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• ΣΕΛ. 11

Παρουσία εκατοντάδων δημοτών, του περιφερειάρχη 
Απόστολου Τζιτζικώστα, της αντιπεριφερειάρχη 

Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου, της δημοτικής αρχής 
με επικεφαλής τον δήμαρχο Θόδωρο Παπαδόπουλο και 
μελών του δημοτικού συμβουλίου, έγιναν την Κυριακή 
14 Απριλίου τα εγκαίνια του κλειστού γυμναστηρίου 
– προπονητηρίου στους Ταγαράδες.  Πλέον, το νέο 

γήπεδο εντάσσεται στο δυναμικό του δήμου Θέρμης 
και αναμένεται να προσφέρει κάποιες ανάσες στα ήδη 
κορεσμένα κλειστά γυμναστήρια τα οποία λειτουργούν 
στην περιοχή και δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν 
τις ανάγκες των δεκάδων αθλητικών συλλόγων και των 
εκατοντάδων παιδιών και αθλητών της περιοχής.

Εγκαινιάστηκε το κλειστό προπονητήριο των Ταγαράδων

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Κυπελλούχος ΕΠΣΜ
για δεύτερη φορά

Από όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου 

Θέρμης διέρχεται πλέον από τις 15 Απριλίου 

η δημοτική συγκοινωνία η οποία έως τώρα εξυ-

πηρετούσε ουσιαστικά μόνον τους οικισμούς της 

δημοτικής ενότητας Θέρμης. Η σχετική σύμβαση 

για την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας υπο-

γράφηκε στις 8 Απριλίου, μεταξύ του δημάρχου 

Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου και του ανα-

δόχου. Με αυτήν ο δήμος αυξάνει κατά σχεδόν 

50% τον αριθμό των δρομολογίων (13 αντί 7), 

καλύπτοντας όλες τις δημοτικές ενότητες, χωρίς 

αύξηση του λειτουργικού κόστους. Υπό τη νέα 

της μορφή η δημοτική συγκοινωνία περιλαμβάνει 

τρεις λεωφορειακές γραμμές: Γραμμή 1-Α/1-Β: Κυ-

κλική Θέρμης, με εννέα δρομολόγια ημερησίως, 

Γραμμή 2-Α: Θέρμη-Βασιλικά-Σουρωτή-Περιστε-

ρά, με δύο δρομολόγια ημερησίως και Γραμμή 

3-Α/3-Β: Θέρμη-ΔΕ Μίκρας, με επίσης δύο δρο-

μολόγια ημερησίως. • ΣΕΛ. 32

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

• ΣΕΛ.12-13 

ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Νέος πυρήνας γνώσης 
στον Τρίλοφο

• ΣΕΛ.3

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τεχνολογική ομπρέλα 
προστασίας από πυρκαγιές 
υπαίθρου στο δήμο Θέρμης

• ΣΕΛ.10

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Τί ειπώθηκε στο debate 
των υποψηφίων δημάρχων 
Θέρμης

• ΣΕΛ.6-9

Ξεκίνησε η νέα 
δημοτική συγκοινωνία
ΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ



Τι έγραψε ο τύποςΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 5
2

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

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

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

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

axmetaloulis@gmail.com

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

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

Ανδρέας Πλουμής και Αχιλλέας Μεταλούλης.

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

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
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Το πρώτο βραβείο απέσπασε 
η χορωδία «Θερμαΐδες»

Με τη δημοτική βιβλιοθήκη του Κέντρου Πολιτισμού Τριλόφου
Ένας νέος πυρήνας γνώσης δημιουργείται

Το πρώτο πανελλήνιο βραβείο σε έναν από τους σημα-
ντικότερους ελληνικούς χορωδιακούς διαγωνισμούς της 

χώρας, στον 34ο χορωδιακό διαγωνισμό της Χ.Ο.Ν. στον 

Πειραιά της Αττικής απέσπασε η χορωδία «Θερμαϊδες» του 

δήμου Θέρμης. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το Σάβ-

βατο13 Απριλίου  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργα-

νισμού Λιμένα Πειραιά και η χορωδία του δήμου μας με 

μαέστρο την Ελευθερία Μεταξά -Αρμοδώρου, συμμετείχε 

στα πλαίσια των πολιτιστικών δράσεων που αναπτύσσονται 

από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Θέρμης. 

Η Χορωδία Ορχήστρα Νέων (Χ.Ο.Ν.) ιδρύθηκε το 1984 και 

είναι ένας από τους παλαιότερους πανελλήνιους διαγωνι-

στικούς θεσμούς προβολής και επιβράβευσης των νέων 

καλλιτεχνών και χορωδιών. Με αξιόλογους συνεργάτες, 

πιανίστες, συνθέτες, τραγουδιστές, μαέστρους και καθηγη-

τές μουσικών οργάνων που βοηθούν το έργο της Χ.Ο.Ν. 

συμμετέχοντας στις κριτικές επιτροπές των πανελληνίων δι-

αγωνισμών και αξιολογώντας την νεολαία και τις χορωδίες 

της χώρας. 

Η  χορωδία  «Θερμαϊδες» έκανε τα πρώτα της μουσικά 

βήματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη κάτω από την αιγίδα 

του Πολιτιστικού Κέντρου του δήμου Θέρμης τον Οκτώβριο 

του 2017, κατόπιν ακροάσεων που έγιναν από τη μαέστρο 

και ιδρύτρια της χορωδίας Ελευθερίας Μεταξά -Αρμοδώ-

ρου. Αποτελείται από χορωδούς με πείρα στο χορωδιακό 

τραγούδι και το ρεπερτόριο της χορωδίας είναι ποικίλο 

ελληνικό και διεθνές. Στόχος της χορωδίας αυτής είναι να 

προσελκύσει νέους στο χορωδιακό τραγούδι, αλλά και να 

συμμετάσχει σε χορωδιακούς διαγωνισμούς. Tο 2018 σε 

συνεργασία με τη χορωδία Μίκρας πήρε μέρος στον Πανελ-

λήνιο διαγωνισμό Ναυπάκτου με υψηλή βαθμολογία και 

τον Νοέμβριο του 2018 σε σύμπραξη με τη Νέα χορωδία 

Καλαμαριάς παρουσίασαν το Άξιον Εστί του Μίκυ Θεοδω-

ράκη.

Η  χορωδία  αποτελείται από τους: Σοπράνο: Λίτσα Γκάτου, 

Φρόσω Σαρίδου, Χριστίνα Καραμπατάκη, Ράνια Τσακατσώ-

νη, Τούλα Σαραπανη, Βάγγη Παπαδήμα, 

Μαρία Αλιάδη και Βάσω Ανθοπούλου, τους άλτο: Ελένη 

Βασιλειάδου, Χαρούλα Γεωργιάδου, Μαρία Νικολαϊδου, 

Λίτσα Θεοδωροπούλου και Έλενα Ζαρίφη, τους τενόρους: 

Γιώργο Καζίλη, Απόστολο Καραμπατάκη, Παναγιώτη Θε-

άκο, Δημήτρη Γιοβάνογλου και Νίκο Οικονόμου, και τους 

μπάσους: Μιχάλη Καλεμκερίδη, Δημήτρη Γεωργιάδη και 

Λεωνίδα Κατσικαίδη.

Η μαέστρος της χορωδίας Ελευθερία Μεταξά-Αρμοδώρου 

γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιού-

χος του τμήματος Μουσικών σπουδών  του Πανεπιστημίου 

Άνγκλια του Κέμπριτζ της Αγγλίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχι-

ακού στη διεύθυνση παιδικής χορωδίας από το Ιόνιο Πανε-

πιστήμιο. Έχει μεταπτυχιακό στη σύνθεση του Πανεπιστημί-

ου Κίνγκστον του Λονδίνου. Επίσης είναι κάτοχος του τίτλου 

A.B.R.S.M. στο πιάνο από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής 

του Λονδίνου. Στα ελληνικά Ωδεία σπούδασε ανώτατα θε-

ωρητικά και έχει πτυχία αρμονίας, αντίστιξης, ενοργάνωσης. 

Είναι επίσης διπλωματούχος μονωδίας. Παίζει φλάουτο και 

όλα τα είδη φλογέρας και ήταν μέλος συνόλου και φιλαρ-

μονικής για 7 έτη. Το σχολικό έτος 2018-2019 διευθύνει έξι 

χορωδίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ένας νέος πυρήνας πολιτισμού δημιουργήθηκε στο Κέντρο Πο-
λιτισμού Τριλόφου   με σκοπό να δώσει το ερέθισμα και την 

δημιουργική ενασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων που δρα-

στηριοποιούνται στα Τμήματα του Κέντρου Πολιτισμού, έτσι ώστε 

να μπορέσουν να έρθουν  περισσότερο  κοντά στον  μαγικό κόσμο 

των βιβλίων.

Πρόκειται για την πρώτη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του 

Κέντρου Πολιτισμού την οποία δημιούργησε στο Τρίλοφο το τμή-

μα Τμήματος Βιβλιοθηκών της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Η συλλογή  έχει ταξινομηθεί βιβλιοθηκονομικά βάσει των διεθνών 

πρωτοτύπων και σύντομα μετά από επιστημονική συνεργασία του 

Τμήματος Βιβλιοθηκών της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. και του Τμήματος Βι-

βλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Α.ΤΕΙΘ, θα 

οργανωθεί η συλλογή πιλοτικά με την παροχή δωρεάν  του  προ-

ηγμένου συστήματος οργάνωσης και εξαγωγής δεδομένων βιβλι-

οθηκών το KOHA. 

Η πιλοτική εφαρμογή στην οργάνωση της συλλογής θα αποτελέ-

σει και κίνητρο για την εφαρμογή του συστήματος  μηχανοργά-

νωσης και στις υπόλοιπες βιβλιοθήκες του Δικτύου Βιβλιοθηκών 

του δήμου Θέρμης, που θα έχει ως αποτέλεσμα στον μέλλον την 

ποιοτική παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες.

Η μαέστρος της χορωδίας Ελευθερία Μεταξά –Αρμοδώρου      
με το βραβείο.

Η χορωδία «Θερμαϊδες» στην σκηνή της αίθουσας 
εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π.

 Η νέα εστία πολιτισμού στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Κ.Π. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ – ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Πολι-
τισμού Πλαγιαρίου η συντήρηση, 

από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, 
του ξύλινου δαπέδου (παρκέ) συνολικής 
επιφάνειας 150 τ.μ., στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων, το οποίο λόγω πολυετούς 
χρήσης και υγρασίας παρουσίαζε πολλά 
προβλήματα. Στη συγκεκριμένη αίθουσα 
υλοποιούνται δράσεις χορού παιδιών και 
ενηλίκων, καθώς και δράσεις γυμναστικής 
ενηλίκων, 
Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 
αφορούσαν τρίψιμο του δαπέδου (4 φο-
ρές) με ειδική μηχανή, στοκάρισμα όπου 
ήταν απαραίτητο τοπικά σε βαθιά χτυπή-
ματα και ρωγμές. Στη συνέχεια αστάρωμα  
με 2 στρώσεις αστάρι ενός συστατικού και 
μια στρώση βερνίκι δύο συστατικών αρχι-

κά. Έπειτα τρίψιμο ελαφρώς με περιστρο-

φική μηχανή και τοποθέτηση  ομοιόμορ-

φου χρώματος συμβατό με το βερνίκι και 

ανεξίτηλο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την 

συντήρηση του ξύλινου δαπέδου του Κέ-

ντρου Πολιτισμού Πλαγιαρίου, ανήλθε 

στο ποσό των 3.500,00€ μη συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α..

Χορούς swing από το πρωί στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Θέρμης με μαθήματα για 

νέους 18-29 χρονών και στη συνεχεία με 

χορό και ανοιχτό μάθημα για όλες τις ηλικί-

ες στην πλατεία Παραμάνα περιλάμβανε η 

ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθη-

κε στη Θέρμη. Η δράση συντονίστηκε από 

τη Swing Academy και ήταν ενταγμένη στο 

πρόγραμμα «Νεανικές Δράσεις», από το 

Τμήμα Μακεδονίας – Θράκης του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και ήταν υπό την αιγίδα 

του δήμου Θέρμης και της Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εξοικείωση και 

εξάσκηση πάνω σε jazz και swing στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο Θέρμης και συνεχίστηκε 

το απόγευμα μέχρι και το βράδυ στις ίδιες 

μουσικές στην Κεντρική Πλατεία Παραμά-

να της Θέρμης με ανοικτό μάθημα, επίδει-

ξη και κοινωνικό χορό. 

Το ανοιχτό μάθημα στην Πλατεία Παραμά-

να, στην κεντρική πλατεία Παραμάνα της 

Θέρμης, απευθυνόταν σε όλο το κοινό της 

Θέρμης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής 

σε ένα ξέφρενο jazz-swing-night out.

Στο 27ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών συγκροτημά-
των στις Συκιές, συμμετείχαν τα παιδικά χορευτικά τμή-

ματα των Κέντρων Πολιτισμού Ταγαράδων –Καρδίας και 
Νέας Ραιδεστού της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού 
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης. Πρόκειται για ένα 
μεγάλο θεσμό παιδείας, πολιτισμού και παράδοσης που 
διοργανώνει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών και η Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Υπηρεσιών (ΚΕΥΝΣ), σε συνεργασία με το 
Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού Δασκάλων και Νηπιαγω-
γών Θεσσαλονίκης.
Όπως μας εξηγεί η χοροδιδάσκαλος της Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. Ελέ-
νη Γκαρμίρη στο 27ο Φεστιβάλ Παιδικών Παραδοσιακών 
Συγκροτημάτων συμμετείχαν χιλιάδες μικροί χορευτές από 
136 παιδικά χορευτικά συγκροτήματα από τη Βόρεια Ελλά-
δα και τη Θεσσαλία. 
Για τρία Σαββατοκύριακα (30 Μαρτίου-31 Μαρτίου, 6 
Απριλίου-7 Απριλίου και 13 Απριλίου-14 Απριλίου) στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των 1ου -5ου Δημοτικών 
Σχολείων (Δενδροφυτεία) συμμετείχαν χιλιάδες μικροί 
χορευτές στέλνοντας το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης 
καθώς τα έσοδα από τα εισιτήρια (3 ευρώ το άτομο) θα 
διατεθούν στα παιδιά ειδικών σχολείων σε ένδειξη συμπα-
ράστασης και αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα, χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, μέλη πο-
λιτιστικών τμημάτων Ιερών Ναών, συλλόγων, σωματείων 
και οργανώσεων απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία 
χόρεψαν για να βοηθήσουν το Ολοήμερο Ειδικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης για παιδιά με αυτισμό, το Σύλλογο Φίλων 
Εθελοντών (ΣΦΕ) και αναδόχων Οικογενειών του Δημο-
τικού Βρεφοκομείου «Άγιος Στυλιανός» και το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του δήμου Νεάπολης -Συκεών.
Η δράση αυτή δεν ήταν η μόνη που συμμετείχαν τα παι-
δικά χορευτικά τμήματα των Κέντρων Πολιτισμού Ταγα-
ράδων και Καρδίας, καθώς τα δυο αυτά παιδικά τμήματα 
συμμετείχαν στις 17 Φεβρουαρίου και στην εκδήλωση φι-
λανθρωπικού χαρακτήρα που διοργανώνει κάθε χρόνο ο 
Σύλλογος Θρακιωτών Μαδριτσιωτων δήμου Θέρμης για τα 
παιδιά του Συλλόγου «ΛΑΜΨΗ».
Στην Δημοτική Κοινότητα της Καρδίας και ειδικότερα στο 
Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας «Ο ΕΥΜΕΝΗΣ», το οποίο απο-
τελεί άλλη μια αποκεντρωμένη δομη της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., 

λειτουργούν σύμφωνα με την ενημέρωση της κ. Γκαρμίρη 
τμήματα παραδοσιακών χορών παιδιών και ενηλίκων στα 
όποια συμμετέχουν 10 παιδιά και 15 ενήλικες.
Τα παραδοσιακά χορευτικά τμήματα, μεταξύ άλλων συμ-
μετέχουν στο πανηγύρι που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 
7 και 8 Σεπτεμβρίου προς τιμήν της Παναγίας, γνωστά ως 
«Ευμένεια», παρουσιάζοντας χορευτικά από διαφορές πε-
ριοχές και κυρίως τη Θράκη. Παράλληλα συμμετέχουν σε 
ανταμώματα και καλέσματα από διάφορούς πολιτιστικούς 
συλλόγους και φορείς.
Αντίστοιχά στην Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων στα πλαί-
σια της λειτουργείας του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων 
λειτούργουν τμήματα παραδοσιακών χορών, όπου εντάσε-
ται και το παιδικό τμήμα παραδοσιακών χορών.

Ολοκληρώθηκε η συντήρηση 
του ξύλινου δαπέδου                           
στο Κέντρο Πολιτισμού Πλαγιαρίου

Μια μέρα γεμάτη με χορούς 
και μουσικές μιας άλλης εποχής

Στο 27o φεστιβάλ παιδικών         
χορευτικών συγκροτημάτων

To παιδικό χορευτικό τμήμα του                                    
Κέντρου Πολιτισμού Ν. Ραιδεστού.

To παιδικό χορευτικό τμήμα του                                       
Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων.

To νέο δάπεδο του Κέντρου Πολιτισμού Πλαγιαρίου. Στιγμιότυπο από την εκδήλωση                          
στην πλατεία Παραμάνα της Θέρμης.

Στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 
Τεχνολογίας Noesis κορυφώθηκαν την Πέ-

μπτη 28 Μαρτίου οι εκδηλώσεις για τον εορτα-
σμό της παγκόσμιας ημέρας ποίησης, τις οποίες 
συνδιοργάνωσαν η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη Θέρμης, η Δ.Ε.Β και 
η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος με τον χαρακτη-
ριστικό τίτλο «Όταν η ποίηση γίνεται μελωδία».
Σε συνέχεια των αλλεπάλληλων και διαδοχικών 
συναντήσεων στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ποιητικές 
Φεγγαροσυναντήσεις», το ποιητικό ταξίδι και 
η δημιουργική περιπλάνηση των παιδιών από 
την συλλογή της Βιβλιοθήκης μέχρι την Σελήνη 
έφτασε στο τέλος του με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Τα παιδιά της Δ΄ Τάξης του 1ου Δ.Σ. 
Θέρμης  που συμμετείχαν  ενεργά σ' αυτή την 
κοινή συλλογική προσπάθεια της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης σε συνερ-
γασία με το Δ.Ε.Β. της Εθνικής Βιβλιο-
θήκης της Ελλάδος,το Κέντρο Διάδο-
σης Επιστημών και το Δημοτικό Ωδείο 
Θέρμης ανέδειξαν   και βοήθησαν απο-
τελεσματικά στην εξωστρέφεια και την  
διάχυση της ποίησης με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο  στην κοινωνία της Θέρ-
μης και της ευρύτερης περιοχής.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων η «Η Σε-
λήνη συνάντησε την ποίηση» η Δημο-
τική Βιβλιοθήκη Θέρμης και οι μαθητές 
της Δ Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Θέρμης «Ταξίδεψαν ποιητικά» 

και συνάντησαν την Σελήνη στο Noesis.
Εμψυχωτές της δράσης ήταν οι: Χρήστος Βαγι-
ωνάς, Αντιγόνη Ταρακτσή, Δώρα Πλόσκα και 
Μιχαήλ Χουρμπουλιάδης, ενώ τους μαθητές 
συνόδευαν οι  εκπαιδευτικοί της Δ' Τάξης 1ου 
Δ.Σ Θέρμης Στέλλα Αργυρίου, Αγγελίνα Κρικε-
λίκου, Ειρήνη Κύρου και Φωτεινή Καρρά. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία καταπληκτική και 
συναρπαστική προβολή της ταινίας «Ταξίδι στο 
Διάστημα» και την ξενάγηση στην έκθεση ποιη-
μάτων των παιδιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Θέρμης  που κοσμεί το χώρο του Noesis. Στη 
συνεχεία όλοι οι συμμετέχοντες τραγούδησαν 
σε πρώτη επίσημη εκτέλεση το μελοποιημένο 
πλέον συλλογικό ποίημα το οποίο ενορχή-
στρωσε η καθηγήτρια μουσικής του Δημοτικού 
Ωδείου Θέρμης Χρύσα Κιουτσιούκη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλί-
ου 2019 οι μικροί βιβλιόφιλοι και συγκεκριμένα 

το Τμήμα Προνηπίων του Παιδικού Σταθμού Θέρμης, 
επισκέφτηκαν το χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
όπου οι υπεύθυνοι βιβλιοθηκονόμοι τους  ενημέρωσαν 
για την λειτουργία του χώρου και τους μίλησαν για το 
μήνυμα και τη σημασία της συγκεκριμένης ημέρας.
Τα παιδιά συνόδευαν η προϊστάμενη του Παιδικού 
Σταθμού Θέρμης Μαρίνα Λαγού, οι εκπαιδευτικοί του 
τμήματος προνηπίων Μάρθα Μερενίδου και Μαρία Τζί-
γκα και η σύνοδος προνηπίων Ιουλία Μάντη.  
Στη συνέχεια αφού διάβασαν και ταξίδεψαν μέσα στον 
κόσμο των βιβλίων οι υπεύθυνοι της Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης Θέρμης έδωσαν στους μικρούς βιβλιόφιλους  
από ένα βιβλίο για την βιβλιοθήκη του Παιδικού Σταθ-
μού και μία αφίσα με το μήνυμα της Ημέρας που στον 
φετινό εορτασμό τιμώμενη χώρα είναι η Λιθουανία.
Σημειώνεται ότι την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλί-
ου καθιέρωσε το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για την 
Νεότητα (IBBY), το 1966, την ημέρα των γενεθλίων του 
μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 

Απριλίου 1805), με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την 
αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την προσοχή 
των μεγαλυτέρων στο παιδικό βιβλίο.
Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα 
της IBBY ετοιμάζει ένα μήνυμα και μία αφίσα, που δια-
νέμονται σε όλο τον κόσμο. Το 2019, υπεύθυνο για το 
υλικό του εορτασμού είναι το Τμήμα της Λιθουανίας. Το 
μήνυμα και η αφίσα είναι έργα του Λιθουανού Κεστού-
τις Κασπαραβίτσιους (γεννημένος το 1954), διεθνούς 
φήμης εικονογράφου και συγγραφέα, ο οποίος έως σή-
μερα έχει εικονογραφήσει περισσότερα από 60 βιβλία, 
σε αρκετά από τα οποία έχει γράψει και το κείμενο.
Στην Ελλάδα, την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλί-
ου υποστηρίζει από το 1996, ο Κύκλος του Ελληνικού 
Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, το ελληνικό τμήμα της 
IBBY, που τυπώνει στα ελληνικά την αφίσα και το φυλ-
λάδιο με το μήνυμα και τα αποστέλλει σε ένα ευρύ δί-
κτυο σχολείων και σχολικών βιβλιοθηκών σε όλη την 
Ελλάδα, προτρέποντας έτσι και άλλους φορείς να οργα-
νώσουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Παιδικού Βιβλίου.

5

«Όταν η ποίηση γίνεται μελωδία» Έκθεση γραφιστικής - ζωγραφικής 
της Σιμώνης Γρηγορούδη

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι μικροί μαθητές στη δημοτική βιβλιοθήκη 

To Τμήμα Προνηπίων του Π.Σ. Θέρμης και οι συνοδοί τους 
στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Oι μαθητές και οι συντελεστές της δράσης στο Noesis.

Με το χαρακτηριστικό τίτλο «Alter Ego «Escape» πραγματοποιήθηκε στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη Θέρμης η έκθεση γραφιστικής -ζω-

γραφικής της Σιμώνης Γρηγορούδη. 

Όπως σημειώνει η καλλιτέχνης «Escape... Τάσεις φυγής... Ποιος δεν έχει άλ-

λωστε. Φυγή από την καθημερινότητα ή ακόμα και από την πραγματικότητα... 

Και αν σου έλεγαν ότι κάτω από μια κόκκινη μαγική ομπρέλα θα έφτιαχνες ένα 

δικό σου κόσμο και θα μπορούσες να ταξιδέψεις στο λεπτό με τρόπο μαγικό, 

τι μέσο θα διάλεγες;

Και αν σου έλεγαν ότι θα πήγαινες σε ένα δάσος μαγεμένο πως θα ήθελες 

να είναι; Για μένα διαλέγω ένα δάσος από γέρικες ελιές, που οι ρίζες τους 

λιώνουν σαν χρυσός... Και αν σου έλεγαν ότι πιο βαθιά στο δάσος υπάρχουν 

πλάσματα ονειρικά, ψάρια που πετούν και γάτες που σου λένε παραμύθια... 

Ποιο παραμύθι θα ήθελες να ακούσεις; Προσδεθείτε... Το ταξίδι ξεκινά!»

Η συλλογή που εκτίθεται είναι προϊόν της χρόνιας μάχης ανάμεσα στην ειδι-

κότητα του ζωγράφου και του γραφίστα που επιτέλους κατέληξε σε συμβιβα-

σμό. Ζωγραφική στη γραφιστική λοιπόν στη σειρά «AlterEgo». Ασπρόμαυρες 

απρόσωπες μορφές που στο φόντο τους παρουσιάζουν τα alter ego τους... 

αυτό που νιώθουν η που θα ήθελαν να νιώθουν μέσα τους.3 μέρη μιας συλ-

λογής σε μια ιστορία με τάσεις φυγής, μαγικά δάση και κλασικά παραμύθια 

για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Η Σιμώνη Γρηγορούδη γεννήθηκε στην Πρώτη Σερρών και από το 1997 είναι 

κάτοικος Θεσσαλονίκης όπου ήρθε για να σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή 

Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Συνέχισε σπουδές αλλά και εργασία ως γραφίστας 

εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων. 
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΑΝ OI ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΥ

Το debate που διοργάνωσε η εφημερίδα           «Μακεδονία» στο δήμο Θέρμης
Ενώπιον δεκάδων πολιτών του δήμου Θέρμης πραγ-

ματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ υποψηφίων δημάρ-

χων, για τα μείζονα ζητήματα που σχετίζονται με θέματα 

της ευρύτερης περιοχής, την οποία διοργάνωσε η εφη-

μερίδα «Μακεδονία» και το makthes.gr, στις 29 Μαρτί-

ου, στο πολιτιστικό κέντρο Θέρμης.

Στην εκδήλωση – συζήτηση συμμετείχαν οι υποψήφιοι 

δήμαρχοι Θεόδωρος Παπαδόπουλος με τη «Δημοκρα-

τική Ενότητα», Άννα Τσιφτελίδου με την «Παρέμβαση 

Πολιτών», Θεοφάνης Καρκατζούνης με τη «Λαϊκή Συ-

σπείρωση» και Δημήτρης Βλαχομήτρος με το 

«Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής». Σύμφωνα 

με τους διοργανωτές στην εκδήλωση προ-

σκλήθηκαν αλλά δεν προσήλθαν και οι κ. 

Χρήστος Φάσσας και Κώστας Μπίκος. 

Οι τέσσερις υποψήφιοι δήμαρχοι κλήθηκαν 

να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις οι οποίες 

αφορούσαν τις υποδομές, την κοινωνική πο-

λιτική και τη σχολική στέγη. 

1ο Ερώτημα: Υποδομές -εξυπηρέτηση πολιτών
«Ποιες είναι οι υποδομές που έχουν δημιουργη-
θεί στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Θέρμης 
στους παραπάνω τομείς (ύδρευση, αποχέτευση 
και οδοποιία) και ποια είναι τα έργα που θεωρεί-
τε ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον για την εξυπη-
ρέτηση των πολιτών;».

