Αποκαθίστανται οι ζημιές στο Κ. Σχολάρι

Σ

την αποκατάσταση των ζημιών, που σημειώθηκαν από τις κατολισθήσεις μετά τις έντονες βροχοπτώσεις
του Απριλίου 2015, στην περιοχή του Κάτω Σχολαρίου, προχωρά ο δήμος Θέρμης, καθώς έπειτα από
προσπάθειες τριών χρόνων δημοπρατήθηκε την Πέμπτη 3 Μαΐου το μεγάλο έργο της αντιπλημμυρικής
θωράκισης και αποκατάστασης του πρανούς του ρέματος. Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε ένα
εξάμηνο από την ημέρα που θα ξεκινήσουν. Το έργο, προϋπολογισμού 1.370.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ τις μελέτες χρηματοδότησε ο δήμος Θέρμης.
• ΣΕΛ. 09

Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ

Τεύχος 180
Τιμή: 0.001 ευρώ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ένα βήμα πιο
κοντά στη Θέρμη

Η

κατ’ αρχήν απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται τις προ-

ϋποθέσεις τις οποίες έθεσε ο δήμος Θέρμης για την παραχώρηση στο Ίδρυμα, έκτασης στην περιοχή του Νέου
Ρυσίου, ανοίγει οριστικά το δρόμο για τη σταδιακή μετεγκατάσταση του πανεπιστημίου σε αυτήν την περιοχή.

• ΣΕΛ. 13

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Καλοκαιρινή εκστρατεία
ανάγνωσης και καινοτομίας
• ΣΕΛ. 05

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο δήμος Θέρμης
μέσα στους πρώτους
πανελλαδικά
Έ

ναν πρώτο απολογισμό της τρέχουσας δημαρχιακής θητείας του κάνει

μέσα από τη συνέντευξή του στα «Θέρ-

τα οποία πρόκειται να δημοπρατηθούν
στους αμέσως προσεχείς μήνες. Παράλληλα, παρουσιάζει τις βασικές προτεραι-

μης Δρώμενα» ο δήμαρχος Θέρμης.

ότητες της διοίκησης του δήμου για την

Ο Θόδωρος Παπαδόπουλος μιλά για

επόμενη δημαρχιακή περίοδο. Για την

τα έργα που τρέχουν αλλά και γι’ αυτά

ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης,
τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υδρο-

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα
καλοκαιρινής φύλαξης
και δημιουργικής
απασχόλησης
• ΣΕΛ. 15
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Βανδαλισμοί στο εκκλησάκι
του Τιμίου Σταυρού
• ΣΕΛ. 27

δότησης, την ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών, καθώς και των έργων
που αφορούν τη σχολική στέγη, για την
προσέλκυση επιχειρήσεων στη Ζώνη
Καινοτομίας, για τη μετεγκατάσταση στη
Θέρμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
για τη νέα δημοτική συγκοινωνία κ.ο.κ.
• ΣΕΛ. 06, 07, 08
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ΑΠΌ ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΧΟΡΟΎ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ

Μοναδικό θέαμα σε εννιά παραστάσεις
Έ

να μοναδικό θέαμα απόλαυσαν οι εκατοντάδες θεατές
στο πλαίσιο των εννιά παραστάσεων της σχολής χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Φέτος με άξονα την εξωστρέφεια,
την πολιτιστική συνεργασία με φορείς ιδρύματα και οργανισμούς της ευρύτερης περιοχής και θέτοντας ως στόχο
την ανάδειξη της ποιοτικής καλλιτεχνικής δημιουργίας που
συντελείται καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς στις πολιτιστικές δομές της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. οι παραστάσεις για την λήξη
της πολιτιστικής χρονιάς των τμημάτων της σχολής χορού
πραγματοποιήθηκαν στο φιλόξενο χώρο του Noesis.
Το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας ήταν μοναδικό.
Ο χορός είναι η μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης με την
οποία ο άνθρωπος μπορεί να εκφράζει τον εσωτερικό του
κόσμο, τις δημιουργικές και καλλιτεχνικές του δεξιότητες.
Ο Μωρίς Μπεζάρ έλεγε ότι ο χορός είναι μια από τις πιο
σπάνιες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπου ο άνθρωπος
δίνεται ολόκληρος σώμα, καρδία και πνεύμα.
Ο χορός είναι παράλληλα και ένα ανοιχτό πεδίο έρευνας,
διερεύνησης και εξέλιξης της αντίληψης, της κινητικής νοημοσύνης, της προσωπικότητας, της έμπνευσης, της δημιουργικότητας. Ο στόχος της σχολής χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
είναι οι μαθητές να αγαπήσουν την τέχνη του χορού, να διδαχθούν την τεχνική του, να μυηθούν σ’ αυτόν ώστε να εκφράσουν μέσα από την κίνηση συναισθήματα και σκέψεις,
να εκτονωθούν και να γυμναστούν.
Το διδακτικό προσωπικό της σχολής είναι έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές- χορευτές, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Δήμητρα Κορωναιού. Η ατέρμονη όρεξη και
πάθος τους για δημιουργία και η αγάπη τους για τα παιδιά
αποτελούν τα χαρακτηριστικά όλων των καθηγητών χορού
που στελεχώνουν τη σχολή μας. Σήμερα στα τμήματα χορού σε όλο το δήμο Θέρμης φοιτούν περίπου 800 σπουδαστές και τους παρέχονται σπουδές που δίνουν την δυνατότητα να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χορό.

ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ
Φέτος η σχολή χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. πραγματο-

ποίησε εννιά παραστάσεις. Στην 1η παράσταση συμμετείχαν τα τμήματα ballet 1, 2 και 3 και μοντέρνου
χορού του Κέντρου Πολιτισμού Νέου Ρυσιου, σε διδασκαλία των Δέσποινας Αθανασιάδου και Ειρήνης
Σταυρακίδου. Στην 2η παράσταση συμμετείχαν τα
τμήματα ballet 5A, προκατάρτιση Α και Β, προεπαγγελματικό Γ, σύγχρονο Α και Β του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου σε διδασκαλία των Ελένης Συνδίκα
και Σοφίας Τσαμασλίδου. Στην 3η παράσταση συμμετείχαν τα τμήματα pre- ballet, ballet 1, 2 και 3 και
μοντέρνου χορού του Κέντρου Πολιτισμού Βασιλικών, τα τμήματα ballet 1, 2 και 3 του Κέντρου Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού και τα τμήματα μοντέρνου
και hip-hop του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης σε
διδασκαλία των Ιωάννας Καποδίστρια και Κατερίνας
Μπογιατζή. Στην 4η παράσταση συμμετείχαν τα τμήματα ballet 5Γ, προκατάρτισης, προεπαγγελματικό Α,
σύγχρονο Β και λάτιν του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου και λάτιν του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, σε
διδασκαλία των Αθηνάς Αγγελή, Ελένης Συνδίκα και
Σοφίας Τσαμασλίδου. Στην 5η παράσταση συμμετείχαν τα τμήματα ballet 1, 2, 3 και 4 και μοντέρνου
του Κέντρου Πολιτισμού Πλαγιαριού, το τμήμα σύγχρονο του Κέντρου Πολιτισμού Τριλοφου, τα ballet
και σύγχρονο του Κέντρου Πολιτισμού Καρδίας και
το τμήμα hιp-hop του Κέντρου Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού, σε διδασκαλία των Δέσποινας Θεόδωρου,
Ιωάννας Καποδίστρια, Βασιλίνας Ρώσση και Ειρήνης
Σταυρακίδου.
Στην 6η παράσταση συμμετείχαν τα τμήματα preballet, λάτιν προεφηβικό και μοντέρνο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, σε διδασκαλία των Αθηνάς Αγγελή, Κατερίνας Μπογιατζή και Σοφίας Τσαμασλίδου.
Στην 7η παράσταση συμμετείχαν τα τμήματα ballet 1,
λάτιν παιδικό προχ. και λάτιν παιδικό αρχ. του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, σε διδασκαλία των Αθηνάς

Αγγελή και Σοφίας Τσαμασλίδου. Στην 8η παράσταση
συμμετείχαν τα τμήματα ballet 1 και 5B του Κέντρου
Πολιτισμού Τριαδίου και το τμήμα hιp-hop του Κέντρου Πολιτισμού Αγ. Παρασκευής, σε διδασκαλία
των Μαργαρίτας Σλαβή, Ελένης Συνδίκα και Σοφίας
Τσαμασλίδου. Τέλος στην 9η παράσταση συμμετείχαν τα τμήματα ballet 3 και hip-hop του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου και το τμήμα hιp-hop του Κέντρου
Πολιτισμού Καρδίας, σε διδασκαλία των Μαργαρίτας
Σλαβή, Ελένης Συνδίκα και Σοφίας Τσαμασλίδου.

Στιγμιότυπα από τις παραστάσεις της σχολής χορού

Έκθεση εικαστικών τμημάτων της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

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
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή:
Αθηνά Παπαδάκη, Νίκος Λαγός, Άννα Μίχου,
Ανέστης Κεφαλάς, Δημήτρης Σφονδύλας, Άννα Βίγκα,
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ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Π

αράλληλα με τις παραστάσεις της σχολής χορού της
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. εγκαινιάστηκε και λειτούργησε στο φιλόξενο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου
Τεχνολογίας –Noesis η έκθεση των εικαστικών τμημάτων που
λειτουργούν στις πολιτιστικές δομές στις κατά τόπους Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του δήμου Θέρμης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της έκθεσης λειτούργησαν ανοιχτά βιωματικά εικαστικά εργαστήρια και παράλληλα
έλαβαν χώρα χορευτικά δρώμενα που εντυπωσίασαν το κοινό.
Με αφορμή τις παραστάσεις της σχολής χορού του δήμου
Θέρμης και την έκθεση των εικαστικών τμημάτων η πρόεδρος
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Αθηνά Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της
ευχαριστεί σε όλους τους γονείς που εμπιστευτήκαν για μία
ακόμη φορά, ότι πολυτιμότερο έχουν, τα παιδιά τους, «δίνοντας δύναμη και έμπνευση στους πρωταγωνιστές της σχολής
για να προχωρήσουν στο μέλλον, ακούραστα για τον τόπο
μας, για τα παιδιά μας, για τον πολιτισμό». Παράλληλα ευχα-

ριστεί το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας –Noesis για την φιλοξενία των εκδηλώσεων. Ιδιαίτερα όμως
ευχαριστεί για την αμέριστη συμπαράσταση τους γονείς, μαθητές και όσους βοήθησαν στην υλοποίηση των παραστάσεων.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο καλλιτεχνικό προσωπι-

Στιγμιότυπο από την έκθεση των εικαστικών τμημάτων

κό, τους καθηγητές και τις καθηγήτριες των τμημάτων για
την καταπληκτική δουλειά, την ξεχωριστή και μοναδική
αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο τους και τις καινοτόμες καλλιτεχνικές ιδέες.
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ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ - Ε.Β.Ε

Επίσκεψη της προέδρου του
Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης
Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 2018

Τ

Η

ην πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά υποδέχτηκε στο δημαρχείο Θέρμης ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος.
Η κ. Γεννηματά ξεκίνησε την περιοδεία της στη Θεσσαλονίκη από τη Θέρμη, όπου επισκέφτηκε το δημαρχείο,
συναντήθηκε με τη δημοτική αρχή και χαιρέτισε τους
δημοτικούς υπαλλήλους. Ακολούθως συνοδευόμενη
από το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο επισκέφτηκε το Γυναικείο Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραδοσιακών Προϊόντων Αγίου Αντωνίου, παρουσία πολλών
τοπικών παραγόντων.
Αρχικά η κ. Γεννηματά επισκέφτηκε το εργαστήριο του
Γυναικείου Συνεταιρισμού στον Άγιο Αντώνιο προκειμένου να δει από κοντά τη μεγάλη δραστηριότητα που
αναπτύσσεται στην περιοχής μας. Κατά την επίσκεψη της
ξεναγήθηκε στους χώρους του εργαστηρίου καθώς και
στο καφέ-γλυκοπωλείο όπου προσφέρεται το παραδοσιακό «περέκ».
Σε δηλώσεις της η κ. Γεννηματά τόνισε τη σημασία που
η ίδια δίνει στη στήριξη δράσεων, όπως αυτή του Συνεταιρισμού, που αποτελεί πηγή επιχειρηματικής δραστηριότητας και καινοτομίας, δράσεις που τα τελευταία
χρόνια διαδραματίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο
ώστε να αποκτήσει η τοπική κοινωνία ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δήλωσε, ακόμη,
την έμφαση που δίνει στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που είναι τα τελευταία χρόνια ένα ανερχόμενο φαινόμενο.
Αναμφισβήτητα ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Παραδοσιακών Προϊόντων του Αγίου Αντωνίου αποτελεί ένα
ζωντανό και χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρήσεων
που με την έντονη δραστηριότητα που παρουσιάζουν,
συμβάλλουν στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα
των τοπικών οικονομιών και αναδεικνύουν ένα σημαντικό ρόλο για τις γυναίκες στο μεταβαλλόμενο, με ταχείς
Στιγμιότυπα από την επίσκεψη της κ. Γενηματά στο δημαρχείο θέρμης
και το Γυναικείο Συν/σμό Παραδοσιακών Προϊόντων του Αγ. Αντωνίου

ρυθμούς σήμερα, οικονομικό περιβάλλον.
Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα διαφοροποίησης της
τοπικής οικονομίας, η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού σε διατροφικά ζητήματα και η αναζήτηση του ποιοτικού και ασφαλούς τροφίμου, αποτελούν

Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Θέρμης ως ιδρυτικό
μέλος του Δικτύου Εθνικών Βιβλιοθηκών (Δ.Ε.Β.), για
έβδομη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης Καινοτομίας και
Δημιουργικότητας» υπό την αιγίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας και σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
Από τις 20 Ιουνίου 2018 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης και οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες που
λειτουργούν στα Κέντρα Πολιτισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, θα
υποδεχθούν τα παιδιά με μια σειρά δημιουργικών εργαστηρίων και δράσεων. Το θέμα μας για φέτος «Αγαπημένα δεδομένα: παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο», όπου τα παιδιά μέσα
από την παρατήρηση, τη μέτρηση και την καταγραφή δεδομένων σε διάφορα πεδία όπως βιολογία, μαθηματικά, λογοτεχνία, καλές τέχνες, φυσική, χημεία, μαγειρική θα ανακαλύψουν τα μυστικά του υπέροχου κόσμου που μας περιβάλλει.
Οδηγοί έμπνευσης όπως πάντα και σ’ αυτή μας την προσπάθεια θα αποτελέσουν τα βιβλία των συλλογών του Δικτύου

Βιβλιοθηκών της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Συντονιστής της Καλοκαιρινής

ομάδα δημιουργίας υποστηρίξεις εκδηλώσεων αποτελούν οι

Εκστρατείας Ανάγνωσης Καινοτομίας και Δημιουργικότητας

βιβλιοθηκονόμοι της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ του δήμου Θέρμης: Αντι-

/Ε.Β.Ε 2018 είναι ο Χρήστος Βαγιωνάς (Π.Τ.Δ.Β.Θ), ενώ την

γόνη Ταρακτσή, Αργυρώ Στουγιάννη και Μάριος Χρήστου.

τάσεις και πραγματικότητες στο πλαίσιο των οποίων
ανοίγονται επιχειρηματικές ευκαιρίες για τη γυναίκα της
υπαίθρου, καθώς διαθέτει δεξιότητες και γνώση ώστε
να μετατρέπει δραστηριότητες της οικιακής οικονομίας
σε εμπορευματικά αγαθά και υπηρεσίες με ποιότητα και

«Εικαστικές Διαδρομές»

Σ

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πινακοθήκη
Θέρμης φιλοξενείται από 4 έως 13 Ιου-

νίου η έκθεση ζωγραφικής των μαθητών

τοπικό χρώμα.

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης με
τίτλο «Εικαστικές Διαδρομές».

ΖΗΤΑ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Στην έκθεση συμμετέχουν όλα τα παιδιά

Την άμεση μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων
προσφυγόπουλων στην δομή της Περιστεράς

Σ

Το σήμα της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 2018

της Α’ και Στ’ Τάξης του Σχολείου. Η έκθεση
γίνεται με πρωτοβουλία του υπευθύνου Εικαστικών κ. Ζαχαρία Κουμπλή ( καθηγητή
καλλιτεχνικών), σε συνεργασία με την Δη-

την ανάδειξη της εξέλιξης των εικαστικών
-παραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών,
από τα πρώτα βήματα τους μέχρι και την
έξοδο τους από το Δημοτικό Σχολείο.
Στην έκθεση συμμετέχουν όλοι σχεδόν οι
μαθητές των παραπάνω τάξεων με τις εργασίες που δημιούργησαν στο πλαίσιο του
μαθήματος των εικαστικών. Η έκθεση γίνεται με την υλική και ηθική συμπαράσταση
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
1ου Δ.Σ Θέρμης.

«Τα παιδιά παίζουν χωρίς οθόνεςόρια και επικοινωνία στην οικογένεια»

Γ

ια τα όρια και την επικοινωνία μέσα
στην οικογένεια, αλλά και την έκθεση

των παιδιών σε κάθε είδους οθόνες μίλησε σε γονείς -παππούδες και γιαγιάδες των
παιδιών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του
δήμου Θέρμης η ψυχολόγος – δραματοθεραπεύτρια Γεωργία Γκούρκα.

ύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο
Θέρμης, στην τελευταία του συνεδρί-

Πολιτικής, που για μία ακόμη φορά δε

μού των παιδιών και μάλιστα στο συγκε-

φανεί συνεπής στις δεσμεύσεις της, δήμος,

ζήτησε τη γνώμη του δήμου και των τοπι-

κριμένο χρονικό ορίζοντα των επόμενων

Στην εκδήλωση με θέμα «Τα Παιδιά Παί-

αση αποδέχτηκε την απόφαση του Τοπι-

Τοπική Κοινότητα και κάτοικοι της περιοχής

κών εκπροσώπων, ώστε να συμπράξουν

10 ημερών.

κού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας

στην όποια διαχείριση απαιτούνταν. Με

Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος Θέρμης

θα προχωρήσουν από κοινού στην ανάλη-

ζουν Χωρίς οθόνες- Όρια και Επικοινωνία

Περιστεράς, σύμφωνα με την οποία ζητεί-

τον τρόπο αυτό, η εγκατάσταση των σα-

δήλωσε τη σύμφωνη γνώμη της δημοτι-

ψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, στην

ται η μείωση των φιλοξενούμενων ασυ-

ράντα συνολικά παιδιών, θα προχωρούσε

κής αρχής με την απόφαση του Τοπικού

κατεύθυνση υλοποίησης της υπόσχεσης

νόδευτων παιδιών, που εγκαταστάθηκαν

βασισμένη στα πραγματικά δεδομένα της

Συμβουλίου Περιστεράς, ζήτησε την άμε-

στους ξενώνες «Αφανός» στις 16 Απριλί-

περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές

ση μείωση του αριθμού των παιδιών από

ου 2018. Δυστυχώς δεν είχε προηγηθεί

συνθήκες καθώς και το αν και πόσο λει-

σαράντα που είναι σήμερα σε 20, καθώς

καμία ενημέρωση του Τοπικού Συμβου-

τουργούν επαρκείς υποδομές στην περιο-

και το διαχωρισμό τους με βάση την ηλικία

λίου ή της δημοτικής αρχής.

χή που να μπορούν να υποστηρίξουν τη

τους, ώστε να εξασφαλιστούν και να κα-

Κατά την ενημέρωση του δημοτικού συμ-

φιλοξενία αυτού του αριθμού παιδιών.

λυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

βουλίου, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θέρμης επισήμα-

οι άμεσες ανάγκες διαβίωσής τους και να

Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο ιστορικό

νε ότι, ο δήμος ενημερώθηκε τις τελευταίες

ενταχθούν ομαλά και χωρίς προβλήματα

εγκατάστασης των παιδιών στην περιο-

ημέρες από το Γενικό Γραμματέα Μετανα-

στο νέο τους περιβάλλον.

χή, στην έλλειψη ενημέρωσης από την

στευτικής Πολιτικής Ηλία-Μιλτιάδη Κλάπα,

Ο δήμαρχος Θέρμης ξεκαθάρισε δε, πως

πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής

ο οποίος δεσμεύτηκε για μείωση του αριθ-

στην περίπτωση εκείνη που η Πολιτεία δεν

μοτική Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη με σκοπό

στην Οικογένεια» που διοργανώθηκε από
τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής σε συνερ-

για μείωση, τουλάχιστον κατά το ήμισυ,

γασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης

του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών.

και το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα», οι
παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τους προ-

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης

βληματισμούς και τις ανησυχίες που συναντούν καθημερινά στην οικογενειακή τους
πραγματικότητα και μέσα από διαλογική
συζήτηση αναζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης που ταιριάζουν στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες για το συγκεκριμένο θέμα.
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Θ. Παπαδόπουλος: Παρά τις περικοπές
βρίσκεται στην πρωτοπορία μεταξύ των
Απολογισμό της τρέχουσας δημαρχιακής
θητείας του κάνει ο δήμαρχος Θέρμης.
Μιλά για τα έργα που τρέχουν
αλλά και γι’ αυτά τα οποία πρόκειται
να δημοπρατηθούν μέσα στους
αμέσως προσεχείς μήνες.
Παράλληλα, παρουσιάζει τις βασικές
προτεραιότητες της διοίκησης του δήμου
για την επόμενη δημαρχιακή περίοδο.

Έ

ναν πρώτο απολογισμό της τρέχουσας δημαρχιακής θητείας του κάνει μέσα από τη συνέντευξή του στα «Θέρμης Δρώμενα» ο δήμαρχος Θέρμης. Μιλά για τα έργα που
τρέχουν αλλά και γι’ αυτά τα οποία πρόκειται να δημοπρατηθούν μέσα στους αμέσως προσεχείς μήνες. Ο Θόδωρος
Παπαδόπουλος τονίζει ότι «σε μια περίοδο περιορισμού
πόρων και αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης, εμείς βρήκαμε τρόπο όχι μόνον να ανταποκριθούμε επαρκώς στις βασικές μας υποχρεώσεις αλλά και να προωθήσουμε πλήθος
δράσεων και πρωτοβουλιών. Να υλοποιήσουμε έργα που
μικραίνουν την απόσταση των οικισμών του ‘Καλλικρατικού’ δήμου, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την
παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους, που κρατούν το
δήμο Θέρμης στην πρωτοπορία των ΟΤΑ».
Παράλληλα, παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες της
διοίκησης του δήμου για την επόμενη δημαρχιακή περίοδο. Για την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης, τον
εκσυγχρονισμό των δικτύων υδροδότησης, την ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών, καθώς και των έργων που
αφορούν τη σχολική στέγη, για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού Πολεοδόμηση - έργα υποδομής - προσέλκυση
επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας, για τη μετεγκατάσταση στη Θέρμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τη νέα
δημοτική συγκοινωνία κ.ο.κ.
Ο κ. Παπαδόπουλος μιλά επίσης για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης,
εξηγεί γιατί διαφωνεί με τον «Κλεισθένη 1» και παρουσιάζει τις δικές του προτάσεις για τις αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν στον «Καλλικράτη», καθώς και στο σύστημα
εκλογής των οργάνων της αυτοδιοίκησης.
Ποια είναι η γνώμη σας για το νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι» το
οποίο ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση;
Αρχικά το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει σχέση με τη μεγάλη
μεταρρύθμιση την οποία επαγγελόταν η κυβέρνηση και με
τη λύση των προβλημάτων της αυτοδιοίκησης. Η βασική
επιδίωξή του είναι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος και
το περιτύλιγμα είναι η ενσωμάτωση μιας σειράς διατάξεων,
που ανάμεσά τους υπάρχουν και διατάξεις για τους φορείς
διαχείρισης της περιουσίας των δήμων, μόνο και μόνο για
να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Η κυβέρνηση, επειδή επί της ουσίας
δεν κάνει καμία μεταρρύθμιση. Απλώς αλλάζει το εκλογι-

κό σύστημα και με κάποιες επί μέρους διατάξεις βοηθά τη
λειτουργία της αυτοδιοίκησης, κυρίως στην εκμετάλλευση
της περιουσίας της. Χώρισε τη μεταρρύθμιση σε στάδια: τον
«Κλεισθένη Ι» ο οποίος είναι αυτός που ανακοινώθηκε, τον
«Κλεισθένη ΙΙ» ο οποίος θα ακολουθήσει και θα τροποποιήσει επί της ουσίας τον «Καλλικράτη» και θα δει και το
χωροταξικό, ενώ μέχρι τώρα οι διαβεβαιώσεις ήταν ότι δεν
θα γίνει κάτι τέτοιο, και ίσως σε άλλη φάση να εξειδικεύσει
διατάξεις που αφορούν στην κατηγοριοποίηση των δήμων.
Διαφωνείτε με την απλή αναλογική;
Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει απλή αναλογική. Το σύστημα το
οποίο προτείνει η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την
λεγόμενη απλή και άδολη αναλογική, άλλωστε γι’ αυτό
δεν το ψηφίζει ούτε το ΚΚΕ. Είναι ένα μικτό σύστημα που
χρησιμοποιεί την απλή αναλογική μόνον για την εκλογή
των δημοτικών συμβούλων και σε όλα τα άλλα έχει διάφορες παραλλαγές που δεν είναι βέβαια απλή αναλογική.
Άλλωστε απλή αναλογική με δύο Κυριακές για εκλογή Δημάρχου δεν υπάρχει.Εγώ διαφωνώ με οποιοδήποτε εκλογικό σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα στην πλειοψηφούσα
παράταξη να διοικήσει. Να έχει δηλαδή την πλειοψηφία
στο δημοτικό συμβούλιο.
Θα μπορούσε να είναι περισσότερο αναλογικό το εκλογικό
σύστημα;
Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε σε
ένα πιο αναλογικό σύστημα γιατί θεωρώ πως και το σημερινό εκλογικό σύστημα είναι άδικο. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας
δήμαρχος ο οποίος στη δεύτερη Κυριακή παίρνει το 50,5%
να παίρνει το 60% του δημοτικού συμβουλίου. Αυτό είναι
άδικο. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για παράδειγμα
να έχει το 50,5%, και στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά να έχει
την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για
να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.
Που έπρεπε να στοχεύσουν οι αλλαγές στην αυτοδιοίκηση;
Στην αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση εφόσον θέλει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και
εφόσον έχει ως πρότυπο την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση θα
πρέπει να αποκεντρώσει και πόρους και αρμοδιότητες προς
τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Ωστόσο,
με τον συγκεντρωτισμό τον οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση
με μία σειρά από παρεμβάσεις δεν θα υπάρχει αποτελεσματική διοίκηση.
Αυτό προϋποθέτει και κατάργηση της κρατικής περιφέρειας και
εκχώρηση των αρμοδιοτήτων της, όπως και αρμοδιοτήτων της
κυβέρνησης στους άλλους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης;
Ακριβώς. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί λόγω συνταγματικών δεσμεύσεων να υλοποιήσει όλα αυτά που έχει
συμφωνήσει με την αυτοδιοίκηση για μεταφορά πόρων και
αρμοδιοτήτων. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι
αρμοδιότητες που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και προϋποθέτουν συνταγματική αναθεώρηση. Όλες οι άλλες μπορούν να μεταβιβαστούν. Παρατηρούμε μια συσσώρευση
αρμοδιοτήτων με κεντρικό έλεγχο, όπως για παράδειγμα η
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των πόρων, ο δήμος Θέρμης
δήμων της χώρας

παρουσία του ελεγκτή νομιμότητας της αυτοδιοίκησης τον
οποίο τελικά επιλέγει ο υπουργός, για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω. Το μόνο που καταργεί η κυβέρνηση είναι
ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των δήμων το οποίο
αντιθέτως η αυτοδιοίκηση θέλει να συνεχίσει υπάρχει.

σκευής. Παράλληλα, τώρα προετοιμάζουμε προτάσεις

Πλαγιάρι και για το νηπιαγωγείο στη Θέρμη για τα οποία

για τα δίκτυα σε Λακκιά και Λιβάδι, για να χρηματοδο-

έχουμε έτοιμες τις μελέτες.

