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• ΣΕΛ. 20

Μέσα στις προσεχείς εβδομάδες πρόκειται να γίνει 
η δημοπράτηση των έργων στην οδό Α. Κουγιάμη 

που στόχο έχουν την ενίσχυση της ασφάλειας των 
διερχομένων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες 
διαμόρφωσης δύο κυκλικών κόμβων στη συμβολή της 

οδού Α. Κουγιάμη με τις οδούς Αθανασίου Διάκου και 
Ανδρέα Παπανδρέου, του οικισμού της Θέρμης. Επίσης, 
θα κατασκευαστούν και πεζοδρόμια στον υφιστάμενο 
κυκλικό κόμβο της οδού Α. Κουγιάμη με την οδό Π. 
Τσαλδάρη.

Δημοπρατούνται οι δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι στην οδό Α. Κουγιάμη

Νέος εξοπλισμός 
για τις ομάδες 
πολιτικής προστασίας

Έξι είναι οι υποψήφιοι συνδυασμοί οι οποίοι 
θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές 

της 26ης Μαΐου στο δήμο Θέρμης. Πρόκειται 
για τη «Δημοκρατική Ενότητα» με υποψήφιο 
τον νυν δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο 
και εκατόν ογδόντα εφτά υποψηφίους. Την 
«Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης» με 
υποψήφια την Άννα Τσιφτελίδου και εκατόν 
πέντε υποψηφίους. Τη «Λαϊκή Συσπείρωση» 
με υποψήφιο τον Φάνη Καρκατζούνη και 
εκατόν είκοσι έναν υποψηφίους. Το «Μέτωπο 

Ρήξης και Ανατροπής» με υποψήφιο τον Δη-
μήτρη Βλαχομήτρο και τριάντα τρεις υποψη-
φίους. Τον συνδυασμό «Ο Δήμος μας αύριο» 
με υποψήφιο τον Χρήστο Φάσσα και με τριά-
ντα τέσσερις υποψηφίους και τον συνδυασμό 
«Βήμα στο Αύριο» με υποψήφιο τον Κωνστα-
ντίνο Μπίκο και πενήντα υποψηφίους. 
Στις εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν 38.442 
άτομα τα οποία θα ψηφίσουν σε 78 εκλογικά 
τμήματα. • ΣΕΛ. 3-19
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• ΣΕΛ.19

Νέοι πλαστικοί χλοοτάπητές
στα 5Χ5 του Τριλόφου
και Κάτω Σχολαρίου

• ΣΕΛ.25

Κυπελλούχος βόλεϊ 
γυναικών ΕΠΕΣΘ
ο Ατρόμητος Τριαδίου

• ΣΕΛ.24

Έξι οι υποψήφιοι
στο δήμο Θέρμης

Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος

Άννα
Τσιφτελίδου

Θεοφάνης 
Καρκατζούνης

Δημήτρης 
Βλαχομήτρος

Κωνσταντίνος 
Μπίκος

Χρήστος 
Φάσσας
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Έξι οι υποψήφιοι δήμαρχοι 
στο δήμο Θέρμης
Έξι είναι οι υποψήφιοι συνδυασμοί οι οποίοι 

θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές 
της 26ης Μαΐου στο δήμο Θέρμης. Πρόκειται 
για τη «Δημοκρατική Ενότητα» με υποψήφιο 
τον νυν δήμαρχο Θόδωρο Παπαδόπουλο. 
Την «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης» 
με υποψήφια την Άννα Τσιφτελίδου. Τη «Λα-
ϊκή Συσπείρωση» με υποψήφιο τον Φάνη 
Καρκατζούνη. Τον συνδυασμό «Ο Δήμος μας 
αύριο» με υποψήφιο τον Χρήστο Φάσσα. Το 
«Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» με υποψήφιο 
τον Δημήτρη Βλαχομήτρο και τον συνδυασμό 
«Βήμα στο Αύριο» με υποψήφιο τον Κωνστα-
ντίνο Μπίκο. 

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Η «Δημοκρατική Ενότητα» με υποψήφιο δή-
μαρχο τον Θ. Παπαδόπουλο κατέθεσε ένα 
πλήρες ψηφοδέλτιο με τον μέγιστο αριθμό 
υποψηφίων, συνολικά 187. Εξ αυτών οι 50 
είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι (9 στην 
εκλογική περιφέρεια Βασιλικών, 24 στη Θέρ-
μη και 17 στη Μίκρα). Άλλοι 137 είναι υποψή-
φιοι στις 13 κοινότητες του δήμου. 
Η «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης» με 
υποψήφια δήμαρχο την Αν. Τσιφτελίδου περι-
έλαβε στο ψηφοδέλτιό της συνολικά 105 υπο-
ψήφιους εκ των οποίων οι 40 είναι υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι (7 στην εκλογική περι-
φέρεια Βασιλικών, 19 στη Θέρμη και 14 στη 
Μίκρα) και οι υπόλοιποι 65 υποψήφιοι στις 8 
από τις συνολικά 13 κοινότητες. 
Ο συνδυασμός της «Λαϊκής Συσπείρωσης» με 
υποψήφιο δήμαρχο τον Φ. Καρκατζούνη έχει 
στο ψηφοδέλτιό του συνολικά 121 υποψήφι-
ους. Εξ αυτών οι 48 είναι υποψήφιοι δημοτι-
κοί σύμβουλοι (8 στην εκλογική περιφέρεια 
Βασιλικών, 23 στη Θέρμη και 17 στη Μίκρα) 
και άλλοι 73 υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι σε 
δέκα από τις συνολικά 13 κοινότητες. 
Ο συνδυασμός «Βήμα στο Αύριο» με υποψή-
φιο δήμαρχο τον Κ. Μπίκο κατέθεσε ψηφο-
δέλτιο με συνολικά 50 υποψηφίους. Εξ αυτών 
οι 43 είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι (8 
στην εκλογική περιφέρεια Βασιλικών, 20 στη 
Θέρμη και 15 στη Μίκρα) και άλλοι 7 είναι 
υποψήφιοι στην κοινότητα Πλαγιαρίου που 
είναι και η μοναδική στην οποία η παράταξη 
κατέθεσε ψηφοδέλτιο. 
Το «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» κατέθεσε 
ψηφοδέλτιο μόνον για το δημοτικό συμβούλιο 
με συνολικά 33 υποψηφίους (6 στην εκλογική 
περιφέρεια Βασιλικών, 16 στη Θέρμη και 11 
στη Μίκρα).
Ο συνδυασμός «ο δήμος μας Αύριο» με υπο-
ψήφιο δήμαρχο τον Χρ. Φάσσα κατέθεσε ψη-
φοδέλτιο με συνολικά 34 υποψηφίους δημοτι-
κού συμβούλους (6 στην εκλογική περιφέρεια 
Βασιλικών, 17 στη Θέρμη και 11 στη Μίκρα), 
χωρίς υποψηφίους τοπικούς συμβούλους.
Στην κοινότητα Λιβαδίου η οποία έχει λιγότε-
ρους από 300 κατοίκους υπάρχουν δύο υπο-

ψήφιοι οι Δημήτρης Γουδήρας και Αριστείδης 
Τσιλιπάκος και θα εκλεγεί ένας εκ των δύο 
(μπαίνει μόνον ένας σταυρός).
Στην Κοινότητα Βασιλικών κατέρχεται και ο 
συνδυασμός «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ» 
ο οποίος συμμετέχει με οκτώ (8) υποψήφιους 
τοπικούς συμβούλους τους: Αλεξανδρίδου 
Χριστίνα, Ιωαννίδη Νικόλαο, Καδέρογλου 
Ευθαλία (Λία), Καραβασίλης Γεώργιος, Καρα-
κώττας Αστέριος (Στέλιος), Μουστάκας Γεώργι-
ος, Σαράντου Αναστασία (Νατάσα) και Φουρ-
κιώτη -Τσολάκη Κωνσταντία. 

ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
Το σύνολο των εκλογέων στο δήμο Θέρμης 
ανέρχεται σε 38.442 εκ των οποίων οι 83 εί-
ναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους ως πολίτες χωρών μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των εκλογέων 
είναι αυξημένος κατά 2.847 άτομα σε σχέση 
με τον αντίστοιχο των ευρωεκλογών του Μα-
ΐου 2014. Επίσης, αυξημένα κατά 18 είναι τα 
εκλογικά τμήματα τα οποία σε αυτές τις εκλο-
γές ανέρχονται σε 78. Μάλιστα θα είναι διπλά 
καθώς στο ένα εκλογικό τμήμα θα ψηφίζουμε 
σε δύο κάλπες, για το δήμο Θέρμης και για 
το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας και στο 
δεύτερο εκλογικό τμήμα θα ψηφίζουμε επί-
σης σε δύο κάλπες, για την περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και για την ανάδειξη των 21 
ευρωβουλευτών. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε 
εκλογέας θα πρέπει να στηθεί σε δύο ουρές, 
σε δύο διαφορετικές αλλά γειτονικές αίθου-
σες, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του 
δικαίωμα. 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ
Στις εκλογές για το δημοτικό συμβούλιο Θέρ-
μης η σταυροδοσία συνεχίζει να είναι η ίδια 
όπως και το 2014. Δηλαδή κάθε εκλογέας επι-
λέγει (σταυρώνει) έως τρεις το πολύ υποψηφί-
ους δημοτικούς συμβούλους από την εκλογι-
κή περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμένος 
(Θέρμη, Μίκρα ή Βασιλικά), ενώ έχει δικαίωμα 
να βάλει και έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο 
από άλλη περιφέρεια.
Στην κάλπη για την εκλογή του τοπικού συμ-
βουλίου κάθε κοινότητας, εάν είναι άνω των 
300 κατοίκων κάθε εκλογέας επιλέγει (σταυ-
ρώνει) έως δύο υποψήφιους κοινοτικούς 
συμβούλους. Στις κοινότητες κάτω των 300 
κατοίκων (Λιβάδι) επιλέγεται μόνον ένας υπο-
ψήφιος.
Υπενθυμίζεται ότι η εκλογή δημοτικών συμ-
βούλων γίνεται σε χωριστή κάλπη από την 
εκλογή κοινοτικών συμβούλων.
Στις εκλογές για την ανάδειξη του περιφερεια-
κού συμβουλίου οι εκλογείς μπορούν να βά-
λουν έως τέσσερις σταυρούς προτίμησης. 
Στις εκλογές για την ευρωβουλή ο εκλογέας 
έχει δικαίωμα να βάλει επίσης έως τέσσερις 
σταυρούς προτίμησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΕΚΛΟΓΕΙΣ

Οικισμός Πληθυσμός Εκλογείς Εκλογείς Ε.Ε. Σύνολο εκλογέων
Βασιλικά 4185 3975 5 3980

Αγ.Παρασκευή 2230 1560 0 1560

Άγ. Αντώνιος 877 1172 0 1172

Λιβάδι 258 511 0 511

Περιστερά 768 997 2 999

Σουρωτή 1550 1238 5 1243

Θέρμη 15963 11126 34 11160

Νέα Ραιδεστός 4243 2990 8 2998

Νέο Ρύσιο 2961 2020 11 2031

Ταγαράδες 2088 1515 4 1519

Πλαγιάρι 5417 3410 6 3416

Τρίλοφος 7444 4142 4 4146

Καρδία 3388 1957 3 1960

Κάτω Σχολάρι 1943 1746 1 1747

53315 38359 83 38442

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οικισμός Σύνολο 
εκλογέων

Αρ. εκλογικών 
τμημάτων 

Αρ. 
εκλογικών 
τμημάτων 

Τόπος διεξαγωγής 

ψηφοφορίας

Βασιλικά 3980 8 8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Αγ. Παρα-
σκευή

1560 3 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Άγ. Αντώνιος 1172 3 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Λιβάδι 511 1 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Περιστερά 999 2 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Σουρωτή 1243 3 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Θέρμη 11160 22 22 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

1ο ΛΥΚΕΙΟ 

Ν. Ραιδεστός 2998 6 6 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

     ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Νέο Ρύσιο 2031 4 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ταγαράδες 1519 3 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Πλαγιάρι 3416 7 7 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Τρίλοφος 4146 8 8 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                       
ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Καρδία 1960 4 4 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

Κ. Σχολάρι 1747 4 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
38442 78 78
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Υποψήφιος δήμαρχος 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής παράταξης 
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και υποψήφιος δήμαρχος 

δήμου Θέρμης είναι ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
Υποψήφιοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι
Α. Εκλογική περιφέρεια Βασιλικών 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΕΠΕΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΖΟΡΟ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΦΥΤΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 

Β. Εκλογική Περιφέρεια Θέρμης
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι  
ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΛΥΣΙΤΣΑ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΟΡΛΙΤΣΑ  ΑΝΑΤΟΛΗ (ΝΑΤΑΛΙ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΙΖΔΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΝΑΚΗΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΤΑΛΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΤΣΙΩΚΑΛΗ ΡΥΣΤΑΛΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΜΗΝΑ

ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ (ΑΡΧΟΝΤΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΗΛΙΑ
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Γ. Εκλογική Περιφέρεια Μίκρας
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΚΟΛΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΖΟΥΛΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΠΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΖΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΒΡΑΑΜ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υποψήφιοι  Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
ΓΑΓΑΝΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ
ΓΟΥΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΑΡΧΟΝΤΗ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΕΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΟΥ  ΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κοινότητα Αγίου Αντωνίου
ΖΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ

Κοινότητα Βασιλικών 
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΑΡΓΥΡΗ (ΡΟΥΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΙΠΙΝΙΚΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ (ΝΟΥΛΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 

Κοινότητα Θέρμης
ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΗΛΙΑ
ΓΚΑΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΖΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΙΣΤΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΚΟΥΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΖΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ

Κοινότητα Καρδίας 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΡΑΛΛΗ
ΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΗΛΙΑ
ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 
ΝΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ 
ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΚΑΤΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΦΕΡΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΧΑΤΖΑΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Κοινότητα Νέας Ραιδεστού
ΒΑΡΝΑΛΗ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΣΑΒΒΑ

ΒΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ (ΑΡΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΡΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κοινότητα Νέου Ρυσίου
ΑΒΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ
ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΑΖΓΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στην διαδρομή 
της ενώσε όλες τις δυνάμεις του τόπου
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Αγαπητές συνδημότισσες και αγαπητοί συνδημότες,

Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες αυτοδιοικητικές εκλο-

γές της 26ης Μαΐου 2019. Μια εκλογική αναμέτρηση με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Μια εκλογική αναμέτρηση κομβικής σημασίας για 

την κοινωνία και τις κοινότητες του δήμου Θέρμης.  Σε αυτές τις 

εκλογές δεν κρίνεται απλώς το όνομα της παράταξης που θα διοι-

κήσει τον δήμο την επόμενη δημοτική περίοδο. Δεν κρίνεται απλώς 

το όνομα του επόμενου δημάρχου Θέρμης. Αυτό που κρίνεται, το 

διακύβευμα, το κρίσιμο ζήτημα, είναι αν μετά από τα δύσκολα χρό-

νια της εποχής των μνημονίων οι πολίτες και οι κοινότητες του δή-

μου Θέρμης θα συνεχίσουν σε μια σχεδιασμένη θετική κατεύθυνση 

προόδου χωρίς επικίνδυνους πειραματισμούς, χωρίς πολιτικές αυ-

ταπάτες, μακριά από ανέφικτες υποσχέσεις και δίχως επιστροφή στη 

λογική του τοπικισμού και της εσωστρέφειας. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, η αυτοδιοικητική παράταξη του 

δήμου μας, η παράταξη όλων των πολιτών του δήμου, στην οποία 

έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι επικεφαλής, πέτυχε στην ιστο-

ρική της διαδρομή με πράξεις και έργα, με επιμονή και ανιδιοτέλεια, 

με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία να ενώσει όλες τις δημιουργικές 

δυνάμεις του τόπου, ακόμη και εκείνους που σήμερα υποκριτικά 

και με αγνωμοσύνη στέκονται απέναντί της, και να λειτουργήσει με 

μοναδικό καθοδηγητικό κριτήριο την ανάπτυξη του τόπου μας και τις 

ιεραρχημένες προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών. 

Από το 2011, την εμβληματική χρονιά που δημιουργήθηκε ο καλ-

λικρατικός δήμος Θέρμης, η παράταξή μας κλήθηκε να διαχειριστεί 

πολλά και δυσεπίλυτα ζητήματα. Ζητήματα που αφορούσαν την 

δυσαρμονία που αντικειμενικά υπήρχε στην ανάπτυξη των διαφορε-

τικών κοινοτήτων που συνενώθηκαν, αλλά και ζητήματα που προ-

κύψαν από τη συνεχή εφαρμογή πολιτικών λιτότητας και απαξίωσης 

της αυτοδιοίκησης από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Σε ένα 

δυσμενές πλαίσιο, με περιορισμένους πόρους και συνεχώς αυξανό-

μενες ανάγκες, τα πολιτικά στελέχη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟ-

ΤΗΤΑΣ σε συνεργασία με το άξιο και φιλότιμο προσωπικό του 

δήμου, κατάφεραν όλοι μαζί έχοντας συνείδηση της ιστορικής πρό-

κλησης που δημιουργούσαν οι νέες συνθήκες να διαμορφώσουν 

και να θεμελιώσουν ένα σταθερό πλαίσιο που διασφαλίζει αφενός 

την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη και κάθε οικογένειας που κατοικεί στο 

Δήμο μας, αφετέρου τις δυνατότητες για συλλογική ευημερία.  