Θ. Παπαδόπουλος 
Οι δήμαρχοι των περιαστικών δήμων έχουν πολλές πε-
ρισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες απ’ ότι οι δήμαρχοι 
μέσα στην πόλη. Έχουν αστική αλλά και αγροτική οδοποιία, 
ύδρευση, αποχέτευση κ.ά. Το 60% των δράσεων μιας δη-
μοτικής αρχής αφορά αυτούς τους τομείς. 
Στο διάστημα των τελευταίων περίπου δέκα χρόνων υπήρ-
ξε μεγάλη μείωση στη χρηματοδότηση των δήμων κατά 
περίπου 65%. Επιπλέον οι δυνατότητες να γίνουν έργα εξ 
ιδίων πόρων είναι πολύ μικρές. Ο δήμος μας πριν από τον 
«Καλλικράτη» διαχειριζόταν περί τα 55 εκατ. ευρώ το χρό-
νο και τώρα διαχειρίζεται απολογιστικά γύρω στα 27 εκατ. 
Εάν εξαιρέσουμε τα λειτουργικά έξοδα που είναι περίπου 
20 εκατ., μένουν μόνον 7 εκατ. για να κάνουμε έργα. Εί-
ναι πολύ λίγα αυτά τα χρήματα αναλογικά με τις ανάγκες 
του δήμου. Ενδεικτικά να πω ότι μετά τον «Καλλικράτη» 
αναλάβαμε έναν δήμο με επιπλέον δώδεκα οικισμούς από 
τους οποίους κανένας δεν είχε αποχέτευση εκτός από το 
Πλαγιάρι που κι αυτό δεν είχε κάνει συνδέσεις. Έτσι κάναμε 
έναν σχεδιασμό ώστε σταδιακά να αποκτήσουν όλοι οι οικι-
σμοί αποχετευτικό δίκτυο. Διαθέσαμε 2 εκατ. το χρόνο για 
έργα καθώς τα υπόλοιπα 5 εκατ. αποφασίσαμε, ομόφωνα 
στο δημοτικό συμβούλιο να τα διαθέσουμε για κοινωνικές 
ανάγκες. Όμως αυτά τα 2 εκατ. αντιστοιχούν μόνο σε ένα 
έργο ασφαλτοστρώσεων γι’ αυτό και αναζητήσαμε επιπλέ-
ον χρήματα απ’ έξω, από διάφορα προγράμματα. 
Στο αποχετευτικό, ολοκληρώσαμε τις μελέτες για όλους 
τους οικισμούς και εν συνεχεία βρήκαμε περίπου 7 εκατ. για 
τα δίκτυα στον Τρίλοφο και την Καρδία, κάναμε την αποχέ-
τευση των Βασιλικών και αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται 
τα αποχετευτικά δίκτυα σε Σουρωτή και Αγ. Παρασκευή. 
Προχωρά παράλληλα το έργο για τη Λακκιά.
Για την ύδρευση βρήκαμε χρηματοδότηση της τάξης των 15 
εκατ. ευρώ για σημαντικά έργα, όπως αυτό στην επέκταση 
της Θέρμης. Για δε την οδοποιία, αστική και αγροτική, κάθε 
χρόνο κάνουμε ένα έργο της τάξης των 2 εκατ. Είμαστε ο 
δήμος ο οποίος έχει εξασφαλίσει τις μεγαλύτερες χρημα-
τοδοτήσεις για έργα υποδομής στην Κεντρική Μακεδονία 
και ο δεύτερος δεν έχει πάρει ούτε τα μισά σε σχέση με το 

δήμο Θέρμης. 
Άννα Τσιφτελίδου
Ο δήμαρχος είπε πως όλες οι παρατάξεις έχουν κομματική 
εξάρτηση. Διεκδικώ να μην είμαι γραμμένη σε καμία κομ-
ματική παράταξη όλα τα χρόνια της ζωής μου. Δεν δέχομαι 
επομένως σε καμία περίπτωση να μου μπει οποιαδήποτε 
κομματική ταυτότητα. Ως προς το παράπονο του δημάρχου 
για την έλλειψη κεφαλαίων όλα αυτά τα χρόνια, αυτό θα 
είχε κάποιο νόημα και θα τεκμηρίωνε την έλλειψη έργων 
εάν δεν ήταν για 21 χρόνια δήμαρχος. Και μπορεί με τον 
«Καλλικράτη» να συνενώθηκαν με τη Θέρμη και οι δήμοι 
Μίκρας και Βασιλικών ωστόσο ο δήμαρχος συνεργάστηκε 
με τα πρόσωπα που ήταν δήμαρχοι σε εκείνους τους δή-
μους. Οπότε δεν μπορεί αυτό να αποτελεί δικαιολογία ότι 
εν έτη 2019 υπάρχουν 17 οικισμοί εκ των οποίων οι περισ-
σότεροι δεν έχουν αποχετευτικό δίκτυο. 
Κοινή παρατήρηση για όλους τους τομείς δράσης είναι ότι 
υπάρχει καθυστέρηση στα έργα, υπάρχει ελλιπής στρατηγι-
κός σχεδιασμός, υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις ελλιπείς 
μελέτες οι οποίες δημιουργούν αυτά τα πισωγυρίσματα και 
σε κάθε περίπτωση ζω σε μια καθημερινότητα που δεν έχει 
καμία σχέση με αυτήν που περιέγραψε ο δήμαρχος και με 
αυτήν που διαβάζω μέσα από την εφημερίδα του δήμου. 
Αισθάνομαι σα να βρίσκομαι σε άλλον δήμο όταν τα δια-
βάζω όλα αυτά. 
Για το αποχετευτικό, πράγματι κάποια έργα ξεκίνησαν και 
έχουν δημοπρατηθεί, το θέμα είναι ότι κι αυτά που έχουν 
ολοκληρωθεί δεν μπορούν να είναι σε λειτουργία. Υπάρχει 
το δίκτυο των Βασιλικών που δεν μπορεί να λειτουργήσει 
γιατί δεν υπάρχει η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Το ίδιο 
προφανώς θα συμβεί και με τα δίκτυα της Σουρωτής και της 
Αγίας Παρασκευής εάν δεν μπορέσουν να ενωθούν με τη 
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. 
Για την ύδρευση έχουμε πολλά θέματα, επανειλημμένες 
διακοπές υδροδοτήσεων στα Βασιλικά και στο Τριάδι. 
Υπάρχει ανάγκη αλλαγής του δικτύου υδροδότησης καθώς 
υπάρχουν και αμιαντοσωλήνες. Αλλά και η ποιότητα του 
νερού σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καλή, για παράδειγ-
μα στο Πλαγιάρι και στον Άγιο Αντώνιο, οι κάτοικοι δια-
μαρτύρονται συνεχώς. Αυτό που πρέπει να γίνει πραγματικά 
είναι να έχουμε δημόσια διαχείριση του νερού. Και κατά 
δεύτερο η ΔΕΥΑΘ να οργανωθεί, να εκσυγχρονιστεί, με νέο 
επιστημονικό προσωπικό, να υπάρχουν τρόποι μέτρησης 
τυχόν διαρροών. 
Για την οδοποιία, είναι ένα κατ’ εξοχή έργο που το χρησιμο-
ποιεί η δημοτική αρχή ενόψει εκλογών για να παρουσιάσει 
έργο. Ειδικά η αγροτική οδοποιία μπορεί να γίνει γιατί υπάρ-
χει χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι ο «Φιλόδημος».

Επίσης υπάρχει τρόπος να αυξηθούν τα έσοδα του δήμου 
με την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, αλλά και με 
τη σωστή διαχείριση τα 15 εκατ. που υπάρχουν στα ταμεία 
του δήμου να μην μένουν στα συρτάρια, αλλά να διατεθούν 
για έργα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Θεοφάνης Καρκατζούνης
Κριτήριο για να κρίνουμε τι έγινε και τι όχι είναι οι ανάγκες 
του σήμερα. Δηλαδή εάν το 2019 οι κάτοικοι έχουν πολύ, 
καθαρό και φτηνό νερό, έχουν δίκτυο αποχέτευσης καλό 
και φτηνό, εάν έχουν όλες τις υποδομές που χρειάζονται. 
Από τη στιγμή που συζητάμε ότι στην επέκταση της Θέρμης 
το καλοκαίρι δεν φτάνει το νερό κι εμείς πανηγυρίζουμε ότι 
εντάξαμε το έργο στο ΕΣΠΑ μπορούν να βγουν τα συμπε-
ράσματα. 
Υπάρχουν προβλήματα στο νερό, στην επέκταση της Θέρ-
μης, στα Βασιλικά και στον Άγιο Αντώνιο. Η τιμή του νερού, 
παρά τις διάφορες φανφάρες ότι μειώθηκε, το νερό συνε-
χίζει να είναι ακριβό και επίσης συνεχίζει να χρεώνεται το 
ίδιο σε όλους, ανεξαρτήτως αν είναι επιχείρηση, ιδιώτης ή 
τι εισόδημα έχει. 
Στην αποχέτευση υπάρχουν καθυστερήσεις, ο βιολογικός 
άργησε και υπάρχουν πολύ μεγάλες χρεώσεις για τις συν-
δέσεις και όχι μόνο. 
Ούτε το ΕΣΠΑ, ούτε ο «Φιλόδημος» δεν χρηματοδοτούν 
απαραίτητα έργα υποδομής τα οποία λείπουν σήμερα από 
το δήμο Θέρμης. Όπως τα αντιπλημμυρικά, η αντισεισμική 
θωράκιση των δημοσίων κτιρίων, κυρίως των σχολείων, η 
αντιπυρική προστασία, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές 
χαρές κ.ά. 
Για την οδοποιία, οι δρόμοι θα πρέπει να είναι ασφαλείς και 
όταν μια χρονιά πριν από τις εκλογές γίνονται έργα ύψους 6 
εκατ. εμείς κάνουμε δεύτερες σκέψεις. 

Δημήτρης Βλαχομήτρος
Το νερό πρέπει να μείνει δημόσιο. Υπάρχουν πολλά προ-
βλήματα με την ποιότητα νερού στον Άγιο Αντώνιο και στο 
Μονοπήγαδο, στην Περιστερά το καλοκαίρι δεν φτάνει, 
προβλήματα υπάρχουν και στην επέκταση της Θέρμης. 
Στην αποχέτευση έργα που έχουν τελειώσει όπως σε Βα-
σιλικά, Τρίλοφο και Καρδία δεν λειτουργούν γιατί ακούμε 
πως τη μια δεν υπάρχουν κονδύλια, την άλλη δεν υπάρχει 
η Επιτροπή, υπάρχει και το κονδύλι των 9 εκατ. για να γίνει 
ο βιολογικός, αλλά τι κρύβεται από πίσω και δεν γίνεται ο 
βιολογικός κανένας δεν ξέρει. 
Η συντήρηση της οδοποιίας είναι ανύπαρκτη. Επίσης, ο δή-
μος πρέπει να διεκδικεί τη συντήρηση των κεντρικών οδι-
κών αρτηριών που είναι στην ευθύνη της Περιφέρειας. 

Οι τέσσερις υποψήφιοι δήμαρχοι οι οποίοι συμμετείχαν στη 
συζήτηση (από δεξιά) Θόδωρος Παπαδόπουλος, Φάνης 
Καρκατζούνης, Άννα Τσιφτελίδου και Δημήτρης Βλαχομήτρος (στο 
μέσον η δημοσιογράφος της «Μακεδονίας» Φανή Σοβιτσλή). 
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2ο Ερώτημα: Κοινωνική Πολιτική
«Ποιο είναι το πλαίσιο των κοινωνικών υπη-

ρεσιών και παροχών του δήμου Θέρμης προς 

τους αδύναμους οικονομικά πολίτες και ποιες 

θεωρείτε ότι είναι οι αναγκαίες παρεμβάσεις που 

πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής του συνόλου των πολιτών;».

Άννα Τσιφτελίδου

Οι κοινωνικές δομές του δήμου θα πρέπει να μπορούν να 

επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τις υπόλοιπες ανε-

ξάρτητες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που λειτουργούν 

στην περιοχή. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι, όπου μπο-

ρεί, να υπάρξει κοινωνικό τιμολόγιο, πχ. στο νερό. Υπάρ-

χουν και άλλα μέσα βοήθειας προς τις ευπαθείς ομάδες, για 

παράδειγμα μπορεί να μην βγει η εφημερίδα του δήμου για 

ένα δίμηνο, τρίμηνο και τα χρήματα αυτά να διατεθούν σε 

ευπαθείς ομάδες. 

Οι παιδικοί σταθμοί είναι αρκετοί και αποσυμφορίζονται 

τώρα καθώς τα προνήπια θα πηγαίνουν πλέον στα νηπιαγω-

γεία, άρα οι παιδικοί σταθμοί θα μπορούν να υποδεχθούν 

περισσότερα μικρότερα παιδιά. Σε ό,τι αφορά το ΚΔΑΠ 

ΜΕΑ το πρόβλημα είναι ότι βρίσκεται μόνο στη Θέρμη, ο 

χώρος δεν είναι κατάλληλος, πρέπει να βρεθεί καλύτερος 

χώρος. Για τα ΚΑΠΗ σε γενικές γραμμές μπορούμε να πού-

με ότι οι ηλικιωμένοι είναι ευχαριστημένοι, υπάρχει μόνο 

ένα παράπονο από τη Λακκιά που δεν έχει ΚΑΠΗ. Το με-

γάλο πρόβλημα στο δήμο είναι ο Πολιτισμός ο οποίος έχει 

υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα. Είναι συγκεντρωτικός, θερμη-

κεντρικός, οι περισσότερες εκδηλώσεις γίνονται στη Θέρμη, 

σε Μίκρα και Βασιλικά δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι 

για μεγάλες εκδηλώσεις. Επίσης έχουν μειωθεί οι πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις, δεν ενισχύουμε νέες πολιτιστικές δράσεις, 

ενώ έχει ατονήσει η παρουσία της μπάντας του δήμου.

Δημήτρης Βλαχομήτρος

Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι εμπό-

ρευμα. Πρέπει να υπάρχουν γήπεδα ποδοσφαίρου παντού. 

Στην Περιστερά το γήπεδο ενώ ξεκίνησε δεν τελείωσε ποτέ. 

Εμείς διεκδικούμε ενδυνάμωση του ερασιτεχνικού αθλη-

τισμού, ανάδειξη των τοπικών αθλητών, στήριξη τοπικών 

καλλιτεχνών, ενίσχυση τοπικών σχημάτων πολιτισμού. Να 

ενισχυθεί ο ορεινός τουρισμός σε Περιστερά και Λιβάδι. Να 

περάσουν στο δήμο οι δημόσιες εκτά-

σεις που ανήκουν στο κράτος, σε τρά-

πεζες κ.λπ. για να γίνουν πάρκα. 

Πρέπει να δοθεί μεγάλο βάρος στην 

υγεία των κατοίκων γι’ αυτό θα πρέπει 

να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση 

να στελεχώσει το Κέντρο Υγείας. Πρέ-

πει να γίνουν σε κάθε χωριό πολυια-

τρεία. Ο χώρος του ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι 

ακατάλληλος και πρέπει να βρεθεί 

άλλος.  

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Θέλω να απαντήσω πρώτα σε όσα 

ακούστηκαν πριν. Για το ότι δεν έγινε ο 

νέος βιολογικός σταθμός δεν φταίει ο 

δήμος, φταίει η κυβέρνηση η οποία άλλαξε το νόμο για τα 

δημόσια έργα προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις. Τώρα 

αναμένουμε την άδεια να το δημοπρατήσουμε. Επίσης, εδώ 

και τρία χρόνια ο Άγιος Αντώνιος δεν έχει πρόβλημα ποιότη-

τας νερού καθώς τροφοδοτείται από την Αγία Παρασκευή. 

Όλα τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο του δήμου, είναι 

δεσμευμένα για συγκεκριμένα έργα. Άρα, αυτό που λέγεται 

ότι τα χρήματα του δήμου παραμένουν αναξιοποίητα δεν 

ισχύει. Τέλος, σε όλες τις δράσεις του δήμου και για όλες τις 

κοινωνικές ομάδες υπάρχουν κοινωνικά τιμολόγια τα οποία 

διευρύνονται συνεχώς. 

Ο δήμος Θέρμης είναι ένας από τους 31 δήμους πανελλα-

δικά που ικανοποίησε όλες τις αιτήσεις για τους παιδικούς 

σταθμούς. Πληρώνουμε 5,5 εκατ. το χρόνο για την κοινω-

νική πολιτική και το συμφωνήσαμε με όλες τις παρατάξεις. 

Δεν είναι θερμηκεντρικός ο δήμος μας. Μόνο το Ωδείο είναι 

στη Θέρμη. Δράσεις πολιτισμού υπάρχουν σε όλα τα χω-

ριά. Δεν έχουμε παντού, σε όλα τα χωριά κατάλληλους χώ-

ρους, όμως γίνονται παντού δράσεις πολιτισμού και επίσης, 

έχουμε ένα από τα καλύτερα Ωδεία με πεντακόσιους μαθη-

τές και πρόσφατα αναδείχθηκε στο πανελλήνιο ο μοναδική 

στην Ελλάδα ορχήστρα σαξοφώνων. Ας μην υποβαθμίζου-

με λοιπόν το έργο που γίνεται στον Πολιτισμό. Επίσης, τον 

τελευταίο καιρό έγιναν δύο νέα ΚΑΠΗ, στον Άγιο Αντώνιο 

και στη Σουρωτή και το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει 

και το ΚΑΠΗ στη Λακκιά το οποίο καθυστέρησε λόγω προ-

βλημάτων στη ρυμοτομία του οικοπέδου. 

Φάνης Καρκατζούνης

Η οικονομική κρίση και η περικοπή δαπανών δεν είναι φυ-

σικό φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής την 

οποία στηρίζουν και αυτοί που κάθονται δίπλα μου, στο 

πάνελ. Το πρώτο θέμα λοιπόν για μας, είναι εάν η διοίκηση 

του δήμου αντιπαλεύει αυτήν την πολιτική που γεννά τη 

φτώχεια. Η κοινωνική πολιτική για την οποία υπερηφανεύ-

εται η δημοτική αρχή και με την οποία στην ουσία συμφω-

νούν και οι άλλοι λέει ‘έτσι είναι η κατάσταση και αν και κα-

νένας πεινάει, θα του πηγαίνουμε και κανένα πιάτο φαγητό’. 

Η διοίκηση λέει ότι από το 2011 δεν αύξησε τα δημοτικά 

τέλη. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό το εισόδημα των κατοί-

κων τσακίστηκε. Πέρυσι φέραμε πρόταση στο δημοτικό 

συμβούλιο για απαγόρευση πλειστηριασμών, κατασχέσεις 

λογαριασμών κ.ά. για χρέη προς το δήμο, αλλά απορρί-

φθηκε. 

Στους παιδικούς σταθμούς, αν εξαιρέσουμε ένα κομμάτι 

όσων χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ένα σημαντικό κομ-

μάτι εργαζομένων μένουν εκτός ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τις χρε-

ώσεις του δήμου, η οικογένεια θα πρέπει να δίνει περίπου 

το 10% του εισοδήματός της για τους παιδικούς σταθμούς. 

Αυτό σημαίνει ότι για την πλειονότητα των κατοίκων υπήρ-

ξαν αυξήσεις. Το ίδιο και στον Πολιτιστικό όπου τα δίδακτρα 

είναι φωτιά, στα ύψη. Οι αθλητικοί σύλλογοι έχουν αφεθεί 

στη μοίρα τους καθώς κόπηκαν οι επιχορηγήσεις. Για μας ο 

πολιτισμός, οι παιδικοί σταθμοί και ο αθλητισμός δεν είναι 

προνόμιο για λίγους, αλλά είναι δικαίωμα για όλους και ως 

διοίκηση θα παλέψουμε αυτό να γίνει πράξη.
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3ο Ερώτημα: Σχολική Στέγη
«Είστε από τους δήμους στην ανατολική Θεσσα-

λονίκη που προσελκύει συνεχώς νέους κατοί-

κους. Ποια είναι η ετοιμότητα του δήμου Θέρ-

μης στις σχολικές υποδομές, ώστε να καλυφθεί 

η ζήτηση και ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, τόσο 

για νέα  έργα σχολικής στέγης, όσο και επίλυσης 

του προβλήματος που έχει ανακύψει με τη μετα-

φορά μαθητών;». 

Φάνης Καρκατζούνης

Χρειάζονται σχολεία με κατάλληλες υποδομές, με γυμνα-

στήρια, με χώρους για ξεκούραση κ.ο.κ. Σήμερα λείπουν 

από το δήμο Θέρμης εννέα σχολικές μονάδες. Οι δύο απ’ 

αυτές είναι υπό κατασκευή, για τις άλλες δεν υπάρχει τίπο-

τε. Το ΕΣΠΑ προέβλεπε στο σύνολο της Κ. Μακεδονίας να 

γίνουν έξι σχολεία. Άρα δεν αρκεί να λέμε ‘ετοιμάζω φακέ-

λους και περιμένω να βρεθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ’. Η 

διοίκηση έπρεπε να έχει κινητοποιήσει τους κατοίκους και 

να απαιτήσουν σχολεία. Όμως αυτή η λογική είναι μακριά 

από αυτή τη διοίκηση του δήμου. Και τώρα εξετάζουμε να 

γίνουν σχολεία από ιδιώτες. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται 

με τη μεταφορά των μαθητών. Θυμίζω ότι οι όποιες λύσεις 

δόθηκαν, δόθηκαν μόνο μετά από αγώνες. 

Θόδωρος Παπαδόπουλος

Τα δημοτικά τέλη παρέμειναν σταθερά από το 2011 όμως 

είναι πιο φτηνά από όλους τους δήμους της περιοχής. Κά-

ποιοι δήμοι τα μείωσαν ως και 30%, όμως είναι πολύ ακρι-

βότερα από το δήμο Θέρμης. 

Ο δήμος δίνει κάθε χρόνο 1,7 εκατ. ευρώ για τους παιδι-

κούς σταθμούς οι οποίοι έχουν λειτουργικό κόστος 25% 

μεγαλύτερο απ’ ότι οι ιδιωτικοί. Κάθε παιδί, στοιχίζει 265 

ευρώ κι ο δήμος χρηματοδοτεί από 60 έως 130 ευρώ το 

κάθε παιδί. Από τα 5,5 εκατ. που είναι το συνολικό κό-

στος λειτουργίας των παιδικών σταθμών, από τα τροφεία 

εισπράττουμε περίπου 300.000 ευρώ. Αυτή είναι η επιβά-

ρυνση των γονέων. 

Έχουμε ανάγκη σε σχολεία. Η Περι-

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διέθεσε 

όλα κι όλα 18 εκατ. για σχολική στέγη, 

ωστόσο ο δήμος Θέρμης κατάφερε και 

πήρε τα 5,5 απ’ αυτά. Αποδεχθήκαμε 

τη λύση κατασκευής σχολείων μέσω 

ΣΔΙΤ που μας πρότεινε το υπουργείο. 

Ο υπουργός μας ξεκαθάρισε ότι δεν 

υπάρχουν λεφτά για σχολεία, θα πάμε 

με δάνεια και με ιδιώτες. Ήδη εντάξα-

με σε αυτό το πρόγραμμα το λύκειο 

του Τριλόφου και θα βάλουμε και το 

Πλαγιάρι. Εμείς δεν συμφωνούμε με 

τα ΣΔΙΤ, αλλά αυτό είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που 

είναι διαθέσιμο για το δήμο αυτή τη στιγμή. 

Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται με το θέμα της μεταφο-

ράς των μαθητών. Δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου. Όμως, 

έχουμε μπει μπροστά όπου χρειάστηκε, για να λυθούν τα 

προβλήματα, εκεί που χρειάζεται να είμαστε κινηματικοί, θα 

είμαστε κινηματικοί. 

Δημήτρης Βλαχομήτρος

Υπάρχει πρόβλημα με τα σχολεία. Έχουμε ανάγκη από νέα 

σχολεία. Εμείς λέμε όχι στα ΣΔΙΤ. Εάν η διοίκηση του δή-

μου θέλει να κατασκευάσει σχολεία με ΣΔΙΤ ας το κάνει, 

εμείς όμως είμαστε αντίθετοι. Όταν οι περισσότεροι κρατικοί 

πόροι φεύγουν για την αποπληρωμή του χρέους είναι φυ-

σικό στο δήμο Θέρμης να μην έχουμε σχολεία, δρόμους 

κ.λπ. Η διοίκηση του δήμου φταίει γιατί δέχεται αυτήν την 

αντιλαϊκή πολιτική της κάθε κυβέρνησης. Δεν διεκδικεί με 

τους κατοίκους, με τους μαθητές, με τους γονείς. Δεν αρκεί 

να λέμε ‘δεν έχουμε σχολεία’, πρέπει να παλέψουμε για 

να έχουμε σχολεία. Δεν υπήρχε καμία πολιτική όταν κάνα-

με τις επεκτάσεις στα σχέδια πόλης, δεν προβλέφθηκαν οι 

ανάγκες για σχολεία, παιδικές χαρές κ.ο.κ. Η διοίκηση του 

δήμου δεν μπορεί να διεκδικήσει, είναι μια συνεργασία του 

ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και δεν μπορεί να πάει κόντρα σε αυτές 

τις πολιτικές. Γι’ αυτό εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια άλλη δι-

οίκηση στο δήμο. 

Άννα Τσιφτελίδου

Στο θέμα της σχολικής στέγης υπήρξε κακός σχεδιασμός 

από το δήμο με αποτέλεσμα χώροι εντός των οικισμών να 

μην αξιοποιούνται για σχολεία και να αναζητούνται χώροι 

εκτός οικισμών για νέα σχολεία, ακόμη και για ενοικιαζό-

μενους χώρους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη 

για μεταφορά των μαθητών με τα γνωστά προβλήματα.

Πολλά από τα ενοικιαζόμενα κτίρια που χρησιμοποιούνται 

για σχολεία δεν διαθέτουν πυρασφάλεια ή δεν μπορεί να 

γίνει σύνδεση με φυσικό αέριο καθώς δεν διαθέτουν πυ-

ρασφάλεια. 

Το Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Λιβάδι έχει 

καθυστερήσει, έπρεπε να λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο. 

Επίσης πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη στέγαση του ει-

δικού σχολείου σε καλύτερο χώρο. 

Προτεραιότητα δική μας είναι η απεμπλοκή από το καθε-

στώς ενοικίασης χώρων για σχολεία ακόμη και αν χρειάζε-

ται να γίνουν ΣΔΙΤ και εφόσον βρισκόμαστε σε δύσκολες οι-

κονομικά εποχές θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει 

επίσης, να αξιοποιηθούν τα σχολεία των μικρών οικισμών 

που δεν λειτουργούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 

Η μεταφορά των μαθητών μπορεί να είναι ευθύνη της Πε-

ριφέρειας αλλά θεωρούμε ότι θα μπορούσε η δημοτική 

συγκοινωνία να βάλει ένα ακόμη δρομολόγιο για να εξυ-

πηρετεί τους μαθητές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΑΝ OI ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΥ
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Βασικά σημεία των προγραμμάτων
Κλείνοντας οι τέσσερις υποψήφιοι έδωσαν το 

στίγμα της υποψηφιότητάς τους και παρουσία-

σαν συνοπτικά τα βασικά σημεία του προγράμ-

ματός τους.

Δημήτρης Βλαχομήτρος

Εμείς κινούμαστε σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι 

η κυβερνητική πολιτική που κομίζει πολλά βάρη στους πο-

λίτες αλλά και ο δήμος με τη στάση που κρατά εξυπηρετεί 

αυτήν την πολιτική. Τόσο το κράτος όσο και ο δήμος φο-

ρολογούν τους πολίτες. Είπε ο δήμαρχος ότι δεν αύξησε τα 

δημοτικά τέλη. Μπήκαν τέλη στα νεκροταφεία, 200 ευρώ 

εφάπαξ και 50 ευρώ για κάθε χρόνο. Επίσης, ψηφίστηκε ο 

κανονισμός της Καθαριότητας, ο ρυπαίνων πληρώνει. Αυτό 

είναι λάθος. Αντί αυτού θα έπρεπε να γίνει από την υπη-

ρεσία Καθαριότητας μια καμπάνια ώστε να αναπτυχθεί η 

περιβαλλοντική συνείδηση. Επίσης τηρείται η κυβερνητική 

πολιτική για τα σκουπίδια με την κατασκευή φαραωνικών 

έργων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Εμείς λέμε όχι στη 

μονάδα στον Άγιο Αντώνιο.

Χρειάζεται μια πολιτική μετώπων ενάντια στην πολιτική του 

χρέους. Πρέπει η Ελλάδα να αποχωρήσει από την Ε.Ε. Μό-

νον οι συλλογικότητες μπορούν να λύσουν τα προβλήματα 

και όχι ο εκάστοτε δήμαρχος. 

 

Φάνης Καρκατζούνης

Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται τι διοίκηση θα έχουμε τα επό-

μενα τέσσερα χρόνια. Το ερώτημα που θέτουμε είναι: φτά-

νει να κρατήσουμε ή να αλλάξουμε διαχειριστή στο τιμόνι 

του δήμου; Εμείς λέμε ότι θα είναι μια από τα ίδια. Έχουμε 

πολλούς τέτοιους υποψήφιους. Αυτό που κρίνεται σε αυτές 

τις εκλογές είναι ότι η διοίκηση που πρέπει να βγει, πρέπει 

να στοχεύει στο πώς θα βάλει μπροστά τις ανάγκες με τους 

κατοίκους σε διεκδίκηση. 

Κόντρα στην έως τώρα πολιτική εμείς λέμε διεκδίκηση, ο 

δήμος να μπει μπροστά για να προστατεύσει τους πολίτες 

από πλειστηριασμούς. Λέμε να καταργηθούν τελείως τα 

τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, να μειωθούν τα δίδα-

κτρα, να γίνουν έργα υποδομής και επιχορήγηση των αθλη-

τικών συλλόγων. 

Άννα Τσιφτελίδου

Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο δήμο είναι απλή 

διαχείριση των προβλημάτων. Αυτό που λείπει και θέλου-

με να δώσουμε εμείς είναι η έμπνευση 

και το όραμα. Το όραμα δεν απαι-

τεί πάντοτε πολύ υψηλά οικονομι-

κά μεγέθη για να πραγματοποιηθεί. 

Χρειάζεται διεκδίκηση, οργάνωση, 

θέληση, δουλειά. Το δικό μας όρα-

μα περιλαμβάνει για παράδειγμα την 

προστασία του δημόσιου χώρου, πως 

θα ζωντανέψεις ένα εγκαταλειμμένο 

αλσύλλιο, και πως θα κάνεις χώρους 

που θα προσελκύουν κατοίκους από 

παντού, όπως έγινε πριν από χρόνια με 

το Φράγμα της Θέρμης. Χρειαζόμαστε 

παιδικές χαρές τις οποίες στερούνται τα 

παιδιά μας εδώ και τρία χρόνια. Πρέπει 

να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς μας πόρους, τη γεωθερ-

μία στους Ταγαράδες και στα Λουτρά της Θέρμης. Δεν έγινε 

τίποτε όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσε να γίνει σύμπραξη 

με το δήμο Θεσσαλονίκης για συνεκμετάλλευση των Λου-

τρών. Να σκεφτούμε πως θα ενισχύσουμε τον θρησκευτικό 

και τον κυνηγετικό τουρισμό. Χρειαζόμαστε χωρικό σχε-

διασμό. Υπάρχει η δυνατότητα ενεργειακών κοινοτήτων. 