Τι επιδιώκει κατά τη γνώμη σας με τον «Κλεισθένη Ι» η κυβέρνηση;
Ο στόχος είναι να εξυπηρετηθούν κομματικά συμφέροντα.
Αυτό το νομοσχέδιο θα δώσει τη δυνατότητα σε ισχνές μειοψηφίες να παίξουν καθοριστικό ρόλο, θα αναβιώσει τον
τοπικισμό και τις αδιαφανείς συναλλαγές. Εάν δείτε πως
εκλέγονται οι πρόεδροι στην τοπική κοινότητα θα καταλάβετε το τι πάει να γίνει. Στόχος είναι οι μειοψηφίες να έχουν
αποφασιστικό ρόλο στη διακυβέρνηση του κάθε τόπου.
Και καμία διοίκηση να μην μπορεί χωρίς τη συγκατάθεση
αυτών των ισχνών μειοψηφιών ή τοπικιστικών μειοψηφιών
να εφαρμόσει οτιδήποτε.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία η αυτοδιοίκηση έκανε λάθη;
Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το δικαίωμα, σε
οποιαδήποτε κυβέρνηση να νομοθετεί και να εφαρμόζει
αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμόσει την απλή αναλογική. Βεβαίως, αυτό δεν είναι απλή αναλογική είναι όμως ένα σύστημα απλής αναλογικής και η κυβέρνηση λέει ότι η αυτοδιοίκηση είχε την υποχρέωση αυτά τα τρία χρόνια από τότε που
η ίδια ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε μεταρρύθμιση να
είναι προετοιμασμένη να συζητήσει και να έχει τις αντιπροτάσεις της. Η εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη της αυτοδιοίκησης χωρίς καμία προετοιμασία, είναι λάθος τακτική. Γιατί
δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση , παρά το ότι δεν έδινε
συγκεκριμένα στοιχεία για τις προθέσεις της, να ισχυρίζεται ότι η αυτοδιοίκηση είναι ανέτοιμη να συζητήσει και το
μόνο που θέλει να κάνει είναι να κοντράρει την κυβέρνηση
για κομματικούς λόγους. Η απόφαση της αυτοδιοίκησης
να αναθέσει τώρα, στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
να επεξεργαστεί τις προτάσεις απέναντι στην πρόταση της
κυβέρνησης, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης. Αυτό ήταν λάθος. Έπρεπε να έχουμε ήδη επεξεργαστεί
αντιπροτάσεις και να πάμε να συζητήσουμε.

τηθούν μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος».
Στον τομέα της ύδρευσης έχουμε ενταγμένα τρία έργα.

Καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων;

Ανάμεσά τους είναι και το μεγάλο έργο του εκσυγχρονι-

Το υπουργείο Παιδείας μας έστειλε ερώτημα εάν αποδί-

σμού του συστήματος παρακολούθησης των μετρήσεων

δουμε στις σχολικές επιτροπές το ποσόν των 520.000

και των διαρροών. Αντικαθιστούμε τους υδρομετρητές

ευρώ που μας χορήγησε γι’ αυτό το σκοπό. Τους απα-

ώστε να μπορούμε να μετράμε τις καταναλώσεις εξ απο-

ντήσαμε ότι ο δήμος Θέρμης κάθε χρόνο εκτός από τα

στάσεως. Η προσπάθειά μας είναι μειώσουμε το κόστος

520.000 ευρώ που δίνει το κράτος, δίνει άλλα 300.000

ώστε να επιβαρύνουμε λιγότερο τους δημότες μας. Ακό-

ευρώ για να βοηθήσει το έργο των σχολικών επιτροπών

μη δηλαδή και εάν υπάρξει αύξηση του κόστους ενέρ-

και κάνει και ένα ακόμη έργο 560.000 ευρώ για τη συντή-

γειας ή του κόστους εργασίας, μεριμνούμε ώστε να μην

ρηση των σχολείων. Δηλαδή ο δήμος δίνει πολύ περισσό-

χρειαστεί ο δημότης να πληρώσει περισσότερο για την

τερα για τα σχολεία, απ’ αυτά που δίνει το κράτος.

ύδρευση και την αποχέτευση. Επίσης, έχουμε εντάξει

έτοιμοι να κάνουμε αυτές τις προτάσεις έχει γίνει πολύ
μεγάλη προετοιμασία. Αναγκαστήκαμε να πάμε πίσω
το τεχνικό πρόγραμμα, που υλοποιούμε με δικούς μας
πόρους με αποτέλεσμα να έχουν σωρευτεί πόροι στην
τράπεζα, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να
απορροφήσουμε πόρους για τα έργα τα οποία έχουμε εντάξει σε προγράμματα. Και αυτά δημοπρατούνται
το ένα πίσω από το άλλο. Μέχρι το τέλος του 2018 θα
δημοπρατήσουμε πολλά μεγάλα και μικρότερα έργα με
προϋπολογισμό δεκάδων εκατ. ευρώ. Μέσα στον Ιούνιο, για παράδειγμα δημοππρατήσαμε τρία μεγάλα έργαγια την αποκατάσταση των ζημιών στο Κάτω Σχολάρι
550.000 ευρώ, συντήρησης ηλεκτροφωτισμού ύψους
160.000 ευρώ και της αποχέτευσης της Σουρωτής ύψους
2.300.000 και συνεχίζουμε. Έχουμε δηλαδή μια σειρά
από προγραμματισμένα έργα, έτοιμα προς δημοπράτηση,
αλλά παράλληλα, θα συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλες
προτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά θα γίνονται πάρα πολλά έργα. Το γεγονός ότι αυτό συμπίπτει με

την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης από το Σχολάρι ως

Υπάρχουν ελλείψεις στις αθλητικές υποδομές;

την Καρδία. Καταθέσαμε αίτημα χρηματοδότησης και

Υπάρχουν κυρίως σε κλειστά γυμναστήρια. Ξεκίνησε να

εντάξαμε στο ΠΕΠ το δίκτυο ύδρευσης στην επέκταση

κατασκευάζεται το κλειστό των Ταγαράδων το οποίο στο

της Θέρμης, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, με και-

τέλος της χρονιάς θα είναι έτοιμο. Το γήπεδο της Καρδίας

νούργιες δεξαμενές και αυτοματισμούς. Ετοιμάζουμε

ολοκληρώθηκε. Επίσης είναι έτοιμα προς δημοπράτηση τα

καινούργια γεώτρηση και καινούργια δεξαμενή στη Σου-

κλειστά του Τριλόφου με προϋπολογισμό 3,3 εκατ. ευρώ

ρωτή. Γεώτρηση και δίκτυο για τον Άγιο Αντώνη και για

από ίδιους πόρους και προχωράμε στο κλειστό της Ν. Ραι-

το Μονοπήγαδο.

δεστού καθώς και του ανοιχτού γηπέδου της Θέρμης. Τέ-

Κάναμε τρεις μεγάλες εργολαβίες για ασφαλτοστρώσεις,

λος της χρονιάς πρόκειται να γίνει και η δημοπράτησητων

ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε βάλλει

γηπεδικών εγκαταστάσεων της Περιστεράς.

στόχο να μην αφήσουμε ούτε έναν αστικό ή επαρχιακό

Με την ολοκλήρωση αυτών των αθλητικών έργων θα

δρόμο χωρίς άσφαλτο. Κυρίως στα χωριά της Μίκρας

υπάρξει πλήρης αποσυμφόρηση των γηπέδων, ώστε να

που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη.

έχουν ώρες όλες οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στο

Επίσης έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα και πρόκειται σύ-

δήμο μας. Παρά το μεγάλο κόστος συντήρησης των υπο-

ντονα να δημοπρατηθούν έργα ασφαλτόστρωσης στο

δομών και το λειτουργικό κόστος κυρίως σε ρεύμα και

δρόμο Μονοπήγαδο – Βασιλικά, στον περιφερειακό

καύσιμα, τις αυξάνουμε συνεχώς ώστε να μπορούν οι νέοι

δρόμο του Τριλόφου και το διαδημοτικό έργο για το τε-

μας να αθλούνται.

λευταίο κομμάτι του δρόμου από την Επανομή προς τον
Τρίλοφο, έργα ύψους 1.300.000 ευρώ . Στις 11 Ιουνίου

Το προηγούμενο διάστημα, μετά τις αυστηρές προδιαγρα-

γίνονται τα εγκαίνια του έργου της ασφαλτόστρωσης Γα-

φές που τέθηκαν, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα με τις παιδι-

λάτιστας – Λιβαδίου το οποίο έχει ολοκληρωθεί.

κές χαρές. Τι κάνατε γι’ αυτό;
Είναι πολύ μεγάλο θέμα οι παιδικές χαρές. Από τις περί-

προεκλογική χρονιά δεν ήταν στις προθέσεις μας. Είχε να

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Στη σχολική στέγη υπάρχουν ελλείψεις;

που 70 που έχουμε, ελάχιστες είναι αδειοδοτημένες. Για

κάνει και μόνον με τη δυνατότητα να ενταχθούμε σε προ-

Την περίοδο αυτή συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια στην
τρέχουσα δημαρχιακή θητεία σας. Οι στόχοι που θέσατε το
2014 έχουν εκπληρωθεί;
Πάντα υπάρχουν υστερήσεις, σε όλες τις θητείες και θα
πρέπει να μην είναι εγωιστής αυτός που κρίνει τον εαυτό
του. Είναι αλήθεια ότι καθυστερήσαμε ως ένα βαθμό στην
υλοποίηση βασικών έργων που είχαμε προγραμματίσει
γιατί άργησε να ανοίξει το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή άρχισαν να
προκηρύσσονται μέτρα το 2016 αντί του 2014. Όμως, θα
έλεγα, ότι ο Δήμος μας σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας,
έχει κάνει τις περισσότερες προτάσεις για χρηματοδότηση
από οποιονδήποτε άλλον δήμο, ακόμη και από αυτούς
που έχουν τετραπλάσιο και πενταπλάσιο πληθυσμό.
Δεν τα πήραμε όλα όσα ζητήσαμε. Όμως για να είμαστε

Φυσικά και υπάρχουν ελλείψεις. Ακόμη νοικιάζουμε κτί-

να γίνουν όλες με βάση τις προδιαγραφές που θεσμοθε-

γράμματα τα οποία άργησαν να προκηρυχτούν.

ρια για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Κάναμε μια τε-

τήθηκαν τελευταία, χρειάζεται χρόνος για τις μελέτες και

ράστια προσπάθεια, τουλάχιστον τα δύο ημιτελή κτίρια

για τις διαδικασίες δημοπράτησης, αλλά κυρίως χρειάζο-

Τα σημαντικότερα έργα τα οποία είχατε προγραμματίσει

που είχαμε να ολοκληρωθούν. Πρόκειται για το δημοτι-

νται χρήματα. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει η χρηματο-

το 2014 θα προλάβουν να υλοποιηθούν;

κό σχολείο στο Τριάδι, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι

δότηση που μας δόθηκε για τις παιδικές χαρές είναι μόλις

Στο τέλος της θητείας μας είτε θα έχουν υλοποιηθεί ή

τέλος της χρονιάς και για το γυμνάσιο στο Νέο Ρύσιο

220.000 ευρώ όταν ο συνολικός προϋπολογισμός που

θα είναι υπό κατασκευή. Ένα μεγάλο κεφάλαιο ήταν τα

το οποίο θα ενταχθεί τώρα στο πρόγραμμα και πιστεύω

απαιτείται φτάνει στα 6 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουμε ξηλώ-

έργα αποχέτευσης. Αυτά ολοκληρώνονται σε Τρίλοφο,

ότι θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του

σει τις 15, τώρα έχουμε 29 που πρόκειται να δημοπρατη-

Καρδία και Πλαγιάρι. Προετοιμάζεται η δημοπράτηση,

2019 και εντάξαμε στα ΣΔΙΤ και το Λύκειο Τριλόφου.

θούν, και είναι όλες σε αυλές σχολείων. Έξι καινούργιες

για τρίτη φορά, του έργου κατασκευής του βιολογικού

Βέβαια τα χρήματα που υπάρχουν για τη Σχολική Στέγη

παιδικές χαρές που θα δημοπρατηθούν μέσα στο επόμε-

που καθυστέρησε και θα κυκλοφορήσουμε ενημερω-

στην Κεντρική Μακεδονία είναι ελάχιστα (18εκ.).

νο διάστημα. Επίσης υπάρχει έτοιμη μελέτη για ανακατα-

τικό φυλλάδιο να εξηγήσουμε γιατί. Προχωρούμε τα

Εάν υπάρξει και νέα προκήρυξη είμαστε έτοιμοι να κα-

σκευή 10 από τις υφιστάμενες.

αποχετευτικά δίκτυα της Σουρωτής, και της Αγίας Παρα-

ταθέσουμε τις προτάσεις για το δημοτικό σχολείο στο

συνέχεια στη σελίδα 8
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Δήμαρχος Θέρμης: αυτός είναι
ο προγραμματισμός για την επόμενη θητεία
Σε περίπου έναν χρόνο ολοκληρώνεται η
τρέχουσα δημαρχιακή περίοδος. Έχετε κάνει
κάποιον πρώτο σχεδιασμό για την επόμενη;
Ασφαλώς και έχουμε κάνει. Κατ’ αρχάς κάποιες βασικές στους επιλογές σε περίπου
έναν χρόνο θα είναι είτε στο στάδιο στους
υλοποίησης είτε σε αυτό στους ένταξης σε
προγράμματα για χρηματοδότηση. Όλα
αυτά για την παράταξή στους που διοικεί
και φιλοδοξεί να συνεχίσει και την επόμενη
δημαρχιακή περίοδο, θα τεθούν σε προτεραιότητα. Για παράδειγμα, η ολοκλήρωση
όλων των έργων στους αποχέτευσης είναι
ψηλά στο πρόγραμμά στους, ώστε στην
επόμενη θητεία να μην υπάρχει ούτε στους
οικισμός που να μην διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης.
Προτεραιότητά στους είναι και το περιβάλλον με παρεμβάσεις είτε αισθητικές είτε
συνδυαστικές που θα συμπεριλαμβάνουν
και τα αντιπλημμυρικά έργα και έργα ποιοτικής αναβάθμισης των χώρων, με έμφαση
στους χώρους αναψυχής.
Ποια είναι στα σπουδαιότερα έργα που σχεδιάζει η διοίκησή στους για την επόμενη δημαρχιακή περίοδο;
Κατ’ αρχάς η υλοποίηση του μεγάλου πάρκου των τριάντα στρεμμάτων στην επέκταση
στους Θέρμης. Θα είναι στους χώρος, από
τη μια περιβαλλοντικής αναβάθμισης για τη
διαχείριση των αποβλήτων, με κατασκευή
συγχρόνως και πράσινου πάρκου. Πρόκειται

για ένα πιλοτικό για όλη την Ελλάδα έργο το
οποίο εκτός από την περιβαλλοντική διάσταση θα έχει και εκπαιδευτική διάσταση, αλλά
θα προσφέρει και δυνατότητα ψυχαγωγίας.
Στους, στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο
θα λάβουμε απόφαση για την πολεοδόμηση του θύλακα στους Ζώνης Καινοτομίας που έχει θεσμοθετηθεί στη Θέρμη.
Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για στους.
Θεωρούμε πως πρέπει να δοθεί και στους
χώρος στη Ζώνη Καινοτομίας, το έχουμε
συζητήσει και με το υπουργείο και το δεύτερο βήμα, αμέσως μετά την πολεοδόμηση
αυτού του χώρου, είναι το ξεκίνημα στους
υποδοχής καινοτόμων επιχειρήσεων που
θα προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλού
επιστημονικού επιπέδου. Θέλω να ξέρουν
οι πολίτες ότι θα πάρουμε αποφάσεις για να
δώσουμε κίνητρα ώστε να προσελκύσουμε
τέτοιου είδους επιχειρήσεις, παρότι η πολιτεία δεν το επιτρέπει αυτό.
Η αξιοποίηση του χώρου πίσω από το αεροδρόμιο είναι στους στους από στους
στόχους στους για την επόμενη δημαρχιακή περίοδο. Πρόκειται για μια έκταση 700
στρεμμάτων εκ των οποίων 100 είναι του
δήμου Θέρμης και τα άλλα 600 είναι του
ΤΑΙΠΕΔ. Στους, θα συνεχίσουμε την τεράστια δουλειά που κάναμε για στους δασικούς χάρτες. Στόχος στους είναι να απελευθερώσουμε από δασική χρήση στους στους
καλλιεργήσιμες εκτάσεις ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους δημότες στους να

συνεχίσουν να στους καλλιεργούν και να

και σταδιακά, εάν το πανεπιστήμιο διαθέ-

παίρνουν και στους επιδοτήσεις.

τει στους πόρους, είμαστε πρόθυμοι να του
παραχωρήσουμε και άλλα εκατό στρέμματα

Η υπόθεση στους μετεγκατάστασης του Πα-

ώστε να γίνει εδώ στην περιοχή στους μια

νεπιστημίου Μακεδονίας προχωρά;

σύγχρονη πανεπιστημιούπολη. Ήδη η Σύ-

Προχωρά με πολύ καλό ρυθμό. Μέσα στον

γκλητος αποδέχθηκε στους όρους που θέ-

Ιούνιο το δημοτικό συμβούλιο θα αποφα-

σαμε για την παραχώρηση και πιστεύω ότι

σίσει να παραχωρήσει έκταση αρχικά 15

μέσα στους λίγους επόμενους μήνες θα προ-

στρεμμάτων που βρίσκεται στο Ν. Ρύσιο για

χωρήσει η παραχώρηση ώστε να ξεκινήσει η

την ανέγερση των πρώτων εγκαταστάσεων

κατασκευή των πρώτων εγκαταστάσεων.
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Ξεκινά η αποκατάσταση των ζημιών
από τις κατολισθήσεις στο Κ. Σχολάρι
Σ

την αποκατάσταση των ζημιών, που σημειώθηκαν
από τις κατολισθήσεις μετά τις έντονες βροχοπτώσεις
του Απριλίου 2015, στην περιοχή του Κάτω Σχολαρίου,
προχωρά ο δήμος Θέρμης, καθώς έπειτα από προσπάθειες τριών χρόνων δημοπρατήθηκε την Πέμπτη 3 Μαΐου το
μεγάλο έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης και αποκατάστασης του πρανούς του ρέματος.
Στις 21 Μαΐου οπότε έληγε η σχετική προθεσμία, κατατέθηκαν επτά προσφορές και ήδη έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος ο οποίος προσέφερε έκπτωση 46%. Μέσα
στο επόμενο δίμηνο αναμένεται να ολοκληρωθούν όλες
οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών. Οι
εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε ένα εξάμηνο
από την ημέρα που θα ξεκινήσουν.
Το έργο, προϋπολογισμού 1.370.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ
τις μελέτες χρηματοδότησε ο δήμος Θέρμης. Την ανάθεση
και επίβλεψη των μελετών και του έργου έχει στην ευθύνη
της η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου.
Πρόκειται για την ενεργό κατολίσθηση που εκδηλώθηκε
τον Απρίλιο του 2015 στις παρυφές του οικισμού του Κάτω
Σχολαρίου έπειτα από έντονα καιρικά φαινόμενα. Από τον
Μάιο μέχρι το τέλος Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, το φαινόμενο συνέχισε να είναι ενεργό ενώ οι παραμορφώσεις και

μετακινήσεις του εδάφους επεκτάθηκαν πλευρικά και προς
το κατάντη μέρος του πρανούς, προς την όχθη παρακείμενου ρέματος.
Ζημίες εμφανίστηκαν σε μία κατοικία, σε δύο βιοτεχνικά
κτίρια και στην περίφραξη νηπιαγωγείου, που βρίσκονται
στην άμεση περιοχή της κατολίσθησης.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ιούλιο 2018, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία
αποκατάστασης των ζημιών.
Ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος εξέφρασε την ικανοποίηση για το γεγονός ότι έπειτα από την
κατάλληλη προετοιμασία και τις ενέργειες τριών χρόνων
ξεκινά αυτό το απόλυτα αναγκαίο και σημαντικό έργο και
ευχαρίστησε τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ.
Σπίρτζη καθώς και τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του δήμου.
Επίσης, ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο, που βοήθησε σημαντικά στις διαδικασίες. Ο κ. Παπαδόπουλος ευχαρίστησε
τον Αντώνη Κοτσώνη, γενικό διευθυντή του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, την προϊσταμένη διεύθυνσης
της ΥΑΣΒΕ, Όλια Ζηκοπούλου και τον Μπάμπη Στεργιάδη
προϊστάμενο διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για την πολύτιμη συνδρομή τους στην προσπάθεια του δήμου.
«Παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση,
ο δήμος «έτρεξε» τη διαδικασία για τα έργα αποκατάστασης με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς είχαμε έγκαιρα, προετοιμαστεί» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών
Απόστολος Τσολάκης. Το έργο περιλαμβάνει διευθέτηση
του ρέματος στον πόδα του πρανούς που εμφάνισε την
κατολίσθηση, με κατασκευή κλειστού οχετού μήκους περίπου 150 μέτρων, ανακατασκευή του πρανούς ώστε να
λειτουργεί ως αντίβαρο και φύτευσή του ώστε να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση.

Οι ενέργειες του δήμου για την αντιμετώπιση της κατάστασης ήταν άμεσες και αφορούσαν:
1. Στην κίνηση και επίσπευση όλων των διαδικασιών για
την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι
σήμερα.
2. Στην ανάληψη εκ μέρους του δήμου της αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκπόνηση
μελετών και για την εκτέλεση του έργου.
3. Στην ανάθεση και παρακολούθηση των απαιτούμενων
μελετών του έργου (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική, υδραυλική, στατική, περιβαλλοντική, δασική, φυτοτεχνική),- στη συνεχή παρακολούθηση του έργου από τις
Υπηρεσίες του δήμου, στη σύγκληση (με πρωτοβουλία του
δήμου), πολλών συσκέψεων με εκπροσώπους άλλων αρμόδιων υπηρεσιών (ΥΑΣΒΕ, ΙΓΜΕ, Δασαρχείο κ.λπ.).
4. Στη δομητική παρακολούθηση του κτιρίου του νηπιαγωγείου,- στη συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών για
την έκδοση της απόφασης καθορισμού της πληγείσας και
της επαπειλούμενης περιοχής, προκειμένου να εκδοθεί
στη συνέχεια η απόφαση για
την αποζημίωση των πληγέντων,- στην έκδοση όλων των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για το έργο.
5. Στην εξεύρεση χρηματοαράλληλα, στις 21 Μαρτίου 2018, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυδότησης για την εκτέλεση του
βέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χορήγηση αποζημιώσεέργου αποκατάστασης. Τον
ων (στεγαστικής συνδρομής) για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων από
περασμένο Νοέμβριο 2017
τις κατολισθήσεις του 2015 στο Κάτω Σχολάρι. Τις συγκεκριμένες διαδικασίες θα
έπειτα από προσπάθειες
αναλάβει η ΥΑΣΒΕ (Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος).
πολλών μηνών, η διοίκηση
του δήμου εξασφάλισε τα
Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση η στεγαστική συνδρομή συνίσταται από 80%
αναγκαία κονδύλια για την
Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) η οποία χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία
υλοποίηση των απαραίτητων
και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για τους/τις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες
έργων, από το Πρόγραμπου χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α
μα Δημοσίων Επενδύσεων,

Παρέχεται στεγαστική συνδρομή
στους πληγέντες

Π

είναι το ξεκίνημα της υποδοχής καινοτόμων επιχειρήσεων που θα
προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλού επιστημονικού επιπέδου.

ΚΈΝΤΡΟ ΥΓΕΊΑΣ ΘΈΡΜΗΣ

Εγγραφή στον κατάλογο
των οικογενειακών ιατρών

Τ

ο Κέντρο Υγείας Θέρμης ενημερώνει τους πολίτες του δήμου Θέρμης ότι ήδη έχει αρχίσει επίσημα η εγγραφή του πληθυσμού στον κατάλογο των οικογενειακών ιατρών του
Κέντρου Υγείας Θέρμης. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι πολίτες που διαμένουν
στο δήμο θέρμης να προσέρχονται στο Κέντρο Υγείας Θέρμης ή στα περιφερειακά ιατρεία
του τόπου διανομής τους για τη διαδικασία της εγγραφής τους.

Ιορδάνης Α. Κελεγκούρης
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ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το δεύτερο βήμα, αμέσως μετά την πολεοδόμηση αυτού του χώρου,

Ο διευθυντής–συντονιστής Ε.Λ. του Κέντρου Υγείας Θέρμης

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Οι έντονες βροχοπτώσεις του Απριλίου 2015 προκάλεσαν ζημίες σε μία
κατοικία, σε δύο βιοτεχνικά κτίρια και στην περίφραξη νηπιαγωγείου,
που βρίσκονται στην άμεση περιοχή της κατολίσθησης.

με απόφαση του υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών
Χρήστου Σπίρτζη.
Στις 25 Ιανουαρίου 2018, ο
περιφερειάρχης
Κεντρικής
Μακεδονίας,
Απόστολος
Τζιτζικώστας ανανέωσε την
κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας μέχρι τον

ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα του συμβάντος περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες
ιδιοκτησίες, είτε όχι, Δ.Κ.Α. δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει
ο/η ίδιος/-α με υπεύθυνη δήλωσή του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται
το σύνολο της Σ.Σ. εξολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ. (οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ.
Φύλλου 1014/21-3-2018).
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Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

9 στους 10 ανακυκλώνουν μέσω των μπλε κάδων

Νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

Π

ολύ ενθαρρυντικά είναι τα ευρήματα έρευνας ευρείας
κλίμακας για την ανακύκλωση την οποία διενήργησε η

Η έρευνα κατέδειξε επίσης την υψηλή συχνότητα χρήσης του

Μ

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) σε πολ-

φορά την εβδομάδα και 69% τουλάχιστον 2 φορές την εβδο-

λές περιοχές ανά την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο δήμος

μάδα), ενώ ως πρόβλημα εντοπίζεται η ύπαρξη κοινών σκου-

Θέρμης, όπου λειτουργεί ανακύκλωση συσκευασιών μέσω

πιδιών στους μπλε κάδους.

των μπλε κάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
σε ποσοστό που φτάνει το 97% οι πολίτες στηρίζουν την ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ το 92% δηλώνουν πως πραγματοποιείται ανακύκλωση στο νοικοκυριό τους.

μπλε κάδου σε όσους ανακυκλώνουν (95% τουλάχιστον 1

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δηλώνουν πως δεν ανακυκλώνουν τις συσκευασίες τους (αποτελούν μόνο το 8% του
δείγματος) επικαλούνται στην πλειοψηφία τους χρηστικούς ή
πρακτικούς λόγους (π.χ. θεωρούν ότι δεν υπάρχει μπλε κάδος

ε στόχο την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, η ΔΕΥΑ
Θέρμης προχώρησε σε δράσεις κατασκευής 553 μέτρων
νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις υδρομέτρων και δικτύων ύδρευσης
κατά το τρίμηνο Μαρτίου– Μαϊου 2018. Παράλληλα
διαθέτοντας οργανωμένα εργαστήρια ανάλυσης και διενεργώντας καθημερινούς ελέγχους ποιότητας, η ΔΕΥΑ
Θέρμης διασφάλισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπους σε
όλους τους κατοίκους που υδροδοτεί, πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας.
Αναλυτικά στον τομέα της ύδρευσης πραγματοποιήθηκαν:
Στη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης έγιναν συνολικά 90 βλάβες ύδρευσης. Παράλληλα γινόταν καθημερινά έλεγχος
των δεξαμενών, αντλιοστασίων και έλεγχος ακαθάρτων
αντλιοστασίου Νέου Ρυσίου, ενώ έγιναν 28 τοποθετήσεις
νέων υδρομέτρων και 165 αλλαγές υδρομέτρων και επέκταση συνολικού μήκους 100 μέτρων δικτύου (Φ 63).
Παράλληλα τοποθετήθηκε πιεστικό στον οικισμό Λήδα
Μαρία.
Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΘ προέβησαν σε επέκταση δικτύου ύδρευσης 60 μέτρων στον οικισμό Καρδιώτικα, σε
τοποθέτηση πλακών και πεζοδρομίων στη Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων.

Στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών αποκαταστάθηκαν
συνολικά 53 βλάβες ύδρευσης και μία βλάβη άρδευσης
ενώ πραγματοποιήθηκαν και 36 αλλαγές υδρομέτρων.
Σε καθημερινή βάση και στα Βασιλικά γινόταν έλεγχος
των δεξαμενών και γέμισμά τους με χλώριο όπου απαιτούνταν.
Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου ολοκληρώθηκε η
ασφαλτόστρωση σε ένα μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος σε μία προσπάθεια να αποκατασταθεί το οδόστρωμα
όπου το προηγούμενο διάστημα συνεργεία είχαν επέμβει
για την αποκατάσταση βλαβών.
Στην Δημοτική Ενότητα Μίκρας αποκαταστάθηκαν συνολικά 33 βλάβες ύδρευσης και έγιναν 49 συνολικά αλλαγές υδρομέτρων. Ολοκληρώθηκε επίσης ο καθαρισμός
των σχαρών και η αντικατάσταση των βανών στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου. Σημαντική ήταν και η συνολική
επέκταση νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που
ξεπέρασε τα 550 μέτρα σε όλη την έκταση του Δήμου
Θέρμης και συγκεκριμένα σε : Θέρμη, Ταγαράδες, Πλαγιάρι, Λιβάδι, Βασιλικά και Αγία Παρασκευή.
«Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας του νερού
που προσφέρουμε καθώς και η απρόσκοπτη παροχή του
σε όλους τους καταναλωτές δημότες μας» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης Πανα-

γιώτης Πονερίδης.
Επιπρόσθετα σημείωσε πως «στο πλαίσιο της διαρκούς
εξέλιξης των υπηρεσιών της Επιχείρησης είναι και υλοποίηση και κατασκευή έργων για την αναβάθμιση των
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης τα οποία έχουν ήδη
ανακοινωθεί.
Επιχειρούμε ένα τεράστιο έργο στον τομέα της σύγχρονης
υποδομής στο δήμο μας και ζητάμε την καθολική συμπαράσταση, κατανόηση και βοήθεια των δημοτών μας,
στην πραγματοποίηση των επιδιώξεών μας για
μια
σύγχρονη
και ανθρώπινη
Θέρμη.
Σύμμαχός μας,
στο
δύσκολο
αυτό έργο, είναι
επίσης, η συσσωρεμένη εμπειρία, αλλά και η
υπευθυνότητα
του
προσωπικού, της επιχείρησης».

Στη συγκεκριμένη έρευνα, εκτός από τους πολίτες, διερευνή-

κοντά στο σπίτι τους) και οι μισοί εξ αυτών δηλώνουν ότι θα

θηκε και η άποψη που έχουν τόσο οι συνεργαζόμενοι Δήμοι

αρχίσουν να ανακυκλώνουν, εφ’ όσον λυθούν τα χρηστικά ή

όσο και οι συμβεβλημένοι φορείς με το Σύστημα της ΕΕΑΑ.

πρακτικά ζητήματα που τους προκαλούν δυσχέρειες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντι-

Την ικανοποίησή του για τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης

κά τόσο για την προοπτική της ανακύκλωσης συσκευασιών,

και στο δήμο μας εξέφρασε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σωκρά-

όσο και για τη λειτουργία του συστήματος των μπλε κάδων.

της Σαμαράς επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «τα αποτελέ-

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι πολίτες θεωρούν την ανα-

σματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι πολίτες έχουν πειστεί

κύκλωση κομμάτι της καθημερινότητάς τους, καθώς τα δη-

για την αξία της ανακύκλωσης συσκευασιών. Τα οφέλη της

λούμενα ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών είναι σχεδόν

ανακύκλωσης ή ευρύτερα της εναλλακτικής διαχείρισης των

καθολικά (σε ποσοστό που ανέρχεται στο 92%). Μάλιστα στα

αποβλήτων είναι γνωστά και πλήρως τεκμηριωμένα. Η ανα-

άτομα ηλικίας 25-44 ετών το ποσοστό ανεβαίνει στο 96%.

κύκλωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη από οικονομι-

Εξίσου εντυπωσιακή καταγράφεται στη συγκεκριμένη έρευνα

κή, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. Αποτελεί την πιο

πόρους δήμους της χώρας σε όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης.

η αναγνώριση και αποδοχή του μπλε κάδου: Το 94% γνωρί-

ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των αποβλήτων

Αυτό μαρτυρούν τα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο μπορούμε

ζει πως η ανακύκλωση συσκευασιών γίνεται στον μπλε κάδο

διότι επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, συμβάλλει στην αντιμε-

και πρέπει να επιτύχουμε ακόμη υψηλότερα ποσοστά ώστε

ενώ το 79% δηλώνει πως έχει μπλε κάδο “το πολύ στα 100

τώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και δημιουργεί

να γίνει η ανακύκλωση για τους δημότες μας τρόπος ζωής»,

ΕΝΕΤΑΞΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

μέτρα” από το σπίτι του.

νέες θέσεις εργασίας. Ο δήμος Θέρμης είναι από τους πρωτο-

σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς.

Στο «Πράσινο Ταμείο» με χρηματοδότηση 520 χιλιάδων ευρώ

Το 97% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι στηρίζει
την ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ το 92% αναφέρει πως
πραγματοποιείται ανακύκλωση στο νοικοκυριό τους.

ΞΕΚΙΝΆ Ο ΔΉΜΟΣ ΘΈΡΜΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΆ

Ένα πείραμα συμμετοχικής διαβούλευσης για τη διαχείριση
των απορριμμάτων και την ανακύκλωση

Έ

να πείραμα συμμετοχικής διαβούλευσης με αντικείμενο τη διαχείριση των

τον καθηγητή του τμήματος πολιτικών επι-

συζήτησης, μεταξύ τους, για το θέμα της

Γ’ Γυμνασίου και της Πολιτικής Παιδείας

στήμων του Α.Π.Θ. Θεόδωρο Χατζηπαντε-

ενεργής συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης

οικιακών απορριμμάτων και την ανακύ-

της Α’ Λυκείου καθώς στη διδακτέα ύλη

λή. Στη συγκεκριμένη συνάντηση παρου-

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο» δήλωσε ο

σιάστηκαν τα προτεινόμενα προγράμματα

αντιδήμαρχος Παιδείας και Νέας Γενιάς Στέ-

παρέμβασης ώστε να σχεδιαστεί για την

λιος Αποστόλου.

επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά η ένταξη στο

Η όλη διαδικασία θα

σχολικό πρόγραμμα.

λειτουργήσει

δυνατόν περισσότερων πολιτών στην ανά-

Ένας από τους βασικούς στόχους της εκ-

ευκαιρία

δειξη θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων

παίδευσης είναι η δημιουργία ενεργών

σης παραγωγικού δια-

σε τοπικό επίπεδο.

πολιτών αλλά και η ανάπτυξη κοινωνικών

λόγου, έκφρασης από-

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε συνάντη-

δεξιοτήτων μέσα από ομαδική συμμετοχή

ψεων και δημοκρατικής

ση -συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς του

και συνεργασία. «Με γνώμονα αυτό, πέρα

δήμου θέρμης από το Τμήμα Πολιτικών

κλωση, ξεκινά στο δήμο Θέρμης. Η αρχή
έγινε από τη σχολική κοινότητα ενώ το
επόμενο διάστημα πρόκειται να διεξαχθούν λαϊκές συνελεύσεις για το σκοπό
αυτό. Στόχος είναι η ενεργοποίηση όσο το

ως

υπάρχουν τα αντίστοιχα κεφάλαια που

Σ

το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του
Πράσινου Ταμείου προεντάχθηκε το έργο «Διαμόρ-
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ολόγηση προέκυψε η δυνατότητα προένταξης για χρη-

ταυτόχρονη σύνδεσή της με τον παράπλευρο πεζόδρο-

ματοδότηση από το πρόγραμμα 92 προτάσεων, για 83

φωση παιδικής χαράς και πλατείας της Τοπικής Κοι-

μο, ανακατασκευή και εξοπλισμό της παιδικής χαράς

Δήμους μεταξύ των οποίων και του δήμου Θέρμης.

νότητας Καρδίας Δ.Ε. Μίκρας» μετά από συστηματική

και επίσης, σύνδεσή της με τον παράπλευρο πεζόδρο-

Αναλυτικά το έργο «Διαμόρφωση παιδικής χαράς και

προσπάθεια του δήμου Θέρμης.

πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Καρδίας της Δημοτι-

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης

κής Ενότητας Μίκρας του δήμου Θέρμης» με ενδεικτικό

για τη χρηματοδότηση δράσεων αστικής αναζωογό-

προϋπολογισμό στις πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ

καθώς επίσης και μεταξύ του χώρου του Ιερού Ναού

νησης σε δήμους της χώρας υποβλήθηκαν συνολικά

(520,000), περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακατασκευής

και της παιδικής χαράς. Παράλληλα θα γίνει ανακατα-

130 προτάσεις από 106 δήμους. Κατά την πρώτη αξι-

της κεντρικής πλατείας του οικισμού της Καρδίας και

σκευή όλων των πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή.

μο, κατασκευή του πεζόδρομου που βρίσκεται μεταξύ
του σχολικού συγκροτήματος και της παιδικής χαράς,

αναφέρονται στη λειτουργία των ΟΤΑ.

μια

προσομοίω-

Παρέμβαση του δήμου για τη συντήρηση
του οδικού δικτύου σε Άνω και Κάτω Σχολάρι

Σ

την τελική ευθεία μπαίνει το έργο της συντήρησης
του οδικού δικτύου του Άνω Σχολαρίου και Κάτω

κό δίκτυο της περιοχής συνολικότερα.

ένα δίμηνο θα υπάρχει ανάδοχος. Ο χρόνος εκτέλεσης

Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι μικτή καθώς μετά

Σχολαρίου με τη δημοπράτηση του από τη Δ/νση Τε-

του έργου έχει προϋπολογιστεί στους πέντε (5) μήνες

από επίπονη προσπάθεια του δήμου το έργο εντάθη-

συζήτησης. Στόχος είναι

χνικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρμης.

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

κε και θα χρηματοδοτηθεί για το ποσό των 300.000

από την τυπική ενημέρωση για τη διαβού-

η ένταξη του προγράμ-

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

ευρώ, από Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους της Περι-

Επιστημών σε συνεργασία με την αντιδη-

λευση, στόχος της αντιδημαρχίας Παιδείας

ματος αυτού και στα

Απόστολο Τσολάκη το έργο συνολικού προϋπολογι-

φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό

μαρχία Παιδείας και υπό την αιγίδα της

είναι να βοηθήσει στην η οικειοποίηση των

πλαίσια των μαθημά-

σμού 555.720 ευρώ αναμένεται να βελτιώσει κατά ένα

της συμβατικής αμοιβής θα χρηματοδοτήσει από ιδίους

καθαρισμό και μόρφωση τριγωνικής τάφρου καθώς

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

μαθητών μέσω διαδραστικών δραστηρι-

πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόσβαση στο Άνω Σχολά-

πόρους ο δήμος Θέρμης. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός

και ασφαλτική ισοπεδωτική και στρώση κυκλοφορίας

Κεντρικής Μακεδονίας, με βασικό ομιλητή

οτήτων αλλά και στο «άνοιγμα» ενεργού

των της Κοινωνικής και Ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Νέας Γενιάς Σ. Αποστόλου (αριστερά) με τον
Πολιτικής Αγωγής της καθηγητή του τμήματος πολιτικών επιστήμων του Α.Π.Θ. Θ. Χατζηπαντελή.

ρι από τη βόρεια πλευρά, αλλά και το παλιό επαρχια-

διενεργήθηκε στις 6 Ιουνίου και αν όλα πάνε καλά, σε

για το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου.

Το έργο αφορά σε γενικές εκσκαφές κατά μήκος του
δρόμου, φρεζάρισμα τμημάτων του οδικού δικτύου,
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Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
για Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή και Σουρωτή
Η

δρομολόγηση της πρόσβασης των δημοτών τεσσάρων οικισμών της Θέρμης

Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.

του 2019, πρόκειται να πραγματοποιηθεί

Λεωνίδα Μπακούρα και τους συνεργάτες

και ειδικότερα των Βασιλικών, Ταγαράδων,

μέσω του Επαρχιακού δρόμου Νέου Ρυ-

του επί των θεμάτων επέκτασης των έργων,

Αγίας Παρασκευής και Σουρωτής με το φτη-

αλλά και τη Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσε-

νό και περιβαλλοντικά ασφαλές καύσιμο

ων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Κατερίνα Σαχτάρη.

του φυσικού αερίου, ανακοινώθηκε κατά

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση επιβεβαιώ-

σίου - Βασιλικών, γεγονός που θα δώσει
τη δυνατότητα να συνδεθούν επίσης με
το δίκτυο φυσικού αερίου και οι Δημοτι-

τη συνάντηση εργασίας που είχαν ο δήμαρ-

θηκε ότι η προγραμματισμένη σύνδεση της

κές Κοινότητες Ταγαράδων και Αγίας Πα-

χος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος με

Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, οι εργα-

ρασκευής, καθώς και η Τοπική Κοινότητα

το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Διανομής

σίες της οποίας θα ξεκινήσουν στις αρχές

Σουρωτής εντός του επόμενου έτους.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος με το
Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Λ. Μπακούρα
και τους συνεργάτες τους.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

τιστική καταγραφή των καιρικών

επιτευχθεί επιπλέον, η αύξηση της παροχής

παραμέτρων αλλά και την καιρική πρό-

με ευνοϊκούς όρους καυσόξυλων στους

βλεψη σε βάθος ωρών, βάσει των τιμών

κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας, που

της ατμοσφαιρικής πίεσης και της υγρα-

όπως είναι γνωστό εξαρτάται κυρίως από

σίας, εγκρίθηκε και προχωρά άμεσα, η

τα μετεωρολογικά δεδομένα της κάθε περι-

τοποθέτηση από την Ε.Μ.Υ. Μετεωρο-

οχής. Ο Σταθμός θα παρέχει σε πραγματικό

λογικού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα

χρόνο μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας,

Λιβαδίου του δήμου Θέρμης. Ο Σταθμός

ανέμου και βροχόπτωσης εντοπίζοντας

θα τοποθετηθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας

χρονικά διαστήματα ολικού παγετού, που

του δήμου, ακριβώς δίπλα στο κτίριο της

αποτελούν βασική προϋπόθεση για την

Τοπικής Κοινότητας και θα δώσει τη δυ-

αύξηση της ποσότητας καυσόξυλων κατά

νατότητα να ανεβαίνουν δεδομένα που

50% καθώς και για τη μείωση της τιμής

έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες

τους κατά 40% για όλους τους δικαιούχους

στο διαδίκτυο, σε πραγματικό χρόνο με

κατοίκους των ορεινών περιοχών.

συνεχή ενημέρωση των μετρήσεων.

Τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθ-

Μάλιστα με την τοποθέτηση του συγκεκρι-

μού θα είναι διαθέσιμα για το κοινό στην

μένου μετεωρολογικού σταθμού για την

Κεντρική Ιστοσελίδα του δήμου Θέρμης και

παρατήρηση του κλίματος της περιοχής

θα περιλαμβάνουν ενημέρωση για τη θερ-

μας και την επεξεργασία των μετρήσεων

μοκρασία, τον άνεμο, την ηλιοφάνεια, τη
νέφωση, τον παγετό, τη βροχή, την καταιγίδα και τη βαρομετρική πίεση. Η τοποθέτηση του δρομολογείται για τον ερχόμενο
μήνα Ιούνιο, το κόστος του ανέρχεται στα
3000 ευρώ περίπου, ενώ η συντήρησή του
σε ετήσια βάση, θα αποτελεί υποχρέωση
και ευθύνη της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας.

Τ

ο ποσό των τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων, πεντακοσίων ευρώ (319.500,00)
ευρώ εξασφάλισε ο δήμος Θέρμης για τη
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων
χώρων μέσω του προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», στο πλαίσιο των προσκλήσεων του
Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης δήμων του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφασης 4748
(ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την
ένταξη πράξεων δήμων συνολικού ποσού
ύψους 6.339.165,92 ευρώ, με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των
1.746.365,92 ευρώ για παρεμβάσεις συντη-

ρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.
Στις πρώτες εντάξεις Πράξεων και με ποσό
χρηματοδότησης ύψους τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων, πεντακοσίων ευρώ (319.500)
εντάσσεται ο δήμος Θέρμης με συνολικό
ποσό παρέμβασης τα οκτακόσια χιλιάδες και
πενήντα εννέα ευρώ, από τα οποία τα τριακόσια δέκα εννέα χιλιάδων, πεντακόσια ευρώ
(319.500,00) ευρώ αποτελούν χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ τα
υπόλοιπα τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες και
πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ την ίδια συμμέτοχη του δήμου Θέρμης.
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Ένα βήμα πιο κοντά στη Θέρμη
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Η

κατ’ αρχήν απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
την οποία αποδέχεται τις προϋποθέσεις τις
οποίες έθεσε ο δήμος Θέρμης για την παραχώρηση στο Ίδρυμα, έκτασης στην περιοχή του Νέου Ρυσίου, ανοίγει οριστικά
το δρόμο για τη σταδιακή μετεγκατάσταση
του πανεπιστημίου σε αυτήν την περιοχή.
Η απόφαση της Συγκλήτου ελήφθη πριν
από μερικές εβδομάδες και πλέον αναμένεται η νέα, οριστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης προκειμένου
να ολοκληρωθεί η παραχώρηση.

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΌΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Δρομολογείται η τοποθέτηση
μετεωρολογικού σταθμού στο Λιβάδι 320 χιλιάδες ευρώ στο δήμο
για συντηρήσεις σχολείων
ε στόχο την παρατήρηση και στακαι των στοιχείων που θα προκύπτουν, θα

Μ

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Οι συζητήσεις μεταξύ δήμου και πανεπιστημίου ξεκίνησαν πριν από μερικούς
μήνες και την 1η Μαρτίου το δημοτικό
συμβούλιο Θέρμης αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση
έκτασης στην περιοχή του Νέου Ρυσίου
για να μετεγκατασταθεί εκεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προκειμένου να προχωρήσει στην παραχώρηση ο δήμος έθεσε τέσσερις προϋποθέσεις:
1. Να προβλέπεται η δωρεάν φοίτηση στο
ΠΑΜΚ ενός κατ’ έτος μεταπτυχιακού φοιτητή, δημότη Θέρμης.
2. Να υπάρχει η δυνατότητα για τη δωρεάν
εκπαίδευση – εξειδίκευση υπαλλήλων ή
συνεργατών του δήμου, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με
ειδικές ανάγκες.
3. Να υπάρξει παραχώρηση εκμετάλλευσης
ενός εκ των κυλικείων που θα λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

4. Να προβλέπεται η δωρεάν χρήση μιας
αίθουσας ή ενός αμφιθεάτρου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της δημοτικής κοινότητας Νέου Ρυσίου.
Η Σύγκλητος αποδέχθηκε και τις τέσσερις
προϋποθέσεις, γνωστοποίησε την απόφασή της αυτή στο δήμο Θέρμης, το δημοτικό
συμβούλιο του οποίου θα συνέλθει μέσα
στις προσεχείς εβδομάδες προκειμένου να
αποφασίσει την οριστική παραχώρηση της
έκτασης στο ΠΑΜΑΚ.

Η ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θέρμης Θόδωρο Παπαδόπουλο ο δήμος θα παραχωρήσει κατά κυριότητα (και όχι κατά χρήση), σε
πρώτη φάση έκταση 15 στρεμμάτων στο
ΠΑΜΑΚ ώστε να ανεγερθεί εκεί το πρώτο
από μια σειρά κτίρια του Ιδρύματος.
Πρόκειται για τμήμα μιας συνολικής έκτασης 115 στρεμμάτων η οποία βρίσκεται
στην περιοχή του Νέου Ρυσίου, πλησίον
του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης –
Νέας Μηχανιώνας. Η προοπτική είναι να

Με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης

Μ

παραχωρηθεί σταδιακά και η υπόλοιπη
έκταση εφόσον το πανεπιστήμιο βρίσκει
τους πόρους για την ανέγερση και των υπολοίπων κτιρίων του campus.
Σύμφωνα με τον πρύτανη του ΠΑΜΑΚ
Αχιλλέα Ζαπράνη στα σχέδια του Ιδρύματος είναι η ανέγερση αρχικά ενός κτιριακού
συγκροτήματος 2.500 τ.μ. στην έκταση των
15 στρ. και στη συνέχεια η ανάπτυξη των
υπολοίπων εγκαταστάσεων, με στόχο τη
δημιουργία μιας σύγχρονης πανεπιστημιούπολης. Σύμφωνα με τον κ. Ζαπράνη για
την ανέγερση αυτού του πρώτου κτιρίου
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει
δεσμεύσει ήδη ένα ποσόν της τάξης των
2,5-3 εκατ. ευρώ, με τη δέσμευση ότι στο
μέλλον θα διαθέσει και άλλα χρήματα,
ανάλογα με την πορεία κατασκευής των
εγκαταστάσεων. Εκτός αυτού, όπως σημειώνει ο πρύτανης, το πανεπιστήμιο διαθέτει
αποθεματικά τα οποία σήμερα ανέρχονται
στα 8 εκατ. ευρώ και εάν χρειαστεί, μέρος
απ’ αυτά θα διατεθεί για την ανάπτυξη των
κτιριακών υποδομών του πανεπιστημίου.

Αποκαταστάθηκε
η κεραμοσκεπή
στο 3ο Νηπιαγωγείο
Θέρμης – Τριάδιου

ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για
την κατασκευή του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θέρ-

πληθυσμού στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Το ση-

μης (2ου Δημοτικού Σχολείου Τριάδιου). Πρόκειται για

Τέσσερεις αίθουσες εργαστηρίων, αίθουσα πολλαπλών

ένα σχολείο το οποίο αποτελούσε διαχρονική απαίτηση

χρήσεων, χώρων γραφείων, βιβλιοθήκη, τραπεζαρίας

Μ

Εναρκτήρια συνάντηση του
Ευρωπαϊκού έργου SUNRISE

της τοπικής κοινωνίας, που ικανοποιεί η δημοτική αρχή

και άλλους χώρους υποστηρικτικών χρήσεων, ενώ έχει

οι συντονισμένες παρεμβάσεις παρουσία των Προέδρων της

Θέρμης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής

ήδη κατασκευαστεί ο μεγάλος ημιυπαίθριος χώρος και

Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ.κ.

Μακεδονίας, καλύπτοντας και τις νέες ανάγκες που προ-

το κλιμακοστάσιο.

Σταύρου Κουγιουμτζίδη και Δημήτριου Λιάντα αντίστοιχα. Ει-

Σ

έκυψαν από την πληθυσμιακή αύξηση στην

δικότερα, πραγματοποιήθηκε η άμεση αποκατάσταση της κε-

περιοχή τα τελευταία δέκα χρόνια.

ραμοσκεπής στο 3ο Νηπιαγωγείο Θέρμης -Τριάδιου, η οποία

το Κέντρο Πολιτισμού Νέου Ρυσίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εναρκτήρια δημόσια
συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου Sunrise με
σκοπό τον συν-προσδιορισμό προβλημάτων
και τη συν-επικύρωση αναγκών αναφορικά με
την αστική κινητικότητα στον οικισμό του Νέου
Ρυσίου. Στόχος της εκδήλωσης που πραγματοποίησαν ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου
Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ ΑΕ) σε συνεργασία με
το δήμο Θέρμης είναι να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς όπως η εγγύτητα, η
εμπιστοσύνη, οι εύκολοι και σύντομοι δίαυλοι
επικοινωνίας, η ταυτότητα κ.α. που αποτελούν
προϋπόθεση για την εφαρμογή των καινοτόμων ιδεών και την ενεργοποίηση των πολιτών.
Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού έργου Sunrise του προγράμματος Horizon 2020, στο οποίο συμμετέχει η
ΟΣΕΘ ΑΕ, ενώ το Νέο Ρύσιο επιλέχθηκε μετά
από συνεργασία με τον Δ. Θέρμης ως περιοχή

εφαρμογής επειδή παρουσιάζει ενδιαφέρουσες
δυνατότητες για νέους τρόπους αντιμετώπισης
προβλημάτων κινητικότητας που προκύπτουν
σε επίπεδο γειτονιάς.
Στο πλαίσιο του έργου έχει προηγηθεί η σύσταση της βασικής ομάδας εργασίας που θα αποτελέσει το βασικό μέσο έκφρασης της γνώμης,
του οράματος, όλων των ιδεών καθώς επίσης
και των ανησυχιών που σχετίζονται με την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση κινητικότητας
της περιοχής για τα επόμενα χρόνια.
Το Ευρωπαϊκό Έργο Sunrise του Προγράμματος Horizon 2020 ξεκίνησε τον Μάιο του 2017
και έχει διάρκεια 48 μηνών. Σκοπός του έργου
Sunrise είναι η αντιμετώπιση συνήθων προκλήσεων αστικής κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς
μέσα από δημιουργικές συμμετοχικές διαδικασίες προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις.

μερινό σχολικό συγκρότημα διαθέτει έντεκα αίθουσες.

ε στόχο την κάλυψη έκτακτων και καθημερινών αναγκών στις σχολικές υποδομές του δήμου συνεχίζονται

Το σχολείο πρόκειται να παραδοθεί ως ένα
σύγχρονο, πλήρως λειτουργικό Δημοτικό

υπέστη

μικρο-

φθορές,

εξαιτίας

των

Σχολείο, που θα μπορεί να εξυπηρετήσει

θυελλωδών

ανέμων. Οι εργα-

τις ανάγκες 225 μαθητών. Το σχολείο θα

σίες επισκευής των

γίνει αποκλειστικά Δημοτικό ενώ έχουν

φθορών ολοκλη-

ήδη πραγματοποιηθεί και οι προσθήκες

ρωθηκάν

στο υφιστάμενο κτίριο του Δημοτικού Σχο-

άμεσα,

ώστε να συνεχιστεί

λείου καθώς και οι απαραίτητες προβλε-

η

πόμενες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα

λειτουργία του Νη-

χώρο του. Όπως είναι γνωστό η αύξηση
της δυναμικότητας του σχολείου κρίθηκε
αναγκαία, λόγω της μεγάλης αύξησης του

Το κτίριο του νέου διδακτηρίου

Οι κύριοι Σ. Κουγιουμτζίδης και Δ. Λιάντας
με το προσωπικό του 3ου Νηπιαγωγείου
Θέρμης - Τριάδιου

απρόσκοπτη

πιαγωγείου,

που

σήμερα φιλοξενεί
45 νήπια.
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Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΤΤ ΕΕ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΣΣ

11 78 50

ΟΜΟΡΦΥΝΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΠΑΡΑΜΑΝΑ» ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ

ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η ομάδα του ΚΔΑΠμεΑ ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»

Πρόγραμμα καλοκαιρινής φύλαξης
και δημιουργικής απασχόλησης

Σ

την εικαστική μεταμόρφωση του αμφιθέατρου στο πάρκο Παραμάνα στη Θέρμη
προχώρησα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί
του ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ». Μέσα από
το δρώμενο «Ομορφαίνοντας δημόσιους
χώρους-φιλοτεχνώντας μέρη στατικά και
ψυχρά» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της
τετραετούς, πλέον, συνεργασίας με το τμήμα
Γλυπτικής της Σχ. Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., τα
σκαλιά του πάρκου ζωγραφίστηκαν με «συνθέσεις σε κόκκινο, κίτρινο, μπλε και μαύρο»,
σαν πίνακας του Μοντριάν.
Στο δρώμενο συνέβαλαν: η Δημοτική Κοινότητα Θέρμης, η υπηρεσία Συντήρησης και
Αυτεπιστασίας στην Τεχνική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
και η ΔΕΠΠΑΘ. Τα παιδιά του ΚΔΑΠμεΑ, με
τους εκπαιδευτές τους και τους καινούριους
τους φίλους από τα ΙΕΚ Θέρμης και ΑΚΜΗ,
ντυμένα με τα μπλουζάκια του ΚΔΑΠ, έπιασαν τα πινέλα με την παρέα των φοιτητών
του Τμήματος Γλυπτικής της Σχολής Καλών
Τεχνών του Α.Π.Θ. Προσκεκλημένοι στην

εκδήλωση, ήταν και οι φίλοι από το Ε.Ε.Ε.Κ.
Θέρμης με τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά
και τα παιδιά της ΣΤ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης.
Οι κάθετες και παράλληλες γραμμές που
είχαν χαραχθεί στα σκαλοπάτια του αμφιθέατρου γέμισαν χρώματα από τα πινέλα των
νέων του ΚΔΑΠ που με τη βοήθεια των φοιτητών αποτύπωσαν την τεχνική του Μοντριάν.
Η συνέργεια των ατόμων με αναπηρία με τους
νεαρούς καλλιτέχνες-φοιτητές απέδωσε στην

κοινωνία της Θέρμης έναν όμορφο «πίνακα».
«Ο Mondrian αναζητούσε το «συγκερασμό»
της ζωγραφικής με τους πνευματικούς και
φιλοσοφικούς του στοχασμούς, με αποτέλεσμα να έρθει, τελικά, σε οριστική ρήξη με την
εικονική ζωγραφική των ρεαλιστικών αναπαραστάσεων. Τα βασικά χρώματα, το μπλε, το
κίτρινο και το κόκκινο, αλλά και τα «μη χρώματα», το άσπρο και το μαύρο, γίνονται η βασική του παλέτα. Οι πίνακές του γίνονται όλο
και απλοί. Ο «συγκερασμός» είναι ένα από

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του ΚΔΑΠ μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» στο πάρκο Παραμάνα.

