκταση, μεγάλες οι-
κιστικές πυκνότητες και ευκολότερα διαχειρίσιμες. Δεν 
ασχολούνται με συντήρηση αγροτικών δρόμων, δεν 
έχουν διεσπαρμένους οικισμούς και άρα δεν υπάρχει 
η συνακόλουθη διασπορά των παρεχομένων υπηρεσι-
ών σε τομείς όπως η διοίκηση, ο αθλητισμός, ο πολιτι-
σμός, η πρόνοια ή ακόμη και τα νεκροταφεία. Ο δήμος 
Θέρμης για παράδειγμα στους δεκαεπτά διάσπαρτους 
οικισμούς του έχει να διαχειριστεί 17 νεκροταφεία (από 
το Λιβάδι ως τη Θέρμη και το Πλαγιάρι), 16 ανοικτά 
γήπεδα ποδοσφαίρου, 3 μεγάλα κλειστά γήπεδα και 7 
προπονητήρια και κλειστές αίθουσες γυμναστικής και 
13 χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αφού απο-
δεχθούμε πολιτικά αυτή την διαφοροποίηση, ένας τρό-
πος υπάρχει για να αντιμετωπιστούν ισότιμα οι δήμοι. 
Να εκφραστεί η διαφοροποίηση και στην κατανομή των 
κεντρικών πόρων με τους οποίους χρηματοδοτεί η κυ-
βέρνηση τους ΟΤΑ. Πρώτα, πρέπει να μειωθεί δραστικά 
το κριτήριο του ελάχιστου κόστους λειτουργίας – πλη-
θυσμού που σήμερα διαμορφώνει πάνω από το 90% 
της κατανομής και να δοθεί βάρος σε άλλα κριτήρια 
όπως η έκταση, ο αριθμός των δημοτικών και τοπικών 
κοινοτήτων, ο αριθμός των οικισμών, το κριτήριο της 
διοικητικής υποστήριξης ενώ προφανώς θα πρέπει να 
διατηρηθεί το κριτήριο της ορεινότητας και τη νησιωτι-
κότητας. Επίσης, πρέπει να γίνει άμεση κατάργηση του 
ανώτατου ορίου μείωσης των ΚΑΠ που είχε προσδιορι-
στεί μετά τον Καλλικράτη στο 7.5% και οδήγησε στην 
άνιση κατανομή των πόρων μεταξύ των νέων δήμων.  
Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει με απόφαση-πρόταση της 
ΚΕΔΕ όπως προβλέπει ο νόμος, συνολικά και όχι με 
αποσπασματικές παρεμβάσεις του εκάστοτε Υπουρ-
γού  Εσωτερικών. Το συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι μπροστά 
μας… ίδωμεν. 

Και όμως δεν είμαστε ίδιοι…..
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

> Δίχως συζήτηση με την 
ΚΕΔΕ, διαφανείς κανόνες 
και αντικειμενικά κριτήρια 
ούτε ως προς την επιλογή 
των δήμων, ούτε για το 
ύψος της ενίσχυσης του 
καθενός, μοιράστηκαν 
χρήματα τα οποία μάλιστα 
απλά αφαιρέθηκαν από 
τους υπόλοιπους ώστε να 
δημιουργηθεί μεταξύ των 
δήμων ένα κλίμα διχόνοιας 
και δυσπιστίας. 

> Η αλλαγή θα πρέπει να 
γίνει με απόφαση-πρόταση 
της ΚΕΔΕ όπως προβλέπει 
ο νόμος, συνολικά και 
όχι με αποσπασματικές 
παρεμβάσεις του εκάστοτε 
Υπουργού  Εσωτερικών.
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Η ιστορία το θέλησε ο μήνας Οκτώβριος να 
συνδέεται με σημαντικές στιγμές του νεότε-

ρου ελληνισμού.

Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Ελλάδα αναγκά-

στηκε να μπει στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο, απαντώ-

ντας μ’ ένα βροντερό ΟΧΙ στις ιταμές απαιτήσεις 

της φασιστικής Ιταλίας.

Στις 12 Οκτωβρίου του 1944, μετά από 3,5 χρόνια 

κατοχής απελευθερώθηκε από τη γερμανική μπό-

τα η πρωτεύουσα της χώρας, η Αθήνα.

Και στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους απελευ-

θερωνόταν η πρωτεύουσα της Μακεδονίας και 

δεύτερη σημαντικότερη πόλη της χώρας, η Θεσ-

σαλονίκη.