Τοποθετώντας στο πυρήνα του πολιτικού μας σχεδιασμού τον άν-

θρωπο και τις ανάγκες του αξιοποιήσαμε κάθε δυνατότητα και δη-

μιουργήσαμε  ένα ολοκληρωμένο σύνολο ποιοτικών δομών κοι-

νωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης. Θέτοντας στο προσκήνιο, 

την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και τη στήριξη των κοι-

νωνικά ευάλωτων ομάδων, αναπτύξαμε τις υπηρεσίες του Δήμου, 

ενισχύσαμε τα υφιστάμενα προγράμματα και υλοποιήσαμε δράσεις 

με στόχο την υποστήριξη όλων εκείνων που έπληξαν περισσότερο 

οι πολιτικές της λιτότητας και των μνημονίων. 

Στο πλαίσιο του ίδιου σκεπτικού δομήσαμε κανονιστικά πλαίσια λει-

τουργίας τα οποία έδωσαν στις υπηρεσίες μας τη δυνατότητα να λει-

τουργούν μακριά από πελατειακές λογικές ξεκινώντας έτσι την απο-

τελεσματικότερη διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά 

και την εγκυρότερη πληροφόρηση τους για καθοριστικά ζητήματα 

που αφορούν στην ποιότητα της ζωής τους. Με απόλυτη διαφάνεια 

και εντιμότητα διαχειριστήκαμε τα οικονομικά του Δήμου προσπα-

θώντας να ισορροπήσουμε την ανάγκη για έσοδα με τις υποχρεώσεις 

μας για αναπτυξιακές δαπάνες. Και καταφέραμε σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο να κάνουμε πολλά. 

Η δημοτική περίοδος 2014 – 2019 που σε λίγους μήνες θα ολο-

κληρωθεί χαρακτηρίστηκε από μεγάλες επιτυχίες του δήμου σε 

εντάξεις έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Επιτυχίες που μπο-

ρείτε να τις διαβάσετε και στο απολογιστικό – προγραμματικό έντυπο 

της παράταξής μας.  Σε ένα θεσμικό πλαίσιο συνεχώς αλλαγών και 

πολιτικών παλινδρομήσεων από τα αρμόδια υπουργεία, η πολιτική 

ευελιξία των στελεχών μας, η γνώση και η εμπειρία τους σε ζητή-

ματα δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης και η καθημερινή και 

επίμονη συνεργασία τους με τα στελέχη των υπηρεσιών μας έδωσαν 

τη δυνατότητα της προσαρμογής των τεχνικών μας προγραμμάτων 

και της άμεσης και αποτελεσματικής απόκρισης σε όλα τα διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά εργαλεία. Με ολοκληρωμένες μελέτες και πλήρεις 

φακέλους ο δήμος Θέρμης με τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

στη διοίκηση, στέκει περήφανα στην 1η θέση σε εθνικές 

και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις σε όλη την Κεντρική Μα-

κεδονία! 

Με αυτή την παρακαταθήκη και με νέο ρεαλιστικό σχεδιασμό προ-

χωράμε στην επόμενη περίοδο. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει 

στελέχη που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση από προσω-

πική επιλογή και όχι από κομματική υποχρέωση. Για άλλη μια 

φορά όπως μπορείτε να διαβάσετε, συγκροτήσαμε πλήρεις συνδυ-

ασμούς σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τις κοινότητες του Δήμου. 

Η πληρότητα αυτή που καμία άλλη παράταξη, ακόμη και αυτές που 

υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και τα οργανωμένα κόμματα 

δεν μπόρεσαν να καταφέρουν, δείχνει εμφατικά τη δυναμική της πο-

λιτικής αυτοδιοικητικής μας πρότασης. 

Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, όλες τις κοινότητες του Δήμου οι άν-

θρωποι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ εκπροσωπούν κάθε 

κοινωνική, πολιτική και επαγγελματική και διάσταση των τοπικών 

κοινωνιών. Νέες και νέοι, γυναίκες και άντρες, έμπειρα στελέχη της 

αυτοδιοίκηση, αγρότες, εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα, αναγνωρισμένοι επιστήμονες από πολλούς κλάδους, φοιτή-

τριες και φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, πολίτες 

από όλες τις κοινωνικές τάξεις έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας 

για μια νέα πορεία. Στην πρόσκλησή μας για συμπόρευση στο δύ-

σκολο δρόμο της ενότητας και της δημιουργίας. 

Στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  έχουμε αποδείξει ότι μπορού-

με να σχεδιάσουμε, να προσαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε με 

αποτελεσματικότητα. Όλα τα στελέχη της παράταξής μας και εγώ 

προσωπικά, έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε την πολιτική τόλμη 

να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις έχοντας ως μοναδικό κριτήριο το 

καλό όλων των πολιτών. 

Αγαπητές συνδημότισσες και αγαπητοί συνδημότες, 

Η προσωπική αξιοπρέπεια κάθε πολίτη και κοινωνική ευημερία των 

κοινοτήτων μας δεν επιτυγχάνονται με συνθήματα. Επιτυγχάνονται με 

σχεδιασμό και στόχευση. Με ειλικρίνεια και καθαρότητα. Σας προ-

σκαλούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας και να εγκρίνετε 

τον σχεδιασμό μας.  Για έναν Δήμο Θέρμης που εκπροσωπεί 

όλη την κοινωνία. Για έναν Δήμο Θέρμης που συνεχίζει την 

αναπτυξιακή του πορεία. Για έναν Δήμο Θέρμης που στέκεται 

δίπλα σε κάθε πολίτη και σε κάθε οικογένεια. 

Με το έργο μας γράφουμε ιστορία, με γνώση και όραμα χτί-

ζουμε το μέλλον.

Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 

Υπ. Δήμαρχος Θέρμης

ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Κοινότητα Περιστεράς
ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΓΚΑ (ΜΑΛΑΜΑΤΑ) ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΤΙΣΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κοινότητα Πλαγιαρίου
ΒΑΪΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΪΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΗ (ΤΟΥΛΑ) συζ. ΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΟΥΡΝΙΤΖΗ ΜΠΟΥΔΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΨΕΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΡΟΥΣΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κοινότητα Σουρωτής
ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΓΕΝΗΓΕΩΡΓΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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ΜΠΙΖΕΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΩΛΙΝΑ) του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΚΡΕΜΙΣΛΑΒ (ΓΚΡΕΜΗΣ) του ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ 
ΠΟΥΡΑΝΗ ΦΙΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Κοινότητα Ταγαράδων
ΕΥΤΑΞΙΑΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
ΛΑΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΞΙΑ) του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 
ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΗ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΤΟΛΙΔΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Κοινότητα Τριλόφου 
ΑΛΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΙΟΛΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΩΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ – ΕΙΡΗΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΡΟΥΠΟΥ ΠΑΝΩΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΙΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΓΙΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2022
Για λόγους οικονομίας χώρου δημοσιεύουμε από το 

Πρόγραμμά μας εδώ στην εφημερίδα μόνο την ενότη-
τα: Γενικοί άξονες του προγράμματός  μας!
Ολόκληρο το Πρόγραμμα της Παρέμβασης Πο-
λιτών θα το βρείτε στη διεύθυνση: https://
parembasipolitondimouthermis.wordpress.com/ … ή 
και στη σελίδα μας στο fb! 

• Οι δήμοι αποτελούν αιρετούς τοπικούς θεσμούς του αποκε-
ντρωμένου κράτους. Ενισχύουμε την δημοκρατία στη διοίκη-
ση, με κοινωνικό έλεγχο μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες 
όπως οι λαϊκές συνελεύσεις, ο συμμετοχικός προϋπολογι-
σμός, η λογοδοσία και τα τοπικά δημοψηφίσματα. 

• Ενίσχυση και εκδημοκρατισμός, στη λειτουργία των κοινοτή-
των για να έλθει ο πολίτης πιο κοντά στις δομές της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Αποκαθιστούμε τη θεσμική λειτουργία των 
οργάνων και εξαλείφουμε την πελατειακή σχέση πολιτών και 
εκλεγμένων. Τακτικός προγραμματισμός – απολογισμός με 
ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες σε κάθε Κοινότητα. Συμμε-
τοχική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα του δήμου και κοινωνικός 
έλεγχος. 

• Ζητάμε την εφαρμογή φορολογικής μεταρρύθμισης με απευ-
θείας κατανομή πόρων στους ΟΤΑ χωρίς νέους φόρους. Επι-
στροφή στους ΟΤΑ των παρακρατηθέντων πόρων και εφαρ-
μογή Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την τοπική 
ανάπτυξη.

• Πλήρης διαφάνεια και έλεγχος νομιμότητας σε όλες τις πρά-

ξεις των ΟΤΑ χωρίς να παραβιάζεται η αυτοτέλεια των απο-
φάσεων και η δημοκρατία στη λειτουργία τους. 

• Αξιοπρεπείς και σταθερές θέσεις εργασίας στο δήμο, που δεν 
θα χρησιμοποιούνται ως μέσο ψηφοθηρίας.  Διαφάνεια στις 
διαδικασίες προσλήψεων. Πλήρωση όλων των απαραίτητων 
θέσεων με τακτικό προσωπικό. Προστασία των θέσεων εργα-
σίας στο δήμο Θέρμης. Κάλυψη των μόνιμων αναγκών του 
δήμου με μόνιμο προσωπικό.

• Διατήρηση και ενίσχυση όλων των κοινωνικών δομών της 
Αυτοδιοίκησης ώστε να καλύψουν τις σύγχρονες αυξημένες 
ανάγκες. Αναπροσαρμογή των στόχων του ΕΣΠΑ με προ-
τεραιότητα στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Η 
δημοτική κοινωνική πολιτική και οι δομές της αντιμετωπίζουν 
την ανθρωπιστική κρίση και υποστηρίζουν την κοινωνική και 
παραγωγική ανασυγκρότηση.

• Διοικητική μέριμνα για δημότες που βρίσκονται σε κατάσταση 
ανεργίας, διαθεσιμότητας, εργασιακής επισφάλειας και γε-
νικότερα στα άτομα που είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΑΣ

Το δήμο μας τον χαρακτηρίζει το μοντέλο ανάπτυξης 
«ασφαλτόστρωση – νέες γειτονιές – μηδενικές υποδο-

μές – μεγάλα λόγια». Πρόκειται για ένα μοντέλο αστικής 

ανάπτυξης που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Μαζί του 

ολοκληρώθηκε και ο κύκλος όσων έχουν ως «επάγγελ-

μα» την τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα οι δημότες βιώνου-

με τα αποτελέσματα της εικοσάχρονης προχειρότητας με 

την οποία «προγραμμάτισαν» την ανάπτυξη των υποδο-

μών και των υπηρεσιών που ο δήμος οφείλει να προσφέ-

ρει. Έφτιαξαν δρόμους χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς φωτισμό 

και αγωγούς ομβρίων, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα 

χωρίς αποχέτευση ή δίκτυα αποχέτευσης χωρίς έξοδο, μη-

δενικές συνθήκες για την ασφάλεια των πεζών και κυρίως 

των παιδιών μας. Την εποχή των «παχέων αγελάδων» στα 

δημόσια οικονομικά, ενώ έβλεπαν την πληθυσμιακή αύ-

ξηση δεν φρόντισαν να δημοπρατήσουν νέες σχολικές μο-

νάδες, νέους παιδικούς σταθμούς και νέα δημοτικά κτίρια 

για την κάλυψη διοικητικών, πολιτιστικών, αθλητικών και 

άλλων αναγκών, που θα ανταποκρίνονταν στις επερχόμε-

νες ανάγκες. Θεώρησαν ότι ο δήμος περιορίζεται μόνο στο 

στενό κέντρο της Θέρμης, ενώ γνώριζαν τις ελλείψεις στους 

δεκαεπτά (17) συνολικά οικισμούς! Η ισόρροπη ανάπτυξη 

των οικισμών είναι μια υπόσχεση που ακούμε κάθε τέσσε-

ρα χρόνια. Την ίδια εποχή «τυχαίνει» να γίνονται και όλα τα 

έργα βιτρίνας, να ακούμε για εκατομμύρια προγραμμάτων 

κλπ. Φταίνε όλοι οι άλλοι για όλα τα λάθη και τις παραλεί-

ψεις: η Περιφέρεια, τα υπουργεία, οι προθεσμίες, η γραφει-

οκρατία του Δημοσίου…. Παράλληλα το παραπάνω μο-

ντέλο ανάπτυξης «ασφαλτόστρωση – νέες γειτονιές – μη-

δενικές υποδομές» συμβαδίζει με ένα σύστημα διοίκησης 

που διαχωρίζει τους δημότες και  σε αποκλεισμούς αλλά 

και στα κρυφά «χαμόγελα» με κομματικούς μηχανισμούς 

συμπεριλαμβανομένης της ακροδεξιάς.

Ζούμε εδώ, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας 

εδώ! Δε χαιρόμαστε για την αποτυχία του μοντέλου ανά-

πτυξης στο δήμο Θέρμης! Το αντίθετο! Κατεβαίνουμε στις 

εκλογές ως η παράταξη που εκφράζει τους προοδευτικούς 

και δημοκρατικούς πολίτες όλων των οικισμών των Βασι-

λικών, της Μίκρας και της Θέρμης. Η συλλογικότητά μας 

έχει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά που αποτυπώνονταιστο 

πρόγραμμά μας. Αυτά, και μόνο αυτά, μας δεσμεύουν. 

Οι υποψήφιοί μας δεν είναι «επαγγελματίες» της πολιτικής 

στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν συνυπάρχουν απλά και 

μόνο για να κατέχουν τις καρέκλες της τοπικής εξουσίας. 

Αναγνώστε τα βιογραφικά τους για να δείτε την τεχνοκρα-

τική,  την κοινωνική και την κινηματική εμπέδωση. Ερχό-

μαστε όλοι, με πολιτική και τεχνοκρατική ωριμότητα, με 

εμπιστοσύνη σε όλους και όλες τους συμπολίτες μας, αυ-

στηροί καταρχήν με τον εαυτό μας, για να διαμορφώσουμε 

νέες συνθήκες, να λειτουργήσουμε ένα δήμο δίκαιο που 

αντιμετωπίζει ισότιμα και με σεβασμό όλους τους πολίτες 

και το περιβάλλον της ζωής τους. 

Η επιλογή μου ως επικεφαλής της παράταξής μας και υπο-

ψήφιας δημάρχου εκφράζει την πεποίθηση των ενεργών 

πολιτών του τόπου για πλατιές κοινωνικές και πολιτικές 

συμμαχίες.

Η απόφασή μου να εμπλακώ πηγάζει από την έγνοια τη 

δική μου -και κάθε μητέρας- για τα παιδιά μας. Ήταν το 

κίνητρό μου για να εμπλακώ στα κοινά του τόπου μας, να 

γνωρίσω και να αγαπήσω τον τόπο αυτό, να γνωρίσω τους 

συνδημότες μας και μαζί να διεκδικήσουμε το αυτονόητο 

που φαντάζει ανέφικτο. Ήταν ο λόγος που ένωσα τη φωνή 

μου με τη δική σας για να φύγει η κεραία κινητής τηλεφω-

νίας από τη γειτονιά μας στη Θέρμη, να έχουν τα παιδιά μας 

σχολική στέγη εντός οικισμού, να μετακινούνται με ασφά-

λεια από και προς τα σχολεία τους. 

Σήμερα χωρίς καμία πολιτική φιλοδοξία, χωρίς την ανάγκη 

εξασφάλισης βιοπορισμού, με πλήρη ανιδιοτέλεια διεκδι-

κώ τη δημαρχία θέλοντας να εμπνεύσω στους συνδημότες 

μας τις δικές μου αξίες και το όραμα ώστε μαζί να κάνουμε 

το δήμο Θέρμης καλύτερο.

Δεσμεύομαι ότι θα δουλέψουμε όλοι μαζί με τους πολίτες 

για ένα αποτελεσματικό και δημοκρατικό μοντέλο ανάπτυ-

ξης στο δήμο μας. Καλώ ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, 

κι είναι ευκαιρία να θυμίσω ότι αυτή τη φορά ψηφίζουν 

και οι γεννημένοι το 2002, να πάρουν μέρος ενεργά στις 

εκλογές-να ψηφίσουν, γιατί το μέλλον ανήκει σ' αυτούς και 

δεν πρέπει να απεμπολούν ένα βασικό τους δικαίωμα, που  

μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους.

Καλώ όλους τους δημοκρατικούς πολίτες πριν ρίξουν την 

ψήφο τους να σκεφτούν ότι η Παρέμβαση Πολιτών είναι η 

μόνη  προοδευτική παράταξη, που χαράζει το δρόμο για 

το μέλλον, απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελ-

θόντος. 

Καλώ τους πολίτες να σταματήσουν να δίνουν «καθεστω-

τικές» πλειοψηφίες σε μια παράταξη, γιατί αυτό γεννά αλα-

ζονεία, καθεστωτισμό και  αδιαφορία.

Κάλεσα και καλώ για ακόμη μια φορά όλους τους υπο-

ψήφιους δημάρχους σε δημόσια αντιπαράθεση στη Θέρ-

μη, στα Βασιλικά, στη Μίκρα. Μέχρι σήμερα που γράφω 

(08/5/2019) η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή. 

Η Παρέμβαση Πολιτών είναι εδώ και θα είναι εδώ για το 

μέλλον της Θέρμης, της Μίκρας, των Βασιλικών!