Καλοκαιρινή γιορτή στο ΚΔΑΠ Θέρμης

Μ

ε μια πολύ επιτυχημένη καλοκαιρινή γιορτή αποχαιρέτησε μια ακόμη δημιουργική χρονιά το ΚΔΑΠ
Θέρμης. Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί καλωσόρισαν
το καλοκαίρι σε μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ΚΔΑΠ στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Θέρμης. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν
με ενδιαφέρον τα επιτεύγματα των παιδιών στη Ρομποτική και απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα Pilates
και Ενόργανης Γυμναστικής. Με τα κινητικά παιχνίδια που
ακολούθησαν γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και εκπαιδευτικοί έγιναν για λίγο παιδιά. Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν καλοκαιρινά αναμνηστικά δωράκια, δημιουργήματα του εικαστικού εργαστηρίου του ΚΔΑΠ.
«Στόχος μας είναι όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε
χώρους δημιουργίας κοντά στην οικογένεια, το σπίτι, τη
γειτονιά, να συναναστρέφονται με συνομηλίκους και να
αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού» δήλωσε για τα ΚΔΑΠ ο Πρόεδρος
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προ-

σχολικής Αγωγής Πασχάλης Αναγνώστου.
«Για το λόγο αυτό προσπαθούμε συνεχώς να ενισχύσουμε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους
χώρους Δημιουργικής Απασχόλησης. Φέτος το καλοκαίρι
συνεχίζουμε με την καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών, ενώ
από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα λειτουργήσει ένα ακόμη Κ.Δ.Α.Π. στον Αγ. Αντώνιο».

τα βασικά στοιχεία που μας οδήγησαν στην
επιλογή του συγκεκριμένου ζωγράφου», δηλώνει η εικαστικός της δομής Δήμητρα Κερεφιάδου.
«Πάγιος στόχος του ΚΔΑΠμεΑ «αγκαλιάζω», σύμφωνα με την Σταματία Βαλαβάνη,
ψυχολόγο της δομής, «είναι η κοινωνική
ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία και το μπόλιασμα στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας
ότι τα άτομα με Αναπηρία είναι μέλη της ίδιας
κοινότητας και ότι οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε ισότιμα με σεβασμό πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν».
Την εκδήλωση στήριξαν με την παρουσία
τους ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Στέλιος
Αποστόλου καθώς και ο Πρόεδρος, ο νέος
Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας–Φροντίδας και
Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης» κ.κ.
Πασχάλης Αναγνώστου, Γιώργος Αγγέλου
και Σταύρος Κουγιουμτζίδης, η πρόεδρος της
Δ.ΕΠ. Π.Α.Θ. Αθηνά Παπαδάκη κ.α.

Ημέρα οικογένειας
στα ΚΔΑΠ Βασιλικών
και Ν. Ρυσίου

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα ΚΔΑΠ Βασιλικών
και Ν. Ρυσίου για δεύτερη χρονιά η μέρα που είναι

αφιερωμένη στην οικογένεια (Family Day) ως παιχνίδι και
συναγωνισμός μεταξύ παιδιών και των γονιών τους.

Συνεδρίες
θεραπευτικής
ιππασίας στο
κτήμα Δέδα

Στις αυλές των Δημοτικών Σχολείων Ν. Ρυσίου και Βασιλι-

Τ

γονείς μοιράστηκαν το απόγευμά τους με τα παιδιά σε μία

α παιδιά του ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» ξεκίνησαν
τις επισκέψεις στην Πυλαία, στο Κτήμα Δέδα με τα

άλογα. Σκοπός των επισκέψεων είναι η πραγματοποίη-

κών όπου λειτουργούν τα αντίστοιχα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών, διαμορφώθηκαν δύο πίστες με
εμπόδια, κώνους, στεφάνια και μπάλες και αναπτύχθηκαν
δέκα παιχνίδια με χρονομέτρηση και πόντους.
Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά συναγωνίστηκαν τους γονείς τους (το παρόν έδωσαν κυρίως οι μπαμπάδες) και οι
κοινή δραστηριότητα, με πολύ γέλιο και έπαθλο τη δημιουργικότητα και τη συντροφικότητα.

ση συνεδριών θεραπευτικής ιππασίας για τα φιλοξενούμενα παιδιά της δομής.

εργαζόμενες μητέρες. Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας ή

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκο-

πολυτεκνίας, οι εργαζόμενες μητέρες εξυπηρετούνται κατά

καλοκαιρινής φύλαξης με διάφορες δραστηριότητες. Το

μίσει ο γονέας στο χώρο που θα επιλέξει να παρακολουθή-

προτεραιότητα.

πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών

σει το παιδί του το πρόγραμμα της Καλοκαιρινής φύλαξης,

Οι αιτήσεις άνεργων μητέρων που διαμένουν στο δήμο

και θα υλοποιηθεί για το διάστημα από 18/06/2018 έως

είναι τα ακόλουθα:

Θέρμης, θα καλυφθούν εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα

31/07/2018.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

θέσεων φιλοξενίας στις δομές του προγράμματος. Αιτήσεις

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέσω της Δημοτικής

γονέων από όμορους δήμους θα καλυφθούν μόνο στην

- Βεβαίωση εργασίας της μητέρας ή κάρτα ανεργίας της μη-

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και

περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων φιλοξενίας

Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) και τα Κέντρα Κοινωνι-

στις δομές και εφόσον έχουν καλυφθεί οι προαναφερόμε-

κής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής.

νες περιπτώσεις γονέων του δήμου μας.

Ειδικότερα η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα για κάθε παιδί είναι

στα Κέντρα Πολιτισμού: Τριαδίου και Νέας Ραιδεστού και

δώδεκα (12,00) ευρώ την εβδομάδα. Για δύο (2) ή τρία (3)

το Νομικό Πρόσωπο θα λειτουργήσει το πρόγραμμα στα

παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το κόστος συμ-

Δημοτικά Σχολεία: 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου, Δημο-

μετοχής είναι οκτώ (8,00) ευρώ ανά παιδί την εβδομάδα.

τικό Σχολείο Βασιλικών, Δημοτικό Σχολείο Ν. Ρυσίου, κα-

Τα τμήματα λειτουργούν καθημερινά (Δευτέρα έως Παρα-

θώς και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (Μανδρίτσας 2)

σκευή) από τις 07:30 έως τις 15:30, με τη δυνατότητα πρώ-

- Υπεύθυνη δήλωση των εχόντων τη γονική μέριμνα για

για το χρονικό διάστημα από 18/6 έως 14/8/2018.

της αποχώρησης στις 13:30.

τη συγκατάθεσή τους στην παραλαβή του παιδιού/παιδιών

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενες

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, (κατά την

από τρίτο πρόσωπο (εκτός από τους γονείς).

μητέρες που είναι κάτοικοι δήμου Θέρμης ή απασχολούνται

ημέρα εγγραφής να έχουν κλείσει τα 5 έτη) και περιλαμβά-

- Αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα.

αποδεδειγμένα σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις που δραστη-

νει δραστηριότητες αθλητισμού, ζωγραφικής – καλλιτεχνι-

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του Προ-

ριοποιούνται εντός του δήμου. Εφόσον υπάρχει μεγάλος

κών, θεατρικής αγωγής, και μουσικής που υλοποιούνται

γράμματος και ικανοποιούνται εφόσον υπάρχουν διαθέσι-

αριθμός αιτήσεων θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

από πτυχιούχους εκπαιδευτικούς.

μες θέσεις φιλοξενίας.

είρα βοηθείας στους εργαζόμενους γονείς για άλλη μια
χρονιά από το δήμο Θέρμης, μέσα από το πρόγραμμα

58 άτομα προσήλθαν
στην έκτακτη αιμοδοσία

Π

τέρας σε ισχύ.
- Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΘ κλπ ή Έντυπο Ε1 (3η σελίδα) της φορολογικής δήλωσης για την απόδειξη τόπου
κατοικίας.
- Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση (όχι προγενέστερη του Σεπτέμβρη 2017), υπογεγραμμένη από παιδίατρο που να
αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές και επιτρέπεται να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.

Άρχισε η αναζήτηση των οστών
των πεσόντων του Ελληνοϊταλικού
πολέμου το 1940-41

ενήντα οκτώ (58) άτομα προσήλθαν
στην έκτακτη αιμοδοσία που πραγ-

Δημήτριος Βογιατζής και ο Εντεταλμένος

ματοποίησε η κινητή μονάδα αιμοληψίας

ντοπωλείου και υπεύθυνος για θέματα αι-

του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομεί-

μοδοσίας, που είχε και τη γενική επίβλεψη

Σ

ου ΑΧΕΠΑ σε συνεργασία με τη δημοτική

της εκδήλωσης Κωνσταντίνος Τιτέλης, κ.α.

σήμως η αναζήτηση των οστών των 7.976

αρχή Θέρμης, στην Πλατεία Παραμάνα της

Υπενθυμίζουμε ότι φέτος, η Ελλάδα έχει

πεσόντων του Εληννοϊταλικού πολέμου

Θέρμης, με αφορμή την Παγκόσμιας Ημέ-

επιλεγεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό

ρα Εθελοντή Αιμοδότη. Στην έκτακτη αιμο-

Υγείας για να διοργανώσει τον επίσημο

Δημοτικός Σύμβουλος του Κοινωνικού Πα-

τις 22 Ιανουαρίου 2018 μετά από Συμφωνία Ελλάδας–Αλβανίας, άρχισε επι-

που σχεδόν στο σύνολό τους επί 78 χρόνια

οι συγγενείς μπορεί να απευθύνονται: Στο
ΓΕΕΘΑ, αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης έργου για τους Πεσόντες (τηλέφωνο 210 6573274 και 210 6575020)
http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/

δοσία συγκεντρώθηκαν περίπου σαράντα

εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελο-

παραμένουν άταφοι ή προσωρινά θαμμέ-

φιάλες αίμα.

ντή Αιμοδότη. Ο δήμος Θέρμης, τίμησε το

νοι. Οι αναζητήσεις –εκταφές άρχισαν από

σημαντικό αυτό θεσμό και όλους τους εθε-

bashs-dedomenwn-taytopoihshs-dna-

Το παρόν έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-

λοντές αιμοδότες με μια έκτακτη εθελοντι-

τον ομαδικό τάφο στα στενά της Κλεισού-

pesontwn-ellhno-italikoy-polemoy.html

λος, οι Αντιδήμαρχοι Στέλιος Αποστόλου,

κή αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο

ρας και συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς.

Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Τμήμα

Στέλιος Γκιζάρης, ο Δημοτικός Σύμβουλος

Αίματος του Γεν. Παν. Νοσοκομείου ΑΧΕ-

Παράλληλα με την αναζήτηση των οστών

Μοριακής Βιολογίας, που διενεργεί εξετά-

καταβάλλεται προσπάθεια και για την ταυ-

σεις για την ταυτοποίηση DNA (τηλέφωνο:

press-el/6475-diadikasia-dhmioyrgias-

Οι συνεδρίες είναι 20λεπτες για κάθε παιδί πάνω στο

ΠΑ και με τοπικούς φορείς.

άλογο ενώ όλα τα παιδιά συμμετέχουν στο τάισμα και

Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχαν τα παιδιά

γενικά στην περιποίηση του αλόγου καθώς η επαφή με

από το 1ο Νηπιαγωγείο, το 1ο και 2ο Δη-

τοποίηση, για την οποία έχουν συσταθεί ει-

2107494749).

αυτό το ζώο δρα θεραπευτικά και στην ψυχολογία του.

μοτικά Θέρμης. Τα παιδιά συναντήθηκαν

δικές υπηρεσίες από το Υπουργείο Άμυνας

Στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (τηλέφω-

και επιστημονικά εργαστήρια για το DNA.

να 2103221569-2103221747).

τές και ενημερώθηκαν για το νόημα και τη

Για τον εντοπισμό των οστών των πεσό-

https://dis.army.gr/el/content/search-

σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

ντων και την αναγνώριση της ταυτότητας

casualties

με τη δημοτική αρχή, με τους εθελοντές αι-

Οι ιπποθεραπείες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία

μοδότες, τους γιατρούς και τους νοσηλευ-

βάση με ομάδες παιδιών και η μεταφορά τους στο χώρο
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του ΚΔΑΠ Θέρμης

Χ

15

γίνεται με το λεωφορείο ειδικού τύπου της δομής.

Στιγμιότυπο από την μέρα οικογένειας στα ΚΔΑΠ Βασιλικών και Ν. Ρυσίου
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ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

5η Συνάντηση Χορωδιών Κ.Α.Π.Η. δήμου Θέρμης

Ξεκινά στις 9 Ιουλίου το πρόγραμμα
για τα θαλασσινά μπάνια

Μ

ια μουσική βραδιά με τις τετράφωνες χορωδίες των
ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης απόλαυσαν οι παραβρισκόμενοι στην αίθουσα θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Μέσα από ένα πολυσύνθετο ρεπερτόριο, από έντεχνο
κυρίως ελληνικό τραγούδι διακεκριμένων Ελλήνων συνθετών
όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, τα χορωδιακά σύνολα των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του δήμου μας, υπό
την καθοδήγηση των χορωδών Λεωνίδα Βλαχόπουλου και
Στέλιου Ζαχαρίου, μάγεψαν το κοινό το οποίο δε σταμάτησε
καθ’ όλη τη βραδιά να τα ανταμείβει με το χειροκρότημά του.
Στη σκηνή εμφανίστηκε πρώτη η χορωδία του ΚΑΠΗ Θέρμης, ενώ ακολούθησαν οι χορωδίες Βασιλικών, Τριλόφου,
Κάτω Σχολαρίου, Καρδίας, Νέας Ραιδεστού, και Τριαδίου,
που παρουσίασαν τις μελωδίες τους συνοδεία ορχήστρας.
Οι χορωδίες των ΚΑΠΗ που έχουν δημιουργηθεί, αριθμούν
σήμερα πάνω από εκατό μέλη, προετοιμάζοντας με μεγάλη
χαρά χορωδιακές συναντήσεις και αφιερώματα που διοργανώνουν στο τέλος κάθε σεζόν.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος
Παπαδόπουλος, καλωσόρισε τους εκατοντάδες συνδημότες
μας που τίμησαν τη μεγάλη αυτή χορωδιακή συνάντηση,
ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση
της και ευχήθηκε καλή δύναμη και συνέχεια σε όλους.
Αναφέρθηκε, επίσης, βαθιά συγκινημένος στην μεγάλη
απουσία του ανθρώπου που για χρόνια φρόντιζε για την

ανάπτυξη των δομών όλων των ΚΑΠΗ του δήμου μας, το
Γιώργο Κοντοπίδη που έφυγε πρόσφατα ξαφνικά από κοντά μας. Μάλιστα ανακοίνωσε πως στο εξής το χορωδιακό
φεστιβάλ των ΚΑΠΗ θα φέρει το όνομα «Γεώργιος Κοντοπίδης», σε ένδειξη τιμής στο πρόσωπο του.
Παράλληλα αναφέρθηκε στις παροχές που προσφέρει ο δήμος
μέσω του Νομικού Προσώπου και των προγραμμάτων που
εφαρμόζει για την Τρίτη ηλικία στα ΚΑΠΗ ξεκαθαρίζοντας για μία
ακόμη φορά πως προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί
η συνέχιση και η επιπλέον ενίσχυση αυτών των προγραμμάτων.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων οι Βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης Θ. Καράογλου, Σ. Αναστασιάδης
και Δ. Μάρδας, οι Αντιδήμαρχοι Θέρμης κ.κ. Α. Τσολάκης

3η χορευτική συνάντηση
των ΚΑΠΗ δήμου Θέρμης

ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΌΦΟΥ

Π

αρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η 3η χορευτική συνάντηση των παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
του δήμου Θέρμης. Η κεντρική πλατεία Θέρμης πλημμύρισε με
άρωμα παράδοσης, αλλά και το κέφι των μελών των ΚΑΠΗ
του δήμου μας που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παρουσίασαν
με μεράκι παραδοσιακούς χορούς από κάθε γωνιά της πατρίδας
μας. Στην τρίτη ετήσια χορευτική συνάντηση των ΚΑΠΗ Θέρμης
συμμετείχαν τα χορευτικά: των Κ.Α.Π.Η. Θέρμης, Τριαδίου, Τριλόφου, Νέας Ραιδεστού, Καρδίας, Βασιλικών και Πλαγιαρίου.
Σημειώνεται ότι τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης ανέλαβε για μία ακόμη χρονιά το ΚΑΠΗ της Θέρμης. Το παρόν στην
εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων οι Αντιδήμαρχοι Θέρμης Α.
Τσολάκης και Σ. Σαμαράς, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Π. Αναγνώστου και ο νέος Αντιπρόεδρος Γ. Αγγέλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Μίχου, Δ. Λιάντας, Μ. Μοσχόπουλος και Κ. Τιτέλης,
ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Θέρμης Σ. Βογιατζής κ.α.

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Π. Αναγνώστου
παραδίδει το αναμνηστικό στο ΚΑΠΗ Θέρμης

και Γεωργαλή, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Π. Αναγνώστου και
ο νέος Αντιπρόεδρος Γ. Αγγέλου, η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ
Α. Παπαδάκη, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μ. Μοσχόπουλος
και Σ. Κουγιουμτζίδης, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας
Θέρμης Σ. Βογιατζής κ.α.
Να σημειωθεί τέλος, πως κατά την εκδήλωση συγκεντρώθηκε και ικανοποιητικός αριθμός τροφίμων και άλλων ειδών
πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου
Θέρμης. Όπως είναι γνωστό τα Κέντρα Ανοιχτής Φροντίδας
Ηλικιωμένων είχαν εκφράσει με σχετική ανακοίνωση την
επιθυμία τους, αντί εισιτηρίου οι συνδημότες μας να προχωρήσουν στο μέτρο του δυνατού του καθενός, στην ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου μας.

Ξ

εκινάει τη Δευτέρα 9 Ιουλίου το πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ 2018» που αφο-

ρά τα θαλασσινά μπάνια των μελών των
ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης και υλοποιεί
για μία ακόμη χρονιά το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα

Ομιλία με θέμα
«Ποδολογία και μέτρα
προφύλαξης»

Μ

ε στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της Τρίτης ηλικίας την καλή τους λειτουργικότητα,
ψυχολογία και την αυτονομία τους, συνεχίζονται στο ΚΑΠΗ
Τριλόφου οι ενημερωτικές εκδηλώσεις.
Στο πλαίσιο αυτό το ΚΑΠΗ Τριλόφου πραγματοποίησε μία νέα
επιμορφωτική ομιλία με θέμα «Ποδολογία και μέτρα προφύλαξης». Με την ομιλία της η κ. Βασιλική Κρίκη, με απλό και
κατανοητό τρόπο εξήγησε για τα θέματα που αντιμετωπίζει η
ποδολογία, την πρόληψη και την θεραπεία αυτών. Η ομιλία
της επικεντρώθηκε στις μυκητιάσεις και τους κάλλους. Αμέσως
μετά την ολοκλήρωση παρουσίασης του θέματος, η κ. Κρίκη
συζήτησε ατομικά με αρκετά μέλη του ΚΑΠΗ για τα προβλήματα ποδολογίας που συχνά αντιμετωπίζουν.

Στιγμιότυπο από την ομιλία στο ΚΑΠΗ Τριλόφου

ενισχυμένο σε σχέση με την περσινή χρο-

εξυπηρέτηση των μελών θα διατεθούν τρία

την καλύψει από το ταμείο του το ΚΑΠΗ

νιά και περισσότερα μέλη θα έχουν τη δυ-

επιπλέον λεωφορεία. Στο πλαίσιο υλο-

Θέρμης. Οι αναχωρήσεις των πούλμαν θα

νατότητα να απολαύσουν τα καλοκαιρινά

ποίησης του προγράμματος πρόκειται να

γίνονται καθημερινά το πρωί στις 08.45

πραγματοποιηθούν 192 δρομολόγια από

από την Κεντρική Πλατεία Θέρμης και την

12 ειδικά μισθωμένα για το σκοπό αυτό

Πλατεία ΧΑΝΙ και οι επιστροφές το μεση-

λεωφορεία σε κοντινές παραλίες της Χαλ-

μέρι και ώρα 12.15 το μεσημέρι από την

κιδικής.

παραλία Ν. Πλάγιων Χαλκιδικής.

τους μπάνια σε παραλίες της Χαλκιδικής.

Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας και Προ-

Πλέον θα συμμετέχουν 600 μέλη, αντί για

σχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης». Τη φε-

500 που συμμετείχαν πέρυσι, ενώ για την

τινή χρονιά το πρόγραμμα θα διαρκέσει 16

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα μέλη του

ημέρες και συγκεκριμένα από 09/7/2018

ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΠΗ ξεκίνησαν, ενώ όπως και τα προη-

έως τις 14/7/2018, από τις 16 έως τις 20

Να σημειωθεί ότι το ΚΑΠΗ Θέρμης θα

γούμενα χρόνια το πρόγραμμα θα ολοκλη-

Ιουλίου και από τις 23 έως τις 27 Ιουλίου

δρομολογήσει και για 4η εβδομάδα λε-

ρωθεί με δωρεάν γλέντι που θα γίνει την

2018. Έτσι τα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου

ωφορείο και συγκεκριμένα από τις 20

τελευταία εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι

μας με κόστος μόλις ένα ευρώ την ημέρα,

Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου με κόστος

μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο

θα απολαύσουν και το φετινό καλοκαίρι τα

συμμετοχής 10 ευρώ ανά εβδομάδα, με

κ. Ανδρέα Βιολιτζή ή την αντιπρόεδρο κ.

τη διαφορά ωστόσο που προκύπτει θα

Έλση Καμπουρίδου.

μπάνια τους. Φέτος το πρόγραμμα θα είναι

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος δίνει το
αναμνηστικό στον πρόεδρο του ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέα Βιολιτζή

Στιγμιότυπο από το περσυνό πρόγραμμα
στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Η χορωδία του ΚΑΠΗ Νέας Ραιδεστού

Ενημέρωση για
φορολογικές δηλώσεις
και τεκμήρια

Ε

νημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο τον τρόπο συμπλήρωσης και τις αλλαγές στις φετινές φορολογικές

δηλώσεις πραγματοποίησε το ΚΑΠΗ Τριλόφου. Αντικείμε-

50 δωρεάν ημερήσιες εκδρομές
για όλα τα μέλη

Ό

να μη νιώθουν μόνοι και εγκαταλειμμένοι.

δήμου Θέρμης, διοργανώνει καλοκαιρινές

ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το
Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων του

εξορμήσεις για όλα τα μέλη του. Ειδικότερα φέτος το πρόγραμμα θα είναι ενισχυμένο καθώς αντί για σαράντα (40) πέρυσι, θα

νο της εκδήλωσης ήταν οι «Φορολογικές δηλώσεις–τεκμή-

πραγματοποιηθούν πενήντα (50) ημερήσιες

ρια», θέμα που ανέπτυξε η οικονομολόγος -φοροτεχνικός

εκδρομές κατά τους θερινούς μήνες.

Μαρία Πετσιάνη η οποία εξήγησε στα μέλη του ΚΑΠΗ τις

Με στόχο τα άτομα της 3ης ηλικίας να παρα-

αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και τον τρόπο

μείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη

συμπλήρωσης των εντύπων, τα τεκμήρια, το χτίσιμο του

του κοινωνικού συνόλου το ΚΑΠΗ δήμου

αφορολόγητου, ακόμη και τις συνέπειες από δωρεές για

Θέρμης, με την φροντίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέ-

αυτούς που παρέχουν και πολλά άλλα.

Ειδικότερα φέτος για τα μέλη του ΚΑΠΗ
Θέρμης θα πραγματοποιηθούν πέντε ημερήσιες εκδρομές κατά τους θερινούς μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο, με προορισμό περιοχές της Χαλκιδικής. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδρομών και οι προορισμοί

Πρόγραμμα
Μνημόσυνο για τον
«Ιαματικά λουτρά Γ. Κοντοπίδη από
2018» για τα μέλη το ΚΑΠΗ Θέρμης
για τον Γιώργο Κοντοπίδη
του ΚΑΠΗ δήμου Μνημόσυνο
πραγματοποίησε η διοίκηση του ΚΑΠΗ
Θέρμης, επιθυμώντας να τιμήσει την μνήμη
Θέρμης

Τ

του. Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στον

ο χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι της 15 Οκτωβρίου

θα πραγματοποιηθεί φέτος το πρόγραμμα «Ιαματικά λουτρά 2018» που αφορά
τα ζεστά ιαματικά μπάνια των μελών των

παρουσιάζονται ακολούθως:

ΚΑΠΗ δήμου Θέρμης. Το πρόγραμμα εί-

Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 εκδρομή

ναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα και με

στο νησί Αμμουλιανή Χαλκιδικής

ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας και

εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή.

Σάββατο 14 Ιουλίου εκδρομή

Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης» θέ-

Τα μέλη του ΚΑΠΗ θα μεταβούν στην

στη Βουρβουρού Χαλκιδικής

τει σε εφαρμογή για άλλη μια χρονιά, με τη

Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 εκδρομή

στήριξη του δήμου Θέρμης, νέα σειρά εκ-

Η οικονομολόγος-φοροτεχνικός Μ. Πετσιάνη
εξηγεί τις φορολογικές αλλαγές

17

στη Χανιώτη Χαλκιδικής

Αιδηψό σε 4 ομάδες, η κάθε μια εκ των
οποίων θα παραμείνει για λουτροθεραπεί-

Ιερό ναό του Αγ. Νικολάου Θέρμης και ακολούθησε ο καφές της συγχωρήσεως στην αίθουσα των μελών του ΚΑΠΗ Θέρμης.

Συνάντηση
γνωριμίας

Σ

υνάντηση εργασίας και φιλικό γεύμα
πραγματοποίησε στα μελή των διοι-

κήσεων των ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης
ο νέος Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας
και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης»

Σάββατο 28 Ιουλίου εκδρομή

ες εννέα ημέρες (οκτώ διανυκτερεύσεις),

Γιώργος Αγγέλου. Στην συνάντηση παρα-

στη σωματική και ψυχολογική υγεία των

στην Τορώνη Χαλκιδικής

ενώ θα ωφεληθούν 250 μέλη των ΚΑΠΗ

βρέθηκαν ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδω-

ηλικιωμένων μας.

Σάββατο 4 Αυγούστου εκδρομή

του δήμου Θέρμης.

ρος Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του

Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, δικαιού-

στον Αρμενιστή Χαλκιδικής

νται να απολαμβάνουν τη χαρά της δράσης

Σημειώνεται ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοι-

Για εγγραφές στις καλοκαιρινές ημερήσι-

και της ζωής μέσα από ένα σύγχρονο και

ες εκδρομές των ΚΑΠΗ τα ενδιαφερόμε-

ολοκληρωμένο σχέδιο πρωτοβουλιών. Εί-

να μέλη μπορούν να απευθύνονται στην

ναι πρωταρχική προτεραιότητα του δήμου

κ. Έλση Καμπουρίδου και το τηλέφωνο

θέσει δωρεάν την μετακίνηση των μελών,

η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών

6976703913 ή στον Πρόεδρο κ. Ανδρέα

ενώ εξασφαλιστικέ και η δωρεάν χρήση

και προϋποθέσεων ώστε ούτε για μια στιγμή

Βιολιτζή και το τηλέφωνο 6977407017.

της ιαματικής πισίνας.