Παρά την τεράστια σημασία τους, αυτά τα δύο τε-

λευταία γεγονότα, καταβλήθηκε προσπάθεια από 

το μετεμφυλιακό καθεστώς να υποβαθμιστούν 

και, αν ήταν δυνατό, να περάσουν στη λήθη. Επί 

70 συναπτά έτη οι επέτειοι της απελευθέρωσης 

πέρασαν σε δεύτερη μοίρα και μόνο κάποιες πε-

ριστασιακές εκδηλώσεις των τοπικών Δήμων έμει-

ναν να τις θυμίζουν. Η Ελλάδα, άλλωστε, είναι 

ίσως η μοναδική χώρα  που καθιέρωσε ως εθνική 

επέτειο την ημερομηνία έναρξης του πολέμου και 

όχι αυτήν της απελευθέρωσης της πρωτεύουσάς 

της, αντίθετα προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

που γιορτάζουν τη λήξη του φονικότερου και κα-

ταστρεπτικότερου πολέμου, που γνώρισε μέχρι 

τώρα η ανθρωπότητα.

Το γεγονός έχει την εξήγησή του. Την εθνική 

αντίσταση στην τριπλή κατοχή (γερμανική, ιταλι-

κή, βουλγαρική) οργάνωσε -κυρίως- το ΕΑΜ με 

τους στρατιωτικούς του βραχίονες, τον ΕΛΑΣ και 

το ΕΛΑΝ, με πυρήνα το ΚΚΕ, που ήταν οι ηττη-

μένοι του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε. 

Οι «νικητές», οι οποίοι πλαισιώθηκαν από τους 

δωσίλογους, τους ταγματασφαλίτες, τους χίτες και 

γενικά όλους τους συνεργάτες των κατακτητών, εί-

χαν κάθε λόγο να θάψουν ή να διαστρεβλώσουν 

τα πραγματικά γεγονότα και το ρόλο του καθενός.

Σήμερα, που η ελληνική κοινωνία έχει απαλλαγεί 

σε μεγάλο βαθμό από τις εμφυλιοπολεμικές επιρ-

ροές, αρχίζουν και τα ιστορικά γεγονότα να απο-

καθίστανται στην πραγματική τους διάσταση.

Δυστυχώς, με το πέρασμα τόσων χρόνων, έφυγαν 

από τη ζωή σχεδόν όλοι όσοι συμμετείχαν και θα 

μπορούσαν μέσα από τις διηγήσεις τους να συνει-

σφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τα διαδρα-

ματισθέντα. Κι έτσι σώθηκαν ελάχιστες μαρτυρίες, 

αρκετές  όμως, για να γνωρίσουν οι νεότερες γε-

νιές ιστορικά γεγονότα από «πρώτο χέρι».

Στα 70 περίπου χρόνια, που μεσολάβησαν από τη 

λήξη του εμφυλίου πολέμου, που καθόρισε και 

τις μεταπολεμικές εξελίξεις, η Ελλάδα πέρασε από 

διάφορες φάσεις (μετεμφυλιακό καθεστώς διώ-

ξεων, στρατιωτική δικτατορία, μαζική εξωτερική 

μετανάστευση, μεταπολίτευση). Από το 1974 και 

μετά η πατρίδα μας  μπήκε σε περίοδο κανονικό-

τητας, η δημοκρατία -παρά τις όποιες ατέλειές της- 

εμπεδώθηκε, η οικονομική ανάπτυξη σε συνθήκες 

μακροχρόνιας ειρήνης οδήγησε σε κατάσταση ευ-

ημερίας το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της 

χώρας.

Και η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, όπως όλη η Ελ-

λάδα, το διάστημα αυτό γνώρισε και καλές και 

δύσκολες στιγμές. Γνώρισε και την ανάπτυξη και 

την παρακμή. Όμως ποτέ σ’ όλη αυτή τη μακρά 

περίοδο δεν ξέχασε τα πέτρινα χρόνια της κατοχής 

και τις μεγαλειώδεις στιγμές της απελευθέρωσης. 

Δεν ξέχασε τον καθοριστικό ρόλο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 

τόσο στην απελευθέρωσή της από το γερμανικό 

ζυγό, όσο και στη διάσωση των βασικών υποδο-

μών της (ηλεκτρική εταιρία, υδραγωγεία, λιμενι-

κές εγκαταστάσεις κ.λ.π.). Αλλά και τα διδάγμα-

τα εκείνης της ηρωικής περιόδου παραμένουν 

όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρα, ιδιαίτερα σ’ αυτές τις 

δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας και ο 

λαός της από το 2009 και μετά.