Η υποψήφια δήμαρχος

Άννα Τσιφτελίδου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Ψηφίστε μας! Μπορούμε να κάνουμε όσα δεν 
μπορούν οι «επαγγελματίες» των Ο.Τ.Α.!



Υποψήφιοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι
Α. Εκλογική περιφέρεια Βασιλικών 
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΟΤΣΕΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
Β. Εκλογική Περιφέρεια Θέρμης
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΚΑΓΚΑΛΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΔΑΡΑΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ  ΚΑΝΑΡΗΣ (ΆΡΗΣ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΣ  ΑΝΕΣΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΙΜΠΙΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΈΦΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΣΑΒΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΧΙΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
Γ. Εκλογική Περιφέρεια Μίκρας
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΖΑΜΑΛΗ – ΚΟΤΣΑΝΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΪΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΠΑΤΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΑΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΜΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ –ΣΑΜΑΡΑ ΌΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
Υποψήφιοι  Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΚΑΪΠΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΆΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ – ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΈΦΗ) του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
Κοινότητα Αγίου Αντωνίου
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
 
Κοινότητα Βασιλικών 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΠΑΥΛΟΥ
ΚΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΙΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 
Κοινότητα Θέρμης
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ συζ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΕΡΓΑΜΙΝΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΡΙΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΤΟΥΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΤΣΟΛΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
 
Κοινότητα Νέας Ραιδεστού
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΥΓΕΡΗ (ΛΙΑ) του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ – ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΣΑΒΒΑ
ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
Κοινότητα Νέου Ρυσίου
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ (ΒΙΒΗ) συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΒΛΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ
ΤΟΥΜΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΜΑ – ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ) του ΡΑΛΛΗ
ΧΡΗΒΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
Κοινότητα Πλαγιαρίου
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΥΡΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
ΚΕΧΑΪΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΙΣΤΟΚΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
ΣΕΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 
Κοινότητα Τριλόφου
PUTRINO GIOVANNA του BRUNO
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΜΟΥΡΗ –ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Υποψήφια δήμαρχος 
Άννα Τσιφτελίδου
Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής παράταξης 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» και υποψήφια δήμαρχος δήμου 

Θέρμης είναι η Άννα Τσιφτελίδου.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 6

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
7

• Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών ενοτήτων επιδιώ-
κοντας τη βέλτιστη απόδοση των οικονομικών και ανθρώπι-
νων πόρων του δήμου ώστε να εξυπηρετείται η αποκέντρω-
ση με δομές και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Ειδική 
έμφαση πρέπει να δοθεί στις ορεινές και απομακρυσμένες 
περιοχές του δήμου μας. Αποκατάσταση του ελλείμματος 
επικοινωνίας και συγκοινωνίας όλων των κοινοτήτων. Ενί-
σχυση της δημοτικής συγκοινωνίας και αποκέντρωση των 
δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

• Εξασφάλιση και έλεγχος της υγιεινής των οικισμών. Ολο-
κλήρωση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμά-
των και εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε 
πολύ χαμηλό κόστος για όλους τους πολίτες.

• Προστασία του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων, των 
υδατικών πόρων, των δασών και των ρεμάτων, της χλωρί-
δας και της πανίδας. Αξιοποίηση του τουριστικού δυναμι-
κού, των αρχαιολογικών χώρων, του λαογραφικού πλού-
του, των διατηρητέων οικισμών και κτιρίων.

• Εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων. 

Μίας πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων που στηρί-
ζεται στην πρόληψη και στην ελαχιστοποίηση των αποβλή-
των προς επεξεργασία και τελική διάθεση, αξιοποιώντας τα 
ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του δήμου, 
δίνοντας ρόλο και λόγο στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώ-
ντας προϋποθέσεις ανάπτυξης επ΄ ωφελεία του κοινωνικού 
συνόλου. Με νέες θέσεις εργασίας και ενεργοποίηση  του 
κοινωνικού και αλληλέγγυου τομέα της οικονομίας, που 
δεν συνεπάγεται πρόσθετα οικονομικά βάρη στον πολίτη. 
Προτείνουμε ένα μοντέλο διαχείρισης σύγχρονο και φιλικό 
στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρω-
ση των δραστηριοτήτων, την ανακύκλωση και επαναχρησι-
μοποίηση των απορριμμάτων, με μονάδες μικρής κλίμακας, 
με  ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και αξιοποίηση 
του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού και την διατήρηση 
του δημόσιου/δημοτικού χαρακτήρα στη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Με  προτεραιότητα στην πρόληψη και στην 
επαναχρησιμοποίηση. Είμαστε αντίθετοι με τα δαπανηρά 
και άχρηστα μεγάλα έργα που είναι εις βάρος των πολιτών 

και του περιβάλλοντος. Εφαρμογή των αρχών της κυκλικής 
οικονομίας, με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη.

• Ανάπτυξη και ενίσχυση του εθελοντισμού, ως βασικού κοι-
νωνικού πυλώνα, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας 
: Αλληλεγγύη, Πολιτική Προστασία, Πολιτισμός, Αθλητι-
σμός, Προστασία Περιβάλλοντος, Ένταξη στην αγορά εργα-
σίας και υποστήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας.

• Απόδοση κεντρικού ρόλου στην νεολαία και στους παρα-
γωγούς πολιτισμού. Υποστήριξη των καινοτόμων γεγονό-
των και δράσεων που θα δώσουν νέα υπεραξία στην πε-
ριοχή. 

• Εκπόνηση και εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου ανάπτυ-
ξης της τοπικής οικονομίας, που βασίζεται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των οικισμών του δήμου, αξιοποιώντας το 
τοπικό δυναμικό. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομία. Στηρίζουμε την  Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)και την  κυκλική οικονομία.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΪΡΩΣΗ

Υποψήφιοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι
Α. Εκλογική περιφέρεια Βασιλικών 
ΓΡΑΒΑΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ                              
ΚΙΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ                             
ΜΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ                                           
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                     
ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ                            
ΣΦΟΝΔΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ                               
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ                                          
ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ                              

Β. Εκλογική Περιφέρεια Θέρμης
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ                                     
ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ                                   
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ         
ΕΥΣΤΑΘΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                          
ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                       
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                    
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ                             
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                        
ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                            
ΜΑΚΡΗ ΧΑΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                              
ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ                                   
ΜΙΧΑΛΑΚ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                         
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                                        
ΜΠΑΡΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΝΕΖ-ΓΚΑΤΖΗΜΑ ΧΟΥΑΝΑ-ΙΣΑΜΠΕΛ του ΧΟΥΑΝ      
ΞΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                   
ΠΑΠΡΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                  
ΡΟΓΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ                                                               
ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ                                                              
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ                                                      
ΤΑΚΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                       
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ                                  
ΤΣΑΒΔΑΡΗ - ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   
ΦΟΥΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ                                                       
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                

Γ. Εκλογική Περιφέρεια Μίκρας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                               
ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ          
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ    
ΓΚΟΥΔΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ              
ΚΑΛΜΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ        
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ      
ΚΛΙΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΚΥΡΙΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ            
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ         
ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ         
ΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΠΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  του ΠΕΤΡΟΥ         
ΡΗΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ      
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ  

Υποψήφιοι  Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  του ΙΩΑΝΝΗ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ του ΝΕΟΚΟΣΜΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ – ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κοινότητα Βασιλικών
ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ-ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                       
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                
ΝΤΟΓΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ                             
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                   
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ - ΚΑΤΣΙΚΗ ΚΑΛΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ  
ΤΡΙΧΩΝΑ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                        

Κοινότητα Θέρμης
ΑΛΛΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ           
ΓΙΑΤΑΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ             
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ  
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ            
ΚΑΚΟΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ                   
ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ                   
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ - ΜΠΑΣΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ         
ΝΤΑΓΚΑ – ΜΠΑΣΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ                               
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                           
ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ                
ΣΑΝΙΔΑ ΘΕΟΦΑΝΩ του ΜΙΧΑΗΛ                              
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   

Δημοτική Κοινότητα Καρδίας
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ              
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                  
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ         
ΠΑΠΠΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ                              
ΦΩΚΑ – ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                             
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ          

Κοινότητα Νέας Ραιδεστού
ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ              

ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                                      
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ                 
ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                     
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ           
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ               
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  

Κοινότητα Νέου Ρυσίου
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ                   
ΔΟΛΑΨΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                            
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ                   
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                   
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ      
ΦΙΛΟΜΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ                            

Κοινότητα Πλαγιαρίου
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                               
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                           
ΤΑΝΑΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ                            
ΤΖΙΜΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ -ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ           
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ         

Κοινότητα Σουρωτής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΣΚΙΑΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                    
ΣΠΑΡΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ                      
ΣΦΟΝΔΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        
ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ                     

Κοινότητα Ταγαράδων
ΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                             
ΓΑΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ                  
ΓΡΙΒΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                          
ΚΕΦΑΛΕΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ                                     
ΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                     
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                       
ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
                                   
Κοινότητα Τριλόφου
ΑΜΠΑΤΖΗ-ΣΕΪΤΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ                          
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    
ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ                         
ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                       
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΔΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗ - ΧΟΡΤΙΑΤΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ                 
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 Θέρμης είναι ο Θεοφάνης (Φάνης) Καρκατζούνης.

Υποψήφιος δήμαρχος
Θεοφάνης Καρκατζούνης 
Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής παράταξης «ΛΑ-
ΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και υποψήφιος δήμαρχος δήμου Θέρμης 

είναι ο Θεοφάνης (Φάνης) Καρκατζούνης. 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΪΡΩΣΗ

Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης με τα ψηφο-
δέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ στις εκλογές του Μαΐου σε 

όλο το λαϊκό κόσμο της περιοχής μας, ο τι κι αν ψήφισε στις 
προηγούμενες εκλογές.  

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το 
ΚΚΕ στο δήμο και την Περιφέρεια και στο οποίο συμμετέ-
χουν δεκάδες αγωνιστές, άνθρωποι με ανησυχία και προ-
βληματισμό και από άλλους χώρους, που συμπορεύονται 
μαζί μας στον αγώνα αυτό. Το ψηφοδέλτιό μας στελεχώ-
νεται από εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, επαγ-
γελματίες,  επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, 
απόμαχους της δουλειάς – αλλά όχι και του αγώνα, αγω-
νιστές απόστρατους του στρατού, της πυροσβεστικής, της 
αστυνομίας, ανθρώπους του αθλητισμού, του πολιτισμού, 
φοιτητές, νέους. Κοσμούν το ψηφοδέλτιό μας άνθρωποι με 
πολυετή προσφορά στους κοινωνικούς αγώνες, στο εργατι-
κό κίνημα, στην παιδεία, στους αγροτικούς αγώνες, στο γο-
νεϊκό κίνημα, στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων.
Στις εκλογές αυτές υπάρχουν δύο δρόμοι:
- Ο ένας υλοποιείται εδώ και χρόνια. Είναι ο δρόμος του λε-
γόμενου «ρεαλισμού». Στο δρόμο αυτό στριμώχνονται όλες 
οι άλλες παρατάξεις, με στήριξη της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ, του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ή τάχα «ανεξάρτητοι». Παπαδόπουλος, Τσιφτελίδου, 
Φάσας και Μπίκος άνετα θα μπορούσαν να είναι στην ίδια 
παράταξη. Εξάλλου οι περισσότεροι από αυτούς ή οι παρα-
τάξεις τους ήταν στην ίδια παράταξη με τον δήμαρχο.
Σε αυτό το ρεαλισμό υποκλίνονται όλοι τους και για αυτό οι 
προτάσεις τους μοιάζουν σα δυο σταγόνες νερό. Στο όνομα 
αυτού του ρεαλισμού κόπηκαν μισθοί και συντάξεις, φορ-
τωθήκαμε ασήκωτα φορολογικά βάρη, υποστελεχώνονται 
τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία, το κέντρο υγείας της περι-
οχής μας. 
Είναι ο ρεαλισμός της υποταγής λέμε εμείς, που υπηρετεί 
την αντιλαϊκή πολιτική με όποια κυβέρνηση, που θεωρεί 
μονόδρομο την περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης του 
δήμου από το κράτος (ήδη οι κρατικοί πόροι έχουν μειω-
θεί κατά 65%), που μιλά για τα «δύσκολα οικονομικά» της 
χώρας, για την κατανόηση που πρέπει να δείξουμε, για την 
ανάγκη «όλοι να τσοντάρουμε» για να τα βγάλουμε πέρα, 
που θεωρεί «ιερή αγελάδα» την ανταποδοτικότητα σε όλες 
τις υπηρεσίες. Δέχονται και επιζητούν όλοι  μαζί τη συνε-
χή μεταφορά στους δήμους κρίσιμων κρατικών αρμοδιο-
τήτων  στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, τον πολιτισμό 
τον αθλητισμό, που  οδηγεί στην παραπέρα επιβάρυνση 
των λαϊκών στρωμάτων, στην πολυδιάσπαση της ποιότητας 
των υπηρεσιών, την εμπορευματοποίησή τους. Διεκδικούν 
μέσω ΚΕΔΕ την διαχείριση αντιλαϊκών φόρων όπως ο ΕΝ-
ΦΙΑ και όχι την κατάργησή του.
Στο δημοτικό συμβούλιο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  η παράταξη του δη-
μάρχου (μαζί και ο κος Μπίκος) και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ 
συμφωνούσαν στην κεντρική γραμμή πλεύσης και σε όλα 
τα μεγάλα ζητήματα (βλέπε δίδακτρα φωτιά στο πολιτιστικό, 
φιλέτα σε μακροχρόνια μίσθωση για μεγαλοεπιχειρηματίες, 
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για τη σχολική 
στέγη που θα κοστίσουν πανάκριβα και θα δώσουν στους 
εργολάβους τη διαχείριση των σχολείων για 30 –40 χρόνια 
κ.α.), δικαιολόγησαν τις μειώσεις  προσωπικού, την ουσια-
στική απαγόρευση των προσλήψεων και την επέκταση των 
ελαστικών μορφών εργασίας (δίμηνα, τετράμηνα, οχτάμη-
να). Συμφώνησαν στην παράδοση σημαντικών κρίσιμων ερ-
γασιών στους εργολάβους.
Αυτό τον δρόμο τον βιώσαμε στο πετσί μας όλα αυτά τα 
χρόνια. Για όλους αυτούς που υπηρετούν αυτό το δρόμο η 
ικανοποίηση των αναγκών του σήμερα λένε δεν είναι ρεα-
λιστική!! 
Συνέπεια αυτού του δρόμου είναι σήμερα να λείπουν κτί-
ρια για σχολεία, παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικά κέντρα, να 

λείπουν αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βασικά 
έργα υποδομής στην ύδρευση, την αποχέτευση, την αντι-
πλημμυρική προστασία, την οδική ασφάλεια, να λείπει αντι-
σεισμικός έλεγχος των κτιρίων, να πληρώνουμε βαριά για 
τέλη, για αποχέτευση, για παιδικό σταθμό, για πολιτισμό, 
για αθλητισμό.

ΓΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!
- Ο άλλος είναι ο δρόμος που προτείνει η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση. Είναι ο δρόμος της διεκδίκησης, του αγώνα μαζί με 
τους κατοίκους της περιοχής μας ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ κόντρα στην πολιτική των κυβερνή-
σεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εμπορευματοποίησης, 
της υποχρηματοδότησης και της ανταποδοτικότητας. Γιατί ΟΙ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ!!  
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ και εδώ έχουν 
θέση όσοι αισθάνονται προοδευτικοί, απογοητευμένοι, 
προδομένοι από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και τους συν-
δυασμούς τους.

ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΨΗΦΙΣΕ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ!
Μια διοίκηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για ένα πράγμα δε-
σμεύεται: ότι θα μπει μπροστά μαζί με τους κατοίκους της 
περιοχής για να διεκδικήσει από το κράτος τους πόρους που 
μας κλέβει, ότι θα συγκρουστεί με θεούς και δαίμονες για να 
γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής σε αποχέτευση, 
ύδρευση, οδοποιία,  παιδικές χαρές, σχολεία, αθλητικά και 
πολιτιστικά κέντρα, ότι θα βάλει σε πρώτη προτεραιότητα 
την κοινωνική πολιτική μειώνοντας τα δημοτικά τέλη για 
τους πολλούς και αυξάνοντάς τα για τους λίγους, καταργώ-
ντας τα τροφεία στους παιδικούς αρχικά για όσους δε δικαι-
ούνται το ΕΣΠΑ, μειώνοντας τα δίδακτρα, βάζοντας φρένο 
στις κατασχέσεις!
Αυτό το δρόμο εξάλλου ακολουθήσαμε με συνέπεια όλα 
αυτά τα χρόνια ως αντιπολίτευση! Για όποιον καταρχήν 
παρακολουθεί τα δημοτικά συμβούλια θα είναι οφθαλμο-
φανές ότι αυτά τα  τεσσεράμισι χρόνια ουσιαστική αντιπολί-
τευση, στην οποία απαντούσε και απολογούταν η διοίκηση 
ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ!
Αυτή τη μάχη θα δώσουμε και στη νέα δημοτική περίοδο 
και για αυτό το λόγο καλούμε το λαϊκό κόσμο της περιο-
χής μας να πάει στην κάλπη με ψηλά τον πήχη, βάζοντας 
μπροστά τις ανάγκες του. Αυτοί οι άξονες αποτελούν και το 
πρόγραμμά μας.
ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΟΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ!
• Αγώνας για την κατάργηση όλου του αντιδραστικού θε-
σμικού πλαισίου της Τοπικής Διοίκησης (Καλλικράτης, Κλει-
σθένης), της ανταποδοτικότητας και της λειτουργίας του δή-
μου ως Α.Ε.
• Πλήρης  χρηματοδότηση από τον Κρατικό προϋπολογι-
σμό του συνόλου των αναγκών. Απόδοση των 16 δις παρα-
κρατηθέντων πόρων.
• Ουσιαστική μείωση των ανταποδοτικών τελών. Αύξηση 
της δημοτικής φορολογίας σε μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους (αλυσίδες σουπερμάρκετ, τράπεζες, ξενοδοχεία, 
μεγάλους ομίλους κ.λπ.).
• Μείωση των διδάκτρων στον πολιτισμό με προοπτική την 
πλήρη κατάργησή τους.
• Κατάργηση των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς αρ-
χικά σε όσους δε δικαιούνται ΕΣΠΑ. Κανένα παιδί εκτός παι-
δικών σταθμών.
• Πάγωμα πλειστηριασμών και κατασχέσεων λογαριασμών 
για μικροχρέη στο δήμο. Καμία κατάσχεση α’ κατοικίας, χω-
ραφιού η άλλου περιουσιακού στοιχείου λαϊκών οικογενει-

ών.
• Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την ανέγερση 
των 7 σχολικών κτιρίων και 3 κτιρίων παιδικών σταθμών 
που λείπουν, τη συντήρηση των σχολείων, τον αντισεισμικό 
τους έλεγχο, τα λειτουργικά τους έξοδα.
• Προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των έργων αντιπλημ-
μυρικής προστασίας σε Βασιλικά, Ταγαράδες κ.α, αντισει-
σμικού ελέγχου όλων των δημόσιων κτιρίων, αντιπυρικής 
προστασίας.
• Ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και 
οδοποιίας που έχουν εγκριθεί, επίσπευση της ολοκλήρω-
σης του νέου βιολογικού με αισθητή μείωση των τελών 
σύνδεσης και διακλάδωσης με προοπτική κατάργησής τους. 
Σχεδιασμός για τις υπόλοιπες περιοχές.
• Άμεση ολοκλήρωση των εργασιών σε όλες τις παιδικές 
χαρές και πιστοποίηση  τους για να παίζουν τα παιδιά μας με 
ασφάλεια. Ταυτόχρονα δημιουργία νέων παιδικών χαρών 
σε επέκταση Θέρμης, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, Καρδία 
κ.α.
• Ιεράρχηση των υποδομών που λείπουν εδώ και χρόνια 
στην περιοχή της επέκτασης. Άμεσα μέτρα για την οδική 
ασφάλεια στην οδό Κουγιάμη.
• Αύξηση  της κρατικής χρηματοδότησης για την κατασκευή 
αναγκαίων έργων, όπως κλειστό γυμναστήριο Τριλόφου, 
Νέας Ραιδεστού, πολιτιστικό κέντρο στους Ταγαράδες, στο 
Πλαγιάρι, στα Βασιλικά, πάρκο εφήβων με όργανα στη Νέα 
Ραιδεστό, δημοτικό κολυμβητήριο.
• Προσλήψεις  μόνιμου προσωπικού με κατοχυρωμένα ερ-
γασιακά δικαιώματα για όλες τις υπηρεσίες του δήμου και 
των φορέων του. Μονιμοποίηση των ήδη συμβασιούχων. 
Επαναφορά όλων των ασφαλιστικών και μισθολογικών 
απωλειών των εργαζόμενων. Πλήρης διασφάλιση των 
όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας
• Μόνιμη επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων ενισχύ-
οντας τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ταυτόχρονα τακτική συ-
ντήρηση και φροντίδα των γηπέδων.
• Διεύρυνση του μετώπου ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, 
στηρίζοντας την πρόληψη, με προγράμματα θεραπείας, απέ-
ναντι στην πολιτική διαχείρισης του προβλήματος και νομι-
μοποίησης των ουσιών, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και το 
ΕΣΥΝ.
• Καταγραφή των ΑμΕΑ που βρίσκονται έξω από την Ειδική 
Αγωγή για την ένταξή τους στις ανάλογες δομές της και έργα 
διευκόλυνσης της ζωής τους.
• Μόνιμη φροντίδα της περιοχής των λουτρών σε συνερ-
γασία με το δήμο Θεσσαλονίκης, ώστε να αποτελέσει ένα 
σημαντικό πόλο αναψυχής των κατοίκων.  Αξιοποίηση  και 
φροντίδα μιας σειράς ελεύθερων χώρων σε όλους τους οι-
κισμούς για αναψυχή. 
• Παλεύουμε ενάντια κατασκευή μονάδων επεξεργασίας 
αποβλήτων (ΜΕΑ) που θα υπονομεύσουν την ανακύκλωση 
με διαλογή στην πηγή, θα προωθήσουν την καύση όπως 
στον Αγ. Αντώνιο με σοβαρές  επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και την υγεία και την τοπική αγροτική παραγωγή και θα εκτι-
νάξουν στα ύψη τα δημοτικά τέλη καθαριότητας.
• Παλεύουμε για επαρκές, φθηνό και ποιοτικό νερό σε 
ύδρευση και άρδευση, κόντρα στην πολιτική εμπορευματο-
ποίησής του από ΕΕ και κυβερνήσεις.
• Δημόσια, τακτική και φθηνή συγκοινωνία, που να καλύ-
πτει τις ανάγκες του λαού του δήμου μας και ενίσχυση της 
δημοτικής συγκοινωνίας.  
• Αντιμετώπιση του οξυμμένου προβλήματος των αδέσπο-
των ζώων. 
Στις 26 Μαϊου ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ , ΚΑΝΕ ΕΣΥ 
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΨΗΦΙΣΕ ΠΑΝΤΟΥ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΚΕ
ΨΗΦΙΣΕ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΔΗΜΟ, ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑ

Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης
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Υποψήφιος δήμαρχος 
Δημήτρης Βλαχομήτρος

Πανέτοιμοι για την μάχη των εκλογών οι υποψήφιοι 
που απαρτίζουν το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο μας έπειτα 

και από την επίσημη κατάθεση του συνδυασμού μας στο 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης την περασμένη Κυριακή. Στο 
ψηφοδέλτιο του «Μετώπου Ρήξης και Ανατροπής» συμ-
μετέχουν εργάτες, αγρότες, εργαζόμενοι, άνεργοι, επιστή-
μονες, μικροεπαγγελματίες και εκπαιδευτικοί  δημότες του 
δήμου Θέρμης. Αγωνιστές των τοπικών κινημάτων με δυ-
νατό παρών στις μάχες του τόπου μας (εγκατάσταση εργο-
στασίων βιομάζας, προσφυγικό, μεταφορά μαθητών στα 
σχολεία και άλλα).

Υποψήφιοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι
Α. Εκλογική περιφέρεια Βασιλικών 
ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αγρότης συνδικαλιστής.
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ: Διπλωματούχος Αγρονόμος 
Τοπογράφος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., 
Ελεύθερη επαγγελματίας. Μέλος του Σωματείου Μισθω-
τών Τεχνικών Μακεδονίας. Ενεργή φοιτητική δράση ως 
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Αγρονόμων Το-
πογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. Αγωνιστική παρουσία στο 
αντιπολεμικό και αντιφασιστικό κίνημα.
ΔΟΥΜΠΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ: Άνεργος, με συμμετοχή στα το-
πικά κινήματα της περιοχής και την ανάδειξη των προβλη-
μάτων της.
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ: Εργαζόμενη, με μαχητική πα-
ρουσία στο κίνημα ενάντια στην εξόρυξη Χρυσού στις 
Σκουριές (SOS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) και στο κίνημα ενάντια στην 
εγκατάσταση εργοστασίων βιομάζας στη Λακκιά Βασιλι-
κών.
ΦΕΡΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ: Φοιτητής, μέλος της ΕΑΑΚ με παρου-
σία στο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα.
ΨΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ιδιωτικός υπάλληλος.

Β. Εκλογική Περιφέρεια Θέρμης
ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονί-
κη και μεγάλωσε στη Θέρμη. Σπούδασε στο ιστορικό τμή-
μα του φιλοσοφικού πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ. Ασχο-
λείται επαγγελματικά με τη μετάφραση και είναι ιδιωτικός 

υπάλληλος. Συμμετέχει δυναμικά στα κοινωνικά - οικολο-
γικά κινήματα της περιοχής και της πόλης μας.
ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΝΑ: Φοιτήτρια, μέλος της ΕΑΑΚ με συμμετο-
χή στο γυναικείο κίνημα
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Γεννημένη το 1968 στη Θεσ-
σαλονίκη και μόνιμος κάτοικος στην επέκταση της Θέρμης 
από το 2011. Δασκάλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Θέρ-
μης (Τριάδι). Συνδικαλίστρια της εκπαιδευτικής παράταξης 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΚΙΝΗΣΕΙΣ -ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.» και μέ-
λος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του δήμου Θέρμης, 
διορισμένη από το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευ-
τικών.
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΒΑΓΙΑ: Απόφοιτη του τμήματος Φυσικής 
στο ΑΠΘ με ενεργή παρουσία στο φοιτητικό κίνημα. 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΤΙΝΑ: Καθηγήτρια γερμανικής 
φιλολογίας, εργαζόμενη στην ιδιωτική εκπαίδευση.
ΜΟΝΑΚΗ ΡΟΖΗ: Απόφοιτη Αρχιτεκτονικής, ηθοποιός.
ΜΟΥΣΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ: φοιτητής, μέλος της ΕΑΑΚ.
ΜΠΑΣ ΑΑΡΩΝ ΡΙΤΣΑΡΝΤ: Ελεύθερος Επαγγελματίας- 
Αγρότης με δυνατό παρών στις τοπικές πρωτοβουλίες και 
κινήσεις.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ελεύθερος Επαγγελματίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΗ: Φοιτήτρια, μέλος 
της ΕΑΑΚ, μουσικός.
ΤΑΣΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Μεταπτυχιακός φοιτητής του 
Δ.Π.Θ με ενεργή δράση στο φοιτητικό κίνημα και τις πρω-
τοβουλίες γειτονιάς.
ΤΑΣΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣ: Εργαζόμενος Μηχανικός, απόφοι-
τος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μέ-
λος του ΔΣ του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών Ξάνθης 
(2007-2013). Ενεργό μέλος του Συλλόγου Φοιτητών Ξάν-
θης (2007-2013). Μέλος του ΔΣ του Σωματείου Μισθω-
τών Τεχνικών Μακεδονίας (2017). Ενεργή και πλούσια 
συμμετοχή σε αντιφασιστικές και αντιπολεμικές πρωτο-
βουλίες και κινήσεις. 
ΤΣΑΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φυσικός, εργαζόμενος στην ιδιωτική 
εκπαίδευση.

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ: Φοιτητής, εργαζόμενος στον επισιτι-
σμό, μέλος της εργατικής συσπείρωσης ΛΑΝΤΖΑ
ΧΑΛΑΣΑ ΡΑΜΖΙ: Ιδιωτικός υπάλληλος, με πλούσια δρά-
ση στο αντιφασιστικό και λαϊκό κίνημα
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: απόφοιτος Φυσικού ΑΠΘ

Γ. Εκλογική Περιφέρεια Μίκρας
ΔΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ: Ερευνήτρια – Βιολόγος, Ελληνικό Κέ-
ντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ενεργή συμμετοχή στο φοιτητι-
κό και αντιπολεμικό κίνημα.
ΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ: Συνταξιούχος, με πλούσια δράση στα το-
πικά κινήματα και τα δρώμενα της περιοχής.
ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: μεταπτυχιακός φοιτητής, προ-
γραμματιστής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Εκπαιδευτικός, δάσκαλος 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με αγωνιστική δράση 
στα τοπικά κινήματα αλλά και στο χώρο της εκπαίδευσης. 
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Οικονομολόγος –Λογιστής, πρ. 
πρόεδρος Δ.Σ. σωματείου εργαζομένων Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού Ορμύλιας, μέλος Δ.Σ. περιβαλλοντικής κίνησης 
«Κρουσίδα Γη». 
ΡΟΖΑΝΑ ΥΡΩ: αρχιτέκτονας
ΤΑΤΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ: εργαζόμενος στον τουρισμό, μέλος 
της εργατικής συσπείρωσης ΛΑΝΤΖΑ
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: ιδιωτική υπάλληλος
ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: εκπαιδευτικός, απόφοιτος 
του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Μέλος της Συγκλήτου πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων ως εκπρόσωπος φοιτητών 1996-1998.Μέλος του Δ.Σ 
του συλλόγου φοιτητών ιστορικού αρχαιολογικού πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων 1995-1998. Μέλος της πρωτοβουλίας 
πολιτών Τριλόφου ενάντια στα χαράτσια. Πρόεδρος του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου νηπιαγωγείου 
Τριλόφου 2013. Συμμετοχή σε αντικαπιταλιστικές αντιφα-
σιστικές πρωτοβουλίες.
ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ: φοιτητής
ΦΙΛΙΟΥ ΡΕΝΑ: δασκάλα με ενεργή συμμετοχή στο εκπαι-
δευτικό κίνημα και τις τοπικές κινήσεις.

Επικεφαλής του συνδυασμού  και υποψήφιος δήμαρχος 
είναι ο Δημήτρης Βλαχομήτρος. Ο κ. Βλαχομήτρος είναι 

συνταξιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων. Από τη δεκα-
ετία του 1970 με πλούσια δράση και δυναμική συνδικαλι-
στική παρουσία στις γραμμές της Ναυτεργατικής Συνδικαλι-
στικής Κίνησης ως ναυτεργάτης ηλεκτρολόγος Εμπορικού 
ναυτικού υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των ναυτεργα-
τών. Το 1985 εκλέγεται μέλος της Διοίκησης του Πανελλή-

νιου Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού και 
έπειτα το 1992 εκλέγεται Αντιπρόσωπος στις εκλογές του 
Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος 
στη ΓΣΕΒΕΕ. Έπειτα ιδρύει μαζί με ελεύθερους επαγγελμα-
τίες της περιοχής Βασιλικών τον Επαγγελματικό- Εμπορικό 
Σύλλογο του δήμου Βασιλικών. Πρόεδρος μέχρι σήμερα 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου Συνταξιούχων 
«Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» το οποίο αριθμεί 1600 μέλη. Με δυνατή 

δράση και παρουσία σε όλους τους αγώνες της περιοχής 
(για να μη φύγει το ΙΚΑ από τα Βασιλικά, να μην κλείσει το  
Υποθηκοφυλακείο, να μην εγκατασταθούν τα εργοστάσια 
βιομάζας, για τη μείωση των τιμολογίων της ύδρευσης. Το 
2014 μαζί με άλλους συναγωνιστές του δήμου ιδρύουν το 
δημοτικό σχήμα «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» και εκλέ-
γεται Δημοτικός Σύμβουλος αναδεικνύοντας και παλεύο-
ντας καθημερινά για τα προβλήματα της τοπικής περιοχής.

Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής παράταξης 
«ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» και υποψήφιος δήμαρ-

χος δήμου Θέρμης είναι ο Δημήτρης Βλα-
χομήτρος

Υποψήφιος δήμαρχος

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
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Το ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΕΙ τους ερ-
γαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, τη νεολαία, τους 

αγρότες, και τους επαγγελματίες του δήμου Θέρμης σε κοι-
νό αγώνα για:
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑ για ένα δήμο ο οποίος να ανήκει 
στους δημότες και τούς κατοίκους του
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του Καλλικράτη και του Κλεισθένη. Γενναία 
επιχορήγηση του δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό! 
Διαγραφή του χρέους -έξω από την ΕΕ
ΑΥΞΗΜΕΝΗ φορολόγηση στις μεγάλες επιχειρήσεις αερο-
δρόμια, ξενοδοχεία, καζίνο κλπ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ των υπηρεσιών, καμία ιδιωτικοποίηση.
ΔΗΜΟΣΙΑ δωρεάν περίθαλψη και παιδεία για όλους. Ενί-
σχυση του κέντρου υγείας σε γιατρούς, νοσηλευτές, ιατρο-
φαρμακευτικό υλικό, πολυιατρεια στα χωριά.
ΔΗΜΟΣΙΑ σχολική στέγη, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, 
με δωρεάν τροφεία και δίδακτρα στο πολιτισμό, επιχορήγη-
ση των συλλόγων. Μονιμοποίηση των εργαζομένων.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ σχέδιο στη Δημοτική ενότητα Βασιλικών.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΑΝΤΥΠΥΡΙΚΑ έργα. Καθαρισμός όλων 
των ρεμάτων, γέφυρες στον ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ σε όλες τις κοινότητες, άμεσα εγκατάσταση 

του βιολογικού στη Θέρμη. 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ποιοτικές συγκοινωνίες, τακτικά δρομολόγια, 
σκέπαστρα σε πλάτος στάσεις, δωρεάν δημόσια μεταφορά 
των μαθητών από και προς τα σχολεία. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ όλων 
των δρομολογίων στη Θέρμη.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ φτηνών και ποιοτικών τροφίμων για το λαό .Αξι-
οπρεπές εισόδημα για τους αγρότες. Παραγωγικοί συνεται-
ρισμοί, ενταγμένοι σε δημόσιο φορέα, σε σύγκρουση με τις 
αντιδραστικές αναθεωρήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής 
της Ε.Ε. Η δημοτική γη να παραχωρείται σε ανέργους, ακτή-
μονες, συνεταιρισμένους  αγρότες. Δωρεάν γη, παροχή ρεύ-
ματος και νερού στους κτηνοτρόφους.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του περιβάλλοντος, όχι ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στον Άγιο Αντώνιο
Να μην λειτουργήσουν τα λατομεία στο Λιβάδι, να σταματή-
σει η λειτουργία των λατομείων στους Ταγαράδες.
ΟΧΙ στους ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ λαϊκής κατοικίας ,κανένα 
σπίτι χωρίς ρεύμα νερό και θέρμανση. Διαγραφή των χρεών 
σε τράπεζες δήμους και κράτος της λαϊκής οικογενείας
ΜΟΝΙΜΗ δουλειά για όλους. Προσλήψεις. Αυξήσεις, επι-
στροφή όλων των περικοπών σε εργαζόμενους και συντα-
ξιούχους

Να σταματήσουν οι πόλεμοι, να ανοίξουν τα σύνορα, ελευ-
θερία  κίνησης των προσφύγων. Να κλείσουν τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, διαπλάτυνση των εθνικών οδών Λακ-
κιά -Γαλατιστα, Νέο Ρυσιο -Σουρωτή –Μονοπηγαδο, Μηδέν 
-Τρίλοφος -Καρδία. Άμεσα μέτρα ασφαλείας στη οδό Α. 
Κουγιαμη στην επέκταση της Θέρμης.
ΔΙΝΟΥΜΕ από κοινού τη μάχη και συντονισμένα με σωμα-
τεία, συλλόγους, επιτροπές αγώνα στις γειτονιές για τη συ-
ντριβή της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης και της Ε.Ε.