δηλώσεων και δράσεων που αποσκοπούν

νωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης» θα δια-

Ν.Π.Δ.Δ. Πασχάλαης Αναγνώστου.
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ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Βελτίωση της ασφαλούς κυκλοφορίας

Διακρίσεις και συμμετοχές μαθητών

Δ

ιαβάσεις, σχολικό τροχονόμο, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια, φανάρια και
σήματα οδικής κυκλοφορίας, ζήτησαν τα παιδιά του 1ου Νηπιαγωγείου Τριλόφου από το
δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο.
Η Φωτεινή, η Χρύσα, η Κυριακή, η Έρη, η Κάλλια, η Φανή, ο Αλέξανδρος, η Νικολέτα η Έλλη,
η Ελπίδα, η Ιωάννα, η Άννα -Μαρία, η Τζώρτζια,
ο Παναγιώτης, ο Νικόλας και η Άννα, στο πλαίσιο του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής
ζωγράφισαν την πόλη που θέλουν και εξέλεξαν
εκπροσώπους προκειμένου να παραδώσουν τις
ζωγραφιές και μια επιστολή με τα αιτήματά τους
στον κ. Παπαδόπουλο. Στο δημαρχείο τα παιδιά

υποδέχτηκαν ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος
Αποστόλου, και ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Δημήτρης Λίαντας.
Ο δήμαρχος ευχαρίστησε παιδιά και γονείς για
την επίσκεψη και τους συνεχάρη για την πρωτοβουλία. «Μπράβο παιδιά, πρέπει να διεκδικείτε
αυτό που πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε για
την καθημερινότητα και την ασφάλειά σας»,
τους είπε. Πρόσθεσε, μάλιστα ότι ο Τρίλοφος είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της περιοχής, έχει
πολύ μεγάλη ιστορία, είναι, όμως, ένας οικισμός
προϋφιστάμενος του 1923, χτισμένος χωρίς σχέδιο και ως εκ τούτου δεν μπορούν να γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις. Υποσχέθηκε στα παιδιά ότι

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Εκδήλωση για το ρόλο των γονέων
στο διαδικτυακό εθισμό
«Διαδικτυακός εθισμός στην εφηβεία.
Ο ρόλος των γονέων» ήταν το θέμα της
εσπερίδας που διοργάνωσε το 3ο Γυμνάσιο Θέρμης στο δημοτικό θέατρο Θέρμης, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία
Παιδείας του δήμου Θέρμης και κεντρικό
ομιλητή τον Δ/ντή του Παιδοψυχιατρικού
Τμήματος του Γ.Ν.Π. «Ιπποκράτειο», Δρ.
Βάιο Νταφούλη. Την εκδήλωση χαιρέτισαν: η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης
κ. Βούλα Πατουλίδου, ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας Σ. Αποστόλου, ο Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης του 3ου
Γ/σίου Θέρμης και η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης Μ. Κοντολέτα.
Στην έναρξη παρουσιάστηκαν από τη Δ/
ντρια του 3ου Γ/σίου Θέρμης Ελισάβετ
Σιμουλίδου οι δράσεις του σχολείου για
τη φετινή
χρονιά,
οι οποίες ήταν
αποτυπωμένες
και στις
αναρΣτιγμιότυπο από τις βραβεύσεις
τημένες
μαθητών/τριων που διακρίθηκαν
αφίσες

στο χώρο υποδοχής του δημοτικού θεάτρου, με τα ονόματα των μαθητών που
συμμετείχαν σε αυτές. Κατόπιν απονεμήθηκαν από τους επίσημους προσκεκλημένους τιμητικά διπλώματα σε μαθητές/
τριες του σχολείου για τη διάκριση και
συμμετοχή τους σε κοινωνικές δράσεις,
διαγωνισμούς και αγώνες, με στόχο την
επιβράβευση των μαθητών αυτών και την
κινητοποίηση των υπολοίπων στο εγγύς
μέλλον. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν
από τον τεχνολόγο Κ. Φράγκατζη τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στο σχολείο στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας από μαθητές της Γ’ τάξης, προς
τους συμμαθητές τους με θέμα τη χρήση
της τεχνολογίας και του διαδικτύου από
τους έφηβους.
Έπειτα ακολούθησε η ομιλία του Δρ. Β.
Νταφούλη, ο οποίος στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις των παρισταμένων
και ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος. Όπως τόνισε ο κ. Νταφούλης, ο ρόλος των γονέων είναι να προστατεύουν το
παιδί τους από την «τυρρανία των παρορμήσεων». Οι παροχές των γονέων να είναι
κυρίως συναισθηματικού τύπου και όχι
(μόνο) υλικού. Για να αλλάξουν οι έφηβοί
μας, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς οι
γονείς, σημείωσε.

θα κάνει ό,τι είναι δυνατό να γίνει. Ανακοίνωσε
σε παιδιά και γονείς ότι «θα λειτουργήσουμε
και πάλι το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο
δήμο μας για να μπορούν όλα τα παιδάκια να
μαθαίνουν με τα ποδήλατα και τα αυτοκινητάκια
που έχουμε εκεί, πως πρέπει να κυκλοφορούμε
ως πεζοί αλλά και ως οδηγοί».
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου
ενημέρωσε τους γονείς που συνόδευαν τα
παιδιά ότι «η Τεχνική υπηρεσία έχει ετοιμάσει
μελέτη για όλες τις παιδικές χαρές των είκοσι
οκτώ νηπιαγωγείων του δήμου μας, ώστε να
αναβαθμιστούν με νέα δάπεδα και παιχνίδια,
αυξάνοντας τις συνθήκες ασφάλειας παιχνι-

διού για τα μικρά παιδιά. Το συγκεκριμένο
έργο, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, πρόκειται να δημοπρατηθεί σύντομα» σημείωσε.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
του δημάρχου Θέρμης με τους μαθητές

Οι θρύλοι της Ευρώπης
στο δημοτικό σχολείο του Ν. Ρυσίου

Δ

εκατέσσερις εκπαιδευτικοί και εφτά μαθητές από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Αγ-

προσφύγων και μεταναστών στο ελληνικό

γλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Τσε-

ρά, Σχολική Σύμβουλο Α/θμιας Εκπαίδευ-

εκπαιδευτικό σύστημα από την κ. Καλλα-

χία επισκέφτηκαν το Δημοτικό Σχολείο του

σης–Υπεύθυνη Δομών Υποδοχής Προ-

Ν.Ρυσίου στο πλαίσιο του έργου «Coded

σφύγων και την κ. Ιωαννίδου, καθηγήτρια

Legends–Θρύλοι Κωδικοποιημένοι σε Ψη-

του Παιδαγωγικού τμήματος Α.Π.Θ. Πα-

φιακές Πλατφόρμες» του Erasmus+ 2017-

ράλληλα, τα σχολεία-εταίροι πραγματο-

2020/KA219. Τη φιλοξενία εκπαιδευτικών

ποίησαν παρουσιάσεις και βιωματικά ερ-

και παιδιών, αλλά και το πρόγραμμα των

γαστήρια στους μαθητές του σχολείου μας

εργασιών και περιηγήσεων ανέλαβε ο Δ/

με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά της

ντής της σχολικής μονάδας Α. Ευθυμίου, η

χώρας προέλευσης τους στο πλαίσιο του

συντονίστρια του προγράμματος Α. Οικο-

European classroom project.

νόμου, η εκπαιδευτική ομάδα Erasmus του
σχολείου, γονείς, μαθητές με τη συνδρομή
του δήμου Θέρμης.
Το πρόγραμμα Coded Legends είναι καινοτόμο καθώς εισάγει νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Φιλοδοξεί να
απαντήσει στις ανάγκες των σύγχρονων
ευρωπαϊκών σχολείων, των «σχολείων
3.0», όπου η τεχνολογία ενσωματώνεται
στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα
την «Ενσωμάτωση και την εκπαίδευση

Αναμνηστική φωτογραφία
από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να σώζουν ζωές

Μ

έσα από τη συμμετοχή τους στα τετράωρα σεμινάρια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Kids save lives», οι μαθητές του
δήμου Θέρμης εκπαιδεύτηκαν να σώζουν
ζωές. Στα πλαίσια αυτά εκπαιδεύτηκαν οι
μαθητές από τα 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Ν. Ραιδεστού, το ΕΠΑΛ Βασιλικών, το
2ο Γυμνάσιο Θέρμης (Ν. Ρύσιο), το Δ.Σ. Ν.
Ρυσίου και το Δ.Σ. Βασιλικών.
Η χώρα μας είναι η τελευταία στην Ευρώ-

πη σε ποσοστά ανθρώπων που επιβιώνουν
μετά από μια εξωνοσοκομειακή καρδιακή
ανακοπή. Σε άλλες χώρες, όπως η Δανία,
όπου από το 1995 εκπαιδεύονται μαθητές
χωρίς να αλλάξει κανένας άλλος παράγοντας, είδαν να τριπλασιάζεται ο αριθμός των
ανθρώπων που επέστρεφε στην ζωή μετά
την καρδιακή ανακοπή και είδαν, επίσης,
να δεκαπλασιάζεται ο αριθμός των ατόμων
που θα ξεκινούσαν πλέον ΚΑΡΠΑ.

Κατά την τετράωρη εκπαίδευση οι μαθητές
εκπαιδεύτηκαν στην: αξιολόγηση αναπνοής
-αξιολόγηση ζωής, σωστή κλήση για βοήθεια, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση,
σε περίπτωση που ένα παιδί ή ενήλικας,
δεν αναπνέει (ΚΑΡΠΑ), χρήση αυτόματου
εξωτερικού απινιδωτή (επίδειξη), αντιμετώπιση πνιγμού (υγρό στοιχείο), πλάγια θέση
ασφαλείας -θέση ανάνηψης (σε περίπτωση
απώλειας των αισθήσεων), αντιμετώπιση

Σ

ημαντικές διακρίσεις και συμμέτοχες πέτυχαν μαθητές του
1ου Γενικού Λυκείου Θέρμης. Ειδικότερα: Ο μαθητής της
Γ’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Γεώργιος Κατσώνης μετά την επιτυχή συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας το Δεκέμβριο του 2017, προκρίθηκε
να συμμετάσχει στο Luxembourg International Forum που
θα λάβει χώρα στο Λουξεμβούργο, λόγω της επιλογής του
στην 36η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής.
Οι ημερομηνίες του συνεδρίου είναι 30 Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου 2018. Είναι ένα πολλά υποσχόμενο event που θα
συγκεντρώσει περίπου 200 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη και αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στην προετοιμασία όσο και
στη διάσκεψη η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι τα αγγλικά.
Ο μαθητής της Γ’ τάξης του 1ου Γ.Ε.Λ. Θέρμης Ιωάννης Μούσι-

ος με τις καθηγήτριες Γεωργία Χελιδώνη και Δήμητρα ΑνασταΤέλος ο μαθητής του σχολείου Χρήστος Παπαζώης στα
σιάδου, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος MUN
πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος Euroscola του
(Model United Nations) επισκέφτηκε την Υπηρεσία Διεθνών
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό
Σχέσεων Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εξωτερικών.
Κοινοβούλιο Νέων που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
Προσκεκλημένοι του Διευθυντή της Υπηρεσίας κου. Δημήσυνεδριάσεων του Σώματος, στο Στρασβούργο.
τρη Παπανδρέου, ήταν οι βραβευθέντες μαθητές και μαθήτριες
του 16ου Μοντέλου Ηνωμένων
Εθνών (ARCMUN) που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Κολλέγιο.
Η πρόσκληση αφορούσε όλους
τους μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων που έλαβαν
Οι βραβευθέντες μαθητές Γ. Κατσώνης, Ι. Μούσιος με τις κες. Γ. Χελιδώνη και Δ. Αναστασιάδου και Χ. Παπαζώης
μέρος και διακρίθηκαν.

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

«Όχι» στα ναρκωτικά
«ναι» στη ζωή

Εξοικείωση
με τη Χημεία

Επίσκεψη στο Ερευνητικό
κέντρο CERN

Η

Ομάδα Αγωγής Υγείας του 3ου Γυμνασίου Θέρμης, συνεχίζοντας για 3η χρονιά, την προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει μικρούς και μεγάλους ενάντια στην
χρήση παράνομων ουσιών διοργάνωσε διήμερο εκδηλώσεων
σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών
του δήμου Θέρμης. Με βασικό σύνθημα «όχι στα ναρκωτικά
ναι στην ζωή» το διήμερο περιλάμβανε αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων ξεκίνησε την πρώτη
μέρα στο κλειστό γυμναστήριο Θέρμης με φιλικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ των ομάδων ΚΕΘΕΑ/Προμηθέας - Α.Π.Ο. Θερμαϊκός Θέρμης, καθώς και τη συμβολική συμμέτοχη της ομάδας
μπάσκετ του 3ου Γυμνασίου Θέρμης σε αγώνες 3ον3.
Την δεύτερη μέρα το σκηνικό των εκδηλώσεων μεταφέρθηκε στην αυλή 1ου του Δημοτικού Σχολείου Θέρμης. Μετά το
χαιρετισμό της υπεύθυνης της Ομάδας Αγωγής Υγείας Ελένης
Τακαντζά, ακολούθησε μίνι τουρνουά μπάσκετ, παραδοσιακοί
χοροί και ρυθμική γυμναστική, ενημερωτική ομιλία της Ομάδας
Αγωγής Υγείας για το ρόλο του αθλητισμού στην πρόληψη,
αλλά και σύγχρονο χορό, θεατρικό δρώμενο, hip hop, μουσική
και τραγούδια, αλλά και ροκ μπλουζ.
Η Επιτροπή Οργάνωσης Αθλητικών Δραστηριοτήτων στον Αγώνα Κατά των Ναρκωτικών που συστήθηκε μετά από πρωτοβουλία της ομάδας αγωγής υγείας του 3ου Γυμνασίου Θέρμης και
της Ένωσης και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου
φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει μικρούς
και μεγάλους ενάντια στην συνεχώς αυξανόμενη διάδοση και
χρήση παράνομων ουσιών.

Σ

ε μια εντυπωσιακή επίδειξη πειραμάτων της ομάδας
ReAcTiON συμμετείχαν οι μαθητές του 1ου Γυμνασί-

Ε

πίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο CERN στην Ελβετία
πραγματοποίησαν 43 μαθητές της τρίτης Γυμνασίου,

ου Θέρμης μετά από πρόταση της Αντιδημαρχίας Παιδεί-

του 3ου Γυμνασίου Μίκρας στο πλαίσιο της πενθήμερης

ας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του

εκπαιδευτικής εκδρομής τους.

δήμου Θέρμης.

Η δεύτερη σημαντική επίσκεψή των μαθητών ήταν στη

Στόχος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας Στέλιο
Αποστόλου, ήταν να γνωρίσουν να εξοικειωθούν και να
αγαπήσουν τα παιδιά την επιστήμη της χημείας. μέσα
από ένα πρόγραμμα πειραμάτων. Οι δράσεις έχουν διάρκεια περίπου μία ώρα και είναι πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κοινού, δηλαδή το ηλικιακό εύρος

Γενεύη στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(Ο.Η.Ε), και το Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Chambesy.
Παράλληλα οι μαθητές επισκέφτηκαν στο Μιλάνο, το
γραφικό Chamonix, το Vevey και το Montreux, την

και το επίπεδο κατανόησης των παιδιών.

πόλη της Λωζάννης, το μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων,

Η ReAcTiON είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητι-

το μεσαιωνικό χωριό-κάστρο, το Gruyères, το εργοστά-

κή, μη συνδικαλιστική ομάδα προπτυχιακών φοιτητών

σιο σοκολάτας του François-Louis Cailler, τη γραφική

χημείας του ΑΠΘ.

πόλη Annecy της Γαλλίας και τη Βέρνη.

Στόχος της ομάδας ήταν η σύνδεση των φοιτητών με την
αγορά εργασίας και η διεξαγωγή επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που προάγουν και υπηρετούν τη
χημεία ως επιστήμη.

πνιγμονής από ξένο σώμα (απόφραξη αεραγωγού) και πρόληψη και αντιμετώπιση
τραυματισμών –αιμορραγίας.

Στιγμιότυπο από την εκπαίδευση των μαθητών
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Αναμνηστική φωτογραφία από τον φιλικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ
των ομάδων ΚΕΘΕΑ/Προμηθέας - Α.Π.Ο. Θερμαϊκός Θέρμης

Στιγμιότυπο από την επίδειξη πειραμάτων
στο 1ο Γυμνάσιο Θέρμης

Αναμνηστική φωτογραφία από την επίσκεψη
στο ερευνητικό κέντρο CERN στην Ελβετία
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Αθλητισμός

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

Αθλητισμός

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μνήμης

Θεμελιώθηκε το νέο κλειστό
προπονητήριο των Ταγαράδων

Τ

ιμώντας τη μνήμη του Πέτρου Παπαπέτρου και
του Δημήτρη Τσόχα, που έφυγαν πρόωρα από
κοντά μας, οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές της Θέρμης
και του ΠΑΟΚ αναμετρήθηκαν σ’ ένα παιχνίδι που
έγινε στο δημοτικό γήπεδο του φράγματος Θέρμης
την Τετάρτη 30 Μαΐου.
Παλιές δόξες της ομάδας του ΠΑΟΚ, αλλά και πολλοί βετεράνοι ερασιτέχνες έδωσαν το παρών στο φιλικό αγώνα στη μνήμη δύο ανθρώπων που τίμησαν
με την παρουσία τους στα γήπεδα την ομάδα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
το δήμο Θέρμης.

Τ

Οι ομάδες βετεράνων ποδοσφαιριστών της Θέρμης και του ΠΑΟΚ

Σκακιστικές δράσεις
από τον Θερμαϊκό Θέρμης

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δύο μεγάλες δράσεις από το
Σκακιστικό Τμήμα του Αθλητικού Πολιτιστικού Ομίλου Θέρμης «ο Θερμαϊκός».
Η αρχή έγινε με την ανοιχτή εκδήλωση
του σκακιστικού τμήματος του Θερμαϊκού Θέρμης με τον πρωταθλητή Ελλάδας
GM Στέλιο Χαλκιά στην κεντρική πλατεία
«Παραμάνα» της Θέρμης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον
δήμο Θέρμης και ειδικότερα τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης
(ΔΕΠΠΑΘ).
Η εκδήλωση άνοιξε με την διαφωτιστική ομιλία του κ. Χαλκιά σχετικά με την
ωφελιμότητα του σκακιού στην παιδική
ηλικία. Ακολούθησε αγώνας επίδειξης
(σιμουλτανέ) με τριάντα νεαρούς σκακιστές και τον κ. Χαλκιά. Ακολούθησε η διοργάνωση του 4oυ μαθητικού τουρνουά
σκάκι σε συνεργασία με το καφέ «ΑΝΕΜΙ» στο παρκάκι της Νέας Ραιδεστού.
Στο Α group στην γενική κατάταξη η σειρά των νικητών έχει ως εξής: 1ος Μαγκαλάκης Στέφανος, 2ος Χειλαδάκης
Βασίλειος και 3ος Λιάμος Ευάγγελος.
Στα κορίτσια στη γενική κατάταξη η σειρά των νικητών έχει ως εξής: 1ο κορίτσι
Τσάκωνα Μύρια, 2ο κορίτσι Καπία Αγγελική και 3ο κορίτσι Καβακοπούλου
Ιουλία-Αναστασία. Στην κατηγορία U08

(κάτω των 8 ετών) η σειρά των νικητών
έχει ως εξής: 1ος Γεώργιου Κωνσταντίνος,
2ος Μπαλαφούτας Αλέξανδρος και 3ος
Ελευθεριάδης Δημήτριος. Στην κατηγορία U10 (κάτω των 10 ετών) η σειρά των
νικητών έχει ως εξής: 1ος Μπαλαφούτας
Δημήτριος, 2ος Τσάκωνας Κωνσταντίνος
και 3ος Ακριτίδης Σοφοκλής και 1ο κορίτσι Αλτινάκη Αγγελική και στην κατηγορία U12 (Κάτω των 12 ετών) η σειρά
των νικητών έχει ως εξής: 1ος Καραμίχος
Μιχαήλ, 2ος Κατσιμάνης Δημήτριος και
3ος Βαφειαδάκης Πέτρος και 1ο κορίτσι
Σιώπη Αναστασία.
Στο Β group στην γενική κατάταξη η σειρά
των νικητών έχει ως εξής: 1ος Στουραΐτης
Ραφαήλ, 2ος Αποστόλου Αλέξανδρος
και 3ος Μπιζίμης Γιώργος. Στα κορίτσια
στη γενική κατάταξη η σειρά των νικητών
έχει ως εξής: 1ο κορίτσι Σιώπη Σωτηρία,
2ο κορίτσι Ακριτίδου Ιωάννα και 3ο κορίτσι Χαρίση Μαρία Ελισάβετ. Στην κατηγορία U08 (κάτω των 8 ετών) η σειρά
των νικητών έχει ως εξής: 1ος Μανταζής
Γιώργος, 2ος Ιωαννίδης Νέστορας και 3ος
Γεωργίου Νικόλαος και 1ο κορίτσι Σιώπη Νεκταρία. Στην κατηγορία U10 (κάτω
των 10 ετών) η σειρά των νικητών έχει ως
εξής: 1ος Στουραΐτης Ανδρέας, 2ος Γαλαρινιώτης Στυλιανός και 3ος Ζήσης Γεώργιος και 1ο κορίτσι Παπαδοπούλου Αρετή.
Βραβεύτηκαν, επίσης, και όλα τα νήπια.

Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις με τον Τ. Χαλκιά και το 4o μαθητικό τουρνουά σκάκι

2ος αγώνας Rotax
Max Challenge
στο Νέο Ρύσιο

Συμμετοχή
στους Special
Olympics

Ο

Σ

2ος αγώνας Rotax Max Challenge/
Rotax Max Challenge GR διοργανώθηκε από τον σύλλογο ΑΣΠΙΣ
Motorsport Club στην πίστα καρτ του
Νέου Ρυσίου. Οι προπονήσεις των ομάδων πραγματοποιήθηκαν με ένα δύσκολο σχετικά καιρικό κλίμα, που δεν
επέτρεψε την ομαλή προπόνηση των
αγωνιζομένων.
Φτάνοντας στον αγώνα ξεκίνησαν τα
ελεύθερα δοκιμαστικά σκέλη των κατηγοριών, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε
η ενημέρωση των αγωνιζομένων. Με
το πέρας της ενημέρωσης, ξεκίνησαν τα
χρονομετρημένα σκέλη όπου οι οδηγοί
ανά κατηγορίες, κατατάχθηκαν στην σχάρα εκκίνησης για τον 1ο τελικό. Έπειτα
ακολούθησε ο 2ος και 3ος τελικός των
κατηγοριών, όπου οι οδηγοί εκκινούσαν
στην θέση που τερμάτισαν στο προηγούμενο σκέλος.

την εθνική ομάδα μπάσκετ των
Special Olympics Hellas συμμετέχει ο συνδημότης μας, με καταγωγή
από το Λιβάδι Γαληνός Πετράς. Στο
παρελθόν έλαβε μέρος σε πολλές
διοργανώσεις, ενώ προπονηται εντατικά για να συμμετέχει στους αγώνες
που θα διοργανωθούν στο Ντουμπάι το 2019.
Tα Special Olympics Hellas είναι ένα
μη κερδοσκοπικό, αθλητικό και εκπαιδευτικό σωματείο που στηρίζεται καθ’ ολοκληρία στον εθελοντισμό. Ιδρύθηκε από την οικογένεια
Kennedy-Shriver προ 50 ετών.
Στην Ελλάδα, τα Special Olympics,
τα οποία ιδρύθηκαν το 1987, ήδη
αριθμούν περίπου 900 αφοσιωμένους εθελοντές–προπονητές που
προσφέρουν, σε ετήσια βάση, δυνατότητες προπόνησης σε 27 Ολυμπιακού τύπου αθλήματα, (23 θερινά
και 4 χειμερινά) μέσω των οποίων
παρέχουμε στους αθλητές μας την
δυνατότητα να αναπτύσσονται σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και
πνευματικά και να συμμετέχουν στη
χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός,
σε ένα περιβάλλον σεβασμού, αποδοχής και κοινωνικής ένταξης.

Στιγμιότυπο από τον 2ο αγώνα Rotax Max Challenge

Ο αθλητής των Special Olympics Γαληνός Πετράς

η θεμέλιο λίθο στο υπό ανέγερση νέο
κλειστό αθλητικό κέντρο (προπονητήριο)
των Ταγαράδων, τοποθέτησε ο δήμαρχος
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Το μεγάλο αυτό έργο, αποτελούσε πάγιο αίτημα
των αθλητικών φορέων και των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής και αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη των αθλημάτων σάλας.
Στην τελετή θεμελίωσης του νέου προπονητηρίου που βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο
ποδοσφαίρου και το Νηπιαγωγείο παρευρέθησαν ο αντιδήμαρχος Α. Τσολάκης, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Ν. Καρκατζίνος και Γ.

Αγγέλου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων Δ. Καλαθάς και άλλοι τοπικοί παράγοντες, εκπρόσωποι του τοπικού
Αθλητικού Συλλόγου «Θρίαμβος» καθώς
και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής.
Στόχος της δημοτικής αρχής καθώς και της
κατασκευάστριας εταιρίας ΗΛΕΚΤΩΡ, είναι οι
εργασίες στο νέο κλειστό προπονητήριο και
η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
να πραγματοποιηθούν με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθούν έως το Φθινόπωρο του 2018 και να παραδοθεί στους

χρήστες του με την έναρξη της νέας προπονητικής περιόδου.
Με το συγκεκριμένο έργο συμπληρώνονται με τον καλύτερο τρόπο οι δημοτικές
αθλητικές εγκαταστάσεις της Θέρμης, αφού
σύντομα θα προστεθεί μία νέα υποδομή με
σύγχρονες εγκαταστάσεις αλλά και κερκίδες
θεατών, υψηλών προδιαγραφών για την
κάλυψη προπονητικών αναγκών τοπικών
αθλητικών σωματείων, ενώ παράλληλα θα
διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο προπονητήριο.
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Στιγμιότυπο από τη θεμελίωση
του νέου γυμναστηρίου

Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού «Παιδί και Θάλασσα 2018» Ανακαινιστήκαν
ο πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα» – ιατρός. Η μετακίνηση θα γίνεται με λε- σεις για την συμμετοχή είναι:
τα δύο γήπεδα
Τ
διοργανώνει και φέτος το καλοκαίρι ο ωφορεία από τα σημεία συνάντησης-εκ- 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Κηδεμόνα
δήμος Θέρμης μέσω της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. στο κίνησης ανά οικισμό, προς στην παραλία 2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία
του Λιβαδίου
πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την Βεργιά, στη Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής των παιδιών
παροχή ευκαιριών άθλησης και ψυχαγωγίας στους νέους-ες του δήμου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με το νερό, ώστε να
αποβάλλουν τις φοβίες τους μέσω του
ομαδικού παιχνιδιού και παράλληλα να
βελτιώσουν τις ικανότητες τους, στην επίπλευση και στην κολύμβηση. Το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται με ομαδικά
παιχνίδια στη θάλασσα και στην αμμουδιά
(beach Volley, beach Soccer). Τα παιδιά
θα συνοδεύονται από γυμναστές, ναυαγοσώστες και συνοδούς του προγράμματος,
ενώ παράλληλα θα υπάρχει και συνοδός

και επιστροφή.

Φωτογραφία αρχείου από το
πρόγραμμα παιδί και θάλασσα

Στο
πρόγ ρ α μ μ α
μπορούν να
συμμετέχουν
παιδιά δημοτών
και
κατοίκων
Θέρμης που
έχουν γεννηθεί τα έτη
2004
έως
2011.
Προϋποθέ-

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για τις ειδικές εκπτώσεις
4. Εκκαθαριστικό Εφορίας για τις ειδικές
εκπτώσεις
Το κόστος συμμετοχής των παιδιών στο εν
λόγω πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
• 1 παιδί 40,00 ευρώ
• 2 παιδιά 70,00 ευρώ
• 3 παιδιά 90,00 ευρώ
• Πολύτεκνες/Μονογονεϊκές οικογένειες
30,00 ευρώ ανά παιδί
• Μακροχρόνιοι άνεργοι (και οι δύο γονείς
άνω των 12μηνών) με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 6.000,00 ευρώ 10 ευρώ ανά παιδί.