Με την ωριμότητα και τη σοφία που αποκτήσαμε 

στο μεταξύ και με καταλάγιασμα των παθών που 

δημιουργεί η απόσταση του χρόνου, θεωρούμε 

ότι δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα, στα οποία 

πρέπει να καταλήξουμε:

α) Ότι είναι αναγκαίο να γιορτάζουμε αυτές τις 

επετείους προκειμένου να διατηρήσουμε ζωντανή 

την ιστορική μνήμη, αποδίδοντας τον οφειλόμε-

νο φόρο τιμής σ’ αυτούς που έδωσαν και τη ζωή 

τους ακόμη για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και 

β) Διδασκόμενοι από τα λάθη και τα παθήματά 

μας να μην επιτρέψουμε να οδηγηθεί η χώρα μας 

ξανά σε εμφύλιο σπαραγμό.

Προβλήματα στο δίκτυο 
ύδρευσης στα Βασιλικά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μέρες απελευθέρωσης

Τα τελευταία χρόνια οι διακοπές νερού είναι σύ-
νηθες φαινόμενο για την πραγματικότητα των 

κατοίκων των Βασιλικών. Κάθε βδομάδα διαπιστώ-

νονται περισσότερες από μία βλάβες στο δίκτυο 

υδροδότησης ή στα αντλιοστάσια. Οι βάνες που θα 

μπορούσαν να απομονώσουν τμήματα του επιμέ-

ρους  δικτύου είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι κατε-

στραμμένες. Έτσι σε κάθε διακοπή, το σύνολο του 

οικισμού μένει χωρίς νερό. 

Είναι επιτακτική ανάγκη η αντικατάσταση του υπάρ-

χοντος δικτύου ύδρευσης, το οποίο κατασκευάστη-

κε στην πλειονότητα του τη δεκαετία του ογδόντα. 

Οι σωληνώσεις είναι πολύ παλιές, με πολλές βλά-

βες, και σε μεγάλο ποσοστό από αμίαντο, η επι-

κινδυνότητα του οποίου έχει αποδειχθεί επιστημο-

νικά.  

Η επίσημη δικαιολογία της διοίκησης είναι ότι το 

κόστος είναι απαγορευτικό για μια τέτοια αντικα-

τάσταση. Όμως η διοίκηση του δήμου πρέπει να 

αξιολογεί σωστά τις ανάγκες των πολιτών, και να 

δίνει προτεραιότητα στα ζητήματα που αφορούν 

στην υγεία των πολιτών. Κι αν είχε βάλει σε πρώ-

τη γραμμή τις υποδομές, από το 2010 που είμαστε 

πια ενταγμένοι στο δήμο Θέρμης, θα μπορούσε να 

γίνει αντικατάσταση του δικτύου. Για μας είναι βέ-

βαιο ότι όλες αυτές οι βλάβες, η μερική αντικα-

τάσταση σωληνώσεων, η αποκατάσταση όπου γί-

νεται και όταν γίνεται, του οδοστρώματος, κοστίζει 

πολλά περισσότερα σε υλικά και εργατοώρες!  

Η καλή ποιότητα πόσιμου νερού είναι δικαίωμα 

όλων των κατοίκων και θα έπρεπε να είναι προ-

τεραιότητα της κάθε διοίκησης! Αναμένουμε να 

δούμε στην επόμενη διετία τα αντανακλαστικά της 

ΔΕΥΑΘ και κατά πόσο έχει τη θέληση να στραφεί 

σε τέτοιου είδους δαπάνες, απαραίτητες για την 

υγεία των κατοίκων! 
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ΣΔΙΤ: Πανάκριβα σχολικά  
κτίρια σε χέρια ιδιωτών
Με αφορμή την επιλογή της διοίκησης του Δήμου, 