Μπορούν οι δήμοι, διαδημοτικά να κάνουν συνεταιρισμούς 

και να αξιοποιούν την ενέργεια και να παρέχουν κοινωνικό 

τιμολόγιο και να παρέχουν δωρεάν ρεύμα σε πολίτες. Μετά 

τον «Καλλικράτη» οι δημοτικές ενότητες Μίκρας και Βασι-

λικών παραμελήθηκαν, ίσως επειδή δεν βρίσκονταν στο 

ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με αυτήν της Θέρμης. Πιστεύουμε 

ότι τα κονδύλια θα πρέπει να επιμερίζονται ανάλογα με τις 

ανάγκες των πολιτών, για ισόρροπη ανάπτυξη. Πιστεύουμε 

ότι μαζί με τον κόσμο θα κάνουμε μια καινούργια αρχή στο 

δήμο. 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Με ευθύνη της κυβέρνησης το θεσμικό πλαίσιο για τη δη-

μοπράτηση των έργων καθυστέρηση δύο χρόνια και ολο-

κληρώθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2018. Άρα δεν φταίει 

ο δήμος για τις όποιες καθυστερήσεις, φταίει η κυβέρνηση. 

Δεν υπήρχε ούτε ένα ελεύθερο οικόπεδο εντός των οικι-

σμών για σχολείο, γι’ αυτό και επιλέξαμε χώρους στα όρια 

των οικισμών. Ήταν αναγκαστική επιλογή. Η δημοτική συ-

γκοινωνία δεν μπορεί να εμπλακεί στη μεταφορά των μαθη-

τών. Τα δρομολόγιά της εγκρίνονται από τον ΟΣΕΘ και δεν 

μπορούν να πάνε όπου πάει ο ΟΑΣΘ. Χρειάζεται ειδική συ-

νεννόηση και την κάναμε για το ΙΕΚ. Για τα Λουτρά Θέρμης 

κάναμε πολλές προτάσεις στο δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά 

ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι απρόθυμος να τα αξιοποιή-

σει. Το μόνο που πρότειναν ήταν να γίνει χώρος φιλοξενίας 

προσφύγων. Κάναμε πρόταση και για να το ανταλλάξουμε 

αλλά δεν το δέχθηκε ο δήμος Θεσσαλονίκης. 

Το όραμά μας για το δήμο δεν είναι πώς θα φτιάξουμε ένα 

παρκάκι. Αυτό δεν είναι όραμα για ανάπτυξη. Εμείς έχουμε 

ένα αναπτυξιακό μοντέλο εδώ και πολλά χρόνια το οποίο 

αναθεωρήσαμε μερικώς μετά τη συνένωση με τους άλ-

λους δύο καποδιστριακούς δήμους. Εμείς προωθούμε ένα 

αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα προσελκύει επενδυτές 

στον τριτογενή τομέα της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της 

έρευνας, σε συνδυασμό με λελογισμένη οικιστική ανάπτυ-

ξη και βέβαια διατήρηση της πρωτογενούς δραστηριότητας, 

αλλά με εκσυγχρονισμό της λειτουργίας αυτού του τομέα. 

Αυτό το μοντέλο το υπηρετούμε χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι 

τέτοιες δραστηριότητες, όπως τα ιδιωτικά σχολεία, η Ζώνη 

Καινοτομίας κ.ά. έρχονται στο δήμο Θέρμης. Μόνο ο δή-

μος Θέρμης απ’ όλους τους δήμους έχει βάλει λεφτά για 

χωρικό σχεδιασμό και περιμένει τη δημοσίευση του ΦΕΚ 

για να κάνει προκήρυξη. Με αυτό θα γίνει ο καθορισμός 

χρήσεων γης σε όλο το δήμο. Θα προωθήσουμε τις υποδο-

μές, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο, στην 

ορθολογική διαχείριση των σκουπιδιών. Στο θέμα αυτό ο 

δήμος Θέρμης ήταν πάντα μπροστά. Έχουμε μείνει πίσω 

στην καθημερινότητα, δεν τα κάναμε όλα. Όμως κάναμε 

κανονισμούς παντού ώστε να μην μπορούν να εμπλέκονται 

οι αιρετοί σε αυτό. Τέλος, ο δήμος είναι μετά τα Τρίκαλα, 

ο έξυπνος δήμος, με ηλεκτρονική αναβάθμιση. Αγωνιστή-

καμε και θα αγωνιστούμε για να φέρουμε λεφτά στο δήμο.

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε

Ένα φιλόδοξο πιλοτικό πρόγραμμα που στόχο έχει τη 
βελτίωση της ετοιμότητας του δήμου Θέρμης στην 

πρόληψη και διαχείριση συμβάντων πυρκαγιάς υπαίθρου 
στα ευρύτερα όρια της ευθύνης του, ενέκρινε το δημοτικό 
συμβούλιο και ξεκινά την επικείμενη αντιπυρική περίοδο. 
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω της 
σύμπραξης με την εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ η οποία θα παρέχει 
δωρεάν στον δήμο την πλέον πρόσφατη κάθε φορά έκ-
δοση ενός λογισμικού, του «o-fire+», μέσω του οποίου 
παρέχεται η δυνατότητα για τη λήψη μέτρων και την ανά-
πτυξη ενεργειών πριν και κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς 
με σκοπό την προστασία των δημοτών, των επισκεπτών, 
του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και υποδομών του 
δήμου από περιστατικά πυρκαγιάς. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ειδικότερα, το σύστημα «o-fire+» αποτελεί μια εφαρμο-
γή διαχείρισης του κινδύνου από πυρκαγιές υπαίθρου και 
στοχεύει στην ενδυνάμωση των διαδικασιών προστασίας 
και ετοιμότητας των πληθυσμών και των κρίσιμων υποδο-
μών που βρίσκονται σε περιοχές επιρρεπείς σε έναρξη και 
διάδοση πυρικών συμβάντων μέσω της παροχής έγκυρων 
και έγκαιρων πληροφοριών, αφενός για τη λήψη προλη-
πτικών ενεργειών πριν από το συμβάν και αφετέρου για 
την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε τέτοιες περιπτώ-
σεις (κατά τη διάρκεια του συμβάντος). 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας επιστημονικά, επιχει-
ρησιακά και διαχειριστικά δεδομένα, το σύστημα του 
«o-fire+», στη τελική του μορφή, θα παρέχει δυνατότητες 
έγκαιρης προειδοποίησης, αναγγελίας συμβάντος, προ-
σομοίωσης συμπεριφοράς της πυρκαγιάς και διαθέσιμου 
χρόνου απόκρισης, άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του δή-
μου και χρηστών (προσωπικό, δημότες, επισκέπτες κ.ά), 
δυνατότητες αυτόματων κλήσεων έκτακτης ανάγκης κ.λπ. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Πιο αναλυτικά, το σύστημα «o-fire+» αποτελείται από δύο 
μέρη:
1. Την εφαρμογή του διαχειριστή (δήμος) η οποία θα πα-
ρουσιάζει:
• την αναλυτική χαρτογράφηση βλάστησης, καύσιμης 
ύλης, οδικού δικτύου και κρίσιμων υποδομών των περιο-
χών στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης 

πυρκαγιάς. 
• την ημερήσια συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση 
τιμών για τις μετεωρολογικές συνθήκες στην ευρύτερη πε-
ριοχή. 
• την ημερήσια πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στην ύπαι-
θρο βάσει του δείκτη FWI (Fire Weather Index). 
•δείκτες ταχύτητας εξάπλωσης και μήκους φλόγας για 
κάθε ξεχωριστό τύπο βλάστησης στην περιοχή  βάσει των 
μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιο-
χή. 
• Την πρόβλεψη συμπεριφοράς της πυρκαγιάς στην ύπαι-
θρο μέσω προσομοίωσης πιθανών σεναρίων βάσει της 
τοπογραφίας της ευρύτερης περιοχής και των μετεωρολο-
γικών συνθηκών και εκτίμηση διαθέσιμου χρόνου απόκρι-
σης.  
• Προτάσεις βασικών μέτρων προληπτικής προστασίας 
βάσει ημερήσιου δείκτη επικινδυνότητας. 
• Χαρτογραφική απόδοση των δεικτών σε περιβάλλον 
GIS. 
• Εμφάνιση πληροφοριών για την έγκαιρη προειδοποίηση 
του δήμου βάσει  σχετικών δημοσιεύσεων σε κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης από Πυροσβεστικό Σώμα ή άλλες έγκυ-
ρες πηγές και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και ενημέ-
ρωσης με δημότες, επισκέπτες ή και προσωπικό, εφόσον 
έχουν εγκαταστήσει τη σχετική εφαρμογή κινητού
2. Την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία θα παρέχει 
τη δυνατότητα: 
• λήψης μηνύματος από τον δήμο προς τους δημότες, επι-
σκέπτες και προσωπικό βάσει θέσης (στίγματος κινητού) 
με οδηγίες προστασίας και εκκένωσης. 
• αναγγελίας συμβάντος (προς τον δήμο ) από τους χρή-

στες της εφαρμογής (προσωπικό, δημότες, επισκέπτες) και 

• δυνατότητα αυτόματων κλήσεων έκτακτης ανάγκης (τη-

λέφωνα έκτακτης ανάγκης δήμου Θέρμης, 166/191/112). 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα καλύψει τις επόμενες δύο 

αντιπυρικές περιόδους έως 31 Οκτωβρίου 2020 όπου θα 

ολοκληρωθεί και η πλήρη ανάπτυξη του συστήματος. Η 

πρώτη φάση του έργου ολοκληρώνεται στα τέλη Απριλίου 

όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα «o-fire+» σε ηλεκτρο-

νικούς υπολογιστές των υπηρεσιών του δήμου Θέρμης και 

θα γίνει ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών που θα 

είναι επιφορτισμένοι με τη χρήση και λειτουργία του.

Μέσω της σύμπραξης του δήμου Θέρμης με την Όμικρον 

Α.Ε., αναβαθμίζεται η τεχνογνωσία του και η επιτελική του 

ετοιμότητα σε περιπτώσεις έναρξης και διαχείρισης μιας 

πυρκαγιάς υπαίθρου και επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση και 

χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικά εργαλείων στην πράξη 

προς όφελος των δημοτών του. 

Η πιλοτική χρήση του συστήματος από τον δήμο τού πα-

ρέχει τη μοναδική ευκαιρία να χρησιμοποιήσει χωρίς κα-

νένα κόστος άμεσα αυτά τα εργαλεία και να συμμετέχει 

ενεργά στη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης της εφαρ-

μογής μέσω παρατηρήσεων ή και βελτιώσεων που θα 

προκύψουν από τη χρήση του συστήματος, καθιστώντας 

τον πρωτοπόρο και αρωγό στην Κεντρική Μακεδονία. Με 

αυτή την πρωτοβουλία ο δήμος δείχνει έμπρακτά τη αντα-

ποδοτικότητα του προς τους δημότες, το προσωπικό του 

και τους επισκέπτες του.

Το σύστημα φέτος θα δουλέψει καλύπτοντας τους οικι-

σμούς Θέρμης, Τριαδίου, Λιβαδίου, Α. Σχολαρίου και 

Καρδίας.

Ψηφιακή ομπρέλα προστασίας 
από πυρκαγιές υπαίθρου

Στις εικόνες απεικονίζονται ορισμένες από τις χρήσιμες και κρίσιμες πληροφορίες τις οποίες παρέχει το σύστημα «o-fire+» σχετικά 
με τις συνθήκες που επικρατούν στην εποπτευόμενη περιοχή.

Πρόσφεραν τρόφιμα, βιβλία και παιχνίδια στο Κοινωνικό Παντοπωλείου

Συσκευασμένα τρόφιμα βιβλία και παιχνίδια για τα παιδιά 
των ωφελούμενων οικογενειών του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου του δήμου Θέρμης ενόψει Πάσχα,   προσέφεραν 
για μία ακόμη φορά τα παιδιά της 1ης Λυκείου  του Ελλη-
νικού Κολεγίου, συνοδευόμενα από τους καθηγητές τους.
Ειδικότερα, η πρώτη τάξη του Λυκείου του Ελληνικού Κο-
λεγίου, επισκέφτηκε το χώρο του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου του δήμου Θέρμης και παρέδωσε  συσκευασμένα 
τρόφιμα, βιβλία και παιχνίδια για τους ωφελούμενους του 
κοινωνικού  παντοπωλείου. Με μεγάλη χαρά εργαζόμενοι 
και εθελοντές στο Κοινωνικό μας Παντοπωλείου υποδέχτη-
καν 100 περίπου παιδιά του Κολεγίου συνοδευόμενα από 
τους καθηγητές τους, τα οποία εκτός των τροφίμων των 

παιχνιδιών αλλά και των βιβλίων που συγκέντρωσαν και 

πρόσφεραν, μετέφεραν σε όλους το κέφι και την ζωντάνια 

τους και  ενημερώθηκαν για το έργο της κοινωνικής αυτής 

δομής του Δήμου μας, τις δράσεις μας και την αξία του 

εθελοντισμού και τις προσφοράς στον συνάνθρωπο.

σε συνεργασία με τους καθηγητές το ανθρώπινο δυναμικό 

του  κοινωνικού παντοπωλείου θέρμης,  παρότρυνε τα παι-

διά να αναλάβουν και νέες εθελοντικές δράσεις.

Επίσης, να σημειωθεί πως και το Media mark προσέφερε 

σήμερα στο κοινωνικό παντοπωλείο θέρμης  κούτες και 

σακούλες με ρούχα και παπούτσια που συγκέντρωσαν οι 

εργαζόμενοί του.
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Παρουσία εκατοντάδων δημοτών, του περιφερειάρχη 
Απόστολου Τζιτζικώστα, της αντιπεριφερειάρχη Θεσ-

σαλονίκης Βούλας Πατουλίδου, της δημοτικής αρχής με 
επικεφαλής τον δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο και 
μελών του δημοτικού συμβουλίου, έγιναν την Κυριακή 14 
Απριλίου τα εγκαίνια του κλειστού γυμναστηρίου – προπο-
νητηρίου στους Ταγαράδες. 
Πλέον, το νέο γήπεδο εντάσσεται στο δυναμικό του δήμου 
Θέρμης και αναμένεται να προσφέρει κάποιες ανάσες στα 
ήδη κορεσμένα κλειστά γυμναστήρια τα οποία λειτουργούν 
στην περιοχή και δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες των δεκάδων αθλητικών συλλόγων και των εκατο-
ντάδων παιδιών και αθλητών της περιοχής. 
Το κλειστό γυμναστήριο – προπονητήριο είχε προϋπολογι-
σμό 660.000 ευρώ και κατασκευάστηκε από την εταιρεία 
«ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ», ως αντισταθμιστική παροχή της εταιρείας 
προς τον δήμο Θέρμης και την Δημοτική Κοινότητα Τα-
γαράδων. Το προπονητήριο είναι ένα σύγχρονο κτίριο, 
με ξύλινο παρκέ, για το οποίο φρόντισε ο δήμος Θέρμης. 
Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του δημάρχου Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου, προχώρησε η εκπόνηση σχετικής μελέ-
της, ενώ ο δήμος ανέλαβε τη συνολική δαπάνη, ώστε να 
τοποθετηθεί άμεσα ένα υψηλών προδιαγραφών δάπεδο, ο 
προϋπολογισμός του οποίου ανήλθε στα 23.614,56 ευρώ. 

Τον εξοπλισμό των οργάνων του νέου προπονητηρίου ανέ-
λαβε η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού Θέρμης. 
Το προπονητήριο περιλαμβάνει χώρο άθλησης για ομαδικά 
αθλήματα (καλαθόσφαιρα και βόλεϊ). Με την κατασκευή 
του Πολιτιστικού Κέντρου που προγραμματίζεται από τον 
δήμο Θέρμης δίπλα στο προπονητήριο, θα ολοκληρωθεί 
ένας σύγχρονος χώρος εκπαίδευσης, αθλητισμού και πολι-
τισμού για τη Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων που θα εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.
Η οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 3 Απριλίου από τα μέλη της Επιτροπής Παραλα-
βής του έργου και συγκεκριμένα τον αντιδήμαρχο Τεχνικής 
Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Απόστολο Τσολάκη, τη διευ-
θύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Γαλαζούλα και τον 
προϊστάμενο του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 
της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Γιάννη Κρεμμύδα. Στην πα-
ράδοση του έργου παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων Δημήτρης Καλαθάς κα-
θώς και οι εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας, Χρι-
στόφορος Γουναρίδης και Χρήστος Χασαπόπουλος.
Η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση που παρατηρείται στο 
δήμο Θέρμης τα τελευταία χρόνια δημιούργησε νέες ανά-

γκες για αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα κλειστά γυμναστήρια 
τα οποία υπήρχαν πλέον δεν επαρκούν καθώς στη διάρκεια 
αυτών των τελευταίων χρόνων δημιουργήθηκαν νέοι σύλ-
λογοι ενώ και στους παλαιότερους αυξήθηκε κατακόρυφα 
ο αριθμός των παιδιών τα οποία απασχολούνται με τον μα-
ζικό αθλητισμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι υπάρχοντες 
χώροι να μην επαρκούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των συλλόγων του δήμου Θέρμης. Πολλές φορές, οι ομά-
δες αναγκάζονται να βάζουν προπονήσεις και αγώνες σε 
πολύ βραδινές ώρες ή να χρειαστεί να μετακινηθούν από 
μια δημοτική κοινότητα σε άλλη. 
Το νέο προπονητήριο θα δώσει μια μικρή ανάσα σε αυτό το 
πρόβλημα καθώς στα ήδη υπάρχοντα κλειστά γυμναστήρια 
προστέθηκε άλλος ένας κλειστός χώρος, κατάλληλος για 
προπονήσεις, για τις ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ, αλλά και 
για αγώνες για μικρές ηλικιακά κατηγορίες. 
Παράλληλα, ο δήμος Θέρμης προχωρά το σχεδιασμό για 
την κατασκευή των δύο μεγάλων κλειστών γυμναστηρίων 
στη Νέα Ραιδεστό και στη Μίκρα, μετά την ολοκλήρωση 
των οποίων θα έχει λυθεί σχεδόν ολοκληρωτικά το πρό-
βλημα με τους κλειστούς αθλητικούς χώρους που είναι 
απαραίτητοι για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των συλλό-
γων της περιοχής.

Παραδόθηκε προς χρήση το 
προπονητήριο των Ταγαράδων

 Παρουσία του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, της 
αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου και 
της δημοτικής αρχής με επικεφαλής τον δήμαρχο Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο έγιναν τα εγκαίνια του κλειστού γυμναστηρίου 
– προπονητηρίου στους Ταγαράδες.

Το προπονητήριο είναι ένας κλειστός χώρος, κατάλληλος για 
προπονήσεις, για τις ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ, αλλά και για 
αγώνες για μικρές ηλικιακά κατηγορίες.

Το κλειστό γυμναστήριο – προπονητήριο είχε προϋπολογισμό 
660.000 ευρώ και κατασκευάστηκε από την εταιρεία 
«ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ», ως αντισταθμιστική παροχή της εταιρείας προς 
τον δήμο Θέρμης και την Κοινότητα Ταγαράδων.

Τα παιδιά του Ελληνικού Κολεγίου                                                         
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης.

Ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού στο Τριάδι

Έργα ενίσχυσης του ηλεκτροφωτισμού πραγματοποιή-
θηκαν στις αρχές Απριλίου στο Τριάδι. Συγκεκριμένα, 

συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Θέρμης 
προχώρησαν σε εργασίες για την ενίσχυση του φωτισμού 
στους υφιστάμενους στύλους της ΔΕΗ και σε τοποθέτηση 
έξι ειδικών επτάμετρων μεταλλικών νέων στυλίσκων. Οι 

εργασίες έγιναν στην οδό Σολωμού, στο τμήμα του δρό-
μου από την οδό Αγιορειτών Πατέρων έως και την οδό 
Κολοκοτρώνη. 
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας Απόστολο Τσολάκη πρόκειται για μέρος 
του έργου που εκτελείται σε όλη την έκταση του δήμου 

Θέρμης, στο πλαίσιο της συντήρησης του δικτύου ηλε-
κτροφωτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 170.000 
ευρώ. Ανάλογες παρεμβάσεις έχουν γίνει σχεδόν σε 
όλες τις κοινότητες του δήμου Θέρμης βελτιώνοντας σε 
σημαντικό βαθμό την απόδοση του δικτύου ηλεκτροφω-
τισμού.



Την αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξαν, την Παρασκευή 
5 Απριλίου, τα παιδιά του ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά-ζω», τα 

οποία με την υποστήριξη του 1ου Συστήματος  Προσκόπων 

Θέρμης διοργάνωσαν την περιβαλλοντική γιορτή στο πάρ-

κο της οδού Μαρίνου Αντύπα 1 στη Θέρμη 

Τα παιδιά, με την βοήθεια του προσωπικού, των γονέων 

και των εθελοντών από το 1ο Σύστημα Προσκόπων της 

Θέρμης, ομόρφυναν το πάρκο που θα μπορεί να φιλοξενεί 

τους κατοίκους και τα παιδιά του ΚΔΑΠ.

Λίγο μακρύτερα στον οικισμό της Καρδίας οργανώθηκε 
ένα υπέροχο δίωρο προσφοράς και εθελοντισμού. Μι-

κροί και μεγάλοι μάζεψαν τα σκουπίδια από τον παράδρο-

μο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης  -Νέων Μουδανιών, τον 

μισό δρόμο της εξόδου προς Θεσσαλονίκη καθώς, επίσης, 

και 2 πινακίδες του ΚΟΚ που ήταν σε κακό χάλι.

Η παρέα μεγαλώσω και οι εθελοντές ζητούν από όλους 

τους κατοίκους είναι να προσπαθήσουν όλοι μαζί να διατη-

ρήσουν το χωριό  σε ένα καλό επίπεδο καθαριότητας.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου συμμετέχοντάς ενεργά στην 
πανελλήνια εθελοντική δράση, ανέλαβε δράση εντός του 

σχολικού χώρου, την Παρασκευή 5 Απριλίου  σε συνεργα-
σία με τον δήμο Θέρμης και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων του Νηπιαγωγείου. Στα πλαίσια της δράσης φυτεύτηκαν 
δέντρα, αρωματικά φυτά και διαμορφώθηκαν στην αυλή 
επιδαπέδια παιχνίδια.
Η δράση πραγματοποιήθηκε εντός του σχολικού χώρου με 
μεγάλη επιτυχία στέλνοντας έτσι  ένα ηχηρό μήνυμα εθελο-
ντισμού , προσφοράς και αλληλεγγύης, με κεντρικό μήνυμα 
το: «όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύ-
τερο».

Πολλά σχολεία και άλλοι φορείς του δήμου συμμετεί-
χαν στην ταυτόχρονη εθελοντική δράση «Let’ s ι do it 

Greece» με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών φροντίδας απέναντι στο φυσικό περιβάλ-

λον.Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν εκατοντάδες εθελο-
ντές οι οποίοι καθάρισαν αλσύλλια, γειτονιές, σχολεία και 
πάρκα, καθαρίζοντας και ομορφαίνοντας τις περιοχές του 
δήμου μας.

Στην πανελλαδική αυτή εθελοντική δράση συμμετείχε το 
τριήμερο Παρασκευή 5 –Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Απρι-
λίου και ο δήμος Θέρμης με σειρά εκδηλώσεων οι οποίες 
παρουσιάζονται αναλυτικά: 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 5

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
12

«Let’s do it Greece»: Φυτεύσεις και          

Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση παιδιών και γονιών 
στην εθελοντική δράση που υλοποιήθηκε το Σάβ-

βατο 6 Απριλίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ραι-

δεστού. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου 

Δημοτικού Σχολείου Ν. Ραιδεστού, λαμβάνοντας μέρος 

στην πανελλαδική εθελοντική δράση καθάρισε συντρο-

φιά με τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες του σχολεί-

ου, το παρκάκι των λουτρών Θέρμης μπροστά από το 

σχολείο. 

Η υπέροχη αυτή δράση ολοκληρώθηκε με νοστιμιές 

που είχαν ετοιμάσει οι γονείς και μια κλήρωση δώρων 

που πρόσφερε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για 

τα παιδιά που συμμετείχαν. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αντι-

δήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος Σ. Γκιζάρης, ο 

αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Ν. Λαγός, ο δημοτικός σύμ-

βουλός Θ. Καρκατζούνης, ο πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Νέας Ραιδεστού Π. Κατρανιάς και οι τοπικοί 

σύμβουλοι Μ. Σαμψωνίδου και Α. Ιζδράς και 

η διευθύντρια του σχολείου, κ. Συγκιρίδου.

Σημειώνεται ότι ο δήμος ενίσχυσε την πρωτοβουλία με 

την προμήθεια δέντρων, ενώ το Γραφείο Περιβαλλοντι-

κής Διαχείρισης Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τσάντες 

ανακύκλωσης.

Το επόμενο ραντεβού -δράση του Συλλόγου Γονέων 

θα είναι «Η Γιορτή της Άνοιξης» την Κυριακή 12 Μαΐου 

στην αυλή του σχολείου.

ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά-ζω» Καρδία

2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ραιδεστού

1ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου
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Την Κυριακή 7 Απριλίου, η οικογένεια του 1ου Συστή-

ματος Προσκόπων της Θέρμης συμμετείχε στη μεγαλύ-

τερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας μας, καθα-

ρίζοντάς τον αύλιο χώρο του άλσους του Ιερού Παρεκκλη-

σιού του Αγίου Τρύφωνα Θέρμης. Παράλληλα  φύτεψαν 

περιμετρικά φυτά προκειμένου να ομορφύνουν τον χώρο.

Καθαρισμός του άλσους 
του Αγίου Τρύφωνα

Μετά από μεγάλο αγώνα που ξεκίνησε με πρωτοβου-
λία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

1ου Γυμνασίου Μίκρας τον Δεκέμβριο του 2018 και σε  
συνεργασία με όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδε-
μόνων και φορείς του Τριλόφου, την Πρόεδρο της Δημο-
τικής Κοινότητας Αικατερίνη Λιόλιου και τον Αντιδήμαρχο 
Παιδείας Στυλιανό Αποστόλου κατάφερε να αγοράσει τον 
πρώτο αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή για τον Τρίλοφο.
Πρόκειται για το κορυφαίο μοντέλο Life pak cr plus το 
οποίο πολύ σύντομα θα βρίσκεται τοποθετημένο στο 
Αγροτικό Ιατρείο Τριλόφου… έτοιμο να σώσει ζωές. 
Ο χειρισμός του μηχανήματος θα γίνεται από το δίκτυο 
εξουσιοδοτημένων ανανηπτών για τον τρόπο λειτουρ-
γίας του οποίου οι πολίτες θα ενημερωθούν λεπτομερώς 
το λίαν συντόμως.
Οι πιστοποιημένοι εθελοντές ανανήπτες είναι κάτοικοι 
Τρίλοφου και προέκυψαν από τη συμμετοχή τους σε σε-
μινάριο BLS (οχτάωρη εκπαίδευση) που οδηγεί σε αυτή 
την πιστοποίηση. Το συγκεκριμένο σεμινάριο διοργανώ-
θηκε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου 
Γυμνασίου Μίκρας στις 16 Φεβρουαρίου 2019 και πρό-
κειται να επαναληφθεί σύντομα. Το σεμινάριο αφορούσε 
την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), 
τον χειρισμό ενός απινιδωτή, την θέση ασφαλείας 
και την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση πνιγμο-

νής από ξένο σώμα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να 
καλέσουν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6937209514 (πρωινές ώρες) και 6948624605 (απογευ-
ματινές ώρες).
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου 
Μίκρας ευχαριστεί θερμά όλη τη σχολική κοινότητα, τους 
φορείς και τους ανθρώπους του δήμου Θέρμης που βοή-
θησαν να επιτευχθεί ο δύσκολος αυτός πρώτος στόχος και 
ενημερώνει επίσης πως η συλλογική προσπάθεια όλων 
των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, φορέων και αν-
θρώπων της Κοινότητας δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζουν 
τον κοινό τους αγώνα με πολλαπλές ενέργειες για να απο-
κτήσουν και άλλους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές 
για τους συμπολίτες τους. 
Γι’ αυτό το λόγο την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 θα 
διεξαχθεί ο «Δρόμος Υγείας» όπου οι συμμετέχοντες θα 
τρέξουν διαδρομές των 1000 και 3000 μέτρων. Ο σκοπός 
του Δρόμου είναι η ενθάρρυνση των πολιτών του Τριλό-
φου για τον αθλητισμό στο φυσικό περιβάλλον του τόπο 
τους και την οικονομική στήριξη στα πλαίσια της αγοράς 
και συντήρησης των απινιδωτών. Η εκδήλωση θα συνδυ-
αστεί με περαιτέρω ενημέρωση των συμμετεχόντων από 
την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Μίκρας και 
ενδεχομένως από τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό Kids save 
LIVES σχετικά με ΚΑΡΠΑ και χρήση του απινιδωτή. 