Παρεμβάσεις συντήρησης στα κλειστά γυμναστήρια

Σ

υνεχίζονται οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης–αποκατάστασης στις
αθλητικές εγκαταστάσεις και τα Κέντρα
Πολιτισμού του δήμου Θέρμης, από τη
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιηθήκαν εργασίες στα κλειστά δημοτικά αθλητικά κέντρα
της Θέρμης και των Βασιλικών. Ειδικότερα,
πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ΔΑΚ Θέρμης όπου ολοκληρώθηκε η επιδιόρθωση του μηχανισμού των
παραθύρων
του κλειστού
γυμναστηρίου.
Στο ΔΑΚ Βασιλικών έγινε
σειρά ηλεκτρολογικών
Στιγμιότυπο από τις εργασίες
παρεμβάανακαίνισης του ΔΑΚ Βασιλικών

σεων λόγω βλάβης στο σύνολο του ηλεκτρονικού συστήματος του κλειστού γυμναστηρίου. Παράλληλα ολοκληρώθηκε με
επιτυχία η επιδιόρθωση του ηλεκτρονικού
πίνακα του γηπέδου.
Στο κλειστό δημοτικό αθλητικό κέντρο
του Νέου Ρυσίου, ολοκληρώθηκε η
αντικατάσταση της μεγάλης εσωτερικής
κουρτίνας του γηπέδου.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις στα ανοιχτά ποδοσφαιρικά
γήπεδα της Νέας Ραιδεστού, Τριαδίου, Ταγαράδων και Σουρωτής.
Αναλυτικά στα γήπεδα ποδοσφαίρου
Νέας Ραιδεστού και Τριαδίου ολοκληρώθηκε η επανασπορά χλοοτάπητα, η οποία
κρίνεται απαραίτητη και επαναλαμβάνεται
κάθε χρόνο καθώς ο χλοοτάπητας παλαιώνει και αρχίζει να αραιώνει λόγω συχνής
χρήσης και δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις των αθλητών.

Ο προγραμματισμός και σχεδιασμός της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους επόμενους
μήνες περιλαμβάνει καθαρισμούς όλων
των χώρων των ποδοσφαιρικών γηπέδων,
εργασίες γενικής μόρφωσης του εδάφους,
συντήρηση των εστιών ποδοσφαίρου, παρεμβάσεις στα κλειστά γυμναστήρια καθώς
και συνεχείς εργασίες από σιδερά του δήμου, όπου κρίνεται απαραίτητο.
«Επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή συντήρηση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου μας, με ιεράρχηση
προτεραιοτήτων και προγραμματισμό, ικανοποιώντας αιτήματα συνδημοτών μας, με
στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία όλων
των αθλητικών μας χώρων, αλλά και την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών αθλητών και θεατών», αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Νικόλαος Λαγός.

Μ

ε στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητάς τους ολοκληρώθηκαν οι πολλαπλές παρεμβάσεις ανακαίνισης των αθλητικών υποδομών και
συγκεκριμένα του ποδοσφαιρικού γηπέδου και του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ
στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου. Τα
δύο γήπεδα, με την ολοκλήρωση των
εργασιών επισκευής και ελαιοχρωματισμού τους παραδόθηκαν προς χρήση
στην αθλούμενη νεολαία της Τοπικής
Κοινότητας, καλύπτοντας πλέον όλες τις
προδιαγραφές ώστε να υποδεχτούν τους
αθλητές της ευρύτερης περιοχής.
Ειδικότερα, οι εργασίες στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ ολοκληρώθηκαν με την
τοποθέτηση νέων μπασκετών ενώ αντίστοιχα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Λιβαδίου έγινε επισκευή των εστιών.

Στιγμιότυπο από τις εργασίες
ανακαίνισης των γηπέδων
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Πολιτισμός

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

Πολιτισμός

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Α.Ρ.

Εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης
της γενοκτονίας των ποντίων

Στο φράγμα της Θέρμης το 8ο Πανελλήνιο
Αντάμωμα των Ανατολικορωμυλιωτών

Ε

κδηλώσεις μνήμης διοργανώθηκαν από
το δήμο Θέρμης και Πολιτιστικούς συλλόγους για να τιμήσουν την ημέρα μνήμης της
γενοκτονίας των ποντίων. Όπως είναι γνωστό
η 19η Μαΐου ανακηρύχτηκε ομόφωνα τον
Φεβρουάριο του 1994 από τη Βουλή των
Ελλήνων ως ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο μικρασιατικό Πόντο, την
περίοδο 1916-1923 με 353.000 νεκρούς. Οι
σύλλογοι και οι φορείς του δήμου Θέρμης
θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη αυτών που
έχασαν τη ζωή τους, τα υπάρχοντα τους και
όλων αυτών που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες διοργάνωσαν ποικίλες
εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Μονοπηγάδου, διοργάνωσε εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Πόντιου
Ακρίτα. Ακολούθησε προβολή ταινίας, ενώ
στο τέλος προσφέρθηκαν ποντιακά εδέσματα στο χώρο του πνευματικού κέντρου. Από
την πλευρά του το σωματείο «Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης» τέλεσε μνημόσυνο για
τα θύματα της γενοκτονίας στον Ιερό Ναό Αγ.
Νικολάου Θέρμης και τρισάγιο στο μνημείο
της ποντιακής γενοκτονίας στην πλατείας Παραμάνα. Παράλληλα διοργάνωσε επετειακή

«Περιστεριανά 2018»

Μ

εκδήλωση με θέμα τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία των Ποντίων την επόμενη Κυριακή
στο δημοτικό θέατρο Θέρμης. Η εκδήλωση
ήταν ένα αφιέρωμα στη Μνήμη των αθώων
θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου και τον Ξεριζωμό τους από τις πατρογονικές τους εστίες. Μέσα από τις ιστορικές
διηγήσεις, τη μουσική και τον χορό το κοινό
ταξίδεψε νοερά στο παρελθόν και έφτασε στο
σήμερα. Για τα ιστορικά γεγονότα της εποχής
ενημέρωσε το πολυπληθές κοινό η συγγραφέας Σοφία Προκοπίδου. Στο μουσικό μέρος
της εκδήλωσης η σοπράνο Μήδεια Χουρσουλίδου σαγήνευσε το κοινό με τη μαγική

φωνή της, με τη συνοδεία του Παναγιώτη Βελονά στη λύρα και τον νεαρό Διονύση Παπαδόπουλο στο νταούλι και τους χορευτές της
«Καλλιτεχνικής Στέγης Ποντίων Β.Ε.».

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Μονοπήγαδο

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Λειβάδι

Περιστεράς. Ακολούθησε επίδειξη tae kwon

Ε

do από τον πανελλήνιο πρωταθλητή με πολ-

του Αγίου Αθανασίου και τη συμμετοχή των

λές διακρίσεις στο εξωτερικό και τους μαθη-

κατοίκων στον απελευθερωτικό αγώνα του

τές του από την Περιστερά, το Λιβάδι και τον

έθνους διοργανώθηκαν από το δήμο Θέρ-

Α.Σ Ηρακλή Νέου Ρυσίου Μάνο Γαλανή, και

μης, την Τοπική Κοινότητα, τον πολιτιστικό

παράσταση μπαλέτο με τίτλο «ο καρυοθραύ-

σύλλογο Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης, την

στης», σε χορογραφίες–διδασκαλία της Μα-

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και

ρίας Σούγγαρη, όπου συμμετείχαν χορεύτριες

Αρδαμερίου και την ενορία του Αγίου Αθανα-

από την Περιστερά, το Λιβάδι και τη Γαλάτιστα

σίου Λειβαδίου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις

και αφήγηση και σκηνοθεσία της Ανδρονίκης

περιλάμβαναν πανηγυρική θεία λειτουργία

έθνους (1821-1829). Στο πλαίσιο αυτό προ-

πολιτιστικός σύλλογος «Ναύαρχος Βότσης»,

Μαλακόζη. Η βραδιά συνεχίστηκε με γλέντι

πρωτοστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μη-

γραμματίζονται εορταστικές εκδηλώσεις σε

σύλλογος Θεσσαλών και φίλων Σερρών «Η

υπό τους ήχους του dj ilias και ένα γλυκό κέ-

τροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδα-

όλη τη διάρκεια του 2018 και περιλαμβάνουν

Παναγία Ξενια», ο πολιτιστικός σύλλογος Αγί-

ρασμα για όλους από το σύλλογος γυναικών

μερίου κ.κ. Θεόκλητου, επιμνημόσυνη δέηση

και άλλες δράσεις, όπως π.χ. η έκδοση επετει-

ας Παρασκευής, ο λαογραφικός χορευτικός

Περιστεράς «Η Ερατώ». Το πρόγραμμα των

υπέρ των Λειβαδιωτών αγωνιστών και ηρώων

ακού τόμου που περιλαμβάνει την ιστορία του

σύλλογος «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» και η χοροέκ-

εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με την θεία λει-

του απελευθερωτικού αγώνα του έθνους και

ιερού ναού, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφι-

φραση -πολιτιστικός σύλλογος παραδοσια-

τουργία και το παραδοσιακό κουρμπάνι στο
εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδος.

ομιλία για τη «Συμμετοχή των Λειβαδιωτών

κή και μέρος της ιστορίας του Λειβαδίου.

κών χορών Πετρούπολης. Τα χορευτικά και

ε επιτυχία διοργανώθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις «Περιστεριανά 2018»

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστεράς, το
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Περιστεράς με
την υποστήριξη του δήμου Θέρμης και της
Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς. Το πρόγραμμα άνοιξε με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο της παιδικής χαράς της Περιστεράς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστεράς. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν, επίσης, οι σύλλογοι: αθλητικός

του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

στον απελευθερωτικό αγώνα του έθνους και
την καταστροφή του Λειβαδίου και του ιερού
ναού του Αγίου Αθανασίου». Οι εορταστικές
εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ανοικοδόμηση του ι. ναού Αγίου Αθανασίου Λειβαδίου,
έχουν ως σκοπό και την προβολή και ανάδειξη της μεγάλης προσφοράς των κατοίκων του
Λειβαδίου στον απελευθερωτικό αγώνα του

Εορτή Αγίου Γεωργίου
παλαιοημερολογιτών Θέρμης

το παραδοσιακό γλέντι για
όλους, που ακολούθησε
συνόδευσε το συγκρότημα
«Ρωμέικη κομπανία». Τη

Μ

σκυτάλη των εκδηλώσεων
πήρε την επόμενη μέρα ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Περιστεράς. Η εκδήλωση
στο χώρο της παιδικής χαράς στην Περιστερά άνοιξε
με χορευτικό πρόγραμμα
από όλους τους μαθητές

ορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια
από την ανοικοδόμηση του ιερού ναού

Στιγμιότυπο από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις

ε λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη
του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στον
ομώνυμο ιερό ναό των παλαιοημερολογιτών της Θέρμης. Την παραμονή τελέστηκε
ο εσπερινός, προεξάρχοντος του μητροπολίτης των Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ.κ.
Γρηγόριου. Μετά το πέρας του, πραγματοποιήθηκε λιτανεία της ιεράς εικόνας με τη
συνοδεία της φιλαρμονικής της ΔΕΠ.Π.ΑΘ.
και εκπρόσωπων πολιτιστικών συλλόγων.
Στη συνέχεια μοιράσθηκαν τοπικά εδέσματα προς τιμή του τιμώμενου αγίου. Την
επόμενη ημέρα, ημέρα μνήμης του Αγίου

Γεωργίου με το εορτολόγιο των Γ.Ο.Χ.,
τελέστηκε η αρχιερατική Θεία λειτουργία
από τον μητροπολίτη των
Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης
κ.κ.
Γρηγόριο. Ο
ιερός ναός των
Γ.Ο.Χ. Θέρμης
δώρισε
στο
Π.Κ.Θ. 2 μουΣτιγμιότυπο από την περιφορά
σικά όργανα.

Σ

το χώρο του φράγματος στην Θέρμη,
θα φιλοξενηθεί το Σάββατο 7 Ιουλίου
το 8ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Ανατολικορωμυλιωτών-Βορειοθρακιωτών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ένα τριήμερο
παράλληλων δράσεων της νεολαίας της
Π.Ο.Σ.Α.Ρ., το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί
την Κυριακή 8 Ιουλίου.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Π.ΟΣ.Α.Ρ. με το
δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα της
μεγάλης διοργάνωσης.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Ιουλίου με ημερίδα με θέμα «Ιερά
Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πετριζιωτισσας», με ομιλητή το Δρ. Λευτέρη
Αντωνίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και Πρόεδρο των κατεχομένων κοινοτήτων Λευκωσίας. Θα προηγηθεί, από
την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ευδοκία
Παπαχρηστουδη, μια ιστορική αναδρομή
για την Ανατολική Ρωμυλία.
Την επομένη, Παρασκευή 6 Ιουλίου, θα
πραγματοποιηθεί στη Θέρμη, η τελετή
υποδοχής της ιερής εικόνα της Αγίας Τριάδας από το ομώνυμο Μοναστήρι της περιοχής Καβακλή της Ανατολικής Ρωμυλίας, η οποία σήμερα φυλάσσεται στο ιερό
ίδρυμα Ελλήνων Ανατολικορωμυλιωτών,
« Η Αγία Τριάδα».
Μετά την τελετή υποδοχής, θα ακολουθήσει πολιτιστική βράδια στην πλατεία

Παραμάνα Θέρμης, με παρουσίαση φορεσιών της Ανατολικής Ρωμυλίας, με τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων για την
προσφορά τους στην παράδοση του τόπου.
Στη συνέχεια, το Σάββατο 7 Ιουλίου στις
7 το απόγευμα παρουσία όλων των συλλόγων με τα λάβαρα τους, θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο στη μνήμη των προγόνων τους. Θα ακολουθήσει το αντάμωμα όλων των συλλόγων στην πλατεία
Παραμάνα, με αναβίωση εθίμου από την
Στενήμαχο της Ανατολικής Ρωμυλίας. Στη
συνέχεια όλοι οι σύλλογοι θα μεταβούν
στο φράγμα Θέρμης, όπου και θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη βραδιά.
Ο λόγος που φέτος επελέγη η Θερμή ως
τόπος διεξαγωγής του Ανταμώματος, ήταν
να αναδειχθεί μέσα από τη διοργάνωση,
η περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας, με
παράδοση στον πολιτισμό στα γράμματα
αλλά και σε αγώνες ηρωικούς διαχρονικούς τόσο για την απελευθέρωση της Ελλάδας 1821, όσο και για την διατήρηση
του Ελληνικού πνεύματος. Θυμίζουμε
ότι στη Θέρμη κατοικοεδρεύουν και δραστηριοποιούνται αρκετοί απόγονοι Ανατολικορωμυλιωτών, από Στενήμαχο, τα
Βοδενά, τη Μανδρίτσα, αλλά και από την
Ανατολική και τη Δυτική Θράκη.
Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν αναμένεται να φτάσουν τους 50. Μαζί μ’ αυτούς
αναμένεται να παραβρεθούν προσκεκλημένοι Ελληνοβουλγαρικοί σύλλογοι, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Κυπρια-

κής Βουλής και Αρχιεπισκοπής.
Σε ανακοίνωσή της για τη διοργάνωση η
πρόεδρος Ευδοκία Παπαχρηστούδη και
το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Α.Ρ. μεταξύ άλλων αναφέρει: «γνωρίζοντας τις ευαισθησίες και
την προσφορά στον πολιτισμό και στην
παράδοση του δημάρχου Θεόδωρου Πα-

α 7α Θερμιώτικα διοργάνωσε με
επιτυχία για έβδομη συνεχή χρονιά
ο Χορευτικός Όμιλος Θέρμης. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο άλσος
του Αγίου Τρύφωνα στη Θέρμη.
Για πρώτη φορά τα Θερμιώτικα ήταν
διήμερα και στην εκδήλωση εκτός από
τα 9 χορευτικά τμήματα του Χορευτικού Ομίλου Θέρμης συμμετείχαν, o
Σύλλογος Σερραίων Κατοίκων δήμου
Θέρμης, ο Λαογραφικός Σύλλογος
Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Σουρωτής «Η
Πηγή» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Τριλόφου.
Το πρόγραμμα επιμελήθηκαν οι υπεύθυνοι των χορευτικών τμημάτων του
Χορευτικού Ομίλου Θέρμης χοροδιδάσκαλοι Θωμάς Ράδης, Ζήσης Οικονόμου και Άκης Ταβλαρίδης. Τις εκδηλώσεις πλαισίωσαν μουσικά οι μουσικοί:
Βαγγέλης Ψαθάς (κλαρίνο, ζουρνά),
Νίκος Ψαθάς (ζουρνά, κρουστά), Βαγγέλης Ψαθάς (ακορντεόν, κρουστά),
Γιώργος Ματθαίου (λαούτο, τραγούδι),
Γιάννης Κουσουλάκης (βιολί, τρομπέτα) και Βασίλης Καρακούσης (γκάιντα,
κρουστά, τραγούδι).

Γιορτή της Μητέρας

Ε

κδήλωση για την εορτή της μητέρας
διοργάνωσε ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων.
Στην εκδήλωση μίλησε ο διαιτολόγος
-διατροφολόγος Αντρέας Κωνσταντίνου
και η προπονήτρια του καράτε και της
αυτοάμυνας Αιμιλιάνα Νικολαΐδου.

παδόπουλου, τον ευχαριστούμε εκ των
προτέρων για θετική του ανταπόκριση στο
αίτημα μας για συνδιοργάνωση του ανταμώματος. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
και ευχαριστούμε από καρδιάς, για την
αμέριστη φιλοξενία της δημοτικής αρχής,
αλλά και των φορέων του τόπου και των

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

λαογραφικών συλλόγων, οι οποίοι στο
πλαίσιο εθελοντικής προσφοράς, θα είναι
παρόντες για να υποδεχθούν τους φιλοξενούμενους συμμετέχοντες συλλόγους».

Το προεδρείο της Π.ΟΣ.Α.Ρ. με το δήμαρχο
Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο

7α Θερμιώτικα από το Χορευτικό Όμιλο Θέρμης

Τ
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Μετά την παρουσίαση των χορευτικών
ακολούθησε γλέντι για όλους τους παραβρισκόμενους.

Στιγμιότυπο από τα 7α Θερμιώτικα

Τα Εαρινά γιόρτασαν
στους Ταγαράδες

Μ

ια μέρα αφιερωμένη στο περιβάλλον
και τον πολιτισμό, απόλαυσαν εκατοντάδες επισκέπτες στη Δημοτική Κοινότητα
Ταγαράδων. Ήταν μία γιορτή αφιερωμένη
στην προστασία και στην αναβάθμιση του
περιβάλλοντος αλλά και στην διαφύλαξη
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με σύνθημα «όχι στη ρύπανση ναι στην ποιότητα
ζωής, ναι στη συνεργασία και τον εθελοντισμό», η οποία φιλοξενήθηκε στο παλιό
γήπεδο ποδοσφαίρου των Ταγαράδων.
Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Ταγαράδων Δημήτριος Καλαθάς στο χαιρετισμό του στάθηκε ιδιαίτερα στα περιβαλλοντικά ζητήματα
που προκύπτουν και αναδεικνύονται μέσα
από τη συγκεκριμένη γιορτή.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θέρμης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, εξέφρασε
την χαρά και την ικανοποίησή του για την
έναρξη των εργασιών του κλειστού προπονητηρίου μπάσκετ και ανακοίνωσε πως
«του χρόνου την ίδια χρονική στιγμή θα
βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εργασίες του
Πολιτιστικού Κέντρου στο διπλανό χώρο».
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Πολιτισμός

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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1 8 0

Ρεπορτάζ
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΡΑΛΛΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΙΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙ

Παρουσίαση του βιβλίου
«Κάτω Σχολάρι το παλιό Ανταλι»

Βάνδαλοι κατέστρεψαν τις τουαλέτες
στην τούμπα του Τιμίου Σταυρού στη Θέρμη

Ε

Γ

κδήλωση για την παρουσίαση του
βιβλίου της συνταξιούχου εκπαιδευ-

τικού Ελένης Ράλλη-Τσανούκα με τίτλο
«Κάτω Σχολάρι το παλιό Ανταλι», διοργανώθηκε στην αίθουσα του πνευματι-

κού κέντρου του Κάτω Σχολαρίου. Για
το βιβλίο μίλησαν η θεολόγος Αλέκα
Φερενίδου και η φιλόλογος Χρυσούλα
Μαυρίδου.
Σημειώνεται ότι το βιβλίο εκδόθηκε με

την υποστήριξη του συλλόγου Πολιτισμού και Εθελοντισμού του Κάτω Σχολαρίου, ο οποίος ανέλαβε την μορφοποίηση του κειμένου και την έκδοση.

αλέτες στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο άλσος
Από αριστερά η κ.κ. Ε. Ράλλη-Τσανούκα,
Α. Φερενίδου και η Χ. Μαυρίδου

«Ξαστεριάς Ξετελέματα»

12η «Γιορτή Κολοκυθιού»

Ο

Μ

σύλλογος Φίλων Κρητικής Παράδοσης
Θέρμης «Ξαστεριά» διοργάνωσε με
επιτυχία την ετήσια υπαίθρια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για την καλοκαιρινή περίοδο
στην πλατεία Παραμάνα της Θέρμης. Ήταν
μια ευκαιρία για όλους τους φίλους και λάτρεις της κρητικής μουσικής παράδοσης και
κουλτούρας να παρακολουθήσουν την παρουσίαση των μουσικοχορευτικών τμημάτων και να διασκεδάσουν.
Τα τμήματα του συλλόγου «Ξαστεριά»
Θέρμης, το προηγούμενο διάστημα συμμετείχαν, στη μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων «Κρήτη: Η μεγάλη συνάντηση-τοπικές
γεύσεις Ελλάδας», στα μουσικοχορευτικά
δρώμενα και τις λαογραφικές εκθέσεις που
πραγματοποιήθηκαν για τη γιορτή προς τιμήν

του πολιούχου, Αγίου Αργυρίου του Επανομίτου, στην 6η γιορτή πολυγλωσσίας του
δήμου Θεσσαλονίκης, στις διήμερες πανηγυρικές εκδηλώσεις του Ιερού Ναού των Αγίων
Πάντων, στο διήμερο 12ο Παιδικό-Εφηβικό
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Θερμαϊκού, στο
37ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης κ.α.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

ε επιτυχία διοργάνωσε ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών
(ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.) την 12η «Γιορτή Κολοκυθιού» σε συνεργασία με την ομάδα παραγωγών Βασιλικών με την υποστήριξη του
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. και της Δημοτικής Κοινότητας
Βασιλικών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα χορευτικά
συγκροτήματα, του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου Βασιλικών, η Ένωση Ζαγορισίων Ιωαννίνων, ο εξωραϊστικός μορφωτικός σύλλογος «Πελασγός» Λάρισας και
ο σύλλογος Βλάχων Ευκαρπίας «Το Άγιο
Πνεύμα». Τα παραδοσιακά χορευτικά σχήματα συνόδευσέ παραδοσιακή ορχήστρα,

χορωδία του συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων
Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος». Η χορωδία
του συλλόγου με πολύ συγκίνηση πραγματοποίησε μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, η οποία
περιλάμβανε τραγούδια, ύμνους και θρήνους
για την Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενα
από αποσπάσματα κειμένων και ποιημάτων. Η
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία νότα αισιο-

Κουσουλάκης (βιολί και τρομπέτα) και Δημήτρη Παληογιάννη (λαούτο).

Άνοιξης τραγούδια του Μάη τα λουλούδια».
Η παράσταση είχε, χορό, τραγούδι, έθιμα και
τον λαϊκό ήρωα Καραγκιόζη. Ο μικρός καραγκιοζοπαίχτης, Μηνάς Τάτσιος, διασκέδασε μικρούς και μεγάλους με την εξαιρετική του ερμηνεία. Τα παιδικά τμήματα και το τμήμα νέων
του συλλόγου παρουσίασαν ένα κομμάτι της
παράδοσής. Στο τέλος, έκανε την εμφάνισή
του και ο παγωτατζής από τα παλιά, ο οποίος
κέρασε παγωτό τα παιδιά.

του συλλόγου, οι οποίοι πλαισίωσαν χορευτικά κάποια από τα τραγούδια. Η μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης ήταν του Γιάννη Κουσουλάκη, τα κείμενα της ιστορικού Αθανασίας
Μπουντίδου, ενώ τα χορευτικά επιμελήθηκε ο
χοροδιδάσκαλος Σάκης Παληογιάννης. Προηγήθηκε η ανοιχτή εκδήλωση στο θέατρο της
πλατείας Παραμάνα της Θέρμης με τίτλο «Της

και ακανόνιστα σχήματα.
Πρόκειται για ένα θλιβερό φαινόμενο που δυστυχώς
επαναλαμβάνεται και το οποίο οφείλουμε όλοι να αντι-

νται σε μία σύγχρονη ευνομούμενη κοινωνία και μάλιστα σε μία περίοδο αλλά και σε εποχές δύσκολες, όπου
οι οικονομικοί πόροι δεν περισσεύουν σε κανέναν.
Αποτελεί προτεραιότητα της δημοτικής αρχής η διατήρηση της ποιότητας και της άριστης λειτουργικότητάς όλων των δημόσιων χώρων και στην κατεύθυνση
αυτή πρόσφατα είχε προχωρήσει στη ριζική ανακαίνιση των συγκεκριμένων χώρων, που δυστυχώς κάποιοι δεν σεβάστηκαν. Ήδη για το θλιβερό αυτό περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές της
περιοχής για περεταίρω ενέργειες σε μία προσπάθεια

μετωπίσουμε με σοβαρότητα καθώς παίρνει ανησυχητι-

εντοπισμού των δραστών.

κές διαστάσεις. Οι εικόνες που άφησαν πίσω τους όσοι

Η δημοτική αρχή Θέρμης απευθύνει για μία ακόμη

έδρασαν προκαλούν αναμφισβήτητα αλγεινές εντυπώ-

φορά έκκληση προς όλους τους δημότες να προσέχουν

σεις και καταδικάζονται από τη δημοτική αρχή καθώς

και να προστατεύουν με κάθε τρόπο τη δημόσια περι-

είναι θλιβερές για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

ουσία και να αναφέρουν οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή

Ο βανδαλισμός που διαπράχθηκε είναι απολύτως κατα-

τους που έχει να κάνει με τέτοια φαινόμενα βανδαλι-

δικαστέος. Τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να προάγουν

σμών που δεν ωφελούν κανέναν, αλλά αντίθετα βλά-

την παιδεία, τον πολιτισμό και τις αξίες που αποτυπώνο-

πτουν επικίνδυνα την ίδια τη δημοκρατία μας.

Εικόνες καταστροφής από τη δράση των βανδάλων

Στιγμιότυπο από την 12η «Γιορτή Κολοκυθιού»

δοξίας από τους χορευτές του τμήματος νέων

Στιγμιότυπο από το 5ο αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων Τριλόφου

φώτα, αφού προηγουμένως παραβίασαν τις κλειδωμέ«φρόντισαν» να βρωμίσουν το χώρο με συνθήματα

Ε

τις ψυχές των ελλήνων πραγματοποίησε η

και άλλες μεταλλικές συσκευές, έσπασαν λεκάνες και

γούδι), Φώτη Καραβιώτη (κλαρίνο), Γιάννη

Τ

κδήλωση-αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, ένα γεγονός που χάραξε

στρεψαν συνολικά τα είδη υγιεινής, αφαίρεσαν βρύσες

νες πόρτες του κτιρίου. Μάλιστα οι άγνωστοι δράστες

Δραστηριότητες του συλλόγου
Γηγενών Μακεδόνων

σε το φετινό αντάμωμα των παραδοσιακών
συγκροτημάτων, σε συνεργασία με την
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Στο φετινό αντάμωμα συμμετείχαν ο πολιτιστικός σύλλογος Γέφυρας «Μέτρες Σωζούπολη», ο πολιτιστικός σύλλογος Περιστεράς, ο πολιτιστικός αθλητικός σύλλογος
ΔΕΗ-Θεσσαλονίκης, ο πολιτιστικός σύλλογος «ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ» και τα τμήματα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου.