αλλά και των άλλων 2 δημοτικών παρατάξεων 
(Παρέμβαση και Μέτωπο Ρήξης) να παραδώσουν την κα-
τασκευή σχολείου με ΣΔΙΤ στο Πλαγιάρι και  ίσως  και 
αλλού δημοσιεύουμε το  παρακάτω άρθρο. Είναι  πρό-
κληση  μετά από 15 χρόνια, το σχολείο με το πιο οξυμένο 
πρόβλημα, αντί να απαιτούμε να χρηματοδοτηθεί από το 
κράτος να παραδίνεται στους ιδιώτες!
Η προηγούμενη κυβέρνηση ξεκίνησε την κατασκευή 24 
σχολείων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, που εγκαινιάζονται αυτή 
την περίοδο από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Τι σημαίνει όμως κατασκευή σχολείων με τη μέθοδο των 
ΣΔΙΤ;
Η κατασκευαστική εταιρεία ανέλαβε εξολοκλήρου την 
κατασκευή και την τεχνική διαχείριση των σχολικών μονά-
δων (φύλαξη τις ώρες που το σχολείο είναι κλειστό, κα-
θαριότητα, τεχνική συντήρηση). Τα κεφάλαια προήλθαν 
από ίδιους πόρους (περίπου 5%) και τα υπόλοιπα από 
δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (με επιτό-
κιο της τάξης του 7,25 - 8%), καθώς και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Jessica» (για την ανάπλαση των πόλεων).
Στη συνέχεια, η κατασκευαστική εταιρεία υπέγραψε σύμ-
βαση με την ανώνυμη εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 
(ΚτΥπ), στην οποία συγχωνεύθηκε (ουσιαστικά καταργή-
θηκε) ο πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Το 
ελληνικό Δημόσιο, μέσω της ΚτΥπ ΑΕ, ουσιαστικά «νοι-
κιάζει» για 25 χρόνια τα κτίρια αυτά, τα οποία στην πο-
ρεία θα μεταβιβαστούν (αν δεν αλλάξει κάτι), κατά πλήρη 
κυριότητα, στο ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνουμε ότι τα 
κτίρια αυτά, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, δεν 
αποτελούν ιδιοκτησία της ΚτΥπ ΑΕ, όπως γινόταν με τα 
κτίρια που κατασκεύαζε ο πρώην ΟΣΚ. Αποτελούν περι-
ουσία της κατασκευαστικής εταιρείας, όπου το Δημόσιο 
πληρώνει νοίκι για τη χρήση τους. Η εταιρεία είναι η απο-
κλειστική υπεύθυνη για όλα τα έργα συντήρησης και αντι-
κατάστασης των εγκαταστάσεων του σχολείου, για όλο το 
διάστημα των 25 χρόνων, όπως προβλέπεται αναλυτικά 
στη σύμβαση με την ΚτΥπ ΑΕ.
Τα έξοδα που βαραίνουν την κατασκευαστική εταιρεία εί-
ναι για την κατασκευή και συντήρηση του σχολείου και 
την αποπληρωμή των τόκων του δανείου από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ φυσικά προσδοκά 
κέρδος από την εκμετάλλευση του ακινήτου, το οποίο 
πρακτικά βαραίνει γενικά τους εργαζόμενους και το λαό, 
μέσω του ενοικίου που πληρώνει το Δημόσιο (π.χ. περί-
που 200.000 ευρώ το χρόνο για το ΕΠΑΛ Κερατσινίου για 

25 χρόνια).

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Η σύμβαση που έχει υπογραφεί για το ΕΠΑΛ Κερατσινίου, 
που κατασκευάστηκε με την παραπάνω μέθοδο της ΣΔΙΤ, 
είναι κυριολεκτικά τερατώδης, χιλιάδων σελίδων και καθο-