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΑΥΤΟ-
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,  ΠΙΣΤΟ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ .
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΘΕΡΜΗΣ. ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ-
ΝΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – Ε.Ε.

ΜΑΖΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ «ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ».

Ψηφοδέλτιο αγώνα και ανατροπής στις 26 
Μάη δίνουμε ισχυρό ανατρεπτικό μήνυμα

Εκλογική διακήρυξη Μάης 2019

Η πολιτική της κυβέρνησης και του τοπικού κράτους 
μπορεί να ανατραπεί. Αυτό το απέδειξε περίτρανα ο 

ΜΑΖΙΚΟΣ αγώνας, εργαζομένων, νεολαίας, αγροτών, επαγ-

γελματιών, συνταξιούχων, για την μη εγκατάσταση των ερ-

γοστασίων βιομάζας στα Βασιλικά καθώς και ο αγώνας του 

πολιτιστικού συλλόγου Λιβαδιωτών για να μην λειτουργή-

σουν τα λατομεία. Οι έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων 

της επέκτασης Θέρμης για υποδομές (ύδρευση, αποχέτευ-

ση, φωτισμός, πεζοδρόμια, παιδική χαρά και άμεσα να 

παρθούν μέτρα για την προστασία των κατοίκων στη θανα-

τηφόρο οδό Α. Κουγιάμη.

Παλεύουμε:

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

ανάγκες των πολιτών και διασφαλίζει τα δικαιώματά τους. 

– Για συνεργασία με όλο το αντικαπιταλιστικό και ριζοσπα-

στικό 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 

προϋπολογισμό με εθνικοποιημένες -κρατικοποιημένες 

τράπεζες και επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. 

– Για αυξημένη κλιμακωτή φορολογία στις μεγαλοαστικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες π.χ. καζίνο, αεροδρόμιο, 

ξενοδοχεία, με αντίστοιχη μείωση των δημοτικών φόρων 

για τους εργαζόμενους. 

– Για ΔΩΡΕΑΝ ποιοτικές δημοτικές υπηρεσίες. Καμία  ιδιω-

τικοποίηση - 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 Κέντρου 

Υγείας Θέρμης με έμψυχο δυναμικό. Γιατρούς για όλες τις 

ειδικότητες, νοσηλευτές, πλήρη ιατροφαρμακευτικό υλικό 

και οργάνωση πολυιατρείων στα χωριά. 

- Αντιπυρικά -Αντιπλημμυρικά έργα. Καθαρισμός όλων 

των ρεμάτων. Μόνιμη πυροσβεστική υπηρεσία στο δήμο. 

Γέφυρα και περιβαλλοντική μελέτη στον Ανθεμούντα στα 

Βασιλικά. 

- Να γίνει η εγκατάσταση του βιολογικού  για να λειτουργή-

σει η αποχέτευση Βασιλικών. Να ξεκινήσει άμεσα  το έργο 

της αποχέτευσης Σουρωτής και της Αγίας Παρασκευής. Να 

γίνουν οι αποχετεύσεις στη Λακκιά,  Περιστερά,  Λιβάδι,  

Άγιο Αντώνιο, Μονοπηγαδο, Σχολαρι. Να διορθωθεί το 

λάθος στην αποχέτευση Καρδίας -Τριλόφου, και να αρχίσει  

άμεσα το έργο της αποχέτευσης στην επέκταση της Θέρμης. 

- Αντικατάσταση όλων των αγωγών αμιάντου στην ύδρευ-

ση. Ποιοτική επαρκή ύδρευση παντού, Άγιο Αντώνιο, Μο-

νοπήγαδο, επέκταση Θέρμης.

- Για δημόσιες ποιοτικές δωρεάν συγκοινωνίες. Να αντικα-

τασταθούν τα σαράβαλα με καινούργια. Τακτικά δρομολό-

για,  να περιοριστεί η χρήση του Ι.Χ. Να επανέλθουν τα κομ-

μένα  δρομολόγια από τον ΟΑΣΘ  στη Θέρμη, να αυξηθούν 

τα δρομολόγια στα ορεινά χωριά Περιστερά, Λιβάδι,  Άγιο 

Αντώνιο και Μονοπήγαδο. Δωρεάν μεταφορά των μαθη-

τών στα σχολεία με λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Να συνδεθεί  ο 

Τρίλοφος  με το Πλαγιάρι. Τελευταίο δρομολόγιο για όλα 

τα χωριά στις 12.00 το βράδυ. Σκέπαστρα σε όλες τις στά-

σεις. ΚΑΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΘ!.

- Κατασκευή  πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρό-

μων. Να ενισχυθεί ο ηλεκτροφωτισμός. Ασφαλτοστρώσεις 

παντού, και στους επαρχιακούς δρόμους. Να συνεχισθεί η 

διαπλάτυνση της εθνικής οδού από την Λακκιά  έως Γαλά-

τιστα. Επίσης να γίνει διαπλάτυνση της εθνικής οδού  Νέου 

Ρυσίου -Σουρωτής- Μονοπήγαδου – Κρήνης. Άμεσα μέτρα 

για την προστασία των κατοίκων στη θανατηφόρο οδό Α. 

Κουγιάμη στην επέκταση Θέρμης.

– Για υπεράσπιση και διεύρυνση των δημόσιων χώρων: να 

πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές, να δημιουργηθούν  νέες, 

Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, επέκταση Θέρμης, Ν. Ραιδε-

στος, Τριλοφος, Πλαγιαρι κ.α. Ο Δήμος Θέρμης να φτιά-

ξει το δικό του κολυμβητήριο στη περιοχή της Δημοτικής 

Ενότητας Βασιλικών καθώς σε ολόκληρο το Δήμο υπάρχει 

παντελής απουσία δημόσιου κολυμβητηρίου!

– Για  δημόσιο κεντρικό πλάνο ανακύκλωσης, μείωσης των 

σύμμεικτων απορριμμάτων με πλήρη διαλογή στην πηγή. 

Ενημέρωση των κατοίκων. Δημιουργία περιβαλλοντικής 

συνείδησης στη κοινωνία. Αποκεντρωμένες μονάδες μικρής 

κλίμακας και όχι τα φαραωνικά πανάκριβα εργοστάσια καύ-

σης, όπως η μονάδα επεξεργασίας 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.
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Δημοτική παράταξη  «O δήμος μας ΑΥΡΙΟ»

Υποψήφιος δήμαρχος 
Χρήστος Φάσσας

Με ένα ψηφοδέλτιο που αποτελεί κράμα παλαιών 
έμπειρων στελεχών από τον χώρο της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης, γνωστών και αναγνωρισμένων στελεχών με 

μεγάλη συνδικαλιστική και πολιτική εμπειρία και νέων 

ανθρώπων, επιστημόνων και επαγγελματιών, αλλά και 

ανθρώπων του μόχθου και της προσφοράς, με ανθρώ-

πους που συμμετέχουν στα κοινά του τόπου μας με όρα-

μα και στόχους και με κατευθυντήρια γραμμή τους την 

προσφορά στον τόπο μας και στους ανθρώπους του ολο-

κληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη συμμετοχή της δημοτι-

κής μας παράταξης στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης 

Μαίου 2019, αλλά και στην επαναληπτική εκλογή της 2 

Ιουνίου 2019. Άνθρωποι που έχουν διάθεση να προσφέ-

ρουν τον εαυτό τους για την πρόοδο του τόπου μας, να 

προσφέρουν τη γνώση τους, την εμπειρία τους, αλλά και 

το χαμόγελο και την αισιοδοξία τους για ένα καλύτερο 

ΑΥΡΙΟ στον δήμο μας, άνθρωποι που έχουν να δώσουν 

και όχι να πάρουν, που μπαίνουν σε μια δύσκολη εκλο-

γική διαδικασία όχι γιατί κάτι τους έταξαν ή πήραν κάποιο 

αντάλλαγμα, αλλά επειδή θέλουν να είναι παρόντες στο 

καλύτερο αύριο του δήμου μας, που με τη στήριξη όλων 

των κατοίκων του δήμου μας σύντομα θα έρθει.

Τα άτομα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της παράταξής 

μας στις τρεις εκλογικές περιφέρειες του Δήμου μας είναι :

Υποψήφιοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι
Α. Εκλογική περιφέρεια Βασιλικών 

ΓΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΖΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΕΣΤΗ

ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Β. Εκλογική Περιφέρεια Θέρμης

ΓΚΙΤΖΕΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) 

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΥΡΤΖΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΖΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ

ΤΑΡΗ  ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΣΑΦΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ

ΧΑΡΑΚΛΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ. Εκλογική Περιφέρεια Μίκρας

ΓΚΟΣΤΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  

ΚΑΣΕΜΙΑΝ ΛΟΥΙΖΑ του ΓΚΑΡΑΜΠΕΤ

ΚΑΦΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΘΩΜΑ

ΣΑΡΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΣΒΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΣΙΤΣΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΧΟΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής «O δήμος 
μας ΑΥΡΙΟ» και υποψήφιος δήμαρχος δήμου Θέρμης 

είναι ο Χρηστός Φάσσας.

Ο υποψήφιος δήμαρχος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
πριν από πενήντα δύο χρόνια. Γιος του στρατιωτικού 

Κοσμά Φάσσα, με καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο Γρε-
βενών και της Ευαγγελίας Καζαντζίδου. Στη Θέρμη εγκα-
ταστάθηκε, με την οικογένειά του σε ηλικία δώδεκα ετών. 
Η σημερινή του κατοικία βρίσκεται στην αγροτική περιοχή 
της Καρδίας. Είμαι παντρεμένος με την Μυρτώ Καρυπίδου 
και πατέρας δύο μικρών ανήλικων παιδιών, του Φοίβου, 
και της Αέλιας – Ειρήνης.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική μου θητεία στην Πολεμική Αε-
ροπορία. Στην επαγγελματική του ζωή είμαι δικηγόρος, 
διορισμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 
από τις αρχές του 1993. Κύριο αντικείμενο ενασχόλησής 
του είναι ο τομέας του αστικού και εμπορικού δικαίου 
και το δίκαιο που αφορά στα ακίνητα. Στα πλαίσια της 
άσκησης του επαγγέλματός μου, εκπροσωπεί τις Παμμα-
κεδονικές Οργανώσεις της υφηλίου ενώπιον των δικα-
στηρίων της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του δικαστικού 
αγώνα που κάνουν για την ακύρωση της συμφωνίας των 
Πρεσπών.   
Τελείωσε το 1ο Δημοτικό Σχολείο στη Θέρμη και το Γυ-
μνάσιο Θέρμης με άριστα.
Αποφοίτησε από το 9ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, επίσης με 
άριστα και φοίτησε στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών 

Επιστημών (Ν.Ο.Ε.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Νομικής, από την οποία απο-
φοίτησε τον Φεβρουάριο του 1990.
Έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Διεθνούς 
Δικαίου και του Δικαίου της Ευρωπαικής Ένωσης στο Πα-
νεπιστήμιο του Bristol της Μεγάλης Βρετανίας, από όπου 
έλαβα μεταπτυχιακό δίπλωμα (LLM) το 1995. Μιλάει Αγ-
γλικά και Γαλλικά.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια με 
αντικείμενο το αθλητικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το συ-
γκοινωνιακό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο και το δίκαιο 
του κτηματολογίου, το οικογενειακό δίκαιο, το δασικό 
δίκαιο, ζητήματα πολιτικής δικονομίας και το μάρκετινγκ 
του δικηγορικού γραφείου.
Στο παρελθόν ήταν ξανά υποψήφιος δήμαρχος του Κα-
ποδιστριακού δήμου Θέρμης το 2006. Επίσης, διετέλεσε 
Δημοτικός Σύμβουλος στον Καποδιστριακό δήμο Θέρμης 
την περίοδο 1999 – 2007.
Εκπροσώπησε τη μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
του δήμου Θέρμης στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινο-
τήτων Νομού Θεσσαλονίκης την περίοδο 1999 – 2006.
Υπήρξε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρ-
μης τις χρονιές 2003 – 2004.
Ήταν μέλος διαφόρων Δημοτικών και Σχολικών Επιτρο-

πών στην περίοδο 1999 – 2007.
Διετέλεσα μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερί-
δας «Θέρμης Δρώμενα» την περίοδο 1999 – 2002.
Υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού 
συλλόγου «Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ » από τη θέση 
του Προέδρου στην περίοδο 2004 –2005, του Γενικού 
Γραμματέα (την περίοδο 2002 – 2004) και του Μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα 1996 
– 2002.
Εκπροσώπησε το παραπάνω αθλητικό σωματείο σε Γενι-
κές Συνελεύσεις υπερκείμενων αθλητικών ομοσπονδιών 
και ενώσεων (Ε.Ο.Κ., Ε.Κ.Α.Σ.Θ. κλπ), την περίοδο που 
συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας 
στην καλαθόσφαιρα γυναικών.
Διετέλεσε αναπληρωτής αντιπρόεδρος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο 
Άγιος Παύλος» την περίοδο 2005 – 2009.
Είχε εκλεγεί μέλος στο δεκαπενταμελές συμβούλιο εκ-
προσώπησης των μαθητών στο 9ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. 
Σήμερα είμαι μέλος των Τομέων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας της «ΝΕΑΣ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», συμμετέχοντας στην κατάρτιση των αντί-
στοιχων προγραμμάτων του κόμματος. Είναι μέλος τοπι-
κών και εθνικών κοινωνικών συλλόγων του δήμου μας.

Υποψήφιος δήμαρχος

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ



Υποψήφιος δήμαρχος 
Χρήστος Φάσσας
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«Ο δήμος μας ΑΥΡΙΟ» για ένα καλύτερο 
ΑΥΡΙΟ του δήμου μας
Αγαπητοί φίλες και φίλοι, δημότες και κάτοικοι του δή-

μου Θέρμης,
Μετά από την ψήφιση του νέου νόμου για την τοπική αυτο-
διοίκηση, γνωστού και ως «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ », μια πνοή ανα-
νέωσης έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα στον χώρο 
του δήμου μας.
Νέες δημοτικές παρατάξεις συγκροτούνται με σκοπό τους 
την προσφορά τους στα κοινά του τόπου μας, την εισαγωγή 
νέων προτάσεων για τη λειτουργία των δημοτικών πραγμά-
των, την εμβάθυνση της δημοκρατίας στον δήμο μας, σε τε-
λική ανάλυση την ανάμειξή τους στα κοινά για την ανάπτυ-
ξη και την πρόοδο του τόπου μας μέσα από τις προτάσεις, 
τις απόψεις, τις θέσεις και τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό 
«γίγνεσθαι». Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και νεότευκτες και 
δυναμικές τοπικές κινήσεις κατοίκων οικισμών και τοπικών 
κοινοτήτων του δήμου μας. Κοινή συνισταμένη όλων, η 
προσφορά στο κοινό καλό, στην πρόοδο, στην ευημερία 
και στην ανάπτυξη του τόπου μας.
Στα πλαίσια αυτά του νέου θεσμικού πλαισίου για τη λει-
τουργία της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης που, 
παρά τη σφοδρή αντίδραση κατεστημένων συμφερόντων 
και «επαγγελματιών αιρετών» (ζητούμε ευγενικά την άδεια 
για την αντιγραφή από την υποψήφια δήμαρχο που πρώ-
τη χρησιμοποίησε πετυχημένα τον όρο σε κείμενό της), για 
πρώτη φορά ισχύει στις αυτοδιοικητικές εκλογές βρίσκει 
χώρο έκφρασης και η φωνή της καινούργιας δημοτικής μας 
παράταξης που ιδρύθηκε και συμμετέχει στις επερχόμενες 
δημοτικές εκλογές. «ο δήμος μας ΑΥΡΙΟ » είναι το όνομά 
της και ο στόχος της είναι να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις 
της σε ένα καλύτερο ΑΥΡΙΟ όλων των κατοίκων του δήμου 
μας.
Είναι αλήθεια, και το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό, ότι στη ση-
μερινή δημοτική αρχή έλαχε ο κλήρος να διοικεί τον δήμο 
μας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, που 
συνέπεσαν μάλιστα με την αμέσως προηγούμενη προσπά-
θεια αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδι-
οίκησης, γνωστή με τον όρο « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ », γεγονός 
που καθιστούσε την προσπάθειά της ακόμη δυσκολότερη. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είμαστε 
πρόθυμοι να συγχωρήσουμε την κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα σε όλους τους οικισμούς, σε όλα τα χωριά του δή-
μου μας. Δεν θέλουμε να φανούμε αγενείς στο πρώτο κεί-
μενό μας που φιλοξενείται στις σελίδες της εφημερίδας σας, 
αλλά θα θέλαμε απλά να αναρωτηθούν οι κάτοικοι του δή-
μου Θέρμης, πόσες παιδικές χαρές υπάρχουν σε ολόκληρο 
τον δήμο μας, που να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 
ή να μην είναι επικίνδυνες για τα παιδιά μας; Υπάρχει άραγε 
έστω και μία; Θα θέλαμε να αναρωτηθούν όλοι οι κάτοικοι 
του δήμου μας αν είναι ικανοποιημένοι από την καθημερι-
νότητά τους στον δήμο μας, από την καθαριότητα στους οι-
κισμούς της, τη συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων 
τους από τους κάδους κλπ.