Ο Τρίλοφος απέκτησε τον πρώτο του απινιδωτή

Καθαρισμός Τούμπας 
Πλαγιαρίου

Με μία κοινή δράση, η Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρί-

ου, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Νηπια-

γωγείων και του Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου, οι αθλη-

τικοί σύλλογοι «Α.Π.Σ. Ορφέας», «Α.Σ. Ατρόμητος» και 

«Α.Μ.Σ Αστέρας» Πλαγιαρίου προχώρησαν την Κυριακή 7 

Απριλίου στον καθαρισμό της Τούμπας Πλαγιαρίου. Οι φο-

ρείς του Πλαγιαρίου ένωσαν τις δυνάμεις τους και έδωσαν 

ραντεβού για να «ζωντανέψουν» ξανά αυτό το υπέροχο ση-

μείο στα πλαίσια της μεγαλύτερης ταυτόχρονης εθελοντικής 

δράσης καθαρισμού Lets Do it Greece που οργανώθηκε σε 

πολλά σημεία της χώρας μας.

Με πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντω-
νίου και της Νεολαίας του οικισμού την Κυριακή 7 

Απριλίου διοργανώθηκε δράση καθαρισμού κεντρικών 

σημείων, εισόδων και κεντρικών οδών του οικισμού. Με 

σημείο συνάντηση την  Κεντρική Πλατεία του Αγ. Αντωνίου 

οι εθελοντές προχώρησαν στον καθαρισμό των σημείων 

που προαναφέρθηκαν.

Άγιος Αντώνιος

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας και του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής την Κυ-

ριακή 7 Απριλίου διοργανώθηκε δράση για τον καθαρισμό 

της περιοχής της δεξαμενής. 

Με το σύνθημά ότι «για μας εθελοντισμός σημαίνει συμ-

μετέχω και προσφέρω σε μια κοινή προσπάθεια κάνοντας 

πράξη στην καθημερινή μου ζωή και στις σχέσεις μου με 

τους άλλους αξίες όπως αυτές της φροντίδας για τον συνάν-

θρωπο και το περιβάλλον, της γενναιοδωρίας, της αγάπης, 

της κατανόησης, του σεβασμού, της δημοκρατίας, της αλ-

ληλεγγύης, της υπευθυνότητας, της τιμιότητας» οι εθελο-

ντές συμμετείχαν στον καθαρισμό της περιοχής.

Αγία Παρασκευή

καθαρισμοί από μικρούς και μεγάλους
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ CANI CROSS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τρέχω με τον σκύλο μου

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος συμβουλευτικής
για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ευχαριστίες από την Υπηρεσία 
Καθαριότητας του δήμου

Στον πολύ όμορφο χώρο του φράγματος Θέρμης πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο πρώτος αγώνας 

ανθρώπων και σκύλων συντροφιάς Cani Cross Greece 

με σημαντικό αριθμό συμμετοχών. Στις 31 Μαρτίου το 

μοναδικό για την Ελλάδα γεγονός κήρυξε την έναρξη της 

πρώτης περιόδου, μιας σειράς εκδηλώσεων χαρίζοντας 

μια ανεπανάληπτη εμπειρία σε όσους συμμετείχαν ή βρέ-

θηκαν εκεί. Οι ομάδες συμμετείχαν με πνεύμα ευγενούς 

άμιλλας και τερμάτισαν με επιτυχία σε δύο διαδρομές 

των 4 και 9 χιλιομέτρων. Οι νικητές της πρώτης διαδρο-

μής fun, που αγωνίστηκαν στα 4 χιλιόμετρα είναι οι «Λαί-

δη και ο Αλήτης» με χρόνο 19:03.9 οι «Ανυπότακτοι» 

με χρόνο 19:24.4 και οι «Μαγιατζάκ» με χρόνο 20:45.5.

Στη δεύτερη, μεγαλύτερη και πιο αθλητική sport δια-

δρομή οι νικήτριες ομάδες ήταν οι «ΣΕΕΔΑ» με χρόνο 

40:15.7, οι «Ανυπότακτοι» με χρόνο 42:52.8 και οι «El 

Cookie» 44:01.2.

H εμπειρία Cani Cross προκάλεσε δυνατά συναισθήματα 

χαράς και συγκίνησης σε όλους αθλούμενους και θεατές. 

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Στέλιος 

Γκιζάρης βράβευσε τους νικητές με ιδιαίτερη χαρά, αφού 

ανάμεσά τους ήταν και η Cookie, ένα σκυλάκι που βρέ-

θηκε κουτάβι στο φράγμα της Θέρμης και υιοθετήθηκε 

μέσα από την πρωτοβουλία του δήμου Θέρμης για την 

υιοθεσία αδέσποτων ζώων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CANICROSS;
Το CaniCross είναι ένα άθλημα δρόμου off-road το οποίο 

τα τελευταία χρόνια κατακτάει και περισσότερους σε όλο 

τον κόσμο. Η διεξαγωγή αγώνα ανθρώπου και σκύλου 

σαν μια ομάδα προσφέρει μια συναρπαστική 

εμπειρία. Το CaniCross εξελίχθηκε από την 

προέλευση του skijoring, όπου o άνθρωπος 

ακολουθούσε το σκυλί του με σκι. Ο άνθρω-

πος είναι ο οδηγός και κατευθύνει τον σκύλο 

του με φωνητικές εντολές σε ένα εντυπωσι-

ακό αγώνα για την κατάκτηση του επάθλου. 

Το CaniCross δεν είναι μόνο μια μέθοδος για 

να ταιριάξετε περισσότερο με τον αγαπημένο 

σας σκύλο, αλλά λειτουργεί θετικά και στο 

μυαλό του, επιτρέποντας να το χρησιμοποιεί 

σε κάθε εξάσκηση αλλά και δραστηριότητα 

με απόλυτη επιτυχία.

Οι χιλιομετρικές αποστάσεις που έχουν να κα-

λύψουν οι αθλητές μαζί με τους σκύλους τους, δεν είναι 

πάνω από 21km. Οι αγώνες αυτοί ποικίλουν ανάλογα 

με την δυσκολία του χαρακτηρίζονται σε Simple, Cross 

country ή Extreme. Για να λάβει κάποιος μέρος, μαζί με 

τον σύντροφό του - σκύλο δεν είναι κάτι δύσκολο. Απαι-

τούνται, όμως, κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι 

οποίες βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με το 

International Canicross Federation.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Όσο ο σκύλος είναι κατάλληλος, υγιές, και της σωστής 

ηλικίας, είναι σε θέση να τρέξει. Μπορεί να λάβει μέ-

ρος κάποιος με οποιοδήποτε σκύλο και σε οποιαδήποτε 

αγώνα που θέλει. Πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα 

θα πρέπει ο αθλητής να συμβουλεύεται τον κτηνίατρo, 

και όταν θα είναι έτοιμη η ομάδα (Αθλητής συν σκύλος) 

θα μπορούν να δράσουν.

Τα σκυλιά μπορούν να αγωνιστούν αφού φτάσουν σε 

ηλικία 12 μηνών. Ο αθλητής και σκύλος, πλέον σαν μια 

ομάδα, μπορεί να ξεκινήσει κάποια ελαφριά προπόνη-

ση μερικούς μήνες πριν για να εκπαιδευτούν και οι δύο 

στον τρόπο και τις εντολές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η 

ομάδα πρέπει να είναι προσεκτική στις προπονήσεις και 

ειδικά με τον σκύλο όταν οι αρθρώσεις και τα κόκαλα 

τους διαμορφώνονται ακόμα. Θα πρέπει να δίνουν ση-

μασία στο χώρο προπόνησης και στον εξοπλισμό τους 

ώστε αυτό να βοηθήσει την ομάδα να φέρει καλύτερα 

αποτελέσματα

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος συμβουλευτικής για 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο 

του έργου ACT SOCIAL «Δράσεις για την υποστή-

ριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικό-

τητας σε τοπικό επίπεδο». Μετά την ολοκλήρωση 

του πρώτου κύκλου ατομικής συμβουλευτικής, 

όπου έγινε η παρουσίαση του προγράμματος στους 

ωφελούμενους, η καταγραφή των στόχων και η δι-

ερεύνηση της επιχειρηματικής ιδέας των ωφελού-

μενων, ο δεύτερος κύκλος αφορά στη συμβου-

λευτική σε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται 

από τρεις Κοιν.Σ.Επ. ή εν δυνάμει επιχειρηματίες 

με σκοπό να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις 

υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου συμβούλου 

σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

Βασικός στόχος είναι να αναπτυχθούν συνέργειες 

και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία αποτελεσματικής 

δικτύωσης (net working) μεταξύ των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στην Κοινωνική Αλληλέγγυα 

Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)

Τέλος, μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν από την 

Δομή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του δήμου 

Θέρμης, στην Ταβάκη 28, Θέρμη ή να «κατεβά-

σετε» το συνοπτικό οδηγό χρηματοδοτικών μέσων 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και εκ-

παιδευτικό υλικό σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα και τη 

Βουλγαρία. Στη συνέχεια του έργου, θα είναι δια-

θέσιμο επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης 

των επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιού-

νται στο πλαίσιο του έργου ACT SOCIAL «ACTions 

for the SuppOrt and enhancement of SocIAl 

entrepreneurship at Local level» με ακρωνύμιο 

ACT SOCIAL / «Δράσεις για την υποστήριξη και 

ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε 

τοπικό επίπεδο» το οποίο χρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020.

Το τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Θέρμης, 

για τη συνεργασία τους, στα πλαίσια του προγράμματος απομά-
κρυνσης ογκωδών (κλαδιά κ.λ.π.),  με τη διαδικασία που προβλέ-
πει ο Κανονισμός Καθαριότητας δήμου Θέρμης.
Η  ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Κανονισμού Καθαριό-
τητας το 2016 άνοιξε το δρόμο για μία αγαστή συνεργασία μεταξύ 
των δημοτών και της Υπηρεσίας Καθαριότητας, γεγονός που δεί-
χνει την αγάπη και το ενδιαφέρον των κατοίκων για το δήμο και 
τις υπηρεσίες του.
Ενημερώνουμε εκ νέου ότι, κατόπιν επικοινωνίας (τηλ. εργοταξίου: 2310 
467110), τα αιτήματα των δημοτών καταγράφονται από αρμόδιο υπάλ-
ληλο και παραδίδονται άμεσα στον επόπτη για την υλοποίησή τους. Συ-
μπληρωματικά αναφέρουμε ότι, υπάρχει η δυνατότητα αποκομιδής των 
ογκωδών με ιδία μέσα σε αδειοδοτημένους χώρους, κατόπιν της αναφε-
ρόμενης σχετικής επικοινωνίας.
Η υπηρεσία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε κάθε Πα-
ρασκευή οι πλατείες και τα κεντρικά σημεία των οικισμών του δήμου μας, 
να παραδίδονται στους δημότες σε άριστη κατάσταση για το Σαββατοκύ-
ριακο. Ελπίζουμε στη συνεργασία σας για την προστασία της δημόσιας 
εικόνας των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής μας. 

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
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Προετοιμασία για τη λειτουργία 
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αειφορίας
Συνάντηση εργασίας με θέμα τον συντονισμό των ενεργει-

ών για την έναρξη αλλά και την μετέπειτα λειτουργία του 

νέου Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία, στο Λιβάδι 

είχαν στο δημαρχείο Θέρμης, ο δήμαρχος Θεόδωρος Πα-

παδόπουλος, με ομάδα ειδικών επιστημόνων εκπαιδευτι-

κών με εμπειρία στη λειτουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

μονάδων. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση πήραν μέρος η Ευ-

αγγελία Παπαθανασίου, συντονίστρια Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία 1ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας, η Δρ. Αντωνία Δαρ-

διώτη, υπεύθυνη Π.Ε. ΔΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης, ο Κώστας 

Στυλιάδης, πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κ. Μακεδονίας, μέλος ΚΠΕ 

Κορδελιού, η Δρ. Νικολέτα Ριφάκη, αναπληρώτρια υπεύ-

θυνη ΚΠΕ Κορδελιού, η Χριστίνα Τσαλίκη, υπεύθυνη Π.Ε. 

ΔΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης και εκ μέρους του δήμου Θέρμης, 

ο γενικός γραμματέας Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης και τα 

μέλη της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης του δήμου Θέρ-

μης, Αθανάσιος Σαρακίνος, εμπειρογνώμονας δια βίου εκ-

παίδευσης και Δρ. Δημήτρης Γουδήρας, πρώην καθηγητής 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στη διάρκεια της συνάντησης 

παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες και τα λειτουργικά ζητήματα 

που σχετίζονται με την λειτουργία των ΚΕΑ, αποσαφηνίστη-

καν οι δυνατότητες και οι προοπτικές που δημιουργούνται 

και προσδιορίστηκαν ανάγκες και χρονοδιαγράμματα. Ο 

δήμαρχος Θέρμης δεσμεύτηκε ότι η διοίκηση του δήμου 

θα υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις της το ΚΕΑ το οποίο 

θεωρεί ότι θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή, όχι μόνο για 

τον μαθητικό πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής, αλλά και 

για όλους τους πολίτες του δήμου αφού η ευαισθητοποί-

ηση και η ενημέρωση των πολιτών για το περιβάλλον και 

την αειφορία είναι εδώ και χρόνια μια από τις βασικές προ-

τεραιότητες του δήμου. Η ίδρυση και η εγκατάσταση του 

ΚΕΑ στο Λιβάδι του δήμου Θέρμης είναι το αποτέλεσμα 

συλλογικής προσπάθειας υπηρεσιών, πολιτικών στελεχών 

και εθελοντών και αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα της 

υλοποίησης μιας αναπτυξιακής παρέμβασης που έχει στον 

πυρήνα της τη δια βίου μάθηση και την αειφορία.

Με περισσότερες γνώσεις και χαμόγελα για όλους 
ολοκληρώθηκε ο πρώτος (1ος) διαγωνισμός 

ελληνικής γλώσσας και ορθογραφίας, που πραγματο-

ποιήθηκε στη μνήμη της Αναστασίας Γαβριήλογλου- 

Φιλιπποπούλου, την Κυριακή 7 Απριλίου στο δήμο 

Θέρμης, την Πόλη που Μαθαίνει από την αντιδημαρ-

χία Παιδείας, δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας 

Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με 

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Οι μαθητές διαγωνίσθηκαν 

στην ετοιμολογία,τη γραμματική αναγνώριση, τη ση-

μασία και την ένταξη σε περίοδο πλήρως νοήματος λέ-

ξεων όπως «δοκησίσοφος», «κάθειρξη», «επιστήμη», 

«κοσμοκράτορας», «υδραγωγείο», «παλιγγενεσία», 

«ποδήλατο», «συνέντευξη».

Στο διαγωνισμό πήραν μέρος είκοσι οκτώ μαθητές της 

Γ’ Γυμνασίου από εννέα σχολεία του δήμου Θέρμης 

και συγκεκριμένα τα 1ο Γυμνάσιο Θέρμης, το 2ο Γυ-

μνάσιο Θέρμης, το 3ο Γυμνάσιο Θέρμης, το Αριστοτέ-

λειο Κολλέγιο, το Γυμνάσιο Βασιλικών, τα Εκπαιδευτή-

ρια Μαντουλίδη, το Ελληνικό Κολλέγιο, το 2ο Γυμνά-

σιο Μίκρας και το 3ο Γυμνάσιο Μίκρας. Την ανοιχτή 

διαγωνιστική διαδικασία παρακολούθησαν μαθητές, 

γονείς, καθηγητές καθώς και ο αντιδήμαρχος Παιδείας 

και δια βίου Μάθησης, Στέλιος Αποστόλου και η πρό-

εδρος της Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. Αθηνά Παπαδάκη.

Στο διαγωνισμό οι μαθητές/μαθήτριες κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποί-

ες σχετίζονταν με τη γραμματική 

αναγνώριση της λέξης που τους 

δίνεται κάθε φορά, με την ετυμο-

λογία, την ορθογραφία, τη σημα-

σία της και την ένταξή της σε μια 

περίοδο πλήρους νοήματος. Οι 

λέξεις επιλέχτηκαν από τα σχολι-

κά βιβλία των τριών τάξεων του 

Γυμνάσιου και η ορθογραφία της 

λέξης ήταν σύμφωνη με αυτή της 

Νεοελληνικής Γραμματικής που 

διδάσκεται στο σχολείο. 

Η οργανωτική –κριτική επιτροπή αποτελούνταν από 

τους: Μαρούλα Σώη, φιλόλογο, Κωνσταντίνο Συνού-

λη, φιλόλογο, καθηγητή στο 1ο Γυμνάσιο Θέρμης,  

Δρ. Βασίλειο Σαρρή, φιλόλογο, διευθυντή στο 1ο 

Γυμνάσιο Μίκρας, Χρήστο Αραμπατζή, φιλόλογο και 

Σοφία Παπανίκου, φιλόλογο στο Γυμνάσιο Βασιλικών.

Την πρώτη θέση έλαβε ο μαθητής του Ελληνικού Κο-

λεγίου, Ελευθέριος Παπαδόπουλος, τη δεύτερη η Άρ-

τεμις Ιωαννίδου από το 1ο Γυμνάσιο Θέρμης, ενώ στην 

τρίτη θέση ισοψήφισαν ο Κυριάκος Νικολάου από το 

Ελληνικό Κολέγιο και η Κυριακή Φραντζή από το 1ο 

Γυμνάσιο Θέρμης.

Με ανακοίνωση του ο δήμος Θέρμης ευχαριστεί θερμά 

την Έφη Βλαχογιάννη, γιατρό, τον Αχιλλέα Ζαλακώστα, 

διευθυντή στο Γυμνάσιο Βασιλικών και τη Μελίνα Γυλ-

λού, φιλόλογο, για τη βοήθειά τους χωρίς την οποία η 

πραγματοποίηση του διαγωνισμού δεν θα ήταν εφικτή.

Εμπνευστής του διαγωνισμού ορθογραφίας και γλώσ-

σας για τα ελληνόπουλα, ήταν ο Αντώνης Οικονόμου, 

ο οποίος επί χρόνια εργάζονταν και διέπρεπε στις ΗΠΑ. 

Σ ένα ταξίδι του στην Ελλάδα με ανησυχία διαπίστωσε 

την «εισβολή» πολλών αγγλικών λέξεων στο καθημε-

ρινό μας λεξιλόγιο. Ετσι, σκέφθηκε να φέρει και στην 

Ελλάδα τον διαγωνισμό που από χρόνια γίνεται στην 

Αμερική και λέγεται «spelling B». Δημιούργησε μια 

επιτροπή της οποίας η κινητήρια δύναμη, εδώ στη Ελ-

λάδα, ήταν η Αναστασία Γαβριήλογλου-Φιλιπποπού-

λου μαζί με τους φίλους του Αλεξάνδρειου Ιδρύματος.

1ος διαγωνισμός ελληνικής γλώσσας και ορθογραφίας

Φωτογραφία  από τη συνάντηση στο γραφείο του δημάρχου.

Στιγμιότυπο από το διαγωνισμό ορθογραφίας.
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ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Στον φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πινα-
κοθήκης φιλοξενήθηκαν για μία εβδομάδα, το χρονικό 

διάστημα 8 έως 12 Απριλίου οι εικαστικές ανησυχίες των 
μαθητών του 2ου Λυκείου Θέρμης. Η έκθεση των μαθη-
τών εκφράζει την δημιουργική διάθεση και εξωστρέφεια 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας των παιδιών  προς την κοι-
νωνία.
Οι μαθητές του σχολείου με την καθοδήγηση του καθηγη-
τή εικαστικών του σχολείου Χρήστου Αλαβέρα δημιούρ-
γησαν πρωτότυπα έργα στα πλαίσια του μαθήματος των 

εικαστικών αλλά και των εικαστικών ανήσυχων που ανα-

πτύσσουν. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 

την Τρίτη 9 Απριλίου, παρουσία της διευθυντρίας του σχο-

λείου Χριστίνας Κούρφαλη και του υπευθύνου καθηγητή 

εικαστικών Χρήστου Αλαβέρα.

Το αποτέλεσμα άκρως ικανοποιητικό και αξίζουν συγχα-

ρητήρια στα παιδιά, την διεύθυνση του σχολείου και τον 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για αυτή την κοινή τους 

συλλογική προσπάθεια.

Το «σπίτι της συνύπαρξης», ένα βιωμα-
τικό πρόγραμμα, από τα τελευταία ερ-

γαστήρια του προγράμματος της ΕΛΠΙΔΑΣ 

«Συναντώντας το Άλλο», παρακολούθη-

σαν με πολύ συνέπεια και ενδιαφέρον οι 

εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολεί-

ου Τριλόφου. Στα πλαίσια του προγράμ-

ματος δραστηριοποιήθηκαν σε αυτό και 

μετέφεραν στις ομάδες των μαθητών τους. 

Στόχος της δράσης ήταν να 

ανακαλύψουν οι μαθητές τον 

εαυτό τους, να γνωρίσουν 

τον άλλον και να εκπαιδευ-

τούν στον σωστό τρόπο να 

σχετίζονται με αυτόν και να 

χτίζουν μια υγιή σχέση. Μια 

σχέση που για να είναι ανε-

κτή δεν πρέπει να λειτουργεί 

σε βάρος κανενός.

Στ ο κλείσιμο του προγράμματος οι συμ-

μετέχοντές εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους 

προς τους συντονιστές του προγράμματος 

και εκπαιδευτές τους στα βιωματικά αυτά 

εργαστήρια, για τη γνώση που τους μετέ-

δωσαν και την εμπειρία τους και που με 

την άρτια επιστημονική προσέγγιση τους 

καθοδήγησαν βήμα βήμα.

Για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας παιδικού 
βιβλίου οι δασκάλες, οι μαθητές και μαθήτριες της 

Β' τάξης υλοποίησαν βιωματικές δραστηριότητες στο 
χώρο του σχολείου. Την πρώτη ημέρα των εκδηλώ-
σεων τα παιδιά γνώρισαν το ποιητή, δοκιμιογράφο και 
συγγραφέα βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας Βαγγέλη Τα-
σιόπουλο. Τα παιδιά απήγγειλαν ποιήματα του καλε-
σμένου λογοτέχνη, τραγούδησαν, παρουσίασαν δρώ-
μενο και έργα ζωγραφικής εμπνευσμένα από κείμενα 

του. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σε πολύ ευ-
χάριστο κλίμα, κατά την οποία τα παιδιά είχαν μοναδική 
ευκαιρία αλληλεπίδρασης με το λογοτέχνη ο οποίος 
απάντησε στις ερωτήσεις των μαθητών και μαθητριών. 
Τη δεύτερη μέρα τα παιδιά γνώρισαν τη συγγραφέα 
Βάσω Τριανταφύλλου και την εικονογράφο Αγγελική 
Κουρμουλάκη. Αυτή τη φορά οι μαθητές και οι μαθή-
τριες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια μοναδι-
κή διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου «Ματίλντα».

Να εορτάσουν την παγκόσμια 
ημέρα παιδικού βιβλίου, στις 2 

Απριλίου, ακούγοντας τρεις συγγρα-
φείς είχαν την ευκαιρία οι μαθητές/
τριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Τριλόφου. Οι μαθητές/τριες υποδέ-
χτηκαν τους συγγραφείς Μαρία Ιορ-
δανίδου, που παρουσίασε το παι-
δικό της βιβλίο «Η μάγισσα Μουρ 
Μουρ και το πλατύ παπούτσι», 
Μαρία Ανδρειάνου, που παρουσία-
σε το παιδικό βιβλίο «Γκρέκο» και 
Μαρία Πολίτου «Ο γυριστρούλης 
και οι ότι Νάνοι».
Οι τρείς συγγραφείς παιδικών βιβλί-
ων διηγήθηκαν τα βιβλία, συζήτη-
σαν μαζί τους και όλοι μαζί ανακά-
λυψαν τα μηνύματα των ιστοριών 
αυτών. 
Μάλιστα οι αφηγήσεις απέκτησαν 
φωνή, χρώμα, κίνηση. Και η ιστο-
ρία έγινε θέατρο,  παιχνίδι, γέλιο και 
χαρά.

Έκθεση ζωγραφικής - σχεδίου 
του 2ου Λυκείου Θέρμης

Η διευθύντρια του 2ου Λυκείου Χ. Κουρφαλη, ο υπεύθυνος 
της δημοτικής βιβλιοθήκης Χ. Βαγιωνάς (αριστερά) και ο 
καθηγητής εικαστικών Χ. Αλαβέρας.

1ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου

«Συναντώντας το Άλλο» Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης

«Ένα βιβλίο σε ταξιδεύει»

Στιγμιότυπο από το βιωματικό πρόγραμμα.

«Το τραίνο της Άνοιξης»

Στάση στον «σταθμό» του 
4ου Δημοτικού Σχολείου 

Θέρμης  έκανε το «τραίνο 
της Άνοιξης». Δεν πρόκειται 

για κάποιο ιδιαίτερο τραίνο, 
αλλά για την πολύ όμορφη 
διαμόρφωσή της αυλής του 
σχολείου.
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ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ΟY ΓΥΜΝΑΣΙΟY ΘΕΡΜΗΣ

15.306 μπουκάλια... 
ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ!

Αγώνες παιδικού δρόμου και ποδηλασίας 
για γονείς και παιδιά στους Ταγαράδες

Αριστοτέλειο Κολλέγιο

3ο παιδικό 
φεστιβάλ χορών

Είμαστε το Β2 του 1ου Γυμνασίου Θέρμης.
Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός του τμήματος μας κ. Ε. Απ. 

Παπαδοπούλου είχε την ιδέα. Μας άρεσε και είπαμε να την 
ακολουθήσουμε. Αποφασίσαμε να δράσουμε και.... συμ-
μετείχαμε στην ανταποδοτική ανακύκλωση, μαζεύοντας τα 
μπουκαλάκια του νερού, που συνήθως πετάμε, αλλά και 
συγκεντρώνοντας τα μπουκάλια από τα σπίτια μας που μπο-
ρούν να ανακυκλωθούν. 
Πρώτο κίνητρο να μαζεύουμε τα χρήματα για το ταμείο 
της τάξης μας, ανταλλάσσοντας τα κουπόνια με την καθη-
γήτρια μας κ. Ε. Παπαδοπούλου που μας έδινε τα ανάλο-
γα χρήματα. Και μετά ήρθε ο διαγωνισμός και... το όνειρο: 
Να πάμε στην Αμερική να συναντήσουμε τον Γιάννη 
Αντετοκούμπο!!! 
Ο στόχος φιλόδοξος μα τόσο ωραίος! Ανασκουμπωθήκα-
με, προσπαθήσαμε και η προσπάθεια έκανε 15.306 μπου-

κάλια να μη γίνουν σκουπίδια για πέταμα, όπως πολ-

λά άλλα πράγματα που δυστυχώς πετάμε αλλά δεν είναι 

σκουπίδια, δεν είναι για πέταμα, αφού, αν θέλουμε, τίποτε 

δεν πάει χαμένο! Προσπαθήσαμε, δράσαμε οργανωμένα 

και ομαδικά, χωρίς όμως να πετύχουμε να είμαστε οι τυ-

χεροί για το ταξίδι στην Αμερική αλλά πετύχαμε τη 13η 

θέση πανελλαδικά, ναι, πανελλαδικά στον διαγωνισμό 

«Ανακύκλωσε και συνάντησε τον Αντετοκούμπο!»

Στην προσπάθειά μας αυτή είχαμε τη βοήθεια πολλών από 

τους γονείς μας, το τμήμα Β3 του σχολείου μας που μας 

έδωσε τα χαρτάκια του, αφού σταμάτησε τον...αγώνα του 

γρήγορα, την κ. Σοφία, την καθαρίστρια του σχολείου μας 

και άλλους γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους που μας 

βοήθησαν σε αυτόν μας τον αγώνα και τους ευχαριστούμε 

πολύ και από καρδιάς για αυτό!

Η ανακύκλωση όμως συνεχίζεται και ποιος ξέρει αν την 

επόμενη χρονιά δεν είμαστε εμείς οι νικητές; 

Και το κέρδος πάντα παραμένει: 15.306 μπουκάλια 
δεν κάνουν κακό στο περιβάλλον!                 
Το Β2 του 1ου Γ/Σ Θέρμης

Το Δημοτικό Σχολείο και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων Ταγαράδων με την υποστήριξη της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και 

Αθλητισμού Θέρμης, διοργανώνουν την  Κυριακή 19 Μαΐ-

ου τις εκδηλώσεις του 1ου παιδικού αγώνα δρόμου και 

της 1ης ποδηλατοδρομίας γονέων και παιδιών.

Σκοπός των εκδηλώσεων, όπως μας εξηγεί η διευθύντρια 

του Δημοτικού Σχολείου Βασιλική Αδαμοπούλου είναι η 

συμμετοχή παιδιών και γονέων του σχολείου αλλά και 

όμορων περιοχών σε δραστηριότητες, η ανάδειξη και προ-

βολή της αξίας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, 

η προώθηση εναλλακτικών αθλητικών δράσεων, η αφύ-

πνιση της οικολογικής συνείδησης. Παράλληλα θα επιχει-

ρηθεί να αναδειχθεί η δύναμη του εθελοντισμού και η αξία 

του ως πρακτική. Οι εκδηλώσεις δεν έχουν ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα και δεν συνδέονται με τη θεσμοθέτηση ειδικών 

επάθλων.