ρίζει αναλυτικά μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια που 
αφορά ακόμα και τη λειτουργία του σχολείου. Δηλαδή, 
η ιδιοκτήτρια εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία, έχει λόγο για 
όλα!
Συγκεκριμένα:
Α) Για να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να τοποθετήσει 
ακόμα κι ένα εποπτικό μέσο (π.χ. προβολέα, χάρτη κ.λπ.), 
πρέπει να πάρει άδεια από τον αρμόδιο φροντιστή - εκ-
πρόσωπο της εταιρείας, που είναι παρών τις ώρες λειτουρ-
γίας του σχολείου. Κυριολεκτικά, ούτε καρφί δεν μπορεί 
να μπει, αν δεν δώσει άδεια η εταιρεία, καθώς το κτίριο 
αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο. Ακόμα και η προμή-
θεια εξοπλισμού από τη Σχολική Επιτροπή προς το σχολείο 
προϋποθέτει πρώτα την έγκριση από την ΚτΥΠ ΑΕ και στη 
συνέχεια «εγκατάσταση του εξοπλισμού υπό την επίβλε-
ψη και την συνεργασία εκπροσώπου του Ιδιωτικού Φορέα 
Σύμπραξης», όπως σημειώνεται καθαρά στη σύμβαση. Το 
ίδιο και για οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης χώρων, π.χ. μιας 
αίθουσας.
Β) Η χρήση του σχολείου, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, 
προϋποθέτει έγκριση από την εταιρεία. Για παράδειγμα, αν 
ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου θέλει να κάνει χρήση της 
αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων το Σάββατο, οφείλει να 
πάρει άδεια. Λέει η σύμβαση συγκεκριμένα: «Οποιαδήπο-
τε παρέκκλιση από το ανωτέρω συμβατικά αποτυπωμένο 
πρόγραμμα (έκτακτη χρήση των χώρων εκτός ωραρίου λει-
τουργίας) θα πρέπει, προτού υλοποιηθεί(sic), να κοινοποι-
ηθεί από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας στην ΚτΥπ 
ΑΕ και τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (εταιρεία), έτσι ώστε 
να ρυθμιστούν εγκαίρως και καταλλήλως όποια θέματα δι-
αχείρισης προκύπτουν από την εν λόγω παρέκκλιση» (!). 
Και παρακάτω: «Εγγραφη ενημέρωση (...), η οποία θα ανα-
φέρει τον αριθμό ενηλίκων και μαθητών που θα εισέλθουν 
στους χώρους και θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις (...) 
Απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση παιχνιδιών (ποδή-
λατα, πατίνια, rollers, skateboards κ.ά.), για τις οποίες δεν 
ενδείκνυται ο χώρος της σχολικής μονάδας». Ακόμα και το 
παιχνίδι των μικρών παιδιών το Σάββατο (όπως γίνεται σε 
όλα τα σχολεία), συνιστά παρέκκλιση και φυσικά απαγο-
ρεύεται... διά ροπάλου! Για κάθε επιπλέον χρήση, ο Ιδιω-
τικός Φορέας Σύμπραξης θα πρέπει να δώσει την έγκρισή 
του και να διαπραγματευτεί με την ΚτΥπ ΑΕ την επιπλέον 
χρέωση!
Γ) Το σχολείο φυλάσσεται, εκτός ωρών διδασκαλίας, από 
φύλακα (μόνιμο ή εταιρεία security) και καθαρίζεται από 
εργολαβικό συνεργείο καθαριότητας. Η κατασκευάστρια 
εταιρεία «λειτουργεί σαν μεσολαβητής με την αστυνομία 
σε θέματα ασφάλειας». Προβλέπονται κάμερες και συχνές 
περιπολίες, για να «προλαμβάνεται με ενεργητικά και πα-
θητικά μέτρα η πρόληψη της πρόσβασης από μη εξουσιο-
δοτημένα άτομα». Η εταιρεία «θα λαμβάνει μέτρα για την 
αποφυγή/αποτροπή της αυθαίρετης πρόσβασης στις σχο-