Φίλες και φίλοι,
Το όραμα το δικό μας είναι ένα ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ για 
τον τόπο μας. Θέλουμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα στη 
νέα εποχή που ανοίγεται πλέον για τον δήμο μας. Με κα-
τευθυντήριους άξονες στην πολιτική μας πρακτική τον σε-
βασμό στα δικαιώματα του πολίτη και τον σεβασμό στις 
αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και των τοπικών κοι-

νωνιών, μέσα από τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν από 
την εφαρμογή του νέου νόμου για τη λειτουργία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για κάθε θέμα που αφορά στον τόπο τους, 
θα υλοποιήσουμε τον στόχο μας για τη δίκαιη και ισόρροπη 
ανάπτυξη του δήμου μας.
Με όραμά μας έναν τέλειο δήμο, έναν δήμο που θα απο-
τελεί περιβαλλοντικό παράδεισο για όλους μας και θα αξι-
οποιήσει τη θέση του ως προαστιακός δήμος της Θεσσα-
λονίκης, στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
όλων των κατοίκων, στην αύξηση του βιοτικού τους επιπέ-
δου, στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους τομείς της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της υγείας, 
της κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας, στην αύξηση της 
κοινωνικής συνοχής. 
Προχωράμε μπροστά, στοχεύουμε να κάνουμε τον τόπο 
μας έναν τόπο σταθμό, έναν τόπο για να ζεις με παιδιά, 
πόλο έλξης νέων κατοίκων και επισκεπτών, να λάβουμε μέ-
τρα για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς σε όλες τις τοπικές 
κοινωνίες, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ανεργί-
ας, που απασχολεί και τον τόπο μας και των ναρκωτικών 
που απειλεί τη νεολαία μας.
Η κύρια κατευθυντήρια γραμμή της πολιτικής μας θα είναι 
η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικισμών του δήμου μας 
και η διοικητική αποκέντρωση στη λειτουργία της δημοτικής 
αρχής. Στα πλαίσια αυτής της βασικής γραμμής της πολιτικής 
μας πρακτικής θα μεταφέρουμε την έδρα μιας Αντιδημαρ-
χίας στα Βασιλικά και μιας Αντιδημαρχίας στον Τρίλοφο και 
θα στηρίξουμε τη λειτουργία τους. Θα μεταφέρουμε διοι-
κητικές υπηρεσίες του δήμου Θέρμης και νομικά πρόσωπα 
του δήμου που στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους στη 
Θέρμη, σε άλλους οικισμούς εκτός της Θέρμης. Με τον τρό-
πο αυτό θα ικανοποιηθούν δύο στόχοι. Από τη μια πλευρά 
συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των οικισμών αυτών με την 
αύξηση της ημερήσιας επισκεψιμότητας σε αυτούς και από 
την άλλη πλευρά  μειώνουμε τη φόρτιση του οικισμού της 
Θέρμης από περιττή κίνηση οχημάτων, που ουσιαστικά δεν 
προσφέρει τίποτε στην τοπική της οικονομία.
Θα προχωρήσουμε άμεσα στην εκπόνηση οικονομοτεχνι-
κής και νομικής μελέτης για την αξιοποίηση της δημοτικής 
περιουσίας και των πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου 
μας, αλλά και για την αξιοποίηση της περιουσίας των δη-
μοτών μας. Φαινόμενα αστοχιών σαν αυτά του Γ.Π.Σ. του 
δήμου μας που θέτουν φραγμούς στην ανάπτυξη της οι-
κονομίας, περιορίζοντας τις δυνατότητες χρήσεις της γης σε 
καθαρά αστικούς οικισμούς του δήμου μας μόνο σε καλλι-
εργητικούς σκοπούς (π.χ. Ν. Ρύσιο) δεν πρόκειται σε καμία 
περίπτωση να επαναληφθούν.
Θα φροντίσουμε για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομί-
ας, με την προβολή των δυνατοτήτων του δήμου μας, με 
σκοπό την προσέλκυση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών του τόπου μας και την παροχή κινήτρων στις επιχει-
ρήσεις να λειτουργήσουν στα εδαφικά όρια του δήμου μας. 
Δεσμευόμαστε για τον τρόπο υπολογισμού των δημοτικών 
τελών που βαρύνουν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα 
όρια του δήμου μας, που θα οδηγήσει σε λελογισμένη μεί-
ωση αυτών, προκειμένου να υπάρχουν κίνητρα για τη συ-
νέχιση της λειτουργίας τους στην περιοχή μας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις ανάγκες των οικογενειών 
με παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Κατ’ αρχήν 

όλα τα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας θα έχουν δι-
καίωμα συμμετοχής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του 
δήμου. Και αυτό δεν είναι ζήτημα απόφασης της στιγμής, 
αλλά ζήτημα αρχής. Και δεσμευόμαστε γι’ αυτό από την 
πρώτη στιγμή δημόσιας παρουσίασης των θέσεων του συν-
δυασμού μας. Θα προχωρήσουμε άμεσα στην κατασκευή 
σχολικών κτιρίων όπου είναι αναγκαίο να γίνουν και οι συν-
θήκες είναι ώριμες. Θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
ζήτημα της ασφαλούς μετάβασης των μαθητών στα σχολι-
κά συγκροτήματα που φοιτούν με ειδικές κατασκευές στους 
δρόμους και στα πεζοδρόμια που κάνουν χρήση για τη 
μετάβασή τους στα σχολεία. Θα λάβουμε μέριμνα για την 
ασφάλεια των μαθητών κατά τον χρόνο αναμονής τους για 
την άφιξη των « σχολικών λεωφορείων ». Θα ιδρύσουμε 
βρεφική δημοτική βιβλιοθήκη. Θα ιδρύσουμε κοινωνικό 
φροντιστήριο για παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν 
οικονομικά προβλήματα. Θα προχωρήσουμε σε αναπρο-
σαρμογή των διδάκτρων και τροφείων που πληρώνουν 
οι δημότες μας στις δραστηριότητές τους που έχουν σχέ-
ση με το πολιτιστικό κέντρο και το ωδείο του δήμου μας. 
Θα διαμορφώσουμε ελεύθερους χώρους και πάρκα που 
θα δοθούν σε χρήση στους δημότες μας για την άθληση 
και την ψυχαγωγία τους. Θα αναπτύξουμε ειδικά θεματικά 
πάρκα για να προσελκύσουμε και νέους επισκέπτες στον 
δήμο μας. Θα κατασκευάσουμε παιδικές χαρές σε όλους 
τους οικισμούς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου, 
για αρχή μία τουλάχιστον παιδική χαρά σε κάθε οικισμό 
από την πρώτη χρονιά της νέας δημοτικής αρχής. Θα κατα-
σκευάσουμε ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους και μικρούς 
χώρους πρασίνου και αναψυχής, όπου υπάρχει δυνατότητα 
χωροτεχνικά να γίνουν. 
Θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της ασφάλεια 
της περιουσίας και της ζωής των δημοτών μας, θα λάβου-
με μέτρα για την οδική ασφάλεια στον δήμο μας. Για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού θα προχωρήσουμε άμεσα 
στον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών που συνδέουν 
τους οικισμούς του δήμου μας μεταξύ τους και με τους κύ-
ριους οδικούς άξονες που διέρχονται από τις περιοχές του 
δήμου μας., αλλά και όλων των δημοτικών οδών εντός των 
οικισμών (ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην περιοχή της 
επέκτασης της Θέρμης, όπου οι διαρρήξεις κατοικιών επι-
χειρήσεων συνιστούν καθημερινό φαινόμενο). Θα λάβουμε 
μέριμνα για την τοποθέτηση στις οδούς της απαιτούμενης 
κάθετης και οριζόντιας σήμανσης. Θα προχωρήσουμε άμε-
σα στην κατασκευή κυκλικών κόμβων, όπου είναι αναγκαίο 
για την ασφάλεια οδηγών και πεζών. Θα μεριμνήσουμε για 
την κατασκευή ασφαλών και στεγασμένων στάσεων για 
τους συνδημότες μας που αναμένουν τα αστικά λεωφορεία, 
ειδικά γι’ αυτούς που κατοικούν στην ύπαιθρο.  
Τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος μόνο του προγράμμα-
τος που αναλυτικά σύντομα θα τεθεί στη διάθεση των συν-
δημοτών μας για να κριθεί και να αξιολογηθεί από αυτούς. 
Καλούμε όλους τους δημότες, αλλά και τους κατοίκους του 
δήμου μας, να το πάρουν στα χέρια τους και να κάνουν 
τον κόπο να του ρίξουν μια ματιά. Είμαστε σίγουροι ότι θα 
βρουν σε αυτό λύσεις για όλα τα μικρά και μεγάλα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους συνα-
ναστροφή με τον δήμο μας. Και μετά, είμαστε απολύτως βέ-
βαιοι ότι θα μας τιμήσουν και με την ψήφο τους. Τώρα είναι 
η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί το μεγάλο βήμα στο ΑΥΡΙΟ.
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Δημοτική παράταξη «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»

Υποψήφιοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Εκλογική περιφέρεια Βασιλικών
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΦΑΔΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΟΥΝΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΥΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Εκλογική περιφέρεια Θέρμης
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΗΣΑΪΑ (ΣΑΣΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ

ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΝΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΟΛΓΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΝΤΑΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΟΥΡΚΕΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΟΣΜΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΩΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εκλογική περιφέρεια Μίκρας
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΛΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΞΙΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΛΙΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (ΔΑΚΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΤΛΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΛΙΑ
ΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΚΟΣΜΑ
ΣΚΟΝΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΚΟΡΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΥΝΑΧΕΡΗ
ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υποψήφιοι  Σύμβουλοι Κοινοτήτων

Κοινότητα Πλαγιαρίου
ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΥΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Υποψήφιος δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Μπίκος
Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής παράταξης 
«ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ» και υποψήφιος δήμαρχος δήμου 

Θέρμης είναι ο Κωνσταντίνος Μπίκος. 



Υποψήφιος δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Μπίκος
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Δημοτική παράταξη «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»

Προεκλογικό κάλεσμα της δημοτικής 
παράταξης «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»
Αγαπητοί συμπολίτες

Η μακροχρόνια ενασχόλησή μου με τα κοινά η οποία 

μου έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζω ότι δεν έχουν υλο-

ποιηθεί όσα κατά τόπους σας έχουν τάξει οι σημερινοί δη-

μοτικοί άρχοντες, δημιούργησε την ανάγκη να απευθυνθώ 

σε εσάς από θέση υποψηφίου δημάρχου πλαισιωμένος από 

νέους και άφθαρτους φίλους με όραμα την βελτίωση της 

ζωής μας σε κάθε τόπο σε κάθε γειτονιά, όπως μας αξίζει.

Η προσπάθεια μου αυτή, έφερε την συσπείρωση  κάθε αγα-

νακτισμένου δημότη σε ένα συνδυασμό που αποτελείται 

από απλούς αγρότες, επαγγελματίες αλλά και επιστήμονες 

κάθε ηλικίας, άνδρες και γυναίκες, με άσβεστη φλόγα μέσα 

τους για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα των απερχομένων 

δημοτικών αρχόντων.

Οι υποψήφιοι μας, άφησαν τις ιδεολογικές διαφορές τους, 

τις μπλε, πράσινες ή κόκκινες αποκλίσεις τους, δεν δέχθη-

καν καμία πολιτική παρέμβαση, αδιαφόρησαν  και δεν κλο-

νίστηκαν από την προσπάθεια της απερχόμενης δημοτικής 

αρχής, που ζητούσε επιμόνως και με κάθε τρόπο να τορπι-

λίσει την δυναμική του συνδυασμού αυτού.

Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζει κανείς επί τόσα χρόνια 

την αδιαφορία, να βλέπει  την εγκατάλειψη του τόπου του 

και να μην αντιδρά. Να αντιμετωπίζει άλυτα καθημερινά 

προβλήματα και κάθε προσπάθεια του για την επίλυση 

τους  να απαξιώνεται από την αδιαφορία των υπευθύνων. 

Με το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αυτοδιοίκηση με  

το νόμο Κλεισθένη με την απλή αναλογική, δίνεται η δυνα-

τότητα σε εσάς, με την ψήφο σας να δρομολογήσετε νέες 

δυναμικές, κατάλληλες να αλλάξουν το τοπίο στον δήμο, 

αλλά και στον τόπο σας. Να διεκδικήσετε τα αυτονόητα και 

να φωνάξετε δυνατά προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν είστε 

δημότες δεύτερης κατηγορίας.

Η δέσμευσή μου καθώς και όλων των συνεργατών μου εί-

ναι η άμεση υλοποίηση του προγράμματός μας που προ-

έρχεται βασικά μέσα από τις δικές σας επιθυμίες και επιδι-

ώξεις και έχουν μελετηθεί από έμπειρους επιστημονικούς 

συνεργάτες.

Στη βάση αυτή αναδιαμορφώνουμε την κεντρική διοίκηση 

αποκεντρώνοντας τις αντιδημαρχίες. Η τοποθεσία στις οποί-

ες θα μεταφερθούν (π.χ. Βασιλικά – Τρίλοφο)  θα εξαρτηθεί 

από την εύρεση των κατάλληλων χώρων. Επίσης δημιουρ-

γούμε μαζί και γραφεία άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών 

για θέματα που δεν καλύπτονται από τα ΚΕΠ. Πρόθεσή μας 

είναι η άμεση τεχνική και οικονομική υποστήριξη με κατάλ-

ληλο ανθρώπινο δυναμικό τόσο στον Τρίλοφο όσο και στα 

Βασιλικά. Για παράδειγμα μέχρι τώρα για μια απλή βεβαί-

ωση κατοικίας (π.χ. ότι βρίσκεται  Μεγάλου Αλεξάνδρου 

20) ένας κάτοικος θα πρέπει να μεταβεί μέχρι την τεχνική 

υπηρεσία του δήμου στη Θέρμη και η βεβαίωση να έρθει 

σε αυτόν μετά από ένα μήνα. Με αυτή μας την κίνηση παύει 

να υπάρχει η ανάγκη μεταβίβασης στη Θέρμη.

Παράλληλα ενισχύουμε και αναδιοργανώνουμε τον τρόπο 

αποκομιδής απορριμμάτων αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα 

του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να είναι 

δυνατή η 24ωρη αποκομιδή και η καθαριότητα των κοινό-

χρηστων χώρων 7 ημέρες την εβδομάδα. Ποιός μπορεί να 

αμφιβάλλει ότι αυτό είναι πολιτισμός και  επιτακτική ανάγκη 

που αφορά άμεσα την υγεία. 

Κατασκευή δημοτικού κυνοτροφείου, ενίσχυση φιλοζωι-

κών σωματίων. Τα αδέσποτα είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης 

πράξης. ΕΜΕΙΣ θα λάβουμε τα μέτρα μας, ώστε το εκρηκτι-

κό αυτό πρόβλημα με πολλές αναγνώσεις να βρει την λύση 

του προστατεύοντας αφενός τους τετράποδους φίλους μας 

και αφετέρου προσβλέποντας στην ασφάλεια των πολιτών 

μας.

Αν και η ανακατασκευή και ανάπλαση των πάρκων στα χω-

ριά μας  θα αποτελεί προτεραιότητα του κάθε  τοπικού συμ-

βουλίου, είναι εμφανές ότι τα περισσότερα παρουσιάζουν 

μία τριτοκοσμική  κατάσταση που πρέπει να διορθώσουμε 

άμεσα προσφέροντας στους δημότες χώρους αναψυχής 

ασφαλείς  για αυτούς και τα παιδιά τους. Φαινόμενα με χα-

ρακτηριστική πράσινη ταμπέλα που μας  ενημερώνει ότι ει-

σερχόμαστε στον χώρο με δική μας ευθύνη, ανήκουν στην 

απερχόμενη Διοίκηση και  πρέπει να θεωρούνται επιεικώς 

απαράδεκτα. Αφουγκραζόμαστε την δίψα  των πολιτών μας 

για δημιουργία πεζοδρομίων περιπάτου  και ποδηλατοδρό-

μου ώστε να καλύψουμε    την ανάγκη αυτή σε σημεία των 

χωριών μας που κρίνεται κατάλληλο.

Εστιάζουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και στην πολιτιστική και 

αισθητική αναβάθμιση του τόπου μας. Θέλουμε να δώσου-

με μια ανάσα πνοής σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και να 

ενδιαφερθούμε για τους νέους.  Πρέπει  να συγκροτηθούν 

οργανωμένα πολιτιστικά κέντρα στα οποία να συμμετέχουν 

όλες οι κοινωνικές ομάδες και να γίνονται  δράσεις που να 

προάγουν το πολιτιστικό υπόβαθρο των τόπων μας.  Να 

αναδειχτούν όλες οι  πολιτιστικές κληρονομιές  κάθε τόπου, 

όπως π.χ.  το καλντερίμι του Τριλόφου, τα Πλατάνια καθώς 

και η ανάπλαση του αύλειου χώρου του παλαιού δημοτι-

κού Σχολείου Τριλόφου. 

Εξασφαλίζουμε καλύτερη πρόσβαση από και προς όλες 

της Κοινότητες με συχνότερη δημοτική συγκοινωνία ώστε 

να είναι εύκολη η επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας.

Επομένως για εμάς προτεραιότητα έχει ο δημότης. Είμαστε 

έτοιμοι να  συγκρουστούμε, αδιαφορώντας για τις αντιδρά-

σεις όποιων έχουν διαφορετική αντίληψη, που προέρχεται 

βέβαια από πρακτικές της απερχόμενης διοικητικής αρχής. 

Μιας αρχής που στις 16 του Ιανουαρίου του 2019 από το 

βήμα δια στόματος δημάρχου ανέφερε μεταξύ άλλων: το 

νέο εκλογικό σύστημα είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει χάος 

και παραλυσία σε όσους δήμους δεν  εκλέξουν δήμαρχο 

από την πρώτη Κυριακή ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την 

διαφθορά και την πολιτική συναλλαγή.

Όπως γίνεται αντιληπτό στον κοινό νου, υπάρχει τεράστια 

διαφορά ανάμεσα σε εμάς που πιστεύουμε ότι έφθασε η 

ώρα που οι δημότες από όμηροι του εκάστοτε δημάρχου 

αποκτούν ελευθερία άποψης λόγου και έργων και σε αυ-

τούς όπως ο δήμαρχός μας και η παράταξή του με ότι δια-

κηρύσσουν.

Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του δημάρχου, τα στεγανά 

που δημιουργούσε και η μη υλοποίηση των τεχνικών του 

προγραμμάτων από το 2010 έως και σήμερα και μάλιστα 

σε βάρος συγκεκριμένων περιφερειών του δήμου έφθανε 

για να πάρω την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθώ από την 

παράταξη με την οποία είχα εκλεγεί στις προηγούμενες δη-

μοτικές εκλογές.

Καλώ από την θέση αυτή κάθε δημότη που δεν ενδιαφέρε-

ται για ίδιο όφελος αλλά αγαπάει τον τόπο του να στηρίξει 

με την ψήφο του υποψηφίους που πιστεύουν ότι η αλλαγή 

έρχεται μέσα από νέους και άφθαρτους πολιτικά ανθρώ-

πους και όχι με αγκιστρωμένους στην εξουσία και παλεύ-

ουν με κάθε τρόπο να παραμείνουν σε αυτήν.

ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ 

ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.

ΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗ-

ΤΩΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
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Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Κοινότητα ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1241Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αίθουσα 1

1241Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αίθουσα 2

1242Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Από : ΚΑΣΟΛΑ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αίθουσα 3

1242Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Από : ΚΑΣΟΛΑ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αίθουσα 4

1243Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Από : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΑΡΓΥΡΩ Εως : ΨΥΧΛΟΥΔΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αίθουσα 5

1243Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Από : ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΑΡΓΥΡΩ Εως : ΨΥΧΛΟΥΔΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αίθουσα 6

Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
1244Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΙΣΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, αίθουσα 1

1244Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΚΙΣΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, αίθουσα 2

1245Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Από : ΚΟΒΑΝΙΔΗΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Εως : ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ - ΦΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, αίθουσα 3

1245Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Από : ΚΟΒΑΝΙΔΗΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Εως : ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ - ΦΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, αίθουσα 4

1246Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Από : ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, αίθουσα 5

1246Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Από : ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, αίθουσα 6

Κοινότητα ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
1247Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 1

1247Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΑΒΡΑΑΜ - ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 2

1248Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΗ Εως : ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ - ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 3

1248Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΗ Εως : ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ - ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 4

1249Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΚΑΔΗΓΙΟΥΡΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΚΟΥΝΤΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 5

1249Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΚΑΔΗΓΙΟΥΡΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΚΟΥΝΤΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 6

1250Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΚΟΥΠΡΙΣΙΩΤΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 7

1250Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΚΟΥΠΡΙΣΙΩΤΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 8

1251Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΜΟΚΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εως : ΠΑΝΩΡΗ - ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 9

1251Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΜΟΚΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εως : ΠΑΝΩΡΗ - ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 10

1252Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΠΑΠΑ - ΕΥΡΩΠΗ Εως : ΣΑΧΙΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 11

1252Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΠΑΠΑ - ΕΥΡΩΠΗ Εως : ΣΑΧΙΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 12

1253Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΣΓΟΥΡΕΛΗ - ΚΕΡΑΣΑ Εως : ΤΟΛΗ - ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 13

1253Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΣΓΟΥΡΕΛΗ - ΚΕΡΑΣΑ Εως : ΤΟΛΗ - ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 14

1254Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΤΟΜΕ - ΙΛΝΤΑ Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 15

1254Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Από : ΤΟΜΕ - ΙΛΝΤΑ Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, αίθουσα 16

Οικισμός ΛΙΒΑΔΙΟΥ
1255Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Από : ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ - ΕΛΕΝΗ Εως : ΧΕΛΙΔΩΝΗ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ, αίθουσα 1

1255Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Από : ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ - ΕΛΕΝΗ Εως : ΧΕΛΙΔΩΝΗ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ, αίθουσα 2

Κοινοτητα ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
1256Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ - ΟΥΡΑΝΙΑ Εως : ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, αίθουσα 1

1256Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Από : ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ - ΟΥΡΑΝΙΑ Εως : ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ,  αίθουσα 2

1257Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Από : ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, αίθουσα 3

1257Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Από : ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, αίθουσα 4

Κοινοτητα ΣΟΥΡΩΤΗΣ
1258Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Από : ΑΒΑΝΙΔΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑ Εως : ΚΑΨΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ, αίθουσα 1

1258Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Από : ΑΒΑΝΙΔΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑ Εως : ΚΑΨΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ, αίθουσα 2

1259Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Από : ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑ Εως : ΠΕΟΛΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ, αίθουσα 1

1259Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Από : ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑ Εως : ΠΕΟΛΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ, αίθουσα 2

1260Α ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Από : ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΨΗΦΙΔΟΥ - ΑΡΓΥΡΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ, 1

1260Β ΘΕΡΜΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Από : ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΨΗΦΙΔΟΥ - ΑΡΓΥΡΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ, 2

 Κοινοτητα ΘΕΡΜΗΣ
1261Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΑΑΜΟΝΤ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 1         

1261Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΑΑΜΟΝΤ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ,  αίθουσα 2

1262Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ - ΜΑΡΙΑΝΝΑ Εως : ΒΟΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ αίθουσα 3   

1262Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ - ΜΑΡΙΑΝΝΑ Εως : ΒΟΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 4

1263Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΒΟΖΙΚΗ - ΕΛΠΙΔΑ Εως : ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 5

1263Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΒΟΖΙΚΗ - ΕΛΠΙΔΑ Εως : ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ,αίθουσα 6

1264Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΓΚΑΒΑΝΙΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΔΕΡΕΤΖΗ - ΑΘΗΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 7

1264Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΓΚΑΒΑΝΙΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Εως : ΔΕΡΕΤΖΗ - ΑΘΗΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 8

Που ψηφίζουμε στις δημοτικές - κοινοτικές          - περιφερειακές και  ευρωεκλογές
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1265Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΔΕΡΜΑΤΑ - ΣΠΥΡΙΔΙΑ Εως : ΖΑΧΑΡΝΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ,  αίθουσα 1

1265Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΔΕΡΜΑΤΑ - ΣΠΥΡΙΔΙΑ Εως : ΖΑΧΑΡΝΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 2

1266Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΣ Εως : ΚΑΓΙΑΜΑΝΙΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 3

1266Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΣ Εως : ΚΑΓΙΑΜΑΝΙΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ,  αίθουσα 4

1267Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Εως : ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 5

1267Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Εως : ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ,  αίθουσα 6

1268Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΚΑΡΑΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Εως : ΚΙΜΠΙΡΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ,  αίθουσα 7

1268Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΚΑΡΑΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Εως : ΚΙΜΠΙΡΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 8

1269Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΚΙΟΛΟΓΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΚΟΥΡΦΑΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 9

1269Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΚΙΟΛΟΓΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΚΟΥΡΦΑΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 10

1270Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΚΟΥΣΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΛΑΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 11

1270Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΚΟΥΣΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εως : ΛΑΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 12

1271Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΛΑΣΚΑΚΗ - ΑΝΝΑ Εως : ΜΑΤΤΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 1

1271Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΛΑΣΚΑΚΗ - ΑΝΝΑ Εως : ΜΑΤΤΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 2

1272Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΜΗΔΕΙΑ Εως : ΜΟΥΔΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 3

1272Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΜΗΔΕΙΑ Εως : ΜΟΥΔΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 4

1273Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΜΟΥΖΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ Εως : ΜΥΛΩΝΑ - ΕΥΡΙΔΙΚΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 5

1273Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΜΟΥΖΑ - ΕΥΓΕΝΙΑ Εως : ΜΥΛΩΝΑ - ΕΥΡΙΔΙΚΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 6

1274Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΜΥΛΩΝΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Εως : ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ,  αίθουσα 7

1274Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΜΥΛΩΝΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Εως : ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ,αίθουσα 8

1275Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως : ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 9

1275Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως : ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 10

1276Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗ - ΑΝΝΑ Εως : ΠΙΠΙΝΤΗ - ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 11

1276Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗ - ΑΝΝΑ Εως : ΠΙΠΙΝΤΗ - ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 12

1277Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΠΙΣΤΕΛΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΣΑΜΟΥΚΑ - ΑΝΝΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 1

1277Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΠΙΣΤΕΛΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΣΑΜΟΥΚΑ - ΑΝΝΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 2

1278Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΣΑΝΙΔΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 3

1278Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΣΑΝΙΔΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 4

1279Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΣΤΕΛΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εως : ΤΟΜΠΡΗ - ΜΑΡΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 5

1279Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΣΤΕΛΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εως : ΤΟΜΠΡΗ - ΜΑΡΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 6

1280Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΤΟΝΟΥΣΙΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΤΣΙΓΚΟΙΑΣ - ΘΩΜΑΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 7

1280Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΤΟΝΟΥΣΙΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως : ΤΣΙΓΚΟΙΑΣ - ΘΩΜΑΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 8

1281Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΤΣΙΚΑΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΧΑΝΤΖΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 9

1281Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΤΣΙΚΑΛΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Εως : ΧΑΝΤΖΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ,αίθουσα 10

1282Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΧΑΟΥΖΕΡ - ΠΟΛΥΞΕΝΗ Εως : ΨΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΕΛΛΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 11

1282Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Από : ΧΑΟΥΖΕΡ - ΠΟΛΥΞΕΝΗ Εως : ΨΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΕΛΛΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ, αίθουσα 12

Κοινότητα ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
1283Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Εως : ΔΕΔΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, αίθουσα 1

1283Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΔΕΔΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, αίθουσα 2

1284Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εως : ΚΑΡΥΩΤΟΥ - ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, Τέρμα 
Θράκης Νέα Ραιδεστός, αίθουσα 3

1284Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εως : ΚΑΡΥΩΤΟΥ - ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ,  αίθουσα 4

1285Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ Εως : ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ,  αίθουσα 5

1285Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ Εως : ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ,  αίθουσα 6

1286Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΜΑΡΑΜΠΙΔΟΥ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ,  αίθουσα 7

1286Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΜΑΡΑΜΠΙΔΟΥ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, 

1287Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΤΙΑΛΙΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, αίθουσα 9

1287Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εως : ΤΙΑΛΙΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ,  αίθουσα 10

1288Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ Εως : ΨΩΜΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, αίθουσα 1

1288Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Από : ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ - ΕΛΠΙΔΑ Εως : ΨΩΜΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ,  αίθουσα 2

Κοινότητα ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 

1289Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ,  αίθουσα 1

1289Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ,  αίθουσα 2

1290Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Από : ΘΥΜΙΚΙΩΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΛΥΤΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ,  αίθουσα 3

1290Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Από : ΘΥΜΙΚΙΩΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εως : ΛΥΤΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ,  αίθουσα 4

1291Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Από : ΜΑΒΙΔΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ Εως : ΣΑΒΒΙΔΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ,  αίθουσα 5
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Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1291Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Από : ΜΑΒΙΔΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ Εως : ΣΑΒΒΙΔΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ,  αίθουσα 6

1292Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Από : ΣΑΚΑΛΗ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ - ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ, αίθουσα 7

1292Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ Από : ΣΑΚΑΛΗ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ - ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ,  αίθουσα 8

 Κοινότητα ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
1293Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Από : ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ, αίθουσα 1

1293Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Από : ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ,  αίθουσα 2

1294Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Από : ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΛΕΝΗ Εως : ΝΑΣΙΩΚΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ,  αίθουσα 3

1294Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Από : ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΛΕΝΗ Εως : ΝΑΣΙΩΚΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ,  αίθουσα 4

1295Α ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Από : ΝΕΟΦΥΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ, αίθουσα 5

1295Β ΘΕΡΜΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Από : ΝΕΟΦΥΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ,  αίθουσα 6

Κοινότητα ΤΡΙΛΟΦΟΥ
1296Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΑΒΡΑΜΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΓΑΡΥΠΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 1

1296Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΑΒΡΑΜΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ Εως : ΓΑΡΥΠΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 2

1297Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΔΡΙΑΝΗ Εως : ΖΑΧΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 3

1297Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΔΡΙΑΝΗ Εως : ΖΑΧΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 4

1298Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εως : ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ - ΑΡΗΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 1

1298Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εως : ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ - ΑΡΗΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 2

1299Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΚΟΡΠΕΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 3

1299Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΚΟΡΠΕΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 4

1300Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ - ΟΛΓΑ Εως : ΠΑΖΑΡΑ - ΦΑΝΗ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 5

1300Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ - ΟΛΓΑ Εως : ΠΑΖΑΡΑ - ΦΑΝΗ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 6

1301Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΠΑΛΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗ - ΗΡΩ Εως : ΡΑΛΛΙΑΔΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ, αίθουσα 7

1301Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΠΑΛΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗ - ΗΡΩ Εως : ΡΑΛΛΙΑΔΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ,  αίθουσα 8

1302Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΡΑΜΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως : ΤΖΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ,  αίθουσα 1

1302Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΡΑΜΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως : ΤΖΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, αίθουσα 2

1303Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΤΖΙΛΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ,  αίθουσα 3

1303Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Από : ΤΖΙΛΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ,  αίθουσα 4

Κοινοτητα ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
1304Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΑΒΕΛΛΑΣ - ΑΔΑΜΟΣ Εως : ΓΙΩΝΟΣ - ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 1

1304Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΑΒΕΛΛΑΣ - ΑΔΑΜΟΣ Εως : ΓΙΩΝΟΣ - ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 2

1305Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΓΚΑΓΚΑΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως : ΚΑΒΟΥΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 3

1305Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΓΚΑΓΚΑΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως : ΚΑΒΟΥΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, αίθουσα 4

1306Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΚΑΓΙΑΚΕΙΣΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΚΩΤΣΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 5

1306Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΚΑΓΙΑΚΕΙΣΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΚΩΤΣΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, αίθουσα 6

1307Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΛΑΒΙΔΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Εως : ΜΥΤΙΛΗΝΕΛΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, , αίθουσα 7

1307Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΛΑΒΙΔΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Εως : ΜΥΤΙΛΗΝΕΛΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, αίθουσα 8

1308Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΜΩΡΑΙΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΠΕΡΠΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 9

1308Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΜΩΡΑΙΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΠΕΡΠΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 10

1309Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΠΕΤΚΑΝΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εως : ΤΟΠΟΥΖΛΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 11

1309Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΠΕΤΚΑΝΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ Εως : ΤΟΠΟΥΖΛΙΔΟΥ - ΣΟΦΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 12

1310Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΤΟΥΛΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εως : ΨΥΛΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 13

1310Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Από : ΤΟΥΛΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εως : ΨΥΛΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, αίθουσα 14

 Κοινότητα ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΊΟΥ
1311Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ Εως : ΖΗΣΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 1

1311Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ Εως : ΖΗΣΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, αίθουσα 2

1312Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ Από : ΖΙΩΓΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΛΙΤΣΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, αίθουσα 3

1312Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ Από : ΖΙΩΓΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ Εως : ΛΙΤΣΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, αίθουσα 4

1313Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ Από : ΛΟΗ - ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Εως : ΠΡΟΚΟΠΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, αίθουσα 5

1313Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ Από : ΛΟΗ - ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Εως : ΠΡΟΚΟΠΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ,  αίθουσα 6

1314Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ Από : ΡΑΛΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, αίθουσα 1

1314Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ Από : ΡΑΛΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ, αίθουσα 2