Ο 1ος παιδικός δρόμος θα διεξαχθεί μέσα στο χωριό των 

Ταγαράδων με αφετηρία και τέρμα το Δημοτικό Σχολείο Τα-

γαράδων και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαΐου 

στις 10:30. Η εκκίνηση του παιδικού δρόμου 1.500 μέτρων 

και 600 μέτρων  θα δοθεί στις 10:30. Οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να είναι παρόντες/ούσες στην αφετηρία 45 νωρίτε-

ρα, για να προσκομίσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και να 

τους/τις χορηγηθούν οι αριθμοί συμμετοχής. Η απόσταση 

που θα διανυθεί είναι περίπου 1.500 μέτρα για παιδιά από 

10-12 ετών και 600 μέτρα για παιδιά 6-9 ετών. Η διαδρο-

μή θα είναι κυκλική, με ευκρινή  σήμανση από κορδέλες 

άσπρου – κόκκινου χρώματος. Κατά μήκος της διαδρομής 

θα υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι/ες θα κατευθύνουν και 

θα βοηθούν τα παιδιά.

Στη συνέχεια στις 11:30 θα διεξαχθεί με αφετηρία και τέρ-

μα το Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων η 1η ποδηλατοδρομία 

γονέων και παιδιών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι 

παρόντες/ούσες στην αφετηρία 45 νωρίτερα, για να προ-

σκομίσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και να τους/τις χορηγη-

θούν οι αριθμοί συμμετοχής. Η απόσταση που θα διανυθεί 

είναι περίπου 3.200 μέτρα,  θα είναι κυκλική, με ευκρινή  

σήμανση από κορδέλες άσπρου – κόκκινου χρώματος. 

Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν εθελοντές.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα ακολουθήσουν 

απονομές αναμνηστικών διπλωμάτων και «μεταλλίων». Το 

πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει και παράλ-

ληλες εκδηλώσεις στην αυλή αλλά και γύρω από το Δη-

μοτικό σχολείο Ταγαράδων (από τις 10:00 έως τις 14:00).

Το 3ο παιδικό φεστιβάλ παιδικών χορών διοργάνωσε 
το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης στο δημο-

τικό θέατρο Θέρμης. Στην πολύ επιτυχημένη εκδήλωση 

συμμετείχε μεταξύ άλλων από το δήμο μας το παιδικό χο-

ρευτικό του Σωματείου Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο δήμαρχος 

Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος από τη διοίκηση του 

Αριστοτέλειου κολλεγίου για την προσφορά των 20 ετών 

στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη αμέριστη συμπαράστασή 

του στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι μαθητές του Β2 του 1ου Γυμνασίου Θέρμης.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Καλοκαίρι με τα ΚΑΠΗ 
Ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός των καλοκαι-

ρινών δράσεων των ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης 
στην ετήσια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, πα-
ρουσία του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδό-
πουλου, στην έδρα του Νομικού Πρόσωπου «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής» στον Τρίλοφο.
Στην ετήσια συνάντηση των επικεφαλής των ΚΑΠΗ του 
δήμου μας, με αντικείμενο τον προγραμματισμό των 
εκδρομών που θα πραγματοποιηθούν κατά το φετινό 
καλοκαίρι, μεταξύ των οποίων τα θαλασσινά μπάνια, 
τα ιαματικά λουτρά και οι ημερήσιες εκδρομές για όλα 
τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμέ-
νων του δήμου μας. Στο πλαίσιο της συνάντησης που 
έγινε σε πολύ καλό και συναινετικό κλίμα, συμμετεί-
χαν για πρώτη φορά και οι νεοσύστατες δομές των 

ΚΑΠΗ Αγίου Αντωνίου και Σουρωτής.
Κατά το σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θέρμης 
ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την 
πολύ σημαντική εθελοντική προσφορά τους και ξεκα-
θάρισε πως η κοινωνική πολιτική του δήμου μας, θα 
συνεχιστεί καθώς αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της 
διοίκησης. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ 
κ.κ. Αναγνώστου και Αγγέλου αντίστοιχα, επεσήμαναν 
από την πλευρά τους πως τη φετινή χρονιά ο διαγωνι-
σμός για τις μεταφορές έγινε νωρίτερα από κάθε άλλη 
χρονιά για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω της 
προκηρύξεως των δημοτικών εκλογών και παράλλη-
λα δεσμεύτηκαν για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση 
του συνόλου του προγράμματος του ΝΠΔΔ για την 
τρίτη ηλικία.

Μεγάλη επιτυχία είχε το σεμινάριο της 
επεξεργασίας των αβγών σε πασχα-

λινές πέρδικες που πραγματοποίησε στις 
κυρίες του ΚΑΠΗ Θέρμης η κ. Αγνή Καν-
δύλη –Βατιάνη. Η κ. Αγνή έμαθε στις κυρί-

ες του ΚΑΠΗ τον παραδοσιακό τρόπο δια-

κόσμηση των αυγών στην της Κοζάνης. Οι 

γυναίκες έμειναν ευχαριστημένες και πολύ 

ενθουσιασμένες.

Σεμινάριο βαψίματος αυγών

Χάρη στη δυναμική συμμετοχή εθελο-
ντών ανακαινίστηκε τόσο εσωτερικά 

όσο και εξωτερικά, το ΚΑΠΗ της Θέρμης 

και δημιουργήθηκε ένας νέος χώρος που 

στόχο έχει να συμβάλει στην απασχόληση, 

στη ψυχαγωγία και στην ανάπτυξη δραστη-

ριοτήτων για τους ανθρώπους της Γ' ηλικί-

ας της περιοχής της Θέρμης.

Στους νέους ανακαινισμένους και κυριολε-

κτικά μεταμορφωμένους χώρους του, το 

ΚΑΠΗ Θέρμης φιλοδοξεί να συνεχίσει να 

προσφέρει νέες διεξόδους σε άνδρες και 

γυναίκες που παραμένουν ενεργοί πολίτες, 

που έχουν όρεξη προσφοράς στο κοινωνι-

κό σύνολο, που έχουν την εμπειρία και τη 

σοφία που είναι απαραίτητη σε κάθε κοι-

νωνική δομή.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέας 

Βιολιτζής σε δηλώσεις του στα Θέρμης 

δρώμενα μεταξύ άλλων ανέφερε πως «με 

μικρό κόστος και σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα, ολοκληρώθηκε η «μεταμόρφω-

ση» των χώρων του. Ο ανακαινισμένος και 

λειτουργικός χώρος του ΚΑΠΗ Θέρμης, 

αναδεικνύεται σε μια ζεστή και στοργική 

εστία, όπου συνυπάρχουν η προσφορά, η 

φροντίδα και η αλληλεγγύη».

«Είμαι σίγουρος ότι μέσα σε αυτό τον 

όμορφο χώρο θα συνεχίσουμε να περνού-

με δημιουργικά το χρόνο μας να εξωτερι-

κεύουμε τις ανησυχίες μας, να εκτονωνό-

μαστε, να ηρεμούμε από τα προβλήματα 

της καθημερινότητας. Θέλω και περιμένω 

από όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ Θέρμης, να 

συνεχίσουν να δίνουν καθημερινό δυναμι-

κό παρόν εδώ, προσέχοντας και φροντίζο-

ντας το νέο μας περιβάλλον, καθώς και να 

μην ξεχνούν πως η δική τους παρουσία και 

συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητές μας, 

ανατροφοδοτεί το πάθος μας για δημιουρ-

γία, σε όλα τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων του δήμου μας» κατέληξε.

Ανακαινίστηκε ο χώρος του ΚΑΠΗ Θέρμης

Στιγμιότυπο από την ετήσια συνάντηση 
των επικεφαλής των ΚΑΠΗ του δήμου μας.

Στιγμιότυπο από την ετήσια συνάντηση των επικεφαλής  των ΚΑΠΗ του δήμου μας. 

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 5

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
19

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ημερίδα για τα άτομα με νοητική αναπηρία
Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την εκπαί-

δευση των νέων με νοητική αναπηρία στις δεξιό-
τητες της ανεξάρτητης διαβίωσης; Δίνονται οι ευκαιρίες 
μάθησης μέσα σε πραγματικές συνθήκες; Πώς μπορεί 
να υποστηριχθεί η έκφραση συμπεριφορών αυτονομίας, 
ανεξαρτησίας και δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού; Ποια 
η καθοδήγηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών προς τους 
νέους για την αξιοποίηση κάθε δυνατής ευκαιρίας εκπαί-
δευσης και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον που θα 
οδηγήσει στην επιλογή μιας ελεύθερης αισθητηριακής 
και συναισθηματικής ολοκλήρωσης.
Σε αυτά και άλλα ερωτήματα κλήθηκαν να απαντήσουν 
σε γονείς και εκπαιδευτικούς που  παραβρέθηκαν στην 
εκδήλωση με θέμα «Μετάβαση των νέων με νοητική 
αναπηρία στην ενήλικη ζωή» που διοργάνωσε στη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη Πινακοθήκη Θέρμης το ΚΔΑΠμεΑ 

«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» του Νομικού Πρόσωπου «Κέντρα Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής» 
(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.) του δήμου Θέρμης, η διδάκτωρ του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, 
Msc ειδικής αγωγής, PhD στην ανεξάρτητη διαβίωση των 
ατόμων με νοητική αναπηρία Dr. Ιωάννα Δημητριάδου, 
η οποία ανέπτυξε το θέμα «η ανεξάρτητη διαβίωση των 
νέων με νοητική αναπηρία: θεωρητική θεμελίωση και 
πρακτικές εφαρμογές», και η ψυχολόγος, Mcs σχολικής 
ψυχολογίας Ευδοξία Κοτρώνη, η οποία ανέπτυξε το θέμα 
«Κοινωνικό -συναισθηματικές προεκτάσεις μιας ομαλής 
μετάβασης στην ενήλικη ζωή: Δεξιότητες και προοπτι-
κές». Τη συνάντηση οργάνωσε και συντόνισε η ψυχολό-
γος του ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» Σταματία Βαλαβάνη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοι-

νωνικής Πρόνοιας Πασχάλης Αναγνώστου και ο αντι-
πρόεδρος του ΝΠΔΔ Γιώργος Αγγέλου, οι δημοτικοί 
σύμβουλοί Άννα Μίχου και Νικόλαος Καρκατζίνος.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο 
τουρνουά Πίγκ -Πόγκ των ΚΔΑΠ του Νομικού 

Πρόσωπου «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας 
και Προσχολικής Αγωγής» του δήμου Θέρμης. Το 
τουρνουά πραγματοποιήθηκε αρχικά στο ΚΔΑΠ Τρι-
λόφου και στη συνέχεια στο Δημοτικό Σχολείο στα Βα-
σιλικά όπου λειτουργεί το ΚΔΑΠ Βασιλικών. Σε όλους 
τους συμμετέχοντες μοιράστηκαν αναμνηστικά έπαθλα 
και δώρα.

Τουρνουά πιγκ-πογκ 
στα ΚΔΑΠ Τριλόφου 
και Βασιλικών

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του το ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ».

Τα παιδιά του παιδικού σταθμού Θέρμης μαζί με 
τους γονείς τους κατασκεύασαν πασχαλιάτικες λα-

μπάδες. Μέσα σ ένα κλίμα χαράς και ζεστασιάς είπανε 

τα κάλαντα του Λαζάρου, τραγούδια ανοιξιάτικα και 

κεράσανε τους γονείς και τα παιδιά με λιχουδιές.

Γονείς και παιδιά 
εν δράσει

Τα γεωμετρικά σχήματα στις «Νότες Στοργής»

Στιγμιότυπο από τους αγώνες πίγκ -πόγκ των ΚΔΑΠ.

Αφορμή για το ενδιαφέρον για τα γεωμετρικά σχή-
ματα, στα παιδιά του Β1 τμήματος, ήταν οι κατα-

σκευές των Αποκριών (μάσκες, καπέλα  χαρταετοί). 

Με αφορμή αυτό οι εκπαιδευτικοί του βρεφονηπιακού 

σταθμού Πλαγιαρίου «Νότες Στοργής» ξεκίνησαν ένα 

παιχνίδι, μιλήσαν για το τετράγωνο, το τρίγωνο και 

τον κύκλο. Έψαξαν και ονομάτισαν αντικείμενα μέσα 

και έξω από την τάξη σύμφωνα με το σχήμα τους, τα 

αναπαρέστησαν με το σώμα τους για να αποκτήσουν 

και βιωματική εμπειρία, τα σχημάτισαν με πολύχρωμες 

ράβδους και περπατήσανε γύρω από αυτά. 

Πασχαλινά εργαστήρια 
στα Βασιλικά

Με χαρά και διάθεση για δημιουργία,  τα παι-
διά του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού 

Βασιλικών, μαζί με τους  γονείς τους, συμμετείχαν 

και φέτος στα εργαστήρια  που ετοίμασαν οι παιδα-

γωγοί τους, εν όψει του Πάσχα.

Διακόσμησαν λαμπάδες, έβαψαν αυγά,  κατασκεύ-

ασαν καλαθάκια και καρτούλες και φυσικά, ζύμω-

σαν και έπλασαν τα παραδοσιακά τσουρεκάκια, 

που με το ψήσιμό τους μοσχοβόλισε ολόκληρος ο 

σταθμός. Ο ενθουσιασμός και η χαρά ήταν μεγάλη,  

τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς, οι 

οποίοι αντα-

ποκρίθηκαν 

άμεσα  στο 

ι δ ι α ί τ ε ρ ο 

αυτό κάλε-

σμα.

Χορωδιακή εκδήλωση στον Ιερό Ναο Αγί-
ου Νικολάου Θέρμης με τον χαρακτη-

ριστικό τίτλο «πορεία προς την Ανάσταση» 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Απριλίου.
Τη χορωδία διεύθυνε ο χοράρχης και δεξιός 
ψάλτης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Θέρμης, 
Αθανάσιος Τσέτος και συμμετείχαν οι χορω-
δοί: Τιμόθεος Diwema, δεξιός ψάλτης του 
Ι.Ν. Παναγίας Νέας Μηχανιώνας, Βασίλειος 
Ταγαρόπουλος, δεξιός ψάλτης του Ι.Ν. Αγ. 
Παύλου Καλαμαριάς, Λάζαρος Τσέτος, δεξι-

ός ψάλτης του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Νέων Πλα-
γίων, Αρσένιος Σακελλαρίου, λαμπαδάριος 
του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Θέρμης και τα μέλη 
της χορωδίας, Γρηγόριος Αμπόνης, Θεόδω-
ρος Δέβρας, Κωνσταντίνος Δήμου, Ηλίας 
Ζαχαρνάς, Ιωάννης Καλαϊτζίδης, Βασίλειος 
Κασούρας, Σπυρίδων Κελόγλου, Μιχάλης 
Μπαζάκος, Χρυσόστομος Μπένγκα, Κωνστα-
ντίνος Πιστέλας, Κωνσταντίνος Πόλεος, Χρή-
στος Τερζής, Ανδρέας Τσανασίδης και Ηλίας 
Πυλιανίδης. 

Το Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλι-
κιωμένων της Αγίας Παρασκευής 

γιόρτασε την νέα του διοίκηση παρουσία 

του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Πα-

παδόπουλου και του αντιπροέδρου του 

Νομικού Προσώπου Γιώργου Αγγέλου. 

Η διοίκηση του δήμου ευχήθηκε στο νέο 

προεδρείο των μελών του ΚΑΠΗ της Αγίας 

Παρασκευής καλή δύναμη στο έργο που 

αναλαμβάνει αλλά και καλή συνεργασία 

προς όφελος όλων των μελών του.

Σημειώνεται ότι η νέα διοίκηση θα κληθεί 

το προσεχές διάστημα να αναλάβει δράση

καθώς ανακοινώθηκαν όλα τα προγράμ-

ματα και οι πλούσιες δραστηριότητες που,

όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, προ-

γραμματίζονται για τη θερινή περίοδο και

αφορούν τα μέλη όλων των ΚΑΠΗ του 

δήμου μας.

Χορωδιακή εκδήλωση του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Θέρμης

ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής



Το χάλκινο μετάλλιο  
στην κατηγορία των 57 

κιλών κατέκτησε ο μαθη-
τής του 2ου Γ.Ε.Λ. Θέρμης 
Αθανάσιος Μπιζίμης και 
αθλητής του αθλητικού 
συλλόγου «Παράσχος 
Μπόρας» Θέρμης, στο 
πανελλήνιο σχολικό πρω-
τάθλημα που διεξήχθη 
στο Βόλο εξασφαλίζοντας 
το 5%  ως μοριοδότηση 
για την εισαγωγή του στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο κλειστό γυμναστήριο 
Βασιλικών «Στέλιος Πιπινίκας» το 3rd Mars Combat 

Challenge. Το τουρνουά που διοργάνωσε ο σύλλογος ΑΣ 
ΜΑΡΣ Βασιλικών.
Η συμμετοχή των αθλητών του ΑΣ ΜΑΡΣ Βασιλικών συ-
νοδεύτηκε από τη συλλογή 41 μεταλλίων. Ειδικότερα στο 
3rd Mars Combat Challenge οι αθλητές του συλλόγου 
των Βασιλικών: Δ. Κωνσταντινίδου, Μ. Σαμαρά, Χ. Κιζιρί-
δου, Χ. Νεραντζή, Α. Πάλλα, Α. Σινάκου, Α.  Σισμάνης, Α. 
Μπεζδεμιώτης, Κ. Ευθυμίου, Γ. Κόπανος, Ν. Μάντζιαρης, 
Ε. Μουρούκης, Λ Λεωνίδης, Θ. Στεφανίδης, Ε. Ερμείδου, Β. 
Καρακώττας, Μ.  Παπαδοπούλου, Χ. Ομάρ και Ν. Γραμε-
νάς κατέκτησαν 19 χρυσά.

Οι αθλητές: Χ. Κουντής, Ζ. Τσαπάρας, Ι. Τσολάκη, Κ. Βαρ-

λάμη, Γ. Κυριακού, Π. Γελαδάρης, Α. Μάντζιαρης, Χ. Τσιά-

μης, Γ. Κεχαγιάς και Γ. Ντισλής κατέκτησαν10 ασημένια 

μετάλλια. Τέλος οι αθλητές: Μ. Αραμπατζή, Α. Αναγνώ-

στου, Α. Μυτακόπουλος, Α. Κυριακού, Μ. Κουργιόζος, Γ. 

Κυριακού, Ι. Παυλίδης, Φ. Κύρου, Ν. Αλωπούδης, Π. Γιά-

ντσε, Α. Γραμμενάς και Ε. Παυλίδου κατέκτησαν 12 χάλκινα 

μετάλλια.

Τους αγώνες μεταξύ άλλων παρακολούθησαν ο δήμαρχος 

Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο αντιπρόεδρο της 

ΔΕΠΠΑΘ υπεύθυνος για θέματα αθλητισμού Νικόλαος Λα-

γός.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 3RD MARS COMBAT CHALLENGE...

Αγώνες taekwondo στα Βασιλικά

Αθλητικό Φυτώριο Θέρμης «Άδωνις»

5ο Panorama 
Charity Fun Run

Στον 5ο αγώνας δρόμου Panorama Charity Fun Run που 
συνδιοργάνωσε ο δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη με την συ-

νεργασία του αθλητικού συλλόγου στίβου «Λέοντες Πανο-
ράματος» και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Η διοργάνωση περιλάμβανε 
δρόμους 10, 5 χμ. και 2 χμ αντίστοίχα .
Στον αγώνα των 5χμ. στην κατηγορία των γυναικών κάτω 
των 18 ετών η αθλήτρια από το Αθλητικό Φυτώριο Θέρ-
μης «Άδωνις» Κυριακή Σεφερίδου κατέκτησε την 3η θέση. 
Στον αγώνα των 2 χμ για μαθητές όλοι οι μικροί αθλητές 
και αθλήτριες του «Άδωνι» που αγωνίστηκαν κατέκτησαν 
πολλές πρωτιές: συγκεκριμένα ο Χρήστος Καμπισιούλης 
και η Ανδρομάχη Σεφερίδου κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις, 
η Άννα Σταυροπούλου την δεύτερη και οι Βασίλειος Σεφε-
ρίδης και Μαριλένα Ευφραινίδου τις τρίτες θέσεις.

Διασυλλογικό    Παίδων 
- Κορασίδων Κ18

Οι αθλητές/τριες από το Αθλητικό Φυτώριο Θέρμης «Άδωνις» 
έδωσαν το παρόν στο

Καυτατζόγλειο στάδιο που διεξήχθη το διασυλλογικό πρωτάθλη-
μα στίβου στην κατηγορία των Παίδων και Κορασίδων Κ18.
Οι αθλητές/τριες που αγωνίστηκαν σημείωσαν καλές επιδόσεις 
και όλοι βελτίωσαν τα προσωπικά τους ρεκόρ. Την τρίτη θέση 
στο ακόντιο κατέκτησε ο Άγγελος Κρουστάλης συμμετέχοντας για 
πρώτη φορά σε αυτό το αγώνισμα.
Αγωνίστηκαν, επίσης, με την υποστήριξη των προπονητών τους 
Χρήστου Γκάρη και Πωλίνας Αρβανίτη οι αθλητές/τριες: Παναγιώ-
της Μαρτσουκάκη, Αικατερίνη Βογιατζή, Βαρβάρα Τερζή, Ειρήνη 
Κιοτέγλου, Χρυσάνθη Δήμου, Θωμαή Μπέλτσιου, Αναστάσιος 
Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Πετράκης, Νικόλαος Τσανακτσίδης 
και Κωνσταντίνος Στουραϊτης. Επιτυχίες για την 

ομάδα μπάντμιντον

Α.Ο. «Θερμαίος» Θέρμης

Αγώνες ποδηλασίας
Πρώτη φορά το Τμήμα ποδηλασίας του Α.Ο. «Θερμαίος» 

Θέρμης  πήρε μέρος στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΜΑΘ  με 
πέντε αθλητές, τους: Μενέλαο Βλιαγκόφτη, στην κατηγορία 
μεγάλα μίνι που κατέλαβε την 16η θέση, οι Άγγελος Καρα-
κούλας και Δημήτρης Φινιρίδης στην κατηγορία παμπαίδες, 
ενώ στους παίδες ο Αλέξανδρος Πετράκε τερμάτισε στην 
22η θέση σε μια τεχνική και δύσκολη διαδρομή.
Τέλος στους άνδρες ο Δημήτρης Χασαπίδης κατέκτησε την 
3η θέση και στους masters ο Γιάννης Διττόπουλος κατέκτη-
σε την 7η θέση στη γενική και την 1η στους 50συν.

Μετά την επάνοδο στην Α1 στο ομαδικό και στο ατομι-
κό πρωτάθλημα οι επιτυχίες για την ομάδα μπαντμι-

ντομ  του Α.Ο. «Θερμαίος» Θέρμης συνεχίζονται. Με χάλ-
κινα μετάλλια (θέσεις [3/4]) στις αποσκευές, γύρισαν από τα 
Γιάννενα οι Βασίλης Όρλης, Ιωάννα Καρέτσα και Δημήτρης 
Όρλης όπου συμμετείχαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κα-
τηγορίας Ανδρών - Γυναικών.

Στιγμιότυπο από το 3rd Mars Combat Challenge.

Διασυλλογικό  
Παμπαίδων Β- 
Παγκορασίδων Β

Τον πρώτο τους φετινό επίσημο αγώνα έδωσαν 18 αθλη-
τές/τριες από το Αθλητικό Φυτώριο Θέρμης «Άδω-

νις»  στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Παμπαίδων 

Β'- Παγκορασίδων Β' Κ14. Οι μικροί αθλητές/τριες, με την 

υποστήριξη των προπονητών τους Όλγας Λυμπερίδου και 

Σταύρου Σταυρόπουλου με την διάθεση και το πάθος που 

αγωνίστηκαν έδειξαν ότι το μέλλον τους ανήκει. 
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Κυπελλούχος του κυπέλλου ερασιτεχνών της ΕΠΣΜ 
για δεύτερη φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο 

«Θερμαϊκός» Θέρμης, που επικράτησε στον 48ο τελικό 
του θεσμού του κυπέλλου ερασιτεχνών της Ένωσης Πο-
δοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης της ομάδας του 
«Ποσειδώνα» Νέας Μηχανιώνας με 3-1 στο γήπεδο της 
Τούμπας.
Για φτάσει στον τελικό η ομάδα του «Θερμαϊκού» απέ-
κλεισε το Μαραθώνα (1-4), τους Ερασιτέχνες ΠΑΟΚ 
Θεσσαλονίκης (2-1), τον Κεραυνό Αγγελοχωρίου (0-5), 
το Φοίνικα Πολίχνης (2-0) και στο διπλό ημιτελικό το 
Μακεδονικό (εκτός έδρας 0-0 και εντός έδρας 2-1).
Στον αντίποδα ο «Ποσειδώνας» Νέας Μηχανιώνας για 
φτάσει στον τελικό απέκλεισε την ΑΕ Κρήνης (0-2), την 
Αναγέννηση Επανομής (0-1), τον Αχιλλέα Τριανδρίας (2-
0) και στο διπλό ημιτελικό τον Ηρακλή Αμπελοκήπων 
(εκτός έδρας 1-2 και εντός έδρας 1-0).
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον 
«Θερμαϊκό», καθώς μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρη-
σης άνοιξε το σκορ με τον Λεωνίδα Αχαλινόπουλο. Οι 
τυπικά γηπεδούχοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις του 

πρώτου ημιχρόνου με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του 
Ξανθόπουλου. Οι «πράσινοι» παρά την ισοφάριση δεν 
πτοήθηκαν και κατάφεραν να πάρουν και πάλι κεφάλι 
στο σκορ με τον Φούσκα στο 66΄ και να αυξήσουν το 
δείκτη του σκορ με υπέροχο τέρμα του Κώστα Αχαλινό-
πουλου στο 89'.
Για το «Θερμαϊκό» Θέρμης (προπονητές Βασίλης 
Μπούρκας και Τάσος Δούμας) αγωνίστηκαν οι: Πανα-
γιωτίδης, Κοσμίδης, Ράτζα, Κολώνης, Φάκκας, Τρόκας, 
Αχαλινόπουλος Λ., Στεφανίδης. Αχαλινόπουλος Κ., 
Μπικιάρης Ρ., Φούσκας, ενώ ως αλλαγή έπαιξαν και οι: 
Μπικιάρης Ν., Κουτσικοβαγγέλης, Χαραλαμπίδης και 
Πασιαρδής.

ΤΡΙΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμέτοχη  του «Θερμαϊκού» Θέρμης αποτελεί την 
τρίτη συμμετοχή σε τελικό του κυπέλου στην εβδομη-
ντάχρονη (1949 -2019) ιστορία του συλλόγου. Η πρώτη 
συμμετοχή, όπου η ομάδα του «Θερμαϊκού» ευτύχησε 
να πάρει τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του θεσμού, ήταν 

στις 5 Μαρτίου 2014 στον 43ο τελικό του θεσμού στο 
«Καυτατζόγλειο», με αντίπαλο την ομάδα του Γ.Σ. Ηλι-
ούπολης με σκορ 3-0. Την χρόνια αυτή η ομάδα του 
«Θερμαϊκού» κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Α1 κα-
τηγορίας της Ε.Π.Σ.Μ.
Ακολούθησε μία κορυφαία πορεία με κύριο σταθμό την 
συμμέτοχη στον 45ο τελικό του κυπέλλου της Ε.Π.Σ.Μ., 
στις 17 Φεβρουαρίου 2016 στο γήπεδο της Τούμπας,  
όπου η ομάδα της Θέρμης στάθηκε άτυχη και έχασε το 
κύπελλο από την ομάδα του «Μακεδονικού» με σκορ 
2-1. 
Στον αντίποδα ο «Ποσειδώνας» Νέας Μηχανιώνας (έτος 
ίδρυσης 1947) αγωνίζεται στην Α1 Ερασιτεχνική κατηγο-
ρία και συμμετέχει για δεύτερη φορά σε τελικό της ΕΠΣ 
Μακεδονίας. Την πρώτη φορά την περίοδο 1994 – 1995 
αναδείχτηκε κυπελλούχος κερδίζοντας στον τελικό την 
ΑΕ Εύοσμου με σκορ 2-1 και την ίδια χρονιά κατέκτησε 
και τον Πανελλήνιο τίτλο. Σημαντική στιγμή στην ιστορία 
του σωματείου, υπήρξε η πρόκριση επί της ΑΕΚ με σκορ 
1-0 στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας την περί-
οδο 1998 – 1999.

Οι δύο ομάδες και οι διαιτητές πριν το παιχνίδι.
Από αριστερά Α. Μεταλούλης, Χ. Αμπατζίδης, Θ. Παπαδόπουλος,           
Σ. Στεφανίδης, Ν. Λαγός και Π. Κολτσιάκης στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος κατά την απονομή         
του κυπέλλου στον αρχηγό της ομάδας Λ. Κολλώνη.