λικές εγκαταστάσεις εκτός ωρών λειτουργίας». Ολοι κατα-
λαβαίνουμε τι θα συμβεί, αν οι μαθητές του ΕΠΑΛ απο-
φασίσουν π.χ. να διαμαρτυρηθούν, επιλέγοντας να κάνουν 
κάποια συμβολική κατάληψη στο σχολείο...
Δ) Σε περίπτωση καταστροφών ή φθορών (η σύμβαση 
περιέχει και τη λέξη «βανδαλισμοί»), «οι φθορές αποκα-
θίστανται άμεσα από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ 
- η εταιρεία) κι ακολουθώντας την συμβατική διαδικασία 
γνωστοποίησης του βανδαλισμού (!), αξιώνεται από τον 
ΙΦΣ και πληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή (ΚτΥπ ΑΕ) 
σχετική ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ» (τα κεφαλαία δεν είναι δικά μας, 
έτσι αποτυπώνεται στη Σύμβαση, για να μην ξεχνιόμαστε 
μάλλον). Δηλαδή, έσπασε ένας μαθητής μια λάμπα... θα 
την αντικαταστήσει η εταιρεία αλλά θα πληρωθεί γι’ αυτήν! 
Επίσης, στη σύμβαση προβλέπεται ρητά ότι οι λογαριασμοί 
των ΔΕΚΟ, το πετρέλαιο κ.λπ. πληρώνονται από τη Σχολι-
κή Επιτροπή.
Ε) Το κτίριο παραδόθηκε «γυμνό» και άδειο από κάθε εξο-
πλισμό.Ακόμα και τα στοιχειώδη έλειπαν. Δεν υπήρχαν 
π.χ. καρέκλες, θρανία, γραφεία καθηγητών, τίποτα. Για να 
λειτουργήσει στοιχειωδώς το ΕΠΑΛ, μαζεύτηκε ό,τι περίσ-
σευε από άλλα σχολεία και ό,τι μπορούσαν να φέρουν οι 
εκπαιδευτικοί από το σπίτι τους! Εργαστήρια προβλέπονται 
τρία (Πληροφορικής, Μηχανολογίας και Ναυτιλιακών). Κι 
αυτά είναι τελείως άδεια. Στα εργαστήρια Μηχανολογίας 
και Ναυτιλιακών, το μόνο που υπάρχει μέσα, εκτός από 
τις καρέκλες, είναι ένας υπολογιστής κι ένας φορητός βι-
ντεοπροβολέας. Και αυτά έχουν ονομαστεί εργαστήρια! Το 
εργαστήριο Πληροφορικής έγινε με χορηγία της Εθνικής 
Τράπεζας, αλλά ο εξοπλισμός δεν είναι συμβατός με την 
ύλη που πρέπει να διδαχθεί. Η εκπαιδευτικός έχει αναγκα-
στεί να φέρει φορητούς υπολογιστές από το σπίτι της! Στην 
υποτιθέμενη αυλή δεν υπάρχει κάποιο όργανο (μπασκέ-
τες ή κάτι άλλο). Το κτίριο είναι υπερσύγχρονο μεν, άδειο 
κέλυφος δε. Είναι πιο πίσω σε εξοπλισμό ακόμα και από 
το πιο παλιό σχολείο του Πειραιά. Η κατασκευάστρια εται-
ρεία λέει ότι αυτές ήταν οι προδιαγραφές που πήρε από 
τον ΟΣΚ. Δηλαδή, η μόνη υποχρέωση της εταιρείας είναι 
η κατασκευή και η συντήρηση του κτιρίου και τίποτε άλλο.
Η μέθοδος κατασκευής ενός σχολείου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ 
δεν αποτελεί αθώα ιστορία. Με το γνωστό επιχείρημα της 
έλλειψης χρημάτων, ανοίγουν σταδιακά το δρόμο της ιδι-
ωτικοποίησης δομών και πλευρών της Εκπαίδευσης, που 
μέχρι τώρα αποτελούσαν κρατική υπόθεση. Αυτά τα σχο-
λεία εγκαινιάζει με τυμπανοκρουσίες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ.
Για το τέλος, σημειώνουμε και το εξής γεγονός: Το ΕΠΑΛ 
Κερατσινίου επιλέχτηκε αρχικά να φιλοξενήσει το απόγευ-
μα (2 μ.μ. - 6 μ.μ.) τα προσφυγόπουλα από το Κέντρο του 
Σχιστού. Η εταιρεία αρνήθηκε, απαιτώντας επιπλέον χρή-
ματα, με το επιχείρημα ότι αλλάζουν οι συμβατικές υπο-
χρεώσεις...

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΪΡΩΣΗ
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Πανελλαδική κινητοποίηση 
ενάντια στους πλειστηριασμούς 
λαϊκής κατοικίας και περιουσίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Μετά από τη λεηλασία των λαϊκών εισοδημάτων, 
την εκτίναξη της ανεργίας και το χτύπημα των 

βασικών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 

κυβέρνηση, Ε.Ε., ΔΝΤ, τράπεζες, funds, κοράκια ετοι-

μάζονται να πέσουν σαν ακρίδες στη λαϊκή περιουσία. 

Μέσα στους επόμενους μήνες σχεδιάζεται να πραγμα-

τοποιηθεί η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου από τα λα-

ϊκά στρώματα στο κεφάλαιο μέσα από τη διαδικασία 

των πλειστηριασμών.

Από τη μια νέα κέρδη, από την άλλη ξε-

σπίτωμα, χάσιμο των κόπων μιας ζωής. Για 

τη χιονοστιβάδα των «κόκκινων δανείων» 

δεν ευθύνονται οι λαϊκές οικογένειες που 

πήραν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, 

ούτε οι αυτοαπασχολούμενοι, μικροεπαγ-

γελματίες, οι αγρότες που δανείστηκαν για 

τη δουλειά τους. Ευθύνονται οι τράπεζες 

με την τοκογλυφική πολιτική τους και τα 

μνημόνια διαρκείας που επιβάλλουν κυ-

βερνήσεις-Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ. για χάρη ντόπιων 

και ξένων συμφερόντων.