της πρώτης Τούμπας της Θέρμης. οι βάνδαλοι κατέ-

αποτελούμενη από τους Γιάννη Λίτσιο (τρα-

5ο αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών
συγκροτημάτων Τριλόφου
ο 5ο αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων διοργάνωσε με
επιτυχία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου, με στόχο τη συνεργασία ανάμεσα
στους φορείς που προάγουν με σεβασμό την
παράδοση και την ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του τόπου μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου πραγματοποίη-

ια μια ακόμη φορά η δημοτική περιουσία έγινε στόχος αγνώστων. «Στόχος» αυτή τη φορά ήταν οι του-

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση με τίτλο
«Της Άνοιξης τραγούδια του Μάη τα λουλούδια»

Εγκρίθηκαν οι πρώτες 11 αιτήσεις χορήγησης ειδικού βοηθήματος
και άμεσης επανασύνδεσης ρεύματος ευπαθών καταναλωτών

Ε

γκρίθηκαν οι πρώτες έντεκα (11) αιτήσεις χορήγησης του
ειδικού βοηθήματος και άμεσης επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών κατοίκων του δήμου με χαμηλά εισοδήματα. Ο δήμος Θέρμης είναι από τους
πρώτους δήμους της Ελλάδας που προχώρησε στην σύσταση
της ειδικής επιτροπής του νόμου Ν.4508/22.12.2017 με απόφαση του δημάρχου Θέρμης, προκειμένου να διευκολυνθούν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
Σκοπός της επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων, η αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης των αιτούντων, η χορήγηση του ειδικού βοηθήματος και
η εντολή άμεσης επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος
των ευπαθών καταναλωτών που κατοικούν σε περιοχή αρμοδιότητας του δήμου μας και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Υπενθυμίζεται ότι με η έναρξη της κατάθεσης αιτήσεων κατοίκων του δήμου με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
ενεργειακές τους ανάγκες, κοινοποιήθηκε σε όλους τους δημότες μας με σχετική ανακοίνωση.
Με σκοπό να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι
καταναλωτές και ειδικά όσοι κατοικούν σε περιοχές εκτός σχεδίου, με φροντίδα των υπηρεσιών του δήμου η ανακοίνωση
αναρτήθηκε στο κτίριο του δημαρχείου Θέρμης, διανεμήθηκε
στους Προέδρους των Δημοτικών και Κοινοτικών Ενοτήτων,

σε δομές του δήμου, όπως το ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής» για να ενημερωθούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι νοσηλευτές και οι οικιακοί βοηθοί του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενημερώθηκε το Κέντρο Κοινότητας του δήμου, ενώ η ηλεκτρονική πληροφόρηση έγινε με
τη συνεχή ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου.
Οι αιτήσεις κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο Κοινωνικής
Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, που βρίσκεται στην οδό
Αποστόλου και Γρηγορίου Ταβάκη 28 στη Θέρμη, και για
την καλύτερη εξυπηρέτηση παραχωρήθηκε αποκλειστικός
τηλεφωνικός αριθμός.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που διήρκεσε από 10-042018 έως 30-04-2018 αρχικά, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η
παράταση της διαδικασίας έως τις 11-05-2018, προσήλθαν
και έλαβαν πληροφορίες ή επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το
αρμόδιο γραφείο 223 συμπολίτες μας και μέλη των οικογενειών τους. Σε πρώτη φάση, κατατέθηκαν 27 αιτήσεις, που αφορούν οικογένειες με ανήλικα μέλη, μονογονεϊκές οικογένειες,
πολύτεκνες οικογένειες και μοναχικά άτομα. Με τη συνδρομή
του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας οι
πολίτες κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ όπου
χρειάστηκε προέβησαν σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου
να κριθούν δικαιούχοι.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, συνήλθε η οικεία
επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τις υποβληθείσες αιτή-

σεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, να αξιολογήσει
την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση
των αιτούντων, να χορηγήσει το ειδικό βοήθημα και να
δώσει άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών του δήμου Θέρμης. Από τις 27 αιτήσεις
εγκρίθηκαν οι 11, ενώ απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες 16 καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας
(σύνδεση σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, προηγούμενη
ένταξη σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας. υπέρβαση εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων κλπ).
Το αρμόδιο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών
Ισότητας ενημέρωσε τηλεφωνικά τους πολίτες για την έγκριση της αίτησης ή τους λόγους της απόρριψής από την ειδική
Επιτροπή. Εξέδωσε τις αποφάσεις για όλες τις αιτήσεις που
εγκρίθηκαν και τις παρέδωσε στον εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των τεχνικών
στοιχείων, να καταβληθούν τα εγκεκριμένα ποσά του ειδικού βοηθήματος στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
και να δοθεί η εντολή επανασύνδεσης. Οι καταναλωτές θα
ενημερωθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την
έκδοση έκτακτου λογαριασμού.
Με τη συγκέντρωση νέων αιτήσεων η ειδική επιτροπή θα
συνεδριάσει εκ νέου και η διαδικασία θα υποστηρίζεται
από το δήμο Θέρμης για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η
σχετική νομοθεσία.
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Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 0

Το Δ.Σ. συνεδριάζει

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 3, 5 και 26 Απριλίου και 2 Μαΐου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Νέοι Τοπικοί Σύμβουλοι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

- Τροποποίησε ομόφωνα την αριθ. 39/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου ως προς τη θέση
πραγματοποίησης της ερευνητικής γεώτρησης.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διαβούλευση για
την ωρίμανση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για
το παραλιακό μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Με την απόφαση
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μίσθωση ακινήτου
για την στέγαση του ΚΕΠ Θέρμης.
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου, οι
οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση προμήθειας
κάδων απορριμμάτων.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβής α) των τευχών δημοπράτησης (εξωτερικό δίκτυο), β) ΣΑΥΦΑΥ (εσωτερικό δίκτυο) της μελέτης: «Ύδρευση
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου
Θέρμης»
- Ενέκρινε ομόφωνα την γνωμοδότηση σχετικά
με τη «Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών δήμου Θέρμης»
- Ενέκρινε ομόφωνα έξι (6) θέσεις για τοποθέτηση
υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Δημοτική
Κοινότητα Βασιλικών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο υπ’ αριθμ. 196 οικόπεδο
του ΟΤ 34 της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υπόθεσης
του δήμου. (ΑΟΕ 179/2018)
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παραλαβής
παροχής υπηρεσιών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση του συλλόγου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Τριαδίου
«Άγιος Γεώργιος» και τη δέσμευση της σχετικής
πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την δέσμευση πίστωσης για
δαπάνες εκδηλώσεων, εορτασμών των Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων και οικισμών του δήμου
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (ΑΟΕ 182/2018).
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή και επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (ΑΟΕ
183/2018).
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή χρηματικού
καταλόγου που αφορά εισφορά σε χρήμα.
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή χρηματικού
καταλόγου που αφορά εισφορά σε χρήμα
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή οφειλών από
πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, παραβάσεις
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
- Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη σύμφωνα με το
ΠΔ 80/2016.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018 (12η).
- Απέρριψε ομόφωνα το αίτημα για παροχή κοινόχρηστης έκτασης για τη λειτουργία Κυριακάτικης αγοράς στη ΔΚ Νέου Ρυσίου.

- Δέσμευσε ομόφωνα πίστωση για την κάλυψη
εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος Δημοτικού
Συμβούλου Γεωργίου Κοντοπίδη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ

Ο

ρκίστηκε από το Δήμαρχο Θέρμης
Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ο νέος

Τοπικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, του δήμου Θέρμης, του

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
στο νέο τοπικό σύμβουλο εκφράζοντας
την πεποίθησή του ότι το καλό κλίμα συνεργασίας που υπάρχει στη δημοτική κοι-

Α

κολούθησε από το δήμαρχο Θέρμης
Θεόδωρο Παπαδόπουλο, η ορκω-

μοσία της νέας Τοπικής Σύμβουλου της
Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, του δή-

επιτυχία και καλή δύναμη στη νέα τοπική
σύμβουλο εκφράζοντας την πεποίθησή
του ότι το καλό κλίμα συνεργασίας που
υπάρχει στη δημοτική κοινότητα θα συ-

συνδυασμού «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗ-

νότητα θα συνεχιστεί για το καλό και την

μου Θέρμης, του συνδυασμού «ΔΗΜΟ-

ΤΑ», Γιώργος Σμυρναίος. Η αλλαγή αυτή

προκοπή των κατοίκων των Βασιλικών

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», Όλγας Γιαννιού. Η

των Βασιλικών αλλά και όλου του δήμου

στη σύνθεση του τοπικού συμβουλίου

αλλά και όλου του δήμου Θέρμης.

αλλαγή αυτή στη σύνθεση του τοπικού

Θέρμης.

Βασιλικών προέκυψε μετά την αποδοχή

συμβουλίου Βασιλικών προέκυψε μετά

της παραίτησης του Χρήστου Βέργου από

την αποδοχή της παραίτησης της Αγγελι-

το αξίωμα του Τοπικού συμβούλου της

κής Μιχαλάκα από το αξίωμα της Τοπικής

Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών.

Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας

Η τελετή της ορκωμοσίας πραγματο-

Βασιλικών.

ποιήθηκε στο γραφείο του δημάρχου κ.

Η τελετή της ορκωμοσίας πραγματοποι-

Παπαδόπουλου. Αμέσως μετά το τέλος

ήθηκε, στο γραφείο του δημάρχου Θέρ-

της ορκωμοσίας ο δήμαρχος Θέρμης ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλή δύναμη

Ο νέος Τοπικός Σύμβουλος της Δημοτικής
Κοινότητας Βασιλικών Γιώργος Σμυρναίος

μης. Αμέσως μετά το τέλος της ορκωμοσίας ο δήμαρχος Θέρμης ευχήθηκε καλή

νεχιστεί για την προκοπή των κατοίκων

Η νέα Τοπική Σύμβουλος της Δημοτικής
Κοινότητας Βασιλικών Όλγα Γιαννιού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Πέντε χρόνια προσφοράς

Τ

ο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια συνεχούς δράσης και

παρέχει δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και
φάρμακα σε όσους έχουν ανάγκη ανεξαρτήτως τόπου
κατοικίας.
Παράλληλα, προσφέρει βοήθεια οπουδήποτε υπάρχει
ανάγκη. Όπως, επισημαίνει σε ανακοίνωση του «την πε-

στο Κέντρο Ημέρας Αλκυόνη (μια πρωτοβουλία της

Ακόμη, έχει προκύψει η ανάγκη στήριξης τριάντα επτά

Οικολογικής Κίνησης του δήμου Θεσσαλονίκης), στην

(37) οικογενειών συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν

Άρσις (στις δομές φιλοξενίας ανηλίκων) και, τέλος, στις

προβλήματα επιβίωσης τους δύσκολους αυτούς και-

φυλακές -καταστήματα κράτησης Διαβατών. Επίσης,

ρούς που διανύουμε όλοι μας. Αυτούς τους ανθρώ-

το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης συνεργάζεται με το

πους, το κοινωνικό ιατρείο προσπαθεί να βοηθήσει στη-

Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Θέρμης.

ριζόμενο και στην δική σας βοήθεια.
Έτσι, λοιπόν, οι εθελοντές του ΚΙΑΛΛΗ θέλουν να ευ-

ρίοδο των μεγάλων μεταναστευτικών ροών στην Ειδο-

χαριστήσουν όλους όσους ανταποκρίθηκαν, για άλλη

μένη ήταν παρόν. Δημιουργήθηκαν ομάδες εθελοντών

μία φορά, στην έκκληση που κάνανε για συγκέντρωση

που πήγαιναν ανά δεκαήμερο στην περιοχή και πρόσφε-

φαρμάκων, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

ραν ιατροφαρμακευτική βοήθεια, τρόφιμα, ρουχισμό

Πιο συγκεκριμένα, ευχαριστούν από καρδιάς τα γυναι-

και διάφορα είδη πρώτης ανάγκης. Αργότερα ανέλαβαν

κεία τμήματα άθλησης της Μαρίας Τσονίδου στο Πολιτι-

στον καταυλισμό προσφύγων στο Χέρσο του Κιλκίς

στικό Κέντρο του δήμου Θέρμης, τον διευθυντή και τους

όπου και «υιοθέτησαν» αρκετές σκηνές καλύπτοντας τις

μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του Νέου Ρυσίου, την

ανάγκες τους. Τέλος, μετά την δημιουργία του καταυ-

Πνοή Ελπίδας, την θεατρική ομάδα «Παραβάτες της

λισμού των Βασιλικών ασχολήθηκαν αποκλειστικά με

σκηνής» αλλά και όλους εσάς, τους ανώνυμους συμπο-

τους πρόσφυγες εκεί. Μετά το κλείσιμο αυτής της δομής

λίτες μας, που προσφέρατε από το υστέρημα σας.

συνεργάστηκαν με το Solidarity βοηθώντας τους πρό-

Με την πολύτιμη βοήθειά σας μπορέσαμε να συγκε-

σφυγες του Καβαλαρίου.

ντρώσουμε και να μοιράσουμε έναν σημαντικό αριθμό

Τον τελευταίο καιρό δόθηκαν ρούχα, παπούτσια, σε-

τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ασθενέστερους

ντόνια, κουβέρτες, και διάφορα είδη πρώτης ανάγκης

οικονομικά ανθρώπους τις ημέρες των εορτών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του αποβιώσαντος αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης» Γεωργίου Κοντοπίδη με τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Αγγέλου.
Μετά τον ορισμό του νέου μέλους του Δ.Σ. με
φανερή ψηφοφορία εκλέχτηκε με τριάντα (30)
ψήφους υπέρ νέος Αντιπρόεδρος του Νομικού
Προσώπου ο Δ.Σ. κ. Αγγέλου.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ένστασης της
εταιρείας VALCON A.T.E., ανάδοχο του έργου
«Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας»
(Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16), κατά του με αρ. πρωτ.
6112/22-02-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρμης. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αγοραστουδη,
Ιωσηφίδης, Μοσχόπουλος και Χρυσοστομίδου
-Σαμαρά, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας» (Α.Μ.49/15,
Α.Ε. 2/16). Με την απόφαση μειοψήφησαν οι
Δ.Σ. κ.κ. Αγοραστουδη, Ιωσηφίδης, Μοσχόπουλος και Χρυσοστομίδου -Σαμαρά, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου δύο (2) μηνών για κάλυψη
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας. Με την απόφαση μειοψήφησε οι Δ.Σ. κ.
Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση της δημοτικής
συγκοινωνίας του δήμου Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Θερμαϊκού.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανάθεση της εργασίας διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
του δήμου Θέρμης (2018). Με την απόφαση
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αγοραστουδη, Χρυσοστομίδου Σαμαρά και Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ.
κ.κ. Καρκατζούνης και Σφονδύλας τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Εξέφρασε ομόφωνα την άποψη του επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση
της λειτουργίας του Κομβικού Σταθμού Κινητής
Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΘΕΡΜΗ
REPEATER» και κωδικό αριθμό «1001130»
που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι
κατασκευασμένος στο δήμο Θέρμης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώνοντάς ότι «διαφωνεί
διότι δεν υπάρχει μισθωμένος χώρος».
- Ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή απόφασης
ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση αγωγού από
το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή Τακαν» με
κωδικό MIS 5001130 στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση του έργου
«Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήματος Κάτω και
Άνω Σχολαρίου» με αριθμό μελέτης 33/2016.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση του έργου
«Συντήρηση δημοτικών δικτύων φωτισμού σε
πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και πεζοδρόμια».
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
–Τακτοποιητικό πίνακα- 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του
έργου: «Αντιπυρική προστασία δασοκτήματος
Ινσελή Δ. Κ. Θέρμης» υποέργου: «Αντιπυρική
προστασία δασοκτήματος Ινσελή Δ. Κ. Θέρμης»
(ΑΡ.ΜΕΛ. 12/14, Α.Ε: 08/14).
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε πάρκο
οδού Προφήτη Ηλία στο Τρίλοφο.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μονομερή παράταση μίσθωσης τμήματος της δημοτικής έκτασης
του αγροκτήματος Ταγαράδων στη θέση «Μύτη
Σεμσελή» (στο χώρο των λατομείων Ταγαράδων) εμβαδού περίπου 100 στρεμμάτων. Με την
απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας, Βλαχομήτρος, Ιωσηφίδης και
Μοσχόπουλος, ενώ παρέστη και πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων κ. Καλαθάς, ο
οποίος, επίσης καταψήφισε.
- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ. 482/2017
ΑΔΣ «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 για το έτος 2018».
- Όρισε ομόφωνα την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών-Προμηθειών
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρωτοκόλλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών. Με την απόφαση
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Μοσχόπουλος, Ιωσηφίδης, Αγοραστούδη και Χρυσοστομίδου –Σαμαρά, οι οποίοι καταψήφισαν το πρωτόκολλο
ταφών εκταφών.
- Ενέκρινε ομόφωνα τις υπ αριθ. 72/2018 &
92/2018 αποφάσεις της ΔΕΠΑΑΘ σχετικά με:
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018».
- Ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
δήμου Θέρμης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων έτους 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Θέρμης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων έτους 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (ΑΟΕ 211/2018).
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή οφειλών
από παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.), ΤΑΠ, εισφορά σε χρήμα και πρόστιμα
αυθαίρετων κατασκευών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή οφειλών από
εισφορά σε χρήμα λόγω επανυπολογισμού της
διορθωτικής πράξης 69/196.
- Ενέκρινε ομόφωνα την συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τα 200 χρόνια από την αποπεράτωση
του Ιερού ναού Αγ. Αθανασίου Λειβαδίου και τη
δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την βράβευση διακριθέντος

μαθητή του 1ου ΓΕΛ Θέρμης και την κάλυψη
δαπανών της μετακίνησης της θεατρικής ομάδας
του 1ου ΓΕΛ Βασιλικών και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
- Ενέκρινε ομόφωνα την πραγματοποίηση δαπανών σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016. (Έκδοση
επετειακού βιβλίου Λιβαδίου -8ο Πανελλήνιο
Αντάμωμα των Ανατολικορωμυλιωτών -Βορειοθρακιωτών και φιλοξενία -παράθεση γεύματος
μαθητών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ας ΜΑΪΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
- Όρισε ομόφωνα ως εκπρόσωπο του δήμου για
τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε.» και στις συνελεύσεις (τακτικές και
έκτακτες) για το έτος 2018», τον Δ.Σ. κ. Καρκατζίνο με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων κ. Καλαθά.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της
αριθ. 72/2017 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής αγωγής δήμου Θέρμης»
περί «Αναπροσαρμογή μηνιαίας οικονομικής
εισφοράς (τροφεία) των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών Θέρμης». Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ.
Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και Σφονδύλας
τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου
δήμου Θέρμης» (αρ. μελέτης: 08/2018 και αρ.
έργου: 03/2016).
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παραλαβή των
παραδοτέων της 3ης επιμέρους σύμβασης στο
πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του δήμου
Θέρμης» (αρ. μελ.: 32/2015). Με την απόφαση
μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρωτοκόλλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών. Με την απόφαση
μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος, ο οποίος καταψήφισε το πρωτόκολλο των ογκωδών.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών στο δήμο Θέρμης.
Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Πονερίδης.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών στο δήμο Θέρμης.
Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Πονερίδης, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Σαραφιανός, Μοσχόπουλος, Ιωσηφίδης, Καρκατζούνης, Σφονδύλας, και Τριανταφυλλίδου, τοποθετήθηκαν με
λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράθεση γεύματος φιλοξενούμενων εκπαιδευτικών και μαθητών στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ένα μέρος από τα πολλά προβλήματα
των χωριών μας τα ζητήσαμε, τα ζητάμε
και θα τα ξαναζητήσουμε

Για την κατάσταση στις παιδικές χαρές
του δήμου Θέρμης
Γ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
1. Απαράδεκτη η εικόνα του Ανθεμούντα
ανατολικά της πλατείας Χάνια και όχι
μόνο.
2. Καθαρισμός και τσιμεντόστρωση
πεζοδρομίων στην είσοδο του Χωριού
από τα παλιά σφαγεία.
3. Απαράδεκτη η κατάσταση όλων των
δρόμων του χωριού.
4. Σκουπιδότοποι στην είσοδο από
τα παλιά σφαγεία και πάνω από τα
νεκροταφεία.
5. Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή
μικρής γέφυρας στο ρέμα Νερούγια.
6. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στο
δίκτυο ύδρευσης και επιδιορθώσεις στις
βάνες νερού.
ΛΑΚΚΙΑ
1. Χόρτα στην είσοδο του Χωριού από τα
φανάρια.
2. Διευθέτηση στον κόμβο – φανάρια
για την πρόσβαση από Λακκιά προς τα
κτήματα των δημοτών.
3. Έλλειψη παιδικής χαράς.
4. Προβλήματα στα νεκροταφεία.
5. Προβλήματα στην πομόνα
υδροδότησης (σωλήνας).

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ
1. Βελτίωση της ποιότητας νερού (άλατα κτλ).
2. Πρόβλημα με ακάλυπτο χαντάκι για
αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων που δεν
έγινε.
3. Έγκαιρη αντικατάσταση καμένων
λαμπτήρων.
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1. Βελτίωση της ποιότητας νερού (άλατα
κτλ-καταστροφές οικιακών συσκευών).
2. Απουσία παιδικής χαράς.
3. Προβλήματα στα νεκροταφεία.
4. Παντελής απουσία δημοτικής
συγκοινωνίας.
5. Έλλειψη διαγράμμισης στον κεντρικό
δρόμο.
ΣΟΥΡΩΤΗ
1. Απουσία πρόβλεψης αποχέτευσης σε
επεκτάσεις του οικισμού.
2. Πρόβλημα πεζοδρόμησης δρόμου και
κατασκευή περιφερειακού.
3. Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού.
4. Καθαρισμός ρέματος προς εργοστάσιο.
5. Διευθέτηση κοίτης ρέματος (Στεφανίδη).
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1. Μεταφορά γραμματοθυρίδων από
πλατεία.
2. Δημιουργία παιδικής χαράς σε
κατάλληλο χώρο.
3. Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού με

αλλαγή τύπου λαμπτήρων.
4. Χώρος Αθλοπαιδιών για παιδιά
-εφήβους.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
1. Επέκταση νεκροταφείων.
2. Δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου
(μόνο η Περιστερά δεν έχει σε όλο το
δήμο).
3. Επεμβάσεις για προβλήματα στο χώρο
της παιδικής χαράς.
4. Αναγκαία η ύπαρξη υπαλλήλου
καθαριότητας-πρασίνου.
5. Πρόβλημα θολότητας του νερού στις
πηγές (Κονιάρικο).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΡΜΗ
1. Απουσία αποχέτευσης στην επέκταση.
2. Προβλήματα ύδρευσης στην άνω
Θέρμη.
3. Καθαριότητα στα οικόπεδα (χόρτα κτλ)
στην επέκταση.
4. Προβλήματα δημοτικού φωτισμού στην
επέκταση.
5. Έλλειψη γραμματοθυρίδων στην
επέκταση
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
1. Φυσικό αέριο στα σχολεία.

2. Πρόβλημα βλάβης νερού στη Φιλοθέη.
3. Μετατόπιση κάδου γυαλιών στον
κεντρικό δρόμο (έλλειψη ορατότητας).
4. Ασφάλεια διέλευσης στον κεντρικό
δρόμο.
5. Ελλιπείς παιδικές χαρές.
6. Η απομάκρυνση μπαζών από χώρους
που έχουν εναποτεθεί.
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
1. Έλλειψη ελεύθερων χώρων για τα
παιδιά.
2. Μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων στον
κεντρικό δρόμο.
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ
1. Προώθηση χρηματοδότησης και
κατασκευής Πολιτιστικού κέντρου.
2. Κατασκευή γέφυρας στην 8η οδό προς
θέρμη.
3. Αλλαγές παλαιών δικτύων ύδρευσης
–άρδευσης.
4. Καθαρισμός προστασία και συντήρηση
των ρεμάτων.
5. Βελτίωση οδοστρωμάτων και
κατασκευή πεζοδρομίων.
- Σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα
υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με
τα αδέσποτα ακόμα και επιθέσεις
(ΣΥΠΠΑΖΑΘ).
- Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων στη
μεγάλη πλειοψηφία των Δημοτικών
Διαμερισμάτων.

Παρέμβαση στον ΟΑΣΘ για μια καλύτερη αστική συγκοινωνία στο δήμο μας

Τ

ην Τετάρτη 16/5/2018 ο επικεφαλής της παράταξής μας
κ. Απόστολος Πράτανος και η δημοτική σύμβουλος κα.

που κατά γενική ομολογία είναι παλιά. Γνωρίζοντας ακόμα,

την αστική συγκοινωνία συζητήσαμε κατά πόσο είναι εφικτό

πως η εξυπηρέτηση των χωριών μας γίνεται με μετεπιβίβαση

κάποια δρομολόγια το πρωί από ΙΚΕΑ και από Τριάδι και Βα-

Ευγενία Αγοραστούδη, είχαν προγραμματισμένη συνάντηση

από το ΙΚΕΑ κυρίως και από Χαριλάου για τη γραμμή 66,

με τον Πρόεδρο του ΟΣΕΘ κ. Κωνσταντίνο Αμπατζά και τον

σιλικά, να εισέρχονται στον αύλειο χώρο του, έτσι ώστε ηλικι-

συζητήσαμε το κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρχει συντονι-

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τσιώνη. Στην ομολογουμέ-

ωμένοι και άνθρωποι με όποια κινητά προβλήματα να εξυπη-

σμός των οχημάτων από Θεσσαλονίκη προς στους σταθμούς

νως μεστή συζήτηση τέθηκαν από μεριάς της παράταξής μας

μετεπιβίβασης, για να φτάνουν οι χρήστες της αστικής συγκοι-

τα αιτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων που είχαμε συλλέξει,

νωνίας έγκαιρα στο σπίτι ή στην εργασία τους χωρίς επιπλέον

καθώς και γενικότερα ζητήματα που άπτονται της βελτιωμένης

καθυστερήσεις. Επίσης, συζητήσαμε το ενδεχόμενο να χρη-

παροχής υπηρεσιών του ΟΣΕΘ προς τους κατοίκους του δή-

σιμοποιήσει ο Οργανισμός τους πίνακες ανακοινώσεων του

μου μας, χρησιμοποιώντας όπου αυτό είναι δυνατό την πρό-

δήμου, που υπάρχουν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και

χειρη (είναι αλήθεια), σχεδίαση της δημοτικής συγκοινωνίας

να ανακοινώνει μέσω αυτών το πρόγραμμα των οχημάτων και

που πριν λίγο περάσαμε από το δημοτικό συμβούλιο.

ενδεχόμενες βλάβες ή αλλαγές για την καλύτερη εξυπηρέτη-

είναι η θέληση της Διοίκησης του Οργανισμού να επικεντρω-

Στα πλαίσια της συζήτησης ζητήσαμε πύκνωση των δρομο-

ση των κατοίκων. Βέβαια η ενέργεια αυτή χρειάζεται την άδεια

θεί στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοί-

λογίων, εξορθολογισμό των ήδη υπαρχόντων και συντή-

του δήμου που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι θετικός!

κων όχι μόνο του Δήμου μας αλλά και γενικότερα, οπότε

ρηση ή αντικατάσταση αν αυτό είναι εφικτό των οχημάτων,

Όσον αφορά την εξυπηρέτηση του Κέντρου Υγείας Θέρμης με

είμαστε αισιόδοξοι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!