Πάλι Κυπελλούχος ΕΠΣΜ 
για δεύτερη φορά ο Θερμαϊκός Θέρμης

Βράβευση αθλητών Άρσης Βαρών Χάλκινο μετάλλιο για 
τον Αθανάσιο ΜπιζίμηΤους διακριθέντες αθλητές μας στους πανελλήνι-

ους αγώνες Άρσης Βαρών σε πάγκο βράβευσε στο 
πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης ο δήμαρχος Θέρμης Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος. Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Πυλαίας.
Ανάμεσα στους πρώτους και ο «δικός» μας παραο-

λυμπιονίκης Γκρέμυς Μωϋσιάδης ο οποίος κατέκτησε 

την πρώτη θέση και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ 

εξασφαλίζοντας την άνετη πρόκριση του στο παγκό-

σμιο πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί στο Κα-

ζακστάν το καλοκαίρι του 2019.
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ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ«Η ΑΡΕΤΣΟΥ»

Αφιέρωμα στο βορειοανατολικό Αιγαίο
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η Αρε-

τσού», συνεχίζοντας τις θεματικές αφιερώσεις 
του στην ελληνική παράδοση, παρουσίασε στο δη-
μοτικό θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, εκ-
δήλωση με θέμα «Αφιέρωμα στο βορειοανατολικό 
Αιγαίο». 
Στην εκδήλωση οι χορευτές, οι χορωδοί και οι μουσι-

κοί του συλλόγου παρουσία-
σαν τραγούδια και χορούς από 
την Λήμνο, την Ίμβρο, τη Σα-
μοθράκη, την Ικαρία, την Χίο, 
την Σάμο και την Ερυθραία, 
ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε 
η χορωδία του συλλόγου.

Βιβλιοπαρουσίαση

Εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά 
στον δήμο Θέρμης

Αφιέρωμα 
στον κινηματογράφοΤο βιβλίο «Βικτωρία. Μαρτυρίες και αναμνήσεις από 

την πόλη..... σαν μυθιστόρημα» της συγγραφέως Βίκης 
Δράκου, παρουσιάστηκε την Κυριακή 14 Απριλίου, στο 
πνευματικό κέντρο του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Νέου Ρυσίου. Το βιβλίο περιγράφει αναμνήσεις από τα παι-
δικά χρόνια της συγγραφέως στην Κωνσταντινούπολη και 
αφηγήσεις της γιαγιάς της, από την Αρετσού (Ρύσιον) της 
Βιθυνίας.

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς θα διοργανωθούν στο 

δήμο Θέρμης την Τετάρτη 1η Μαΐου. Ειδικότερα εκδηλώσεις θα διορ-

γανωθούν στην Καρδία, τον Τρίλοφο, το Πλαγιάρι και στο άλσος του Αγίου 

Τρύφωνα στη Θέρμη.

Η Δημοτική κοινότητα Καρδίας και το Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας «Ο Ευμέ-

νης» διοργανώνουν εκδηλώσεις την Πρωτομαγιά και ώρα 10.00 στο πάρκο 

πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Καρδίας. Χορευτικά σύνολα και 

όλοι μαζί όπως τον παλιό καλό καιρό θα γιορτάσουν την ημέρα των λου-

λουδιών με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.

Η Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου και ο πολιτιστικός σύλλογος Τριλόφου 

διοργανώνουν την Πρωτομαγιά και ώρα 11.00 στο δασάκι του Αγίου Πα-

ντελεήμονα μια ξεχωριστή γιορτή λουλουδιών με παραδοσιακή ορχήστρα 

πολύ  χορό και τραγούδι. 

Η Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαριου  διοργανώνει την Πρωτομαγιά και ώρα 

10.00  γιορτή στην Τούμπα Πλαγιαρίου, με τη συνοδεία παραδοσιακή ορ-

χήστρας και τις «Κόκκινες Μύτες» σε ομαδικά  παιχνίδια για τα παιδιά. 

Τέλος στη Θέρμη στο άλσος του Αγίου Τρύφωνα εκδήλωση για την Πρωτο-

μαγιά θα διοργανώσει ο συλλογές Γηγενών Μακεδόνιων Θέρμης «Ο Μέγας 

Αλέξανδρος».

Αφιερωμένη στην ιστορία του ελληνικού κινημα-
τογράφου ήταν η εκδήλωση που πραγματοποι-

ήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολιτιστικού 
συλλόγου Αγίας Παρασκευής. Στην εκδήλωση, εκτός 
από τον ομώνυμο σύλλογο συμμετείχαν οι χορωδίες 
της Σουρωτής και της «Εστίας» Νεάπολης.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΌΣ 
ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΏΝ 

Συμμετοχή σε 
παιδικό φεστιβάλ

Στο 27ο φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων, 
που διοργανώνει το Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού 

Δασκάλων και Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης, στο 1ο-5ο Δη-
μοτικό Σχολείο Συκεών, συμμετείχε το προπαιδικό τμήμα 
του Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου Βασιλικών. Μ ε 
ην καθοδήγηση ης δασκάλα τους Ευδοκία Μιχούλη πραγ-
ματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση.
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Νέα διοίκηση στην 
Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Θρακικών Σωματείων

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Τριήμερη εξόρμηση 
στη Λέσβο

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΏΝ ΜΑΚΕΔΌΝΩΝ ΘΈΡΜΗΣ

Στο «Βαφοπούλειο»    
η χορωδία

Παιδικό Τμήμα

Την Κυριακή 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξή του νέου Δ.Σ. της 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων για 

την επόμενη τριετή θητεία. Ανάμεσά στους εκλεγμέ-

νους και η γραμματέας του συλλόγου Μανδριτσιω-

τών Θρακιωτών Θέρμης, Ιωάννα Πακαλη. Ταυτόχρο-

να στην θέση της γραμματέας της Εξελικτικής Επιτρο-

πής εκλέχθηκε η πρόεδρος του συλλόγου Μαρία 

Καμπουρίδου.

Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών 

Σωματείων αποτελείται από τους σύμφωνα με τους 

σταυρούς προτίμησης: Γιαννιού Ιωάννα, Πάκαλη Ιω-

άννα, Χρυσόπουλος Αριστείδης, Πυλούδης Γεώργι-

ος,  Καρατσομπάνη Κωνσταντίνα, Ματζαρούδης Βα-

σίλειος, Πολυμένης Απόστολος, Μακρίδου Δήμητρα, 

Χατζόπουλος Ελευθέριος, Παπαντίνας Αχιλλέας και 

Ραγιάς Νικόλαος.

Αποδεχόμενός την πρόσκληση του συλλόγου «Εμμέ-
λεια» ο Χορευτικός Όμιλος Θέρμης πραγματοποίησε 

τριήμερη εξόρμηση στη Λέσβο.

Το διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Ο.Θ. εξέφρασε τις ευχαρι-

στίες του προς τους συντελεστές της εκδήλωσης .. ξεκινώ-

ντας με τον εμπνευστή και διοργανωτή της εκδήλωσης τον 

χοροδιδάσκαλο Αργύρη Χατζημαλλή που μας έδωσε την 

ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση και να παρου-

σιάσουμε χορούς από την Περιστερά και την Πυλαία. 

Ευχαριστεί θερμά τον χοροδιδάσκαλο Βασίλη Γιορανίδη 

για τα υπέροχα κείμενα και την εξαιρετική ερμηνεία του 

στο ρόλο της Χατζάννας που μας ταξίδεψε σε άλλες εποχές 

και μας συγκίνησε, να ευχαριστήσουμε τους μουσικούς τον 

Γιάννη Λίτσιο, τον Αστέριο Τράκα, τον Αργύρη Κόκκορη, 

τον Γιάννη Δανίτσα, τον Σπύρο Τζιάτζιο, την υπέροχη Μα-

ρία Σειτανίδη και τους χορευτές από το σύλλογο «Ανατολής 

Ίχνη» για την άψογη συνεργασία.

Τέλος ευχαριστεί τους χορευτές και τον χοροδιδάσκαλό του 

συλλόγου Θωμά Ράδη για την πολύ καλή εμφάνιση της 

χορευτικής μας ομάδας.

Η χορωδία του συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης 
στάθηκε με αξιοπρέπεια στο φεστιβάλ παραδοσιακών 

χορωδιών του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου απο-

σπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού, αλλά και ιδι-

αίτερα θετικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους.

Το Δ.Σ. του συλλόγου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον 

δάσκαλο και μαέστρο Γιάννη Κουσουλακη καθώς και τον 

Δημήτρη Παληογιαννη που συνόδευε με το λαούτο του.

Στο 27ο φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων, 
που διοργανώνει το Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού 

Δασκάλων και Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης, στο 1ο-5ο Δη-
μοτικο Σχολείο Συκεών, συμμετείχε το Παιδικό Τμήμα του 
Συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων.
Τα παιδιά φορώντας φορεσιές από την περιοχή της Θέρμης, 
χόρεψαν χορούς της Ασσήρου: Συρτό Μακεδονίας, Λενιό, 
Θοδώρα με γύρισμα σε τρεχάτο, Καρσιλαμά και Χασαπιά. 
Η παρουσία τους ήταν άψογη και εισέπραξαν το ζεστό χει-
ροκρότημα όλων όσων βρίσκονταν στην αίθουσα.

Η 6η Απριλίου του 1914 ήταν η ημέρα που οι Νεότουρ-
κοι επέλεξαν για να εκδιώξουν τους Έλληνες πολλών 

χωριών από τις Επαρχίες της Ανατολικής και Βόρειας Θρά-
κης.
Ήταν Κυριακή του Πάσχα, αυτού που στη μνήμη των Θρα-
κιωτών έμεινε ως «το Μαύρο Πάσχα». Η 6η Απριλίου ση-
ματοδότησε την απαρχή των συστηματικών διώξεων σε βά-
ρος του Θρακικού Ελληνισμού από τους Τούρκους.
Για το λόγο αυτό, με πρωτοβουλία του συλλόγου Μανδρι-
τσιωτών Θρακιωτών Θέρμης, το Σάββατο 6 Απριλίου στον 
ιερό ναό Αγίου Νικολάου Θέρμης τελέστηκε επιμνημόσυνη 
δέηση ως απόδοση ελάχιστου φόρου τιμής για την Ημέρα 
Μνήμης της γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού.

Στις 6 Απριλίου 1914 οι Τούρκοι άρχισαν τη συστηματι-

κή εξόντωση των Ελλήνων και την εκδίωξή τους από την 

περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Σύμφωνα με το greek-

genocide.net, «ο πληθυσμός των Ελλήνων της Ανατολικής 

Θράκης υπερέβαινε στις αρχές του 20ού αιώνα τον αριθμό 

των 250.000. Κατά τη Γενοκτονία, πολλοί Έλληνες της Ανα-

τολικής Θράκης εξορίστηκαν στην Ελλάδα, ενώ 100.000 

μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και μόλις 

οι μισοί επέστρεψαν». Η τελευταία πράξη του δράματος 

γράφτηκε στις 11 Οκτωβρίου 1922 όταν οι Έλληνες της 

Ανατολικής Θράκης έλαβαν τελεσίγραφο να εγκαταλείψουν 

τις πατρογονικές εστίες τους σε διάστημα 15 ημερών...

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Επιμνημόσυνη δέηση για την         
Ημέρα Μνήμης των Θρακιωτών

Tο νέο Δ.Σ. της Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων.  Στιγμιότυπο από την παράσταση στη Μυτιλήνη.

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΠολιτισμόςΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 5
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«Ξανα-Γεννιέμαι μέσα από τις στάχτες μου»
Με σύνθημα «Ξανα-Γεννιέμαι μέσα από 

τις στάχτες μου», πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 7 Απριλίου δενδροφύτευση 
στη μνήμη των 100 χρόνων της Γενοκτονίας 
των Ποντίων στο φράγμα της Θέρμης. Την 
εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Παμποντια-
κή Ομοσπονδία Ελλάδας, ο δήμος Θέρμης 
και το σωματείο «Παναγία Σουμελά» δή-
μου Θέρμης, την οποία αγκάλιασε αρκετός 
κόσμος και φυτεύτηκαν πάνω από 100 
δενδρύλλια.

Μέσω αυτής της συμβολικής κίνησης, 
οι παρόντες απέτισαν φόρο τιμής στα 
353.000 χιλιάδες αθώα θύματα της τουρ-
κικής θηριωδίας, καθώς τη χρονιά που δι-
ανύουμε συμπληρώνονται 100 χρόνια από 
την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 
Δεν επιθυμούμε να ξεχάσουμε τις «ρίζες» 
μας και συνεχίζουμε τον αγώνα για την εξα-
σφάλιση ενός φωτεινού μέλλοντος για την 
ανθρωπότητα και τις νεότερες γενιές, ήταν 
το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.

Στην δράση αυτή, το παρόν 

έδωσαν ο δήμαρχος Θέρμης, 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 

ο Γενικός Γραμματέας της 

ΠΟΕ, Παύλος Γαλεγαλίδης 

,η Πρόεδρος του Σωματείου 

«Παναγία Σουμελά» δήμου 

Θέρμης, Σόνια Μιχαηλίδου 

και πολλά μέλη

Το έργο «Εργαζόμενα κορίτσια» του 
Φρανκ Μακ Γκίνες, σε σκηνοθεσία 

Βαγγέλη Οικονόμου, παρουσίασε στο 
«Άλσος- Φώφης Πατίκα» στα Βασιλικά η 
θεατρική ομάδα Βασιλικών.
Πέντε γυναίκες, ηλικίας από 16 έως 60 
χρονών, εργάζονται σε ένα εργοστάσιο 
υποκαμίσων, στην απομακρυσμένη περι-
οχή του Ντόνεγκαλ, της Δημοκρατίας της 
Ιρλανδίας, το οποίο βρίσκεται στα πρό-
θυρα της χρεοκοπίας. Το γεγονός αυτό 
γίνεται η αφορμή να έρθουν αντιμέτωπες 
με τους εαυτούς τους, τους φόβους τους, 
τις επιθυμίες τους και τις αντιφάσεις τους, 
μέσα από «ρόλους», με συγκεκριμένα 
καθήκοντα και περιορισμένες προσδοκί-
ες για τη ζωή, που τους έχουν κοινωνικά 
επιβληθεί. Με αφετηρία ένα σημαντι-
κό και πάντα επίκαιρο θέμα, όπως αυτό 
της εργασίας, ο συγγραφέας διεισδύει 
με μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία στη 
γυναικεία ψυχολογία και δημιουργεί επί 
σκηνής πέντε διαφορετικούς, εξαιρετικά 
ενδιαφέροντες, χαρακτήρες. Η παράστα-
ση με όπλο το χιούμορ και τη συγκίνηση, 
στοχεύει την καρδιά και το μυαλό των 
θεατών.

Η μετάφραση, σκηνοθεσία -εμψύχωση 

ομάδας και η μουσική επιμέλεια είναι του 

Βαγγέλη Οικονόμου, η επιμέλεια σκηνι-

κών και κοστουμιών της Αλέκας Μποχώ-

ρη και οι φωτισμοί του Στράτου Κουτράκη.

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Βάσω Κα-

ραβασίλη, Φανή Στυλιανού, Μαρίνα Κε-

ντρωτή, Ρένα Θωμαΐδου, Πωλίνα Μπιζέ-

ρα, Ιωάννα Δουβίτσα –Χρυσάνθη Κιδρο-

λή, Ευθυμία Παπαδοπούλου, Ευαγγελία 

Κερπινιώτη, Μαρία Κούσα, Κωνσταντίνος 

Ιωάννογλου και Νίκος Γλιας. Στις πρόβες 

συμμετείχαν και οι: Γιάννης Κανατάς και 

Βαγγελιώ Τσαπρούνη.

Η Θεατρική Ομάδα ιδρύθηκε πριν από 

τριανταδύο (32) χρόνια, τον Απρίλη του 

1987, από τον εμψυχωτή θεάτρου -σκηνο-

θέτη Βαγγέλη Οικονόμου, μετά από πρω-

τοβουλία της «Πολιτιστικής Λέσχης Βασι-

λικών’ σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή 

Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) 

Θεσσαλονίκης. Έχει δουλέψει, μέχρι και 

τη φετινή χρονιά, τριάντα έξι (36) θεατρικά 

κείμενα, δεκατριών (13) Ελλήνων και δε-

καέξι (16) ξένων θεατρικών συγγραφέων, 

σε είκοσι εννέα (29) παραγωγές.

Τα «Εργαζόμενα κορίτσια» 
από την θεατρική ομάδα Βασιλικών

Στιγμιότυπο από τη δεντροφύτευση.

Στιγμιότυπο από την παράσταση.

Στο δημοτικό θέατρο Θέρμης γιόρτασε 
το 1ο Σύστημα προσκόπων Θέρμης τα 

50 χρόνια κοινωνικής προσφοράς του, πα-
ρουσία του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου, του πρώτου Αρχηγού Συ-
στήματος Δημήτριου Μιχαηλίδη, του τότε 
Τοπικού Εφόρου Προσκόπων Αναλήψεως 
Πέτρου Πανίδη και πολλών παλαιών προ-
σκόπων, οικογενειών των σημερινών 75 
μελών του 1ου Συστήματος Προσκόπων 
Θέρμης.
«Η προσφορά σας είναι τεράστια για την 
κοινωνία μας και, κυρίως, τις νέες γενιές», 
σημείωσε χαρακτηριστικά κατά το χαιρετι-
σμό του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος. «Με τη δράση σας συμ-
μετέχετε ενεργά σε σημαντικές δραστη-
ριότητες της κοινωνίας μας γεγονός που 
συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας, ενώ η αφοσίωσή σας 
στο κοινωνικό έργο που επιτελείτε και οι 

αξίες και οι αρετές που πρεσβεύετε συμ-
βάλουν στο να γίνεται καλύτερος ο κόσμος 
μας μέσα από την αγάπη, τη φιλία και τη 
συναδέλφωση τις οποίες πίστα υπηρετείτε. 
Ο δήμος Θέρμης θα συνεχίσει να στέκεται 
δίπλα σας , αρωγός και ουσιαστικός συ-
μπαραστάτης στις προσπάθειές σας» πρό-
σθεσε.
Εκεί, στο Πολιτιστικό Κέντρο θέρμης, στις 
31/3/2019, αμέσως μετά τα «γενέθλια των 
50 χρόνων» σχηματίσθηκε Ομάδα Πρωτο-
βουλίας για να γιορτασθούν τα 100 χρόνια 
παρουσίας και προσφοράς του προσκοπι-
σμού στην Θέρμη το 2026 … 
Ταυτόχρονα η κα Νικολέττα Αντωνιάδου, 
Αρχηγός Αγέλης Λυκόπουλων, παρουσία-
σε το αυτοκόλητο διαστάσεων Α5 (21x15) 
για ανάρτηση από όλους όσους έδωσαν 
την προσκοπική τους υπόσχεση ότι θα 
προσπαθούν να εφαρμόζουν τον νόμο των 
προσκόπων.

1969-2019: 50 χρόνια 
Προσκοπισμού στη Θέρμη

 Από αριστερά οι πρώτοι πρόσκοποι Θέρμης Σ. Κυριακίδης, Θ.  Τσιλιγκόπουλος, 
ο Γ. Ιωσηφίδης, ο Λ. Ηλιόπουλος και ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος.

Το βιβλίο του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη «Μάρτυρες 
... 100 χρόνια μετά»  παρουσιάστηκε σε τρείς εκδηλώσεις 

στο δήμο μας. Ειδικότερα η πρώτη παρουσίαση έγινε  στο 
Πνευματικό Κέντρο Κάτω Σχολαρίου, ακολούθησε η παρου-
σίαση στην Καρδία και στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης Θέρμης. Μάλιστα στο Κάτω Σχολάρι και στην Καρδία η 
εκδήλωση συνοδεύτηκε και από την προβολή του ντοκυμα-
ντέρ του Νίκου Ασλανίδη «Η μπάντα»
Το βιβλίο «Μάρτυρες...100 χρόνια μετά», το οποίο προλο-
γίζει ο ομότιμος καθηγητής Κώστας Φωτιάδης, παρουσιάζει 
συνεντεύξεις με επιζήσαντες της Ποντιακής γενοκτονίας. Πρό-
κειται για συνεντεύξεις που πήρε στα 40 χρόνια της δημοσι-
ογραφικής του πορείας από πρόσφυγες της πρώτης γενιάς. 
Άλλες δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά, άλλες 
ακούστηκαν σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και άλλες προβλή-
θηκαν στην τηλεόραση. Κοινός παρονομαστής είναι ο Πόντος 
και τα τραγικά γεγονότα της γενοκτονίας.
Το ντοκιμαντέρ «Η μπάντα ...» βασίζεται στο βιβλίο που έγρα-
ψε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, από την Κερασούντα. Ήταν μου-
σικός, μέλος της φιλαρμονικής ορχήστρας της Κερασούντας 
που «επιστρατεύτηκε» βίαια από τον σφαγέα των Ποντίων 
Τοπάλ Οσμάν. Η ορχήστρα αυτή αποτελείτο από 13 Έλληνες 
και τρεις Τούρκους. Ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις 
περιοδείες του Τοπάλ Οσμάν και να παίζουν τουρκικά εμβατή-
ρια την ώρα που οι τσέτες έσφαζαν, βίαζαν και λήστευαν τους 
Έλληνες... Στο τέλος ο αιμοσταγής Τούρκος έδωσε εντολή και 
σφαγιάστηκε όλη η ορχήστρα. Ο μόνος που επέζησε ως εκ 
θαύματος ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος... Κατάφερε να έρθει 

στην Ελλάδα αλλά δεν ξανάπαιξε μουσική...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Η έναρξη των παρουσιάσεων έγινε από το Πνευματικό Κέντρο 
Κάτω. Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, η πρόεδρος 
της ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά Παπαδάκη, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Κάτω Σχολαρίου Νικόλαος Ζησης κ.α..
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η δεύτερη εκδήλωση της πα-
ρουσίασης του βιβλίου και του ντοκυμαντέρ του Νίκου Ασλα-
νίδη στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Γεννήσεως της 
Θεοτόκου Καρδίας, στον τόπο που ζει κι εργάζεται σχεδόν 30 
χρόνια ο διακεκριμένος δημοσιογράφος.
Οι εκδηλώσεις προβολής ολοκληρωθήκαν με την παρου-
σίαση στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης την 
Πέμπτη 11 Απριλίου. Για το βιβλίο μίλησαν ο συνταξιούχος 
εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθηγητής 
της διδασκαλίας της Ποντιακής γλώσσας Ιωάννης Αδαμίδης 
και ο εκπαιδευτικός υποδιευθυντής του 1ου Δ.Σ Θέρμης και 
καθηγητής της διδασκαλίας της Ποντιακής γλώσσας Αριστεί-
δης Ιορδανίδης. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο  Νίκος Ασλανίδης σπούδασε δημοσιογραφία και άρχισε να 
εργάζεται από το 1978 στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη». Στη 
συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Βήμα» και «Νέα» ενώ 
διετέλεσε και αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος».

Παράλληλα εργάστηκε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Μα-
κεδονίας, ΕΡΤ 2, 102FM και στο δημοτικό ραδιοσταθμό Καλα-
μαριάς. Στην τηλεόραση εργάστηκε στον ΣΚΑΙ  και στην ΕΤ3 
όπου παρουσίασε τις εκπομπές «Ρεπορτάζ», «Εκ των προτέ-
ρων η εκ των υστέρων» και «Αληθινά Σενάρια». Για τις εκπο-
μπές αυτές βραβεύτηκε κατ' επανάληψη από πολλούς φορείς 
όπως το δημοσιογραφικό οργανισμό του ιδρύματος Μπότση, 
το μορφωτικό ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-
Θράκης κ.α. 
Με το ντοκιμαντέρ «Παράδοξη πατρίδα» που ασχολείται με τα 
μαρτυρικά χωριά, απέσπασε το βραβείο κοινού στο 17ο διε-
θνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Με το ντοκιμαντέρ 
«Η μπάντα...»  που ασχολείται με τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου, απέσπασε δυο βραβεία στο 21ο διεθνές φεστι-
βάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. 
Έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 50 χώρες για τη δημιουρ-
γία ντοκιμαντέρ. Μεταξύ άλλων έχει κάνει  ντοκιμαντέρ σε 
εμπόλεμες περιοχές, στις φτωχότερες χώρες της Αφρικής ενώ 
ανέδειξε ´Έλληνες που διαπρέπουν σε διάφορους τομείς σε 
όλο τον πλανήτη.
Είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Δεοντολογίας της ´Ένωσης 
Συντακτών Μακεδονίας- Θράκης, συνεργάτης της εφημερίδας 
«Μακεδονία» και διαχειριστής της ιστοσελίδας alithinasenaria.
gr Διετέλεσε στα διοικητικά συμβούλια πολλών συλλόγων 
πολιτιστικών, σωματείων, γονέων και κηδεμόνων ενώ αυτή 
την περίοδο προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες σε περισσότερα 
από δέκα ιδρύματα και συλλόγους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ, ΣΤΟ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
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Το βιβλίο «Μάρτυρες... 100 χρόνια μετά» και το 
ντοκιμαντέρ «Η μπάντα...» του Νίκου Ασλανίδη

Αφιερωμένη στο γνωστό έλληνα μουσικοσυνθέτη Γιώρ-
γο Χατζηνάσιο ήταν η εκδήλωση που πραγματοποίησε 

στο δημοτικό θέατρο Θέρμης ο Καλλίτεχνος Μορφωτικός 
Σύλλογος Νέας Ραιδεστού «Βισάνθη».
Τη χορωδία διεύθυνε η μαέστρος Έλλη Χατζηκυριακίδου, 
σοπράνο, με προσωπικές διακρίσεις σε ατομικά ρεσιτάλ 
και με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε παραγωγές όπερας, 
ενώ τη συνόδευαν στην κιθάρα ο Βασίλης Χατζόπουλος, 
στο μπουζούκι ο Μάνος Απιλιώτης και στη φυσαρμόνικα ο 
Κώστας Βασιλειάδης.
Η μικτή τετράφωνη χορωδία Βισάνθη ιδρύθηκε τον Ιανου-
άριο του 2007 από ερασιτέχνες χορωδούς και αποτελεί τον 
πυρήνα του Καλλίτεχνου Μορφωτικού Συλλόγου με την 

ίδια ονομασία, και έδρα τη Νέα Ραιδεστό.
Κάθε χρόνο η χορωδία Βισάνθη διοργανώνει χορωδιακό 
φεστιβάλ, κάνει μουσικά αφιερώματα σε κορυφαίους Έλ-
ληνες συνθέτες, ενώ το ρεπερτόριο της περιλαμβάνει έργα 
Ελλήνων και ξένων συνθετών από την κλασική εποχή μέ-
χρι σήμερα.
Με την καλλιτεχνική δράση της η χορωδία «Βισάνθη» έχει 
σκοπό την πολιτιστική καλλιέργεια και την διάδοση του πο-
λυφωνικού τραγουδιού ως μέσο επικοινωνίας δημιουργίας 
και έκφρασης, ενώ θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή της σε 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε νοσοκομεία και 
ιδρύματα και σε κάθε δραστηριότητα κοινωνικής αλληλεγ-
γύης της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας της. 

Αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζηνάσιο απο τη Βισάνθη

 Από την παρουσίαση στο Κ. Σχολάρι. Από την παρουσίαση στην Καρδία.
Από αριστερά οι κ.κ. Ν. Ασλανίδης, Α. Ιορδανίδης 
και Ι. Αδαμίδης.
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 6, 

13 και 27 Μάρτιου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
6ης ΜΑΡΤΙΟΥ  

- Στην έναρξη της συνεδρίασης ο Δ.Σ. Κωνσταντίνος Μπίκος 

της παράταξης Δημοκρατική Ενότητα υπέβαλλε γραπτώς 

στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την δήλωση 

ανεξαρτητοποίησής του από τη δημοτική παράταξη. 

- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του 

δήμου (13η αναμόρφωση). Με την απόφαση μειοψήφησε ο 

Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος.

- Όρισε ομόφωνα ως εκπροσώπο στην έκτακτη γενική 

συνέλευση της εταιρείας «Σουρωτή» τη  Δ.Σ. κ. Γεωργαλή 

Λυσίτσα με αναπληρ. τον Δ.Σ. κ. Πράτανο.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του 

έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του δήμου Θέρμης (Α.Μ. 

2/2016 & Α.Ε. 5/2016). 

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

(ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης για την 

εξοικονόμηση ενέργειας συγκροτήματος κτιρίων στο Λιβάδι 

δήμου Θέρμης».

- Ενέκρινε ομόφωνα την τακτοποίηση των αυθαίρετων 

κατασκευών -εγκαταστάσεων που βρίσκονται στους χώρους 

λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ του πρώην ΧΤΑ Ταγαράδων και 

ένταξης αυτών στις ρυθμίσεις του Ν.4495/2017

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανάθεσης της εργασίας με 

τίτλο: Υπηρεσίας θρυμματισμού προϊόντων κλάδευσης. Με 

την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  Καρκατζούνης, και 

Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παραλαβής υπηρεσιών.

- Ενέκρινε ομόφωνα τον  καθορισμό αμοιβών πληρεξουσίου 

δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων του δήμου και την 

εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή προστίμου από αυθαίρετη 

κατασκευή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
13ης ΜΑΡΤΙΟΥ
   

- Αποδέχτηκε ομόφωνα την απόφαση ένταξης της πράξης 

«Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης 

(εσωτερικό δίκτυο)» στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Φιλόδημος I» 

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συμμετοχή του δήμου Θέρμης 

στο πρόγραμμα «Promotion of European values through 

sport initiatives at the municipal level» στο πλαίσιο του έργου 

«Sports4All». Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  

Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου.

- Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολής αιτήματος ένταξης στο 

πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» της πράξης με τίτλο «Κατασκευή 

παιδικού σταθμού Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού» – Πρόσκληση V 

«Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων». 

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το αίτημα παράτασης υποβολής 

παραδοτέων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ACTions 

for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship 

at Local level - ACT SOCIAL». Με την απόφαση μειοψήφησαν 

οι Δ.Σ. κ.κ.  Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση τμήματος του 

αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ. 328 του αγροκτήματος Ν. Ρυσίου, 

με στοιχεία Α,Β,Γ,...,Π,Ρ,Α, όπως αυτό απεικονίζεται στο 

τοπογραφικό διάγραμμα Νοεμβρίου 2018 της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρμης, εμβαδού 18.602,23 

τ.μ..

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό της δημόσιας κλήρωσης για 

την παραχώρηση των δύο (2) θέσεων περιπτέρων σε ΑμΕΑ, 

πολύτεκνους, πολεμιστές Κύπρου (παρ.4, άρθρο 76 του 

Ν.4257/2014), καθώς και τον ορισμό τριμελούς επιτροπής 

διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για τη διάθεση τους ανά 

δικαιούχο και τον ορισμό τόπου και χρόνου διεξαγωγής της.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανάκληση έγκρισης 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και την 

έγκριση νέου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Με την 

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

και Τριανταφυλλίδου,  οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή οφειλέτη από χρηματικούς 

καταλόγους.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
27ης ΜΑΡΤΙΟΥ
   

- Αναμόρφωσε ομόφωνα την προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 (16η αναμόρφωση) 

- Ενέκρινε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού 

πολιτιστικού ομίλου Θέρμης «ο Θερμαϊκός».

- Ενέκρινε ομόφωνα την αναπροσαρμογή μισθώματος της 

επιχείρησης Γραικός ΞΥΛΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ που αφορά τμήμα 

του υπ’αριθμ. 328 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέου 

Ρυσίου, έκτασης 2.171,50τ.μ., για τη μισθωτική περίοδο από 

03.02.2019 έως 02.02.2020.

- Γνωμοδότησέ ομόφωνα για τον καθορισμό οριογραμμών 

τμήματος ρέματος στο αγρόκτημα Ανω Σχολαρίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό και 

Δημοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήματος Κάτω και Άνω 

Σχολαρίου».

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης 

του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών 

εγκαταστάσεων » (Α.Μ. 21/2015, Α.Ε. 5/2015).

- Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή των παραδοτέων «Μελέτη 

Τροποποιήσεων του Ρυμοτομικού Σχεδίου στους οικισμούς 

Θέρμης και Τριαδίου της ΔΕ Θέρμης».

- Ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα παράτασης υποβολής 

παραδοτέου D.2.1.4 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl 

entrepreneurship at Local level - ACT SOCIAL»

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή για την παραλαβή του 

έργου: Κατασκευή νέου προπονητηρίου στο 454Β αγροτεμάχιο 

Ταγαράδων. Παράλληλα όρισε ως εκπρόσωπο του τον Δ.Σ. κ. 

Τσολάκης με αναπληρωτή του τον Δ.Σ. κ. Σαραφιανό.

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή παραλαβής  της 

υπηρεσίας «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων του δήμου Θέρμης».

- Τροποποίησε ομόφωνα την της αριθ. 405/2018 Απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Θέρμης.

- Ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση για τη τη βάση υπολογισμού 

του ΕΝΦΙΑ των Δημοτών- Κοινοτήτων Αγ. Αντωνίου, Αγ. 

Παρασκευή, Λιβαδίου, Μονοπηγάδου,  Περιστεράς και 

Σουρωτής. 

- Καθόρισε ομόφωνα το ύψους του καταβαλλόμενου 

παραβόλου για τη ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

των ζωήλατων οχημάτων στο δήμο Θέρμης.

- Ενέκρινε ομόφωνα την οριστική διαγραφή του δημοτικού 

οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2106.

- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών

- Ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

- Ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα δημότη.

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2019 (14η αναμόρφωση).

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2019 (15η αναμόρφωση).

και Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.

- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2019 (11η αναμόρφωση). Με την απόφαση 

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

και Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
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Παρουσίαση 150 υποψήφιων 
Δημοτικών και Τοπικών  Συμβούλων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Σε μία ειδική εκδήλωση με την προσέλευση των συνδη-
μοτών μας να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, ο Δήμαρ-

χος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και επικεφαλής της 
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ανακοίνωσε τους πρώτους 
150 υποψήφιους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους της 
παράταξης τη Δευτέρα 15 Απριλίου.
Η μαζικότητα της πρώτης συγκέντρωσης αποτέλεσε την κα-
λύτερη μαρτυρία για την επερχόμενη νίκη. Αποτέλεσε την 
αδιαμφισβήτητη απόδειξη της ενότητας και της μεγάλης συ-
μπόρευσης.
Ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος κατά την 
ομιλία του αναφέρθηκε αρχικά στη διαδικασία κατάρτισης 
του συνδυασμού που ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα 
τονίζοντας χαρακτηριστικά: «είχα την ευκαιρία να συναντή-
σω και να μιλήσω με όλες και όλους σας σε ατομικό επί-
πεδο. Είχα την ευκαιρία να εκθέσω στην καθεμία και τον 
καθένα από σας τις ιδέες μου. Μου δόθηκε η δυνατότητα 
να σας ακούσω και να σας παρουσιάσω τα ζητήματα του 
Δήμου και βέβαια να σας προσκαλέσω να συμπαραταχθεί-
τε σε αυτή τη καινούρια πορεία. Από αυτές τις συναντήσεις 
πάντα έφευγα γεμάτος ενθουσιασμό για την ενεργητικότητα 
και την προθυμία σας αλλά και για τις δημιουργικές σκέψεις 
που ανταλλάσσαμε. Τώρα που σας αντικρίζω όλους μαζί 
νιώθω πραγματικά ότι ο συνδυασμός μας δεν είναι μόνο 
ένας ποιοτικός συνδυασμός.
Είναι ένας συνδυασμός ανανέωσης, δημιουργίας και προ-
οπτικής.
Είναι ένας συνδυασμός νίκης.
Ένας συνδυασμός που γνωρίζει τι θέλει, τι μπορεί και τι πρέ-
πει να κάνει ώστε ο Δήμος Θέρμης να συνεχίσει την προο-
δευτική και αναπτυξιακή του πορεία.
Η Δημοκρατική Ενότητα είναι για άλλη μια φορά ενωμένη, 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ, με ανθρώπους δεσμευμένους στις αξίες 
και τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με ήθος και συ-
νέπεια στις πολιτικές μας απόψεις. Με σταθερή άποψη για 
τις στρατηγικές προτεραιότητες ανάπτυξης του Δήμου μας».
Αναφερόμενος στους στόχους της τρέχουσας Αυτοδιοικητι-
κής περιόδου σημείωσε:
«Σε αυτή την αίθουσα πριν από μια πενταετία είχαμε θέσει 
στόχους για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο, θεωρώ-
ντας ότι είχαμε τελειώσει με τα μνημόνια και τις άμεσες και 
έμμεσες συνέπειες της κρίσης. Τότε υπήρχε η ελπίδα ότι εί-
χαμε αρχίσει μια πορεία αργής αλλά σταθερής ανάπτυξης 
στο πλαίσιο της οποίας η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορού-
σε να υλοποιήσει μια σειρά από σχεδιασμούς.
Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε τελείως διαφορε-
τική. Η κυβερνητική αλλαγή συνοδεύτηκε από μια περίοδο 
πολιτικών ακροβασιών και στρατηγικών ερασιτεχνισμών. 
Μια περίοδο αυταπατών, ασάφειας, αποπροσανατολισμού 
και αναστάτωσης που τελικά είχε σαν αποτέλεσμα να επιμη-
κυνθούν οι πολιτικές της λιτότητας και ως Δήμος να έρθου-
με αντιμέτωποι με μια σειρά από νέες προκλήσεις.
Προκλήσεις που μας οδήγησαν όχι στη ματαίωση αλλά 
στην αναθεώρηση προτεραιοτήτων, ώστε η έμφαση να δο-
θεί και πάλι στην προσπάθεια να απαλύνουμε τις συνέπειες 
που ήταν το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης υποβάθμισης 

της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Για αυτό όπως θα 
δούμε παρακάτω εστιάσαμε στις κοινωνικές μας υπηρεσίες 
αλλά και στην εκτέλεση και προετοιμασία έργων υποδομής.
Η μεγαλύτερη πρόκληση ωστόσο ήταν και είναι, να μπορέ-
σουμε να αποτρέψουμε τη δημιουργία διχαστικών καταστά-
σεων στην κοινωνία του Δήμου μας.
Να αποφύγουμε το «ή εμείς ή οι άλλοι», το «εμείς και 
εσείς».
Να δημιουργήσουμε ένα κλίμα κοινής προσπάθειας.
Η παράταξή μας έχει ως βάση τις προτεραιότητες των το-
πικών κοινωνιών και όχι ματαιόδοξες ατομικές επιδιώξεις.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν διαχωρίζει πολίτες 
ούτε κομματικά ούτε τοπικά
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει πολιτικές αξίες. Δεν 
έχει δογματισμούς
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι μια παράταξη συλ-
λογική. Τα μέλη μας και τα στελέχη μας δεν αποζη-
τούν την προσωπική ανάδειξη αλλά την κοινωνική 
ευημερία.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι μια ανοικτή παρά-
ταξη που σέβεται την εμπειρία και κάνει πράξη την 
ανανέωση.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν είναι παρελκόμενο 
εξάρτημα καμιάς κομματικής μηχανής.
Η παράταξή μας έχει ως βάση τις προτεραιότητες των τοπι-
κών κοινωνιών και όχι ματαιόδοξες ατομικές επιδιώξεις».
Από την τοποθέτηση του Δημάρχου δεν απουσίασαν και 
οι απολογιστικές αναφορές στο έργο της Δημοτικής Αρχής 
και συγκεκριμένα σε έργα που ολοκληρώθηκαν, σε έργα 
που συνεχίζονται αλλά και έργα που άμεσα θα τα δούμε να 
κατασκευάζονται αφού έχουν ολοκληρωθεί όλο αυτό το δι-
άστημα οι απαραίτητες προεργασίες, οι μελέτες, οι προσαρ-
μογές στις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσία και οι εντάξεις 
στα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν: η κατασκευή Προπονητηρί-
ου Ταγαράδων, η κατασκευή του 2ου Γυμνασίου Θέρμης, 
η αναβάθμιση κτιρίων στο Λιβάδι, οι ασφαλτοστρώσεις 
αγροτικών οδών, η αποκατάσταση κατολίσθησης Κάτω 
Σχολαρίου, η ολοκλήρωση της αποχέτευσης Τριλόφου 
και Καρδίας, η αποχέτευση Σουρωτής, η αποχέτευση Αγίας 
Παρασκευής, η ασφαλτόστρωση οδού Βασιλικά –Μονοπή-
γαδου, η επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων, οι 
συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, η πιστοποίηση παιδικών χα-
ρών, η ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών, οι συντηρήσεις 

-μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων, η αποκατά-
σταση βλαβών στο οδικό δίκτυο Κάτω και Άνω Σχολαρίου, 
η ανάπλαση κεντρικού Πάρκου Πλαγιαρίου, η διαμόρφω-
ση παιδικής χαράς και πλατείας στην Καρδία, η κατασκευή 
πάρκου ευαισθητοποίησης στη Καρδίας, η αντικατάσταση 
αγωγού ύδρευσης (περιοχή Τακάν), η αποχέτευση Λακκιάς, 
η μελέτη -κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων 
Θέρμης και η ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρ-
μης. Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων αυτών των έργων 
ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά σε μια δύ-
σκολη εποχή.
«Διαχειριστήκαμε τα οικονομικά του δήμου με συνέπεια: 
Η οικονομική μας διαχείριση συνέχισε να διαπνέεται από 
το ίδιο πνεύμα και μπορέσαμε αφενός να δημιουργήσουμε 
ειδικά κοινωνικά τιμολόγια για όλες τις κοινωνικές ομάδες 
που επηρεάστηκαν από την κρίση ενώ ταυτόχρονα συγκρα-
τήσαμε τα δημοτικά τέλη και τους φόρους στο χαμηλότερο 
δυνατό επίπεδο, αφετέρου μπορέσαμε να παρουσιάσουμε 
ταμειακά αποθέματα που διασφαλίζουν ότι στην επόμενη 
δημοτική περίοδο θα είμαστε και πάλι οικονομικά αυτάρ-
κεις και δε θα διακυβευθεί η κοινωνική μας πολιτική.
Η νέα αυτοδιοικητική περίοδος είναι μπροστά μας. Και οι 
προκλήσεις είναι πολλές. Σε αυτή την περίοδο ο δήμος θα 
κληθεί να ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος των όσων έχου-
με ξεκινήσει. Όλοι οι πολίτες, όλων των οικισμών θα δούνε 
μια άνευ προηγουμένου δραστηριότητα που θα αλλάξει ρι-
ζικά την ποιότητα της ζωής τους.
Η επόμενη δημοτική περίοδος δεν προσφέρεται για πειρα-
ματισμούς και ακροβασίες προσωπικών φιλοδοξιών και 
ιδιοτέλειας. Έχουμε μια διαμορφωμένη πρόταση για τα επό-
μενα χρόνια. Αλλά η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι μια 
παράταξη συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης. Θέλουμε και 
εσείς τα μέλη της παράταξής μας, ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΑ, να την 
εμπλουτίσετε με τις σκέψεις σας.
Στις εκλογές της 26ης Μάιου έχουμε την ευκαιρία όλοι μαζί, 
ενωμένοι και αποφασισμένοι να δώσουμε μια σειρά από 
πολιτικές απαντήσεις. Απέναντι σε προσωπικές επιδιώξεις, 
με ενότητα και προσφορά.
Απέναντι στο διχασμό, το διαχωρισμό και τον τοπικισμό θα 
παρουσιάσουμε τη δική μας πρόταση αλληλεγγύης, κοι-
νωνικής συνοχής, δημιουργίας και προοπτικής», σημείωσε 
μεταξύ άλλων ολοκληρώνοντας ο Δήμαρχος Θέρμης Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος.



Φέτος ψηφίζω!
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Ακούω ότι το Μάιο θα γίνουν εκλογές. Θα ψηφίσουμε 
και για δήμαρχο… Την τελευταία φορά δεν πήγα… 

Δεν ψήφισα, δεν ήθελα! Σκέφτηκα να διαμαρτυρηθώ για 
το «πολιτικό σύστημα». «Δε με λογαριάζετε…», σκέφτη-
κα! «Δε με ρωτήσατε ποτέ για τίποτε. Δεν έρχομαι να ψη-
φίσω!» Όμως … τους βόλεψε! Κανείς δεν πήρε το «μή-
νυμα»!
Αυτή τη φορά θα ψηφίσω! Θα ψηφίσω γιατί μόνο έτσι 
υπάρχει περίπτωση να μετρήσει και η δική μου θέληση. 
Μόνο έτσι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κάποιος στο 
συμβούλιο να λέει όσα θέλω εγώ να πω. Και θέλω να 

ακουστώ. 
Για να γίνει η καθημερινότητα πιο ανθρώπινη. Γιατί διεκδι-
κώ έναν τόπο με υψηλό βιοτικό επίπεδο και ταυτόχρονα 
ανθρώπινη ποιότητα ζωής! Με λιγότερα αυτοκίνητα στις 
πλατείες. Με πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομους! Για να 
υπάρξουν πραγματικές παιδικές χαρές για τα παιδιά και χώ-
ροι άθλησης για όλους τους μεγάλους. Για να γίνει καλύτε-
ρη η συγκοινωνία από οικισμό σε οικισμό…. Γιατί απαιτώ 
να σεβόμαστε τους ανάπηρους, τους γέρους, τις μανάδες 
με τα καρότσια, τους ποδηλάτες! Γιατί θέλω να κινούμαι 
στο δρόμο και να νιώθω ασφαλής για μένα και για τους 

ανθρώπους μου! Γιατί θέλω να μένω σε ένα τόπο τεχνο-

λογικά αναπτυγμένο και περιβαλλοντικά “καθαρό”. Για … 

Φέτος θα ψηφίσω για όλα όσα υπόσχονται τόσα χρόνια 

προεκλογικά και ύστερα τα ξεχνάνε! 

Θα ψηφίσω γιατί την αδιαφορία μου την κάνουν δικό τους 

συμφέρον!

Θα ψηφίσω γιατί ως τώρα το σύμπαν δε συνωμότησε, 

όπως περίμενα, για να πετύχω το προσωπικό μου όνειρο!

Θα ψηφίσω για να με σεβαστούν κι εμένα!   

Ανακοινώθηκε από τον αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και συντοπί-

τη μας κ. Σωκράτη Φάμελλο, το μήνα που 
πέρασε, η ένταξη του Κάτω Σχολαρίου στο 
Εθνικό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων! Με 
βάση τη νέα εγκεκριμένη και σύγχρονη 
μεθοδολογία, θα μελετηθούν και θα κα-
τασκευαστούν τα αναγκαία έργα τα οποία 
θα συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών 
μας. Θα ξεκινήσουν, ελπίζουμε σύντομα, οι 
διαδικασίες για την κατασκευή του αποχε-
τευτικού και του βιολογικού για την επεξερ-
γασία λυμάτων. 
 Η είδηση αυτή αποτελεί συνέχεια καλών 
ειδήσεων για την περιοχή μας, όπως η πα-
ράλληλη ένταξη των οικισμών Σουρωτής 
και Αγίας Παρασκευής το προηγούμενο 
διάστημα. Μια ένταξη που απελευθέρω-
σε ένα σημαντικό ποσό (από τα κέρδη της 
πώλησης των μετοχών του ομώνυμου ερ-
γοστασίου),  που θα διατίθετο για την κατα-

σκευή του αποχετευτικού της Σουρωτής σε 

δράσεις με αμφίβολο πια περιεχόμενο και 

με τρόπους, που μάλλον προσβάλλουν τη 

συμμετοχική δημοκρατία μας. 

Επανερχόμενοι στην τελευταία ένταξη, λοι-

πόν, εύκολα γίνεται αντιληπτή η σπουδαιό-

τητα και η αναγκαιότητά της. Είναι απόλυ-

τα αναγκαίο να τελειώσουν οι διαδικασίες 

γρήγορα και να αποδοθεί το έργο στην το-

πική κοινωνία. 

Λειτουργικό όμως! Γιατί και στην κοινωνία 

των Βασιλικών έχει αποδοθεί αλλά δεν έχει 

λειτουργήσει! Αιτία; Το κατασκευάσαμε το 

δίκτυο αλλά δεν έχουμε πού να τα στεί-

λουμε! Περιμένουμε σχεδόν τρία χρόνια να 

συνδεθεί το δίκτυο με τον βιολογικό αλλά 

πού....

Ας ελπίσουμε ότι η πολιτική ηγεσία της 

Τεχνικής Υπηρεσίας θα ξεμπλοκάρει έτσι 

ώστε να γίνονται τα έργα σωστά και να 

αποδίδονται στην κοινωνία γρήγορα και 

ολοκληρωμένα!

Ανησυχίες και σκοπιμότητες.
(Το θέμα επανέφερε η εφημερίδα 

Θέρμης Δρώμενα, τ. 183-σελ.2.)

Σε ολόκληρο τον λεγόμενο πολιτισμένο 
κόσμο η υποχρεωτική προσχολική εκ-
παίδευση αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη 
αξία αποδεκτή από όλους. Στη χώρα μας 
η καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής 
προσχολικής εκπαίδευσης έγινε δεκτή 
από τις συλλογικότητες των εκπαιδευτι-
κών λειτουργών με ικανοποίηση και χωρίς 
επιφυλάξεις. 
Εξαίρεση από την θετική υποδοχή αυτού 
του μέτρου αποτέλεσαν μερικοί δήμαρχοι 
σε όλη τη χώρα μεταξύ των οποίων και 
ο δήμαρχος Θέρμης. Παράλληλα τα αντι-
πολιτευόμενα κόμματα κινήθηκαν μεταξύ 
ουδετερότητας και απόρριψης.  Το σκεπτι-

κό των διαφωνούντων, όταν δεν καθορί-
ζεται από απροκάλυπτα αντιπολιτευτικές 
κομματικές επιταγές συμπορεύεται με έναν 
διάχυτο κοινωνικό συντηρητισμό! Δυσκο-
λεύεται, πάντως, να κρύψει τις μικροκομ-
ματικές και ψηφοθηρικές σκοπιμότητες.
Ειδικά ενόψει δημοτικών εκλογών οι 
αντιρρήσεις των δημάρχων, με σκοπό την 
αλίευση ψήφων, ακόμη και όταν προβάλ-
λουν υπαρκτές αλλά όχι απαγορευτικές 
ελλείψεις υποδομών, αποκαλύπτουν μια 
προσπάθεια εκμετάλλευσης των ανησυ-
χιών που προκαλούν στους δημότες οι 
όποιες καινοτομίες και αλλαγές.
Καλούμε τη διοίκηση του δήμου να δώσει 
τα σχετικά πρακτικά της αρμόδιας επιτρο-
πής στη δημοσιότητα για να ενημερωθούν 
οι κάτοικοι του δήμου μας!

Στην περιοχή Τσαΐρια, μεταξύ Περαίας 
και αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, εδώ 

και τουλάχιστον 15 χρόνια, οι κάτοικοι της 
Μίκρας παρατηρούμε φωτιές, τελευταία 
πολύ συχνότερα! Φωτιές ορατές ακόμη 
και από τη Θεσσαλονίκη! Πρόκειται για 
καύση υλικών περιβλημάτων με στόχο να 
γυμνωθεί το μέταλλο, συνηθέστερα η δι-
αδικασία αφορά καύση καλωδίων (φήμες 
λένε συχνά κλεμμένων) για την εμπορική 
εκμετάλλευση/πώληση του χαλκού! 
Επί χρόνια οι κάτοικοι της ευρύτερης περι-
οχής αναγκάζονται να αναπνέουν αυτούς 
τους καρκινογόνους καπνούς. Καπνούς 
που, εκτός των αναπνευστικών προβλη-
μάτων, προκαλούν μακροχρόνια σοβαρή 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος που κα-
ταλήγει μέσα από το πόσιμο νερό και τα 
προϊόντα του εδάφους που εμπλουτίζουν 

την διατροφική αλυσίδα, στο σώμα μας…
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει επανειλημμένα 
καταγγελίες κατοίκων, έχουν διακινηθεί 
έγγραφα μεταξύ αρμοδίων υπηρεσιών 
(δήμοι Θερμαϊκού, Θέρμης, περιφέρεια, 
αστυνομία, πυροσβεστική, ..) όπου όλες 
οι υπηρεσίες δηλώνουν έμπρακτα αναρ-
μόδιες ή αδιάφορες.
Για να καταφέρουν οι ενεργοί πολίτες να 
συντονιστούν με σκοπό να ευαισθητοποι-
ήσουν κι άλλους, ώστε να επιτύχουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα δημιούργησαν, 
στο Fb την ομάδα: ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗ-
ΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ.
Γιατί ο Δήμος Θέρμης δείχνει τόση αδια-
φορία  για την επίλυση ενός προβλήματος 
που επιβαρύνει την υγεία των δημοτών-
κατοίκων της Μίκρας;

Η δίχρονη υποχρεωτική 
προσχολική εκπαίδευση

Η αποχέτευση στο Κάτω Σχολάρι

Σοβαρό περιβαλλοντικό 
πρόβλημα στη Μίκρα
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Δέκα λόγοι για να ψηφίσεις 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Αγαπητέ συνδημότη, αγαπητή συνδημότισσα.

Απευθυνόμαστε σε σένα που ζεις και δουλεύεις σε 

αυτόν τον τόπο, που βιώνεις τα ίδια προβλήματα με εμάς, 

που μετράς πως βγαίνει ο μήνας, που ταλαιπωρείσαι και 

επιβαρύνεσαι από την έλλειψη υποδομών, από την αντα-

ποδοτικότητα των υπηρεσιών, από τα υψηλά τέλη, τροφεία 

και δίδακτρα, που ανησυχείς, αγωνιάς, ψάχνεις λύση, που 

θέλεις ένα δήμο καλύτερο, πιο φιλικό, πιο προσιτό για 

τους πολλούς. 

Σου λέμε ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ να ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ανάμεσα στις άλλες παρατάξεις σε αυτές τις εκλογές, γιατί 

όλες κινούνται στην ίδια γραμμή, αλλά ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ. 

ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑΤΙ: 

1. Είναι η δύναμη που με συνέπεια και μαχητικότητα όλα 

αυτά τα χρόνια μπήκε μπροστά και πάλεψε για τα σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετώπισες στο χωριό, τη γειτονιά, το 

σχολείο, το δρόμο, τις υποδομές, τις παιδικές χαρές, την 

εργασία σου, μέσα και έξω από το συμβούλιο.

2. Είναι η παράταξη που έχοντας ως εγγύηση τη στήρι-

ξη του ΚΚΕ και με τη συμμετοχή δεκάδων ανθρώπων με 

αγωνιστική διάθεση που συμπορεύονται μαζί μας ΒΑΖΕΙ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ χωρίς να απολογείται 

ή να υποτάσσεται στην κάθε φορά κυβέρνηση αφήνοντας 

την κάλυψη των αναγκών για το μέλλον. Για αυτό ΜΠΟ-

ΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. 

3. Είναι η παράταξη που πιστεύει και επιδιώκει τη μαζική 

λαϊκή συμμετοχή για τη διεκδίκηση γενναίας χρηματοδότη-

σης από το κράτος για να γίνουν πράξη οι υποδομές που 

λείπουν ΣΗΜΕΡΑ (9 σχολεία, 3 παιδικοί σταθμοί, 3 κέ-

ντρα πολιτισμού, 2 κλειστά γυμναστήρια, αντιπλημμυρικά 

έργα, 5 νέες παιδικές χαρές και συντήρηση και πιστοποίηση 

όλων κ.α.) και όχι αν και όποτε βγάλει κάποια χρηματοδό-

τηση το ΕΣΠΑ ή όποιο άλλο πρόγραμμα. Εννοείται ότι δε 

θα αφήσουμε αναξιοποίητο ούτε ένα ευρώ και από τέτοια 

προγράμματα, αφού και αυτά δικά μας χρήματα είναι. 

4. Θέλει να ασκήσει ουσιαστική κοινωνική πολιτική και όχι 

απλά διαχείριση της ακραίας φτώχειας. Θα καταργήσει τα 

τροφεία στους παιδικούς για όσους δεν δικαιούνται ΕΣΠΑ, 

θα μειώσει τα δίδακτρα στα τμήματα του πολιτιστικού για 

τις λαϊκές οικογένειες. Είναι η παράταξη που πριν ένα χρό-

νο έφερε για συζήτηση και λήψη απόφασης πρόταση 

για διαγραφή ή μείωση χρεών προς το δήμο και τους 

φορείς του για όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούν 

(με αντικειμενικά κριτήρια) να ανταποκριθούν, για 

στήριξη της αντίστοιχης πρωτοβουλίας των δημάρ-

χων της Λ.Σ. για  νομοθετική κατοχύρωση της σχετι-

κής δυνατότητας για απαγόρευση των κατασχέσεων 

για χρέη στο δήμο από τα λαϊκά νοικοκυριά, για μέ-

τρα ανακούφισης, μείωση των δημοτικών τελών και 

γενικώς των εισφορών προς το Δήμο. Η πρόταση μας 

συνολικά απορρίφθηκε!!

5. Θέλει να ενισχύσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τη μα-

ζική άθληση και αυτό προϋποθέτει σταθερή επιχορήγηση 

των συλλόγων που σήμερα έχει λείψει. 

6. Είναι δίπλα στους εργαζόμενους με συνέπεια και πέτυχε 

νίκες, όταν η διοίκηση Παπαδόπουλου τους άφηνε απλή-

ρωτους για μήνες (εργαζόμενοι στους παιδικούς, σχολικές 

καθαρίστριες). Παλεύει για προσλήψεις μόνιμου προσω-

πικού στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες του δήμου, αλλά 

και για να παύσει η ομηρία των συμβασιούχων και των 

ωρομίσθιων στο πολιτιστικό, που είδαν και μείωση στο 

ωρομίσθιο 

7. Γιατί είναι η παράταξη που επιμένουμε σε αντίθεση με 

τους υπόλοιπους σταθερά στην αντίθεσή μας  στην κα-

τασκευή μονάδων ΜΕΑ που θα υπονομεύσουν την 

ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, θα προωθή-

σουν την καύση όπως στον Αγ. Αντώνιο με σοβαρές  

επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία και θα εκτινάξουν 

στα ύψη τα δημοτικά τέλη καθαριότητας.

8. Τα τεσσεράμισι χρόνια ήταν Η ΜΟΝΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ στην αντιλαϊκή πολιτική της διοίκησης 

Παπαδόπουλου, που την ανάγκαζε να λύνει προβλήματα, 

να παίρνει θέση, να απολογείται. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ 

απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια πως είναι βασιλικότερη του 

βασιλέως στην προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής στο 

δήμο και για αυτό το λόγο πρέπει να αποδυναμωθεί , όπως 

και η παράταξη του Δημάρχου, που έχει τη στήριξη ΠΑΣΟΚ 

και τμήματος της ΝΔ. Όσο για τους άλλους δύο υποψη-

φίους της Ν.Δ. ο κος Μπίκος 9 χρόνια δε διαφώνησε σε 

τίποτε με την παράταξη του Δημάρχου στην οποία ανήκε 

μέχρι πριν ένα μήνα, ενώ ο κος Φάσας κινείται στην ίδια 

λογική με τη διοίκηση Παπαδόπουλου, αυτή της διαχείρι-

σης της μιζέριας.