Σήμερα δεν υπάρχει καμιά προστασία της 

λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Καμιά 

διάταξη δεν απαγορεύει τον πλειστηρια-

σμό ακόμη και της πρώτης κατοικίας. Ο 

υπουργός Δικαιοσύνης και η συγκυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψεύδονται ασύστολα. 

Με το 3ο μνημόνιο, που μαζί με τη Ν.Δ. 

και τα άλλα μνημονιακά κόμματα, ψήφισε 

το 2015, γίνεται πολύ πιο εύκολη η αρπα-

γή της από τις τράπεζες, το κράτος και τα 

κερδοσκοπικά funds. Με το 4ο μνημόνιο 

εισάγει τους ηλεκτρονικούς πλειστηρια-

σμούς για να ξεπεράσουν, όπως νομίζουν, 

τον “σκόπελο” του κινήματος, να διασφα-

λίσουν τις τράπεζες και να ανοίξουν ένα 

νέο πεδίο κερδοφορίας για τις αγορές. 

Απέναντι σ’ αυτήν τη λαίλαπα, έχει ανα-

πτυχθεί πια σε όλη τη χώρα ένα κίνημα 

αντίστασης και αλληλεγγύης. Παρά την 

κατασυκοφάντηση, τις διώξεις και την κα-

ταστολή που δέχεται, δεν έχει επιτρέψει την αρπαγή λα-

ϊκών σπιτιών και περιουσίας. Όλοι όσοι ζούμε σε αυτήν 

τη χώρα έχουμε δικαίωμα στη στέγη, το νερό, την ενέρ-

γεια, τα κοινωνικά αγαθά. Καλούμε κάθε εργαζόμενο, 

κάθε νεολαίο, κάθε πληττόμενο από την κρίση να στα-

θεί δίπλα στον γείτονά του και να μην επιτρέψει να βγει 

κανένα σπίτι, κανένα μαγαζί, κανένα χωράφι στο σφυ-

ρί. Με τις συλλογικότητες γειτονιάς και τα σωματεία να 

συμμετέχουν στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών, να 

εναντιωθούμε. Να αποτρέψουμε τις εξώσεις, αλλά και 

τις επισκέψεις των κορακιών στα σπίτια. Να διαμαρτυ-

ρηθούμε στα Ειρηνοδικεία, στις τράπεζες, στα μεγάλα 

συμβολαιογραφικά γραφεία.

Κινήσεις γειτονιάς, συντονισμοί συλλογικοτήτων και 

πρωτοβουλίες κατά των πλειστηριασμών από όλη την 

Ελλάδα αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

- Την κατάργηση όλου του νομοθετικού 

πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς πλειστη-

ριασμούς. 

- Τη θεσμοθέτηση πραγματικής προστα-

σίας της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας 

με μέτρα όπως το ακατάσχετο της πρώτης 

κατοικίας και τη διαγραφή χρεών των λα-

ϊκών νοικοκυριών προς τράπεζες, εφορία, 

ταμεία και δήμους. 

- Την κατάργηση των διατάξεων του Κώδι-

κα Πολιτικής Δικονομίας που περιορίζουν 

τα δικαιώματα του οφειλέτη και δίνουν 

προτεραιότητα στις τράπεζες έναντι των ερ-

γαζομένων και των ασφαλιστικών ταμείων. 

-Την άμεση παύση κάθε δίωξης των αγωνι-

στών του κινήματος ενάντια στους πλειστη-

ριασμούς λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. 

ΚΑΝΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 

ΚΡΑΤΟΥΣ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ!

Η ΣΤΕΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! ΔΕΝ ΕΙ-

ΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ!

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙ-

ΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΗ

συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία 

προς τη Βουλή, θα ακολουθήσει πανελ-

λαδική συνέλευση (Νίκης 4, Σύνταγμα, αί-

θουσα ΤΕΕ, 1ος όρ.)