ρετούνται καλύτερα. Το θέμα αυτό φυσικά απαιτεί συναίνεση
και τεχνική μελέτη η οποία θα εκπονηθεί από την Τεχνική
Υπηρεσία της 4ης ΥΠΕ, κάτι που ελπίζουμε και θα προσπαθήσουμε να γίνει εφικτό κατόπιν συνάντησης που επιδιώξαμε
και θα έχουμε με τον Διοικητή της κ. Ευστράτιο Πλωμαρίτη.
Γενικότερα, αυτό που αποκομίσαμε από τη συνάντηση αυτή

ια άλλη μια χρονιά έφτασε το καλοκαίρι
και η ανάγκη για παιχνίδι οδηγεί γονείς
και παιδιά στις παιδικές χαρές. Η ύπαρξη,
φροντίδα και ανανέωση των παιδικών χαρών είναι μια από τις βασικές ευθύνες που
έχει ο δήμος και ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ.
Η κατάσταση όμως των παιδικών χαρών
στους περισσότερους οικισμούς του δήμου δεν είναι καθόλου καλή. Ως δημοτική
παράταξη ασχολούμαστε με το θέμα εδώ
και χρόνια και δεν είναι λίγες οι φορές που
με ερωτήσεις και παρεμβάσεις φέραμε το
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τελευταία συζήτηση για το θέμα έγινε στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στις 6 Ιουνίου του 2018. Στη συγκεκριμένη
συζήτηση η διοίκηση του δήμου προσπάθησε λίγο πολύ με μορφή φιέστας να παρουσιάσει ότι όλα βαίνουν καλώς. Συγκεκριμένα παρουσίασε μια ολοκληρωμένη
μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
που προβλέπει παρεμβάσεις στις παιδικές
χαρές που υπάρχουν στις αυλές των 29
Νηπιαγωγείων. Μέρος του συγκεκριμένου
έργου θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος.
Επίσης ενημερωθήκαμε από τη διοίκηση
ότι για τις υπόλοιπες 35 παιδικές χαρές
που υπήρχαν το 2016 η κατάσταση είναι
οι εξής: Οι 15 καταργήθηκαν πλήρως. Σε
8 παιδικές χαρές «που επιδέχονται επέμβαση» θα γίνει μελέτη για να γίνουν κατάλληλες για πιστοποίηση (Περιστερά,
Λιβάδι, Ταγαράδες, Φιλοθέη, Ν. Ρύσιο, Ν.
Ραιδεστό, Θέρμη, Βασιλικά), ενώ οι άλλες
12-13 έχουν πολλά θέματα και απαιτούν
πολύ χρόνο και κόπο και «προς το παρόν
τις αφήνουμε έτσι». Επίσης είναι στο σχέδιο
να γίνουν άλλες 6 νέες παιδικές χαρές σε
Σουρωτή, Τρίλοφο, Πλαγιάρι, Αγία Παρασκευή και 2 στην Καρδία.
Στη συζήτηση αυτή οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης έθεσαν τα εξής ζητήματα:
1. Η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο
σύνολο των παιδικών χαρών είναι άσχημη,
είναι αφημένες στη μοίρα τους και σε πολλές παιδικές χαρές υπάρχουν επικίνδυνα
παιχνίδια (Ν. Ραιδεστό, Φιλοθέη, Πλαγιάρι,
Τρίλοφο κ.α).
2. Είμαστε στο δήμο Θέρμης του 2018 και
όχι στο 1950 και αυτή η κατάσταση δεν δικαιολογείται. Όσο και αν επιμένει η διοίκηση του Δήμου ότι για όλα φταίνε οι άλλοι
(υποστελέχωση της υπηρεσίας, γραφειοκρατικά προβλήματα, ιδιοκτησιακό καθεστώς, ανεύθυνοι που χαλάνε τα παιχνίδια,
οικονομική στενότητα) έχει την ευθύνη και
απαιτούμε να παρέμβει άμεσα για να υπάρ-

χουν σήμερα και όχι σε 5 χρόνια σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές με όλες
τις προδιαγραφές για όλα τα παιδιά. Έχει
την οικονομική δυνατότητα να το κάνει και
πρέπει να το βάλει σε πρώτη προτεραιότητα. Όσο για την έλλειψη προσωπικού και
την οικονομική στενότητα έχουν ευθύνη
γιατί στο όνομα του ρεαλισμού έχουν αποδεχθεί την κατάσταση και δεν διεκδικούν
ούτε τα αυτονόητα πλέον.
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 2016 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ;
Με την υπ.αριθµ. απόφ. 379 /19-10-2016
του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης είχαν
αποφασιστεί τα εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ µε πλειοψηφία
1. Να διακόψει τη λειτουργία όσων παιδικών χαρών η προσαρµογή στις απαιτήσεις
των θεσµοθετηµένων τεχνικών προδιαγραφών είναι αδύνατη ή πολύ δύσκολη, σε
συνέχεια των ενεργειών του δήµου το τελευταίο χρονικό διάστημα για την ασφαλή
λειτουργία των παιδικών χαρών µε την κατάργηση 10 από αυτές και την απομάκρυνση όλων των ακατάλληλων παιχνιδιών
μετά από σχετική μελέτη φορέα πιστοποίησης. Τα μέτρα διακοπής της λειτουργίας
είναι αυτά που προτείνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.
2. Να απομακρύνει όσα παιχνίδια θεωρούνται εκ νέου ακατάλληλα σε όλες τις λοιπές
παιδικές χαρές.
3. Να συντηρήσει άμεσα όσα παιχνίδια
απαιτούν συντήρηση.
4. Να ζητήσει από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του δήμου: α. Να προωθήσει
τη μελέτη και ανάθεση προμήθειας δαπέδου απορρόφησης κρούσεων για να
τοποθετηθεί σε όσες παιδικές χαρές των
νηπιαγωγείων απαιτείται, προκειμένου να
διασφαλιστεί πλήρως η ασφαλής λειτουργία τους, δεδομένου ότι το σύνολο των
παιχνιδιών σ’ αυτές είναι πιστοποιημένο και
σε καλή κατάσταση. β. Να συντάξει άμεσα
μελέτη για όσες παιδικές χαρές επιδέχονται
προσαρμογή στις απαιτήσεις των θεσμοθετημένων τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες
επεμβάσεις για την πιστοποίησή τους. Να
αναθέσει το έργο των επεμβάσεων και να
υποβάλει αρμοδίως τους φακέλους για την
πιστοποίηση αυτών των παιδικών χαρών.
Συγκεκριμένα: άμεση, ταυτόχρονη εκπόνηση τριών μελετών, µια σε κάθε Δημοτική
Ενότητα και ταυτόχρονη ανάθεση των αντίστοιχων έργων ανακατασκευής παιδικών
χαρών, μιας σε κάθε οικισμό. Λαμβάνοντας
υπόψη τη χωρική κατανομή, προτείνεται να

βελτιωθούν άμεσα και να επαναλειτουργήσουν οι κάτωθι παιδικές χαρές:
1η Μελέτη: Δημοτική ενότητα Μίκρας και
Κοινότητα Ν. Ρυσίου: 1. Τρίλοφος: Κέντρο
Νεότητας, περιοχή «Φοίνικας» (υπάρχει
περίφραξη) 2. Πλαγιάρι: 28ης Οκτωβρίου 3. Καρδία: πλατεία Δημοκρατίας 4. Κ.
Σχολάρι: Βρυσάκι- Πανέρη (υπάρχει περίφραξη) 5. Ν. Ρύσιο: Κοραή- Λαμπράκη
(υπάρχει περίφραξη)
2η Μελέτη: Δημοτική ενότητα Βασιλικών:
1. Βασιλικά: Ανθεµούντα (υπάρχει περίφραξη) 2. Λακκιά: Πλατεία (υπάρχει περίφραξη) 3. Λιβάδι: επί της κεντρικής οδού
(υπάρχει περίφραξη) 4. Περιστερά: πλησίον ∆ηµ. Σχολείου (υπάρχει περίφραξη) 5.
Αγ. Αντωνίου: Αναψυκτήριο απέναντι από
γήπεδο 6. Αγ. Παρασκευή: κάτω από την
Πλατεία
3η Μελέτη: Δημοτική ενότητα Θέρμης: 1.
Θέρμη: Μακρυγιάννη- Στενημάχου (υπάρχει περίφραξη) 2. Θέρμη: Αναψυκτήριο
Φράγματος 3. Τριάδι: Αγιορειτών 4. Ταγαράδες: Τσακάλωφ (υπάρχει περίφραξη)
5. Ν. Ραιδεστός: 25ης Μαρτίου (υπάρχει
περίφραξη) 6. Φιλοθέη: κεντρικά (υπάρχει
περίφραξη)
ΣΤ. Τη σταδιακή εκπόνηση μελετών και
την ανάθεση έργου για ανακατασκευή των
υπόλοιπων υφιστάμενων παιδικών χαρών
ή κατασκευή νέων παιδικών χαρών, μετά
από ιεράρχηση των αναγκών και σύμφωνα
µε τις σχετικές αποφάσεις της ∆ιοίκησης. Οι
υπόλοιπες υφιστάμενες είναι: 1. Τρίλοφος:
Γαλήνης- ΚΑΠΗ 2. Τρίλοφος: ΓκουστίληΑγ. Αθανασίου 3. Τρίλοφος: ΑναγνώστουΤσιλιά 4. Τρίλοφος: Ψαρών 5. Πλαγιάρι:
∆ωδώνης 6. Πλαγιάρι: Ξενοφώντος 7.
Καρδία: Καρατάσου- Νίκης 8. Κ. Σχολάρι:
Εξοχής 9. Κ. Σχολάρι: Όχι- Πευκάκια 10.
Ν. Ρύσιο: Βέλκου 11. Ταγαράδες: Κύπρου
12. Ταγαράδες: Πλατεία 13. Ν. Ραιδεστό:
Ανέµη 14. Ν. Ραιδεστός: ΠολυτεχνείουΚαβάφη 15. Ν. Ραιδεστός: Σπύρου Λούη
16. Ν. Ραιδεστός: Βάγιας Σταµατίου 17. Ν.
Ραιδεστός: Λεµονάκι 18. Αγ. Παρασκευή:
Πλατεία 19. Θέρμη: Πόντου- Δημοκρίτου
20. Θέρμη: Τζαμί 21. Θέρμη: Φράγμα 22.
Θέρμη: Άλσος- Τράπεζα 23. Θέρμη: Πέτρουλα
Σύμφωνα µε όλα τα παραπάνω θα επιτευχθεί αφενός η συμμόρφωση µε τις απαιτήσεις της 3ης Επιτροπής Ελέγχου παιδικών
χαρών, κατόπιν της εισαγγελικής παραγγελίας για ελέγχους σε παιδικές χαρές Ν.
Θεσσαλονίκης και αφετέρου η σταδιακή,
πλήρης συμμόρφωση µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές, προκειμένου να επιτευχθεί
η επαναλειτουργία των παιδικών χαρών
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του Δήμου.
5. Να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναμικό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου µε έναν τουλάχιστον επιπλέον μηχανικό για την υλοποίηση των κατεπειγουσών
αναγκών εκπόνησης μελέτης και εκτέλεσης
προμήθειας, εργασιών και έργων.
6. Να διεκδικήσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο από την πολιτεία: α. τροποποίηση των
διαδικασιών πιστοποίησης και επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής
των τεχνικών προδιαγραφών στις παιδικές
χαρές, και β. έκτακτη χρηματοδότηση µε
σκοπό την ολοκλήρωση των επεμβάσεων
για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών,
µε: i. έγγραφη ενημέρωση όλων των Βουλευτών της Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
προκειμένου να προωθηθούν τα παραπάνω αιτήματα ii. προώθηση των αιτημάτων
προς τα Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και iii. κινητοποιήσεις µε τη συμμετοχή
των πολιτών, ανάλογα µε την εξέλιξη του
θέματος.»
Από όλα τα παραπάνω το μόνο που
προχώρησε μετά από ενάμιση χρόνο
είναι η απομάκρυνση των τότε επικίνδυνων παιχνιδιών και το κλείσιμο
κάποιων παιδικών χαρών, ενώ μόλις
προχθές, όπως προειπώθηκε, ολοκληρώθηκε η μελέτη για τις παιδικές χαρές στις αυλές των νηπιαγωγείων και η
οποία θα πιέσουμε για να υλοποιηθεί
το ταχύτερο δυνατό. Σε καμιά παιδική
χαρά δεν έχουν γίνει εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων και καμιά
δεν έχει φτάσει στο σημείο να πάρει πιστοποίηση. Οι δε πινακίδες που έχουν
τοποθετηθεί και προειδοποιούν ότι η
είσοδος στην παιδική χαρά γίνεται με
ευθύνη των γονιών είναι το μεγαλύτερο αποδεικτικό της εγκατάλειψης που
υπάρχει.
Είναι πλέον ανάγκη να γίνει υπόθεση
των κατοίκων της περιοχής μας και ιδιαίτερα των γονιών η διεκδίκηση άμεσης παρέμβασης σε όλες τις παιδικές
χαρές, χωρίς χρονοτριβές και δικαιολογίες. Στο θέμα της ασφάλειας των
παιδιών δεν μπορεί να υπάρχει καμία
ανοχή. Οι παιδικές χαρές είναι πρώτη προτεραιότητα. Μετά από ενάμιση
χρόνο δεν έχει κανείς να περιμένει
κάτι!!!!
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
της Λαϊκής Συσπείρωσης
Φάνης Καρκατζούνης
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου
Δημήτρης Σφονδύλας
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ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Τσίπρας και Μητσοτάκης
μιλώντας στον ΣΕΒ εξέφρασαν
την επιμονή τους στις «μεταρρυθμίσεις»
και στην ανάπτυξη του κεφαλαίου
αφές ήταν το μήνυμα που έστειλε η Ευρωπαϊκή
Ένωση σε όλους τους λαούς με το βέτο του Ιταλού

στο πλαίσιο μιας πιθανής ρύθμισης του χρέους. Δηλαδή

ωφέλειας της ΔΕΗ ως το 2020 και η μετακύλιση του

αυτή η ρύθμιση που διαφημίζεται σαν ευνοϊκή επιλογή

κόστους στους καταναλωτές.

προέδρου για τον υπουργό Οικονομικών που πρότει-

θα φέρει επιπλέον μέτρα εμπνεύσεως ΔΝΤ, πέρα από

Μπροστά στην πραγματικότητα ότι το αιώνιο μνημόνιο

ναν οι νέοι κυβερνητικοί εταίροι στη Ρώμη. Ενιαίο και

τα προαπαιτούμενα. Στον ίδιο τόνο ο Ρολφ Στράους του

αδιαπραγμάτευτο για όλη την ΕΕ είναι το πρόγραμμα

θα είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της ΝΔ

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), περιέ-

και του επίσημου πολιτικού σκηνικού, μπαίνει με νέο

γραψε σαν επισφαλή την «έξοδο» του Αυγούστου, ενώ

τρόπο μπροστά στο τέλος της χρηματοδότησης (αλλά

σε ανάλογους τόνους κινήθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι

όχι των μέτρων της μνημονιακής συμφωνίας του 2015),

της άρχουσας τάξης και της τρόικας που ήταν καλεσμέ-

το ερώτημα της διεξόδου από την σκοπιά των εργαζο-

νοι του ΟΕΕ. Μέσα σε αυτό το στημένο σκηνικό εντύπω-

μένων. Αν αρνηθεί η κοινωνία το μνημόνιο αορίστου

ση προκάλεσε η ανακοίνωση της συμμετοχής στο συνέ-

χρόνου, πώς μπορεί να αντισταθεί; Η πικρή εμπειρία της

δριο του ΟΕΕ του Ν. Καραθανασόπουλου, μέλους της

διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι φωτεινές στιγμές

ΚΕ και βουλευτή του ΚΚΕ, το οποίο τις προηγούμενες

των λαϊκών και εργατικών αγώνων έδειξαν ότι καθυ-

μέρες υποβάθμισε την κριτική στην «κοινωνική συμμα-

στέρηση, ρωγμή στην εφαρμογή, ακόμα και ανατροπή

χία», ενώ ανέβασε τους τόνους της πολεμικής στο Νέο

μνημονιακών μέτρων έφερε μόνο η λαϊκή πάλη. Με

Αριστερό Ρεύμα.

όπλο την εμπειρία, αλλά και τα διδάγματα της προη-

Η ΕΕ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της όσα έχουν

γούμενης περιόδου, το μαζικό κίνημα μπορεί να οργα-

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

ήδη συμφωνήσει με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για

νώσει την αντίσταση και την ανατροπή της αντιλαϊκής

μετά τον Αύγουστο του 2018: Αιματηρά πλεονάσματα

> ΠΑΙΔΙΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΊ

πολιτικής. Μια ισχυρή αντικαπιταλιστική Αριστερά είναι

3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022, μείωση των συντάξεων

προϋπόθεση για ενισχυθούν τα νικηφόρα στοιχεία των

από 1.1.2019 και αντίστοιχα του αφορολόγητου από

αγώνων, τα αιτήματα για να μπουν μπροστά δικαιώματα

1.1.2020, εκτός και αν απαιτήσει το ΔΝΤ νωρίτερα.

και ελευθερίες, η συνολική αντίθεση στο μνημόνιο και

Παράλληλα θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος του

τη διαχείρισή του, η μαχητικότητα και η δημοκρατική

2019. Στο δημόσιο μπαίνει πλαφόν στην απασχόληση

οργάνωση των αγώνων και οι πολιτικοί στόχοι για δια-

και το μισθολόγιο ως το 2022, αλλά και τον αριθμό των

γραφή του χρέους και απελευθέρωση από ευρώ και ΕΕ.

Του Γιώργου Κρεασίδη

Σ

κοινωνικής λεηλασίας είτε εμφανίζεται σαν μνημονιακό
προαπαιτούμενο είτε σαν δήθεν αναγκαίες «μεταρρυθμίσεις». Η πολιτική κρίση στην Ιταλία φαίνεται να ξεπερνιέται για την ώρα, μετά τις αλλεπάλληλες δηλώσεις
πίστης στο ευρώ και την ΕΕ από τη Λέγκα του Βορρά και
τα Πέντε Αστέρια, που καθώς φαίνεται πυγμή θα δείξουν μόνο στους πιο αδύναμους, τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες.
Στη χώρα μας η ΕΕ έχει δεμένο το γάιδαρό της σε ότι
αφορά το πολιτικό σύστημα. Ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας στη συνέλευση του ΣΕΒ ξεκαθάρισε ότι η «καθαρή
έξοδος» από τα Μνημόνια προϋποθέτει… την αυστηρή εφαρμογή τους, αλλά και ότι θα μείνει απείραχτο
το μνημονιακό κεκτημένο της κοινωνικής χρεοκοπίας.
Έριξε μάλιστα τον πήχη των προσδοκιών τονίζοντας
πως «η έξοδός μας από αυτά δεν θα τα αλλάξει όλα
στη ζωή μας απότομα και ”θεαματικά”». Για αυτό πήρε
και τα συγχαρητήρια του προέδρου του ΣΕΒ! Ο Τσίπρας
τα ψήφισε και τα εφαρμόζει, ο Μητσοτάκης σέβεται τις
δεσμεύσεις για βαριά μέτρα. Παρόλο που διαπίστωσε
ότι έχουμε μπροστά μας «επί της ουσίας ένα τέταρτο
μνημόνιο και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση», οι μόνες
δεσμεύσεις που ανέφερε στην ομιλία του ήταν φοροελαφρύνσεις για το κεφάλαιο και νέο, χειρότερο, ανταποδοτικό ασφαλιστικό με τη συμμετοχή ιδιωτικών επι-

συμβασιούχων στο επίπεδο του 2018. Πρόκειται
για «οροφές» που υπάρχουν εδώ και χρόνια, απλά
ανανεώνονται κάθε τόσο για επικοινωνιακούς λόγους, με διαλυτικές συνέπειες στις κοινωνικές υπηρεσίες του δημοσίου. Αντίθετα, προβλέπονται προ-

χειρήσεων. Έχει ψηφίσει εξάλλου τη βάση για όλα αυτά,

σλήψεις στην ΑΑΔΕ, το εργαλείο για την αφαίμαξη

το τρίτο μνημόνιο του 2015.

του λαϊκού εισοδήματος, αλλά και η τοποθέτηση

Κάθε σχετική απορία έλυσε ο Ντεκλάν Κοστέλο, εκπρό-

στελεχών ως τον επόμενο Δεκέμβρη, γεγονός που

σωπος της ΕΕ στην τρόικα, μιλώντας την Πέμπτη στο

πιέζει στην εφαρμογή της αξιολόγηση στο δημόσιο

συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου (ΟΕΕ), έναν

και τη διαμόρφωση κάστας καλοπληρωμένων στε-

από τους εταίρους της «κοινωνικής συμμαχίας» των

λεχών με άλλα συμφέροντα από την κοινωνία και

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Έδωσε τη διάρκεια των αξιολογήσεων

οφέλη από την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής.

και ελέγχων του νέου μνημονίου, μιλώντας για περίοδο

Παραπέρα απαιτούνται έσοδα 3 δισ. από ιδιωτικο-

5-10 χρόνων για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις.

ποιήσεις στην επόμενη διετία (τα 2 εντός του 2018),

Έσβησε κάθε ελπίδα για αναίρεση επώδυνων μέτρων

με άμεσο στόχο το ξεπούλημα της ΔΕΣΦΑ, του

γιατί μια «αναστροφή πολιτικής» θα ταράξει τις αγορές,

Ελληνικού, της ΔΕΠΑ, της ΔΕΗ, του αεροδρομίου

ενώ προπαγάνδισε την ανάγκη για νέα μέτρα, αφενός

της Αθήνας. Απειλή για τη λαϊκή οικογένεια είναι η

γιατί θεωρεί επισφαλή την περίφημη έξοδο αφετέρου

κατάργηση κάθε επιδότησης στις υπηρεσίες κοινής

Χρήσιμα Τηλέφωνα του δήμου Θέρμης
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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

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

> ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

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

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

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

ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Δ. ΘΈΡΜΗΣ
Θέρμη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ
2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

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

ΘΈΡΜΗ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

ΤΡΙΆΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

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

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

ΤΑΓΑΡΆΔΕΣ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΆ
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

2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σουρωτής
2396041268

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

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

ΛΙΒΆΔΙ
Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΆ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

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

ΠΛΑΓΙΆΡΙ
Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΊΑ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

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

ΣΟΥΡΩΤΉ

Κ. ΣΧΟΛΆΡΙ

ΛΑΚΚΙΆ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
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2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΊ
ΣΎΛΛΟΓΟΙ

Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων ΘέρμηςΤριαδίου «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-Ρωσικού 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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Το 16ο διήμερο χορωδιακό
φεστιβάλ δήμου Θέρμης
Τ

ο διήμερο 26 και 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε
στο δημοτικό θέατρο Θέρμης το 16ο διήμερο χορωδιακό φεστιβάλ δήμου Θέρμης. Στη φετινή διοργάνωση πήραν μέρος δώδεκα (12) συνολικά χορωδίες
υπό την επιμέλεια προγράμματος της Ελευθερίας Μεταξά-Αρμοδώρου.
Οι πολυφωνικές χορωδίες του δήμου Θέρμης που
έλαβαν μέρος, αλλά και οι φιλοξενούμενες χορωδίες,
με οδηγό τους την αγάπη και το μεράκι για το τραγούδι, πραγματοποίησαν για μια ακόμη φορά ένα χορωδιακό φεστιβάλ γεμάτο υπέροχα τραγούδια.
Στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη πολιτιστικών
ιδεωδών, η καλλιέργεια υψηλών σχέσεων και δεσμών
μεταξύ ανθρώπων, φορέων και πόλεων, καθώς και η
συνεργασία τους μέσω της μουσικής που είναι η αμεσότερη μορφή τέχνης. Σκοπός του φεστιβάλ ήταν η

διάδοση, η προβολή και η ανύψωση της χορωδιακής
φωνική χορωδία Θέρμης, η χορωδία του Αγίου Δημουσικής, που συμβάλλει στην ανάπτυξη, την καλλιμητρίου Θεσσαλονίκης «Οι Κανταδόροι», η χορωδία
έργεια και την προβολή της μουσικής, μέσω της συ«Ελληχός» του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του
νεργασίας των χορωδιών.
Σωτήρος, η χορωδία του πολιτιστικού συλλόγου ΠαΣτη συνάντηση, την πρώτη μέρα συμμετείχαν η παινοράματος, η μικτή πολυφωνική χορωδία του Πολ.
δική χορωδία του Κ.Π. Ταγαράδων, η πολυφωνική
χορωδία Μίκρας του Κ.Π. Πλαγιαρίου, η πολυφωνική
Ταγαράδων και η χορωδία του λαογραφικού χορευτιχορωδία «Θερμαϊδες», η παιδική χορωδία της Ιεράς
κού συλλόγου Βασιλικών.
Μητρόπολης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, η νέα
χορωδία του δήμου Καλαμαριάς και η μικτή πολυφωνική χορωδία Νέας
Ραιδεστού.
Ενώ την δεύτερη μέρα
συμμετείχαν η μικτή πολυ- Στιγμιότυπα από τo χορωδιακό φεστιβάλ

Εκδήλωση λήξης των παιδικών
χορωδιών του δήμου Θέρμης

Συναυλίες του
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης

Σ

Μ

το δημοτικό θέατρο Θέρμης πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση λήξης των
παιδικών χορωδιών του δήμου Θέρμης. Η
έναρξη της εκδήλωσης έγινε με τα παιδιά
της παιδικής χορωδίας δήμου Θέρμης, στην
οποία συμμετέχουν παιδιά από τα τμήματα Θέρμης, Τριλόφου και Ν. Ραιδεστού, τα
οποία είναι ηλικίας 7-12 ετών. Η παιδική
χορωδία ιδρύθηκε το 2003 με μαέστρο την
Ειρήνη Μαραντίδου. Η χορωδία αποτελείται από 100 μέλη. Σκοπός της ίδρυσής της
είναι η διάδοση της χορωδιακής μουσικής
καθώς και η καλλιέργεια και η προώθηση
της μουσικής έκφρασης. Η παιδική χορωδία
έχει εμφανιστεί σε αρκετές εκδηλώσεις του
δήμου Θέρμης, ενώ διοργανώνει και συμμετέχει στα φεστιβάλ παιδικών νεανικών χορωδιών, που από το 2005 διοργανώνει το
Δημοτικό Ωδείο Θέρμης. Συμμετείχε σε χορωδιακές συναντήσεις νέων στη Νάουσα και
τη Βέροια, παρουσίασε πρόγραμμα αρκετές
φορές στο χορωδιακό φεστιβάλ που διοργάνωνε το Α΄ Δημοτικό Διαμέρισμα του
δήμου Θεσσαλονίκης. Στο ρεπερτόριό της
περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Το 2010 ανέβασε με μεγάλη επιτυχία
την παιδική οπερέτα «Το πιο γλυκό ψωμί»
βασισμένη στη μουσική των J.Strauss,
F.Lehar, G. Verdi, L.V.Beethoven, J. Brahms,

Η παιδική και η νεανική μικτή χορωδία του Δ.Ω.Θ.

G.Bijet και άλλων ξένων και Ελλήνων συνθετών. Τα τραγούδια που παρουσίασε αφορούν στο μιούζικαλ, στην κινηματογραφική
μουσική, καθώς επίσης και στους ήρωες του
κινηματογράφου. Ακολούθησαν τα παιδιά
της νεανικής μικτής χορωδίας του Δ.Ω.Θ.
Η χορωδία ιδρύθηκε το 2003 με μαέστρο
την Ε. Μαραντίδου. Απασχολεί 35 μέλη.
Αποτελείται από σπουδαστές μουσικής του
ωδείου, οι οποίοι έχουν ως υποχρεωτικό
τους μάθημα τη χορωδία. Επίσης, συμμετέχουν και άτομα που δεν είναι σπουδαστές,
αλλά αγαπούν το χορωδιακό τραγούδι.
Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις του
δήμου Θέρμης, καθώς επίσης και σε χορωδιακά φεστιβάλ του δήμου Πανοράματος,
στη Νάουσα, τη Βέροια, την Αλεξάνδρεια
και στα Χριστουγεννιάτικα φεστιβάλ του
δήμου Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο συμμετέχει στο «Φεστιβάλ Παιδικών-Νεανικών
Χορωδιών», που από το 2005 διοργανώνει
το Δ.Ω.Θ. Στο ρεπερτόριό της περιλαμβάνει
έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Μεταξύ
αυτών και έργα των G. Palestrina, H. Purcell,
A. Mozart, Ν. Ρίμσκι-Κόρσακωφ, Σ. Ραχμάνινοφ, J. Hudson, G. Gershwin, Μ. Θεοδωράκη, Μ. Χατζιδάκι, και πολλών άλλων. Η
χορωδία είναι μέλος του Europa Cantat και
της Ένωσης Χορωδιών Ελλάδας.

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν
οι δυο συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν στο δημοτικό θέατρο Θέρμης, με
τους εξαίρετους προσκεκλημένους μουσικούς από την Ιταλία. Οι μουσικοί εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και
το φιλόμουσο κοινό απόλαυσε μουσικές
ερμηνείες υψηλού επιπέδου.
Την πρώτη συναυλία άνοιξε ο σπουδαίος βιολονίστας Alessandro Cazzato, που
παρουσίασε ένα σόλο πρόγραμμα με
εμβληματικά έργα του σύγχρονου ρεπερτορίου, ενώ στο δεύτερο μέρος, το Duo
Re-Imagine το οποίο αποτελούν οι Dario
Savino Doronzo & Pietro Gallo (φλικόρνο και πιάνο) παρουσίασε μεταγραφές σε
ύφος τζαζ για τρομπέτα και πιάνο, βασισμένες σε θέματα από Ιταλικές όπερες.
Η θεματολογία της συναυλίας περιλάμβανε την
ιταλική δεξιοτεχνία μέσω
μιας βεντάλιας ειδών μουσικής, της κλασικής, της
σύγχρονης και της τζαζ.
Την επομένη ο εξαίρετος
Ιταλός πιανίστας Leonardo
Zunica ερμήνευσε με
μοναδικό τρόπο τα Πρελούδια -1o βιβλίο και
αποσπάσματα από τις

Εικόνες -1ο και 2ο βιβλίο του Ντεμπυσσύ. H συναυλία ήταν αφιερωμένη στον
Claude Debussy (Debussy Anniversaire
1918 -2018) –με αφορμή την επέτειο 100
χρόνων από το θάνατό του
Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό και
η διοργάνωση των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε από το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης σε συνεργασία με την beartive.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Δ.Ω.Θ.
Ε. Αλαγκιοζίδου με τους ιταλούς μουσικούς