9. Είναι Η ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ που δεν αποδέχεται το μονό-

δρομο της μιζέριας, της υποχρηματοδότησης και παλεύει 

για την ανατροπή της αντιλαϊκής  πολιτικής των Κυβερνή-

σεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που και ως διοίκηση 

θα είναι ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ βάζοντας ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑ-

ΓΚΕΣ.

10. Σήμερα δεν έχουμε ανάγκη απλά από αλλαγή δια-

χειριστή στο τιμόνι του δήμου, αλλά από αλλαγή πο-

λιτικής κατεύθυνσης. Και αυτό μόνο μια πλειοψηφία 

της Λαϊκής Συσπείρωσης μπορεί να το πετύχει. 

Έχουμε πείρα, γνώσεις, στελέχη, μα πάνω από όλα έχουμε 

ισχυρή απόφαση να συγκρουστούμε με θεούς και δαίμο-

νες για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαϊκού κόσμου 

και στο δήμο μας. Και στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν 

αγωνιστές που αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την 

θετική έκβαση ενός τέτοιου αγώνα.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι ο «Καλλικράτης», 

η μνημονιακή πολιτική διαρκείας, οι συνένοχοι διαχειριστές 

της διοίκησης Παπαδόπουλου  που εκφράζεται  με την συνεργα-

σία ΠΑΣΟΚ- ΝΔ, το μοντέλο του δήμου -επιχειρηματία, το τοπικό 

κράτος σε βάρος της πλειοψηφίας, (αύξηση δημοτικών τελών στα 

μνήματα) την υποβάθμιση της περιοχής (έλλειψη έργων), και του 

περιβάλλοντος (λατομεία Ταγαράδων, Μ.Ε.Α. Αγίου Αντωνίου).

Τι πιστεύουμε εμείς: η πολιτική της κυβέρνησης και του τοπικού 

κράτους μπορεί να ανατραπεί. Αυτό το απέδειξε περίτρανα ο ΜΑ-

ΖΙΚΟΣ αγώνας, εργαζομένων, νεολαίας, αγροτών, επαγγελματιών, 

συνταξιούχων, για την μη εγκατάσταση των εργοστασίων βιομά-

ζας στα Βασιλικά καθώς και ο αγώνας του πολιτιστικού συλλόγου 

Λιβαδιωτών για να μην λειτουργήσουν τα λατομεία. Οι έντονες 

διαμαρτυρίες των κατοίκων της επέκτασης Θέρμης για υποδομές 

(ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός, πεζοδρόμια, παιδική χαρά και 

άμεσα να παρθούν μέτρα για την προστασία των κατοίκων στη 

θανατηφόρο οδό Α. Κουγιάμη.

Παλεύουμε:

– Για ένα δήμο που να ανήκει στο λαό του, υπηρετεί τις ανάγκες 

των πολιτών και διασφαλίζει τα δικαιώματά τους. Αδήριτη ανάγκη 

η ρήξη με τον «Κλεισθένη Ι», με την πολιτική των κυβερνήσεων 

στα ζητήματα οργάνωσης του «τοπικού κράτους».

– Για συνεργασία με όλο το αντικαπιταλιστικό και ριζοσπαστικό 

κίνημα. Ρήξη- έξοδο από την Ε.Ε η οποία μετατρέπει τους δήμους 

σε μακρύ αντιδραστικό χέρι της.

– Για γενναία επιχορήγηση των δήμων από τον κρατικό προϋπο-

λογισμό με εθνικοποιημένες -κρατικοποιημένες τράπεζες και επι-

χειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Το μεγάλο λάθος του δημάρχου 

Παπαδόπουλου ο οποίος το χρηματικό υπόλοιπο των 14.000.000 

ευρώ στο τέλος του 2018 δεν το μετέτρεψε τα προηγούμενα χρό-

νια, σε έργα υποδομής τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος, με απο-

τέλεσμα αυτά με απόφαση της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα 

Ιανουάριο, να κατευθύνονται στην τράπεζα Ελλάδος για τυχόν 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για εξόφληση των δόσεων 

του χρέους! Ουσιαστικά, πρέπει να σταματήσει η εξυπηρέτηση των 

«δανειστών» μέσω της μονομερούς διαγραφής  του χρέους. Να 

επιστραφούν οι παράνομες περικοπές  μισθών και συντάξεων, Οι 

ΚΑΠ στους δήμους.

– Για αυξημένη κλιμακωτή φορολογία στις μεγαλοαστικές επιχει-

ρηματικές δραστηριότητες π.χ. ΚΑΖΙΝΟ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΞΕΝΟΔΟ-

ΧΕΙΑ, με αντίστοιχη μείωση των δημοτικών φόρων για τους εργα-

ζόμενους. Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, οι άνεργοι και οι 

χαμηλοσυνταξιούχοι δεν πρέπει να πληρώνουν κανένα δημοτικό 

φόρο.

– Για ΔΩΡΕΑΝ ποιοτικές δημοτικές υπηρεσίες. Καμία  ιδιωτικοποί-

ηση - Αποκέντρωση των υπηρεσιών.

– Να προχωρήσει άμεσα το πολεοδομικό στη δημοτική ενότητα 

Βασιλικών.

– Για δημόσια δωρεάν ποιοτική περίθαλψη και παιδεία για όλους. 

Να απαιτήσουμε τώρα την ενίσχυση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡ-

ΜΗΣ με έμψυχο δυναμικό. Γιατρούς για όλες τις ειδικότητες, νοση-

λευτές, πλήρη ιατροφαρμακευτικό υλικό και οργάνωση πολυια-

τρείων στα χωριά. Διεκδικούμε νέα δημόσια σχολεία, νηπιαγωγεία 

και παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά χωρίς προϋποθέσεις 

για μια αποκλειστικά δημόσια δωρεάν πρόνοια και εκπαίδευση. 

Άμεση εξόφληση των εργαζομένων. Η διοίκηση Παπαδόπουλου 

κάτω από τη δική μας παρέμβαση και απαίτηση δημιουργεί ένα 

και μόνο σχολείο στο Τριάδι το οποίο ενώ θα έπρεπε να είναι έτοι-

μο το περασμένο Σεπτέμβρη, ας ελπίσουμε ότι θα είναι έτοιμο τον 

ερχόμενο Σεπτέμβρη 2019!!

Το ΜΕΤΩΠΟ Ρ.Α. παλεύει μαζί με τους κατοίκους για την προστα-

σία του περιβάλλοντος. Με τους κατοίκους Βασιλικών- Λακκιάς 

για να μην εγκατασταθούν τα εργοστάσια βιομάζας στη περιοχή 

τους. Με τους κατοίκους του Λιβαδιού να μην λειτουργήσουν τα 

λατομεία. Δίνει τη μάχη στο Δ.Σ. και συμπαραστέκεται στον αγώνα 

του τοπικού συμβουλίου Ταγαράδων για να μην ανανεωθούν οι 

συμβάσεις λειτουργίας των λατομείων. Καταγγέλλει και απαιτεί να 

μην εγκατασταθεί στον Άγιο Αντώνιο η μονάδα επεξεργασίας απο-

βλήτων 128.000 t/έτος και 20.000 t/έτος βιοαποβλήτων και ιλύες 

από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Ενάντια στη ρύπανση 

του αέρα στο Τρίλοφο.

- Αντιπυρικά -Αντιπλημμυρικά έργα. Καθαρισμός όλων των ρε-

μάτων. Μόνιμη πυροσβεστική υπηρεσία στο δήμο. Γέφυρα και 

περιβαλλοντική μελέτη στον Ανθεμούντα στα Βασιλικά. Να γίνει 

η εγκατάσταση του βιολογικού  για να λειτουργήσει η ΑΠΟΧΕ-

ΤΕΥΣΗ Βασιλικών. Να ξεκινήσει άμεσα  το έργο της αποχέτευσης 

Σουρωτής και της Αγίας Παρασκευής, (έπρεπε να είχε ξεκινήσει το 

περασμένο Σεπτέμβριο.). Να γίνουν οι αποχετεύσεις στη Λακκιά,  

Περιστερά,  Λιβάδι,  Άγιο Αντώνιο, Μονοπηγαδο, Σχολαρι. Να δι-

ορθωθεί το λάθος στην αποχέτευση Καρδίας -Τριλόφου, και να 

αρχίσει  άμεσα το έργο της αποχέτευσης στην επέκταση της Θέρ-

μης. Αντικατάσταση όλων των αγωγών αμιάντου στην ύδρευση. 

Ποιοτική επαρκή ύδρευση παντού, Άγιο Αντώνιο, Μονοπήγαδο, 

επέκταση Θέρμης.

- Για δημόσιες ποιοτικές δωρεάν συγκοινωνίες. Να αντικαταστα-

θούν τα σαράβαλα με καινούργια. Τακτικά δρομολόγια,  να πε-

ριοριστεί η χρήση του Ι.Χ. Να επανέλθουν τα κομμένα  δρομολό-

για από τον ΟΑΣΘ  στη Θέρμη, να αυξηθούν τα δρομολόγια στα 

ορεινά χωριά Περιστερά, Λιβάδι,  Άγιο Αντώνιο και Μονοπήγαδο. 

Δωρεάν μεταφορά των μαθητών στα σχολεία με λεωφορεία του 

ΟΑΣΘ. Να συνδεθεί  ο Τρίλοφος  με το Πλαγιάρι. Τελευταίο δρο-

μολόγιο για όλα τα χωριά στις 12.00 το βράδυ. Σκέπαστρα σε όλες 

τις στάσεις. ΚΑΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΘ!.

- Κατασκευή  πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων. 

Να ενισχυθεί ο ηλεκτροφωτισμός. Ασφαλτοστρώσεις παντού, και 

στους επαρχιακούς δρόμους. Να συνεχισθεί η διαπλάτυνση της 

εθνικής οδού από την Λακκιά  έως Γαλάτιστα. Επίσης να γίνει δια-

πλάτυνση της εθνικής οδού  Νέου Ρυσίου -Σουρωτής- Μονοπήγα-

δου – Κρήνης. Άμεσα μέτρα για την προστασία των κατοίκων στη 

θανατηφόρο οδό Α. Κουγιάμη στην επέκταση Θέρμης.

– Για υπεράσπιση και διεύρυνση των δημόσιων χώρων: να πιστο-

ποιηθούν οι παιδικές χαρές, να δημιουργηθούν  νέες, Αγία Πα-

ρασκευή, Σουρωτή, επέκταση Θέρμης, Ν. Ραιδεστος, Τριλοφος, 

Πλαγιαρι κ.α. Ο Δήμος Θέρμης να φτιάξει το δικό του κολυμβη-

τήριο στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών καθώς σε 

ολόκληρο το Δήμο υπάρχει παντελής απουσία δημόσιου κολυμ-

βητηρίου!

– Για  δημόσιο κεντρικό πλάνο ανακύκλωσης, μείωσης των σύμ-

μεικτων απορριμμάτων με πλήρη διαλογή στην πηγή. Ενημέρω-

ση των κατοίκων. Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στη 

κοινωνία. Αποκεντρωμένες μονάδες μικρής κλίμακας και όχι τα 

φαραωνικά πανάκριβα εργοστάσια καύσης, όπως η μονάδα επε-

ξεργασίας αποβλήτων στον Άγιο Αντώνιο. Να καταργηθεί ο νέος 

κανονισμός λειτουργίας καθαριότητας του δήμου, γιατί φορτώνει 

νέα βάρη στους κατοίκους αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη. ΈΞΩ ΟΙ 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

– Για πολιτισμό που δεν θα αφορά τους λίγους και εκλεκτούς.  Ο 

πολιτισμός και ο αθλητισμός  πρέπει να αναγνωριστούν ως αυτό 

που πραγματικά είναι: υπόθεση του συνόλου του λαού και όχι 

ως μια εμπορευματοποιημένη διαδικασία. Γήπεδα ποδοσφαίρου 

(Περιστερά) ενδυνάμωση ερασιτεχνικού αθλητισμού, ανάδειξη 

των τοπικών αθλητών, στήριξη τοπικών καλλιτεχνών, ενίσχυση το-

πικών ομάδων θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής, δημιουργία 

στεκιών νεολαίας κ.α. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναβαθμιστεί η 

ποιότητα της ζωής μας και να μπει φραγμός σε μια σειρά φαινο-

μένων κοινωνικής παθογένειας (ναρκωτικά, βία, εγκληματικότητα 

κ.α.). Να ενισχυθεί ο τουρισμός στο δήμο. Ο ορεινός τουρισμός 

σε Περιστερά, Λιβάδι. Χαρτογράφηση της περιοχής. Να τελειώσει 

επιτέλους και να λειτουργήσει το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης, να γίνουν οι αποχετεύσεις.

- Να περάσουν στα χέρια του δήμου οι δημόσιοι χώροι που ανή-

κουν στο κράτος και τις τράπεζες και να γίνουν πάρκα πρασίνου, 

λαϊκού αθλητισμού, παιδικές χαρές, χώροι πολιτισμού, αναψυκτή-

ρια, Κ.Α.Π.Η. (Λακκιά). Ανάπλαση συντήρηση όλων των χώρων 

αναψυχής, των  πάρκων και των πλατειών.

- Για την παραγωγή ποιοτικών και φθηνών τροφίμων και ένα αξι-

οπρεπές εισόδημα των αγροτών. Με πρωτοβάθμιους παραγωγι-

κούς συνεταιρισμούς ενταγμένους σε έναν ενιαίο δημόσιο φορέα 

τροφίμων, σε σύγκρουση με τις αντιδραστικές αναθεωρήσεις της 

κοινής αγροτικής πολιτικής και της Ε.Ε. Η καλλιεργήσιμη δημοτική 

γη να δίνεται σε ομάδες ανέργων εργαζομένων και επιστημόνων, 

σε ακτήμονες και συνεταιρισμένους αγρότες στη μορφή της κοι-

νωνικοποιημένης επιχείρησης με έλεγχο και αποφάσεις από το 

σύνολο των εργαζομένων. Δωρεάν δημοτική γη στους φτωχούς 

κτηνοτρόφους, επιδότηση παροχής ρεύματος και ύδρευσης.

– Για άμεση δημοκρατία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων του 

δήμου στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό. Το 

ελεύθερο δικαίωμα ψήφου πρέπει να το απολαμβάνουν  ισότιμα 

όλοι οι κάτοικοι και οι εκλογές να διεξάγονται με απλή ανόθευτη 

αναλογική. Έστω και ένας να μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές.

– Για τη συμμετοχή και την αποφασιστική στήριξη των τοπικών 

κινημάτων π.χ. ενάντια στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. 

Το Μ.Ρ.Α. συγκέντρωσε εκατοντάδες  υπογραφές στο δήμο Θέρ-

μης ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και στις κατα-

σχέσεις λογαριασμών από εφορία και δήμο. Κανένα σπίτι χωρίς 

ρεύμα νερό, θέρμανση. Προσλήψεις, όχι στις απολύσεις, μόνιμη 

και σταθερή δουλειά για όλους, κατάργηση των συμβάσεων  ορι-

σμένου χρόνου. Ίσα δικαιώματα σε Έλληνες και ξένους εργαζό-

μενους, αξιοπρεπείς μισθοί, συντάξεις, ασφάλιση, ίσα δικαιώμα-

τα σε όλους ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας. ΝΑ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ! Η Ε.Ε. να ανοίξει τα σύνορα 

έτσι ώστε οι πρόσφυγες να πάνε εκεί που επιθυμούν. Όλα τα προ-

σφυγόπουλα να ενταχθούν ισότιμα στα σχολεία. Να κλείσουν τα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης.

ΤΕΛΟΣ το Μ.Ρ.Α. καλεί δημόσια: σωματεία, συλλόγους, συνεται-

ρισμούς, επιτροπές, αγωνιστές-ιες που θεωρούν αναγκαία τη συλ-

λογική δράση, να δώσουμε από κοινού τη μάχη για τη συντριβή 

της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ενάντια στον αντιλαϊκό 

συνασπισμό, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ του Παπαδόπουλου, στην ντόπια άρχου-

σα τάξη και όλους όσους επικαλούνται μια «ανάπτυξη» που έχει 

ρημάξει τις ζωές μας. Να δημιουργήσουμε ένα κίνημα ενάντια σε 

κάθε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για μια αξιοπρεπή 

κοινωνία της ισότητας, της δημιουργίας, της αλληλεγγύης, της ει-

ρήνης. 

Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ένα ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΛΑΪΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ  – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  ΤΟΥ ΜΕ-

ΤΩΠΟΥ.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ και ΑΝΑ-

ΤΡΟΠΗΣ!

Εκλογική διακήρυξη Μάης 2019
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

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

> ΒΛΑΒΕΣ

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

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

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

> ΥΓΕΙΑ

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

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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

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

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> ΦΟΡΕΙΣ

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

ΘΕΡΜΗ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

ΤΡΙΑΔΙ

Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

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

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

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

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

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

ΛΑΚΚΙΑ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

ΣΟΥΡΩΤΗ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Σουρωτής
2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

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

ΛΙΒΑΔΙ

Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο 
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

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

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΙΑ

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

Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844 
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης 
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδό-
νων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρμης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών 
Θέρμης
2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων 
6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής 
Παράδοσης (Θέρμη)
6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-Ρω-
σικού Πολιτισμού (Θέρμη)
6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος 
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6972092792
6976728485
Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίας Παρασκευής
2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
6948538937
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και 
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
2392091433 
Σύλλογος Ποντίων 
Κ. Σχολαρίου 
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
6938033817
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ



Από όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου Θέρμης διέρχεται 

πλέον από τις 15 Απριλίου η δημοτική συγκοινωνία η οποία 

έως τώρα εξυπηρετούσε ουσιαστικά μόνον τους οικισμούς της δη-

μοτικής ενότητας Θέρμης. Η σχετική σύμβαση για την επέκταση της 

δημοτικής συγκοινωνίας υπογράφηκε στις 8 Απριλίου, μεταξύ του 

δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου και του αναδόχου. 

Με αυτήν ο δήμος αυξάνει κατά σχεδόν 50% τον αριθμό των δρο-

μολογίων, καλύπτοντας όλες τις δημοτικές ενότητες, χωρίς αύξηση 

του λειτουργικού κόστους της υφιστάμενης, έως τις 14 Απριλίου, 

δημοτικής συγκοινωνίας. 

ΤΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Υπό τη νέα της μορφή η δημοτική συγκοινωνία περιλαμβάνει τρεις 

λεωφορειακές γραμμές:

1. Γραμμή 1-Α/1-Β: Κυκλική Θέρμης. Με εννέα δρομολόγια 

ημερησίως και της εξής διαδρομή:

(Θέρμη): πλατεία Παραμάνα, Αγίου Νικολάου, Κεσσίδη, Π. Τσαλ-

δάρη, Β. Ταβάκη, ΕΟ 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Ν. Ραιδε-

στός): Αγίου Αθανασίου, πλατεία, Αριστοτέλους, Κολοκοτρώνη, 

Πραξιτέλους, 12η οδός Ταγαράδων, (Ταγαράδες): Επαρχιακή 

οδός 30 (Ν. Ρυσίου-Σουρωτής-Βασιλικών), Βασ. Γεωργίου, Γράμ-

μου-Βίτσι, Αθ. Διάκου, Ρήγα Φεραίου, Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώ-

νη, Βασ. Γεωργίου, Ε.Ο. 30 (Ν. Ρυσίου-Σουρωτής-Βασιλικών), (Ν. 

Ρύσιο): Κωνσταντινουπόλεως, Μεταμορφώσεως, Ε.Ο. 30 (Ν. Ρυ-

σίου-Σουρωτής-Βασιλικών), Ε.Ο. 27 (Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώ-

νας), οδός Express Service, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), 

(Θέρμη): Β. Ταβάκη, πλατεία Παραμάνα και αντιστρόφως.

Επτά δρομολόγια ημερησίως αυτής της γραμμής θα εισέρχονται 

στον χώρο του Κέντρου Υγείας Θέρμης (ΚΥΘ).

Δύο δρομολόγια ημερησίως θα εκτελούν παράκαμψη στον οικι-

σμό Φιλοθέης.

Τέσσερα δρομολόγια ημερησίως θα εκτελούν παράκαμψη στον 

οικισμό Αγίας Παρασκευής.

2. Γραμμή 2-Α: Θέρμη-Βασιλικά-Σουρωτή-Περιστερά. Με 

δύο δρομολόγια ημερησίως τα οποία θα διατρέχουν την εξής δι-

αδρομή:

(Θέρμη): πλατεία Παραμάνα, Αγίου Νικολάου, Κεσσίδη, Π. 

Τσαλδάρη, Β. Ταβάκη, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Βα-

σιλικά): Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ανθεμούντος, πλατεία Χάνια, 

Ανθεμούντος, Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πο-

λυγύρου), Ε.Ο. 31 (προς Περιστερά), (Περιστερά): κεντρική οδός 

Περιστεράς μέχρι την έξοδο προς Λιβάδι, αναστροφή στο τέρμα 

των αστικών λεωφορείων, κεντρική οδός Περιστεράς, Ε.Ο. 31 

(προς Περιστερά), Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Βασιλι-

κά): Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ανθεμούντος, πλατεία Χάνια, Ανθε-

μούντος, Ευεργέτιδος Φ. Πατίκα, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύ-

ρου), (Θέρμη): Β. Ταβάκη, πλατεία Παραμάνα.

Το πρωινό δρομολόγιο θα εκτελεί παράκαμψη στον οικισμό της 

Λακκιάς κατά τη μετάβαση στα Βασιλικά και κατά την επιστροφή 

από Βασιλικά προς Θέρμη. Το ίδιο δρομολόγιο θα εισέρχεται στον 

χώρο του ΚΥΘ κατά την επιστροφή από Βασιλικά προς Θέρμη.

3. Γραμμή 3-Α/3-Β: Θέρμη-ΔΕ Μίκρας. Με δύο δρομολόγια 

ημερησίως τα οποία θα διατρέχουν την εξής διαδρομή:

(Θέρμη): πλατεία Παραμάνα, Αγίου Νικολάου, Κεσσίδη, Π. Τσαλ-

δάρη, Β. Ταβάκη, Ε.Ο. 16 (Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), οδός 

EXPRESS SERVICE, Ε.Ο. 27 (Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας), (Ν. 

Ρύσιο): Μεταμορφώσεως, Εθνικής Αντίστασης, οδός προς Καρδία 

(Χωριό της Ειρήνης), (Καρδία): Δημοκρατίας, πλατεία Μ. Αλεξάν-

δρου, Βυζαντίου, Πλαστήρα, Κ. Κρυστάλλη, Δημοκρατίας, Παπα-

φλέσσα, Καρατάσου, οδός Καρδίας-Κ. Σχολαρίου (παλιά επαρχι-

ακή οδός Ν. Μουδανιών), (Κ. Σχολάρι): Λεωφόρος ΟΧΙ, πλατεία 

(αναστροφή), Λεωφόρος ΟΧΙ, οδός Καρδίας-Κ. Σχολαρίου, (Καρ-

δία): Καρατάσου, πλατεία, Καρατάσου, οδός Καρδίας-Τριλόφου, 

(Τρίλοφος): 28ης Οκτωβρίου, Μ. Αλεξάνδρου, Περικλέους, 

(Πλαγιάρι): Μιαούλη, 28ης Οκτωβρίου, αγελαδόστρατα, Ε.Ο. 27 

(Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας), οδός EXPRESS SERVICE, Ε.Ο. 16 

(Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), (Θέρμη): Β. Ταβάκη, πλατεία Παρα-

μάνα, και αντιστρόφως.

Το πρωινό δρομολόγιο θα εισέρχεται στον χώρο του ΚΥΘ κατά τη 

μετάβαση προς Ν. Ρύσιο και κατά την επιστροφή του από Πλαγιάρι 

προς Θέρμη. Επίσης, το μεσημβρινό δρομολόγιο θα εισέρχεται 
στον χώρο του ΚΥΘ κατά τη μετάβαση προς Πλαγιάρι.

ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ο σχεδιασμός των νέων λεωφορειακών γραμμών έχει λά-
βει υπόψη τις προτάσεις της εγκεκριμένης μελέτης δημοτικής 

συγκοινωνίας την οποία ανέθεσε ο δήμος το 2012 και εγκρίθηκε 

και παραλήφθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το 

δημοτικό συμβούλιο αντίστοιχα, το 2014.

Επίσης, έγιναν συζητήσεις με τα Συμβούλια των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου, εξετάσθηκαν οι ανάγκες και οι 

διατυπωθείσες προφορικά απόψεις, σχεδιάστηκαν οι νέες λεωφο-

ρειακές γραμμές και εστάλησαν στα Συμβούλια προκειμένου να 

λάβουν σχετικές αποφάσεις, οι οποίες να περιλαμβάνουν:

α. Τις απόψεις του Συμβουλίου της Κοινότητας σχετικά με τις προ-

τεινόμενες λεωφορειακές γραμμές (διαδρομή, ωράρια).

β. Τεκμηριωμένες προτάσεις συμπλήρωσης ή τροποποίησης του 

σχεδίου προγράμματος.

γ. Ιεράρχηση των δρομολογίων που προτείνονται με το σχέδιο 

προγράμματος, για την περίπτωση κατά την οποία δεν θα είναι δυ-

νατή η διεξαγωγή του συνόλου των δρομολογίων.

Τα Συμβούλια γνωμοδότησαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρό-

γραμμα της δημοτικής συγκοινωνίας που θα υλοποιηθεί πρέπει να 

εγκριθεί από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονί-

κης, με τη συναίνεση του ΟΑΣΘ, καθώς δεν εγκρίνονται λεωφορει-

ακές γραμμές που ταυτίζονται με γραμμές του ΟΑΣΘ. Ο ΟΣΕΘ ΑΕ 

γνωμοδότησε θετικά για τις προτεινόμενες λεωφορειακές γραμμές.

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Η δημοτική συγκοινωνία λειτουργούσε με πολλά προβλήματα, 

τα οποία οφείλονταν κυρίως στην κακή μηχανική κατάσταση των 

λεωφορείων. Εκτελούσε επτά δρομολόγια ημερησίως (πλην Σαβ-

βάτου, Κυριακής και αργιών) και εξυπηρετούσε μόνον την περιο-

χή της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης και την Αγία Παρασκευή της 

Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών. Στο παρελθόν είχαν γίνει προσπά-

θειες για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων διαδρομών στις Δημοτικές 

Ενότητες Βασιλικών και Μίκρας (Περιστερά-Βασιλικά και Άγιος 

Αντώνιος-Βασιλικά, κάθε Παρασκευή, δύο δρομολόγια, για την 

εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών στη λαϊκή αγορά των Βασιλι-

κών και Κ. Σχολάρι-Καρδία-Τρίλοφος-Κέντρο Υγείας Θέρμης, δύο 

δρομολόγια, δύο φορές την εβδομάδα). Τα δρομολόγια αυτά δια-

κόπηκαν δύο μήνες μετά την έναρξή τους, επειδή δεν είχαν επαρ-

κή πληρότητα για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διερευνήθηκε η δυνατότητα 

επέκτασης της Δημοτικής Συγκοινωνίας και στις άλλες δύο Δημο-

τικές Ενότητες του Δήμου, αλλά και η δυνατότητα αύξησης του 

αριθμού των δρομολογίων της κεντρικής γραμμής της Δημοτικής 

Ενότητας Θέρμης, χωρίς αύξηση του λειτουργικού κόστους. Κα-

τόπιν όλων αυτών αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου σε ανά-

δοχο ο οποίος επιλέχθηκε έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό που 

έγινε τον Σεπτέμβριο 2018. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2ετής 

και το ετήσιο κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 139.100 ευρώ 
συν ΦΠΑ. Έτσι με τα ίδια πάνω κάτω χρήματα, πλέον θα 
γίνονται σχεδόν διπλάσια δρομολόγια ημερησίως (13 αντί 
7) και θα καλύπτονται και οι τρεις δημοτικές ενότητες του 
δήμου Θέρμης.
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Ξεκίνησε η νέα δημοτική συγκοινωνία
ΚΑΛΥΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 Από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου της 
δημοτικής συγκοινωνίας μεταξύ του δημάρχου Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου και του εκπροσώπου του αναδόχου Μιχάλη 
Πεζίκογλου.

ΝΕΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
Μετά από μακροχρόνιες σπου-
δές στη Γερμανία επέστρεψαν και 
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
μας δύο εξαιρετικοί επιστήμονες 
γυναικολόγοι με εξειδίκευση στις 
παθήσεις του μαστού και με πρω-
τοποριακές μεθόδους στην αντιμε-
τώπιση του καρκίνου του μαστού.

Πρόκειται για τους:

Παπαδόπουλο Σαράντο 
και Κόϊου Κατερίνα

Βρίσκονται στη διάθεση σας για 
οποιαδήποτε ερώτηση στα τηλέ-
φωνα 2310823918,

6981467595 και 6944240994. 

Περισσότερες πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα

www.mastology-sesenology.gr

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