Συντονισμοί Συλλογικοτήτων και Πρωτο-

βουλίες κατά των πλειστηριασμών απ’ όλη 

την Ελλάδα



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 των Βασιλικών
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλι-
κών λειτουργεί το Κέντρο Πολι-

τισμού Βασιλικών, ο Λαογραφικός 
Χορευτικός Σύλλογος Βασιλκών, η 
Θεατρική Ομάδα Βασιλικών, ενώ 
πολλές πολιτιστικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις φιλοξενούνται στις αί-
θουσες των σχολείων.
Το Κέντρο Πολιτισμού Βασιλικών,  
αποτελεί άλλη μια αποκεντρωμένη 
δομη της Δημοτικής Επιχείρησης Πο-
λιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλη-
τισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) η 
οποία συμπληρώνει την πολιτιστική 
εικόνα του δήμου Θέρμης, καθώς, 
αποσκοπεί, να εξασφαλίσει πρό-
σβαση σε όλους τους πολίτες σε ό,τι 
αφορά τον πολιτισμό. 
Ως βασική πολιτιστική δομή των Βα-

σιλικών, το Κέντρο Πολιτισμού συμ-
βάλλει στην πολιτιστική δραστηριό-
τητα της τοπικής κοινωνίας. Η δομή 
σχρησιμοποιεί για τις αναγκές της το 
κτίριο του παλιού Λυκείου, καθώς 
και ένα νοικιασμένο χώρο πίσω από 
το δημοτικό κατάστημα, οι οποίοι 
έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα, έτσι 
ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις 
δραστηριότητες του Κέντρου Πολιτι-
σμού Βασιλκών.
Την πολιτιστική χρονιά που διανύου-
με λειτουργούν τμήματα γυμναστι-
κής, ζωγραφικής (παιδιών και ενηλί-
κων), αγιογραφίας, κοπτικής –ραπτι-
κής, χορού (μπαλέτο και σύγχρονο), 
καθώς και τμήματα του Δημοτικού 
Ωδείου (κιθάρας, πιάνου). 

Ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλι-
κών (ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.) στεγάζεται στο πολιτι-

στικό κέντρο «Φώφη Πατίκα».Ο σύλλογος ιδρύ-

θηκε το 2006 και σήμερα πρόεδρος του είναι ο 

Αριστοτέλης Γεροθανάσης.

Ο σύλλογος, αριθμεί 270 μέλη και διαθέτει τμή-

ματα χορευτικά (Ενηλίκων και Νέων, τα οποία κά-

νουν πρόβες στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

του ΕΠ.ΑΛ., με χοροδιδάσκαλο το Θωμά Ράδη, 

Τμήμα χορών της Μικράς Ασίας, το οποίο κάνει 

πρόβες στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 

ΕΠ.ΑΛ., με χοροδιδάσκαλο το Μιχάλη Μπύρο, 

καθώς και τα Παιδικά Τμήματα (Προπαιδικό, Παι-

δικό, Προεφηβικό και Εφηβικό), τα οποία κάνουν 

πρόβες στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 

Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών (θεατράκι), με χο-

ροδιδάσκαλο την Ευδοκία Μιχούλη.

Διαθέτει, επίσης και χορωδία, η οποία κάνει πρό-

βες στο Κέντρο Πολιτισμού Βασιλικών. Δασκάλα 

της χορωδίας είναι η μαέστρος Ελευθερία Μεταξά.

Ο ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ. στα πλαίσια των δράσεων του 

διοργανώνει σε συνεργασία με τον δήμο Θέρμης 

και τους παραγωγούς των Βασιλικών την «Γιορτή 

κολοκυθιού», τη «Γουρουνοχαρά», το «Γιορτινό 

Χοροστάσι», συμμετέχει στις εκδηλώσεις του καρ-

ναβαλιού, διοργανώνει τον ετήσιο χορό του, ενώ 

τα τμήματα του συμμετέχουν κάθε χρόνο σε πάρα 

πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στα Βασιλικά λειτουργεί η θεατρική ομάδα Βασιλικών, 
η οποία στεγάζεται στο πολιτιστικό κέντρο «Φώφη Πα-

τίκα». Η ομάδα ιδρύθηκε πριν από τριάντα (30) χρόνια, 
τον Απρίλη του 1987, από τον εμψυχωτή θεάτρου -σκη-
νοθέτη Βαγγέλη Οικονόμου, μετά από πρωτοβουλία της 
«Πολιτιστικής Λέσχης Βασιλικών» σε συνεργασία με τη 
Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) 
Θεσσαλονίκης. Έχει δουλέψει, μέχρι και τη φετινή χρονιά, 
τριάντα πέντε (35) θεατρικά κείμενα, εκ των οποίων έχει 
παρουσιάσει, τα τριάντα δύο (32), σε είκοσι έξι (26) πα-
ραγωγές, δώδεκα (12) Ελλήνων και δέκα τεσσάρων (14) 
ξένων θεατρικών συγγραφέων.

Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος

Θεατρική Ομάδα

Το πολιτιστικό κέντρο «Φώφη Πατίκα»