Κοινότητα ΚΑΡΔΙΑΣ 

1315Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, αίθουσα 1

1315Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως : ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, αίθουσα 2

1316Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Από : ΖΕΓΑ - ΓΕΩΡΓΙΑΕως : ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, αίθουσα 1

1316Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Από : ΖΕΓΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ Εως : ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, αίθουσα 2

1317Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Από : ΜΑΞΟΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΡΩΜΝΑΚΗ - ΕΛΕΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, αίθουσα 3

1317Β ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Από : ΜΑΞΟΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΡΩΜΝΑΚΗ - ΕΛΕΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, αίθουσα 4

1318Α ΘΕΡΜΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Από : ΣΑΒΒΙΔΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εως : ΨΑΡΡΑΚΟΥ - ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, αίθουσα 5
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Παρατείνεται, ύστερα από απόφαση της «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο», η προθεσμία υποβολής δηλώσεων 

ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού μέχρι την 10η 
Ιουνίου 2019.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η παράταση αφορά τα ακί-
νητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Εύβοιας, Αχαΐας, Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, 
Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ροδόπης, Θάσου, Λάρισας, 
Θεσσαλονίκης, Γρεβενών και Δ. Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό ειδικότερα για το δήμο Θέρμης η παρά-

ταση αφορά τα δικαιώματα όσων κατέχουν ακίνητα στις 
Κοινότητες Αγίου Αντωνίου, Κάτω Σχολαρίου, Λιβαδίου, 
Περιστεράς και Σουρωτής.    
Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο Ενημέρωσης και Εξυπηρέτη-
σης για το κτηματολόγιο Σουρωτής, Αγ. Αντωνίου -Μονο-
πηγάδου, Περιστεράς, Λιβαδίου, και Κ. Σχολαρίου, που 
βρίσκεται στη Σουρωτή εξυπηρετεί καθημερινά τους πολί-
τες από τις 08:30 έως τις 15:30.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν, 
αλλά και να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο 

σύνδεσμο www.thessktima.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε 
με:
Γραφείο Ενημέρωσης  Σουρωτής, Γεωργίου Μαυρομάτη 
και Χρήστου Λόλα, Σουρωτή τηλ.: 2396020156 e-mail: 
sourotiktima@gmail.com
Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτω-
βρίου 90 (Porto Center, 1ος όροφος) τηλ.: 2310546486 / 
2310518823 και e-mail: thessktima@gmail.com

Παράταση στην κτηματογράφηση στις Κοινότητες
Α. Αντωνίου, Κ. Σχολαρίου, Λιβαδίου, Περιστεράς και Σουρωτής

ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Νέος εξοπλισμός για τις ομάδες 
πολιτικής προστασίας
Με πέντε νέα ειδικά οχήματα 4Χ4 ενισχυθήκαν οι 

εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας των  δή-
μων μελών του Δικτύου για την Υποστήριξη της Λειτουρ-
γίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πο-
λιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών 
(ΔΥΟΠΠ) στo πλαίσιοo του προγράμματος eOUTLAND 
που εδρεύει στη Θέρμη. 
«Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους εθελοντές πολιτικής 
προστασίας για την προσφορά τους στην κοινωνία και 
το αίσθημα ευθύνης» απηύθυνε ο οικοδεσπότης και δή-
μαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος εκ μέρους 
όλων των δημάρχων μελών του δικτύου. «Στόχος μας 
είναι, μέσα από τα προγράμματα στα οποία έχουμε εντα-
χθεί να αξιοποιήσουμε και να διευκολύνουμε το έργο 
της πολιτικής προστασίας δημιουργώντας νέα γνώση, 
παρέχοντας ειδικό εξοπλισμό και πιστοποιημένη εκπαί-
δευση για την υποστήριξη της επιχειρησιακής ικανότητας 
τους,  ώστε να είμαστε όλοι έτοιμοι να ανταποκριθούμε 
ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες». 
Στην τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στην 
κεντρική πλατεία Παραμάνα της Θέρμης, οι δήμαρχοι 
Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Κομοτηνής, Γιώρ-
γος Πετρίδης, Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, Πυ-
λαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και ο εκπρόσωπος 
του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλλος, παρέ-
λαβαν τα πέντε ειδικά εξοπλισμένα οχήματα πολιτικής 
προστασίας παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Βούλας 
Πατουλίδου, των εθελοντών  πολιτικής προστασίας των 
δήμων, εκπροσώπων του ΕΚΕΤΑ και της διαχειριστικής 
αρχής της Περιφέρειας Κεντ. Μακεδονίας.
Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος τα πέντε ειδικά 
οχήματα περιπολίας 4Χ4 θα εξοπλιστούν  επιπλέον  με 
ασύρματο οχήματος, σύστημα παροχής internet και 
ασύρματο δικτύου, tablet για σύνδεση στις ψηφιακές 
εφαρμογές του προγράμματος, drone παρακολούθη-
σης και ανίχνευσης πυρκαγιών, φορητό υπολογιστή και 
σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, μέσω 
του προγράμματος eTHESSLAND που, ήδη υλοποιεί η 
ΔΥΟΠΠ τα οχήματα θα εξοπλιστούν με δεξαμενή  600lt, 
βενζινοκίνητη αντλία, ανέμη μεταλλικής κατασκευής  

20-30 μ κλπ.
Ο δήμαρχος Θέρμης εξήγησε τους στόχους 
του Δικτύου για την Υποστήριξη της Λειτουρ-
γίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών 
Ομάδων Πολιτικής Προστασίας που δημι-
ουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια με έδρα το 
δήμο Θέρμης. Η ΔΥΟΠΠ προέκυψε από την 
μεγάλη επιτυχία του διασυνοριακού έργου 
Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας OUTLAND, 
το οποίο υλοποίησε ως Συντονιστής Εταίρος 
ο δήμος Θέρμης και είναι Αστική μη Κερδο-
σκοπική Εταιρία όπου συμμετέχουν έξι δή-
μοι. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός μόνιμου 
πλαισίου για την εκπαίδευση, κατάρτιση και 
υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασία.
Το έργο eOUTLAND, φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει και 
να αναπτύξει περαιτέρω τις συνέργιες που έχουν εδραι-
ωθεί.  Προβλέπει τη δημιουργία πλήρους εκπαιδευτικού 
υλικού για τους εθελοντές, τη διενέργεια κοινών εκπαι-
δεύσεων, τη δημιουργία εφαρμογών νέας τεχνολογίας 
για την υποστήριξη της επιχειρησιακής ικανότητας των 
εθελοντικών ομάδων, σχέδια φύλαξης από πυρκαγιές 
και σχέδια επαγρύπνησης από πλημμύρες, εξοπλισμό 
των εθελοντικών ομάδων και τη δημιουργία κέντρου 
ελέγχου της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών. 
Το πρόγραμμα eTHESSLAND χρηματοδοτείται από το 
Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου πλαισίου μέ-
σων μείωσης των δυσμενών επιπτώσεων από πυρκαγιές 
υπαίθρου για το περιαστικό δάσος του ΠΚΘ». 
Σε φάση εξέλιξης βρίσκεται  και η πρόταση συνεργασίας 
που κατατέθηκε στο ΠΕΠ – ΠΚΜ  από την ΠΚΜ, το δήμο 
Θέρμης και τη τ ΔΥΟΠΠ με τίτλο ‘Ενίσχυση υποστήρι-
ξης της λειτουργίας και της εκπαίδευσης του δικτύου των 
εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα 
φυσικών καταστροφών και των υποδομών εκπαίδευσης 
και επιχειρησιακής επάρκειάς του. Αναφορικά με το τα 
επόμενα βήματα της ΔΥΟΠΠ ο Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος ανέφερε ότι θα παραμείνει δραστήρια για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας των σκοπών της και τη δι-

εύρυνση των υποδομών, του εξοπλισμού και κατά συ-
νέπεια του αντίκτυπου που έχει στην κοινωνία μέσω του 
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας.
Το έργο περά από τις υπηρεσίες εξειδίκευσης του τοπι-
κού κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας για την περια-
στική ζώνη Θεσσαλονίκης που θα υλοποιήσει,  θα προ-
βεί στη προμήθεια τριών ακόμη εξειδικευμένων οχημά-
των, στην προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της επιχει-
ρησιακής ικανότητας της ΔΥΟΠΠ, καθώς επίσης και στη 
δημιουργία διαδικασιών και ειδικού πρωτοκόλλου για 
τους εθελοντές πολιτικής προστασίας των δήμων εφαρ-
μογής σε επίπεδο μητρώου συμμετοχής, αξιολόγησης 
και βεβαίωσης παρακολούθησης προόδου.
Η δράση που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της Πο-
λιτικής Προστασίας σχεδιάστηκε και υλοποιείται από 
το πρόγραμμα «eOUTLAND», με την υποστήριξη του 
Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Greece 
Bulgaria» 2014 – 2020. Οι συμμετέχοντες και Εταίροι του 
Προγράμματος «eOUTLAND» είναι: (LB) το Δίκτυο για 
την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των 
εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας – ΔΥΟΠΠ, 
(PB2) το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ – ΙΠΤΗΛ), (PB3) ο Περιφερειακός 
Σύνδεσμος Δήμων “Maritza”, (PB4) το Ινστιτούτο Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών / Βουλγαρική 
Ακαδημία Επιστημών και (PB5) ο δήμος του Zlatograd.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση παράδοσης του εξοπλισμού.
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Μέσα στις προσεχείς εβδομάδες πρόκειται να γίνει η 
δημοπράτηση των έργων στην οδό Α. Κουγιάμη που 

στόχο έχουν την ενίσχυση της ασφάλειας των διερχομένων. 
Η δημοπράτηση είχε προγραμματιστεί να γίνει στις αρχές 
Απριλίου ωστόσο, μια νέα αλλαγή στο νόμο περί ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων υπαγόρευσε νέες αλλαγές στα τεύχη 
δημοπράτησης και τη συνεπακόλουθη μετάθεση της δημο-
πράτησης του έργου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ερ-
γασίες διαμόρφωσης δύο κυκλικών κόμβων στη συμβολή 
της οδού Α. Κουγιάμη με τις οδούς Αθανασίου Διάκου και 
Ανδρέα Παπανδρέου, του οικισμού της Θέρμης. Επίσης, θα 
κατασκευαστούν και πεζοδρόμια στον υφιστάμενο κυκλικό 
κόμβο της οδού Α. Κουγιάμη με την οδό Π. Τσαλδάρη.
Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η μείωση της ταχύ-
τητας των οχημάτων που κινούνται κατά μήκος της οδού Α. 
Κουγιάμη, η ρύθμιση της κυκλοφορίας στους κόμβους με 
παροχή προτεραιότητας στα οχήματα που κινούνται στον 
κύκλο και, τελικώς, η αύξηση της οδικής ασφάλειας και η 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά μήκος της οδού Α. 
Κουγιάμη. Η κατασκευή των πρώτων δύο κυκλικών κόμ-
βων στην οδό, στις συμβολές της με τις οδούς Σ. Καζαντζί-
δη και Π. Τσαλδάρη, είχε πολύ θετικά αποτελέσματα, με 
σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους κόμ-
βους. Η σκοπιμότητα της κατασκευής του έργου προκύπτει 
από το γεγονός ότι η οριζόντια και η κατακόρυφη σήμανση 
δεν επαρκούν για την επιβολή των ρυθμίσεων του ορίου 

ταχύτητας και της προτεραιότητας κατά μήκος της οδού, 
επειδή οι οδηγοί τις καταστρατηγούν συστηματικά. Έτσι, 
οι κατασκευαστικές επεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες ως 
μέσα επιβολής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:
α. Σε κάθε κόμβο θα γίνει κυκλική κεντρική νησίδα, καθώς 
και επιμήκεις νησίδες στους κλάδους των κόμβων.
β. Πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων στην περιοχή των 
κόμβων.
γ. Εγκατάσταση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων, 
για τον επαρκή φωτισμό των κόμβων, όπως προέκυψε από 
ειδική φωτοτεχνική μελέτη.
δ. Κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (ρυθ-
μιστική, προειδοποιητική και πληροφοριακή). Επίσης θα 
τοποθετηθούν ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) 
στις κεντρικές διαχωριστικές γραμμές και στις διαγραμμίσεις 
των νησίδων.
ε. Σύστημα άρδευσης, προκειμένου να είναι δυνατή η φύ-
τευση των κυκλικών νησίδων.
Στο πλαίσιο του έργου, που έχει προϋπολογισμό περίπου 
600.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του 
δήμου Θέρμης, θα κατασκευαστούν επίσης:
α. Νησίδα και κράσπεδα, μήκους 160 μ., της οδού Αγιο-
ρειτών Πατέρων του οικισμού Τριαδίου, μεταξύ των κοιμη-
τηρίων Τριαδίου και του υπό κατασκευή 5ου Δημοτικού 
Σχολείου. Στο τμήμα αυτό θα γίνει και ασφαλτόστρωση και 

διαγράμμιση του οδοστρώματος (κατά μήκος και διάβαση). 

Το έργο αυτό έχει στόχο την εξυπηρέτηση του 5ου Δημοτι-

κού Σχολείου Θέρμης (Τριαδίου) το οποίο ολοκληρώνεται 

σύντομα και πρέπει να συνδεθεί ομαλά με το οδικό δίκτυο, 

ώστε να γίνονται με ασφάλεια οι μετακινήσεις των μαθητών 

και των λοιπών χρηστών του σχολείου.

β. Τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών 

σωμάτων στον κόμβο της οδού Θέρμης-Χαριλάου με τις 

οδούς εισόδου στο συγκρότημα κατοικιών Λήδα-Μαρία 

και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, με στόχο την εξυπηρέτη-

ση των κατοίκων του οικισμού και των φοιτητών και λοιπών 

χρηστών των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ.

Σε ανάπλαση του κεντρικού πάρκου Πλαγιαρί-
ου προχωρά ο δήμος Θέρμης. Η δημοπράτηση 

του έργου θα γίνει τις προσεχείς εβδομάδες, ακόμη 
και εντός του Μαΐου, αντί των αρχών Απριλίου που 
ήταν προγραμματισμένο. Η μικρή αυτή καθυστέρηση 
οφείλεται στην ανάγκη τροποποίησης των τευχών δη-
μοπράτησης εξ αιτίας αλλαγών που επήλθαν την 1η 
Απριλίου στο νόμο περί ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων. 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα γίνουν ερ-
γασίες επισκευής και συντήρησης του πάρκου της Κοι-
νότητας Πλαγιαρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 
28ης Οκτωβρίου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
του κοινόχρηστου χώρου και την εξυπηρέτηση των 
δημοτών. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:
α. ανακατασκευή της παιδικής χαράς, αποξήλωση των 
υφιστάμενων παιχνιδιών και αντικατάστασή τους με 
πιστοποιημένα, και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, δημι-
ουργία ελεύθερου χώρου άσκησης στο ΒΔ τμήμα του 
οικοπέδου με πιστοποιημένα όργανα ενηλίκων, ώστε 

να δημιουργηθεί λειτουργικό και καλαίσθητο περι-

βάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

β. αποξήλωση, ανακατασκευή, συντήρηση και επι-

σκευή των αρχιτεκτονικών κατασκευών του πάρκου 

(πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις, τοιχία, κιόσκι, κερκίδες, 

χώρος εκδηλώσεων), τοπική αύξηση πλάτους πεζο-

δρομίων, τοποθέτηση περίφραξης στην παιδική χαρά, 

τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο νερό, τοποθέτηση κα-

λαθιών απορριμμάτων και καθιστικών, αντικατάσταση 

και ενίσχυση αρδευτικού συστήματος.

γ. εργασίες συντήρησης του κτιρίου του αναψυκτήρι-

ου.

δ. νέο υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με 17 νέους 

ιστούς και καλαίσθητα φωτιστικά σώματα, για εξασφά-

λιση επαρκούς και ομοιόμορφου επιπέδου φωτισμού.

ε. ενίσχυση και πύκνωση του πρασίνου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και θα 

χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του δήμου Θέρ-

μης.

«Το μέλλον που θέλουμε – βιώσιμη διαχείριση πόρων», είναι το 
θέμα της έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσε για δεύτερη χρο-
νιά, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗ ΑΕ στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Στον διαγωνισμό φωτογραφίας συμμετείχαν 100 μαθητές/τριες Γυ-
μνασίων και Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με 
φωτογραφικό υλικό, σχετικό με το αστικό ή περιαστικό περιβάλλον 
και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στο πλαίσιο του γενικότερου 
θέματος του διαγωνισμού. 
Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, στην οποία συμμετείχαν οι 
κκ Κατσάγγελος Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών, τμή-
μα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ, Ντεξής Στυλιανός, 
Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών, τμήμα Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ, Σχίζας Τάσος, Φωτογράφος, 
Σανιώτης Γιάννης, Σκηνοθέτης – παραγωγός, Κώστας Στυλιάδης, 
Πρόεδρος Παραρτήματος ΠΕΕΚΠΕ Κ. Μακεδονίας, Εκπαιδευτικός, 
Βιολόγος και Δαρδιώτη Αντωνία, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, επέλε-
ξε ανάμεσα σε διακόσιες και πλέον φωτογραφίες που υποβλήθη-
καν, το 1ο Βραβείο για την καλύτερη φωτογραφία των μαθητών/
τριών του Λυκείου και το 1ο Βραβείο για την καλύτερη φωτογραφία 
των μαθητών/τριών του Γυμνασίου καθώς και 4 φωτογραφίες από 
την κάθε κατηγορία των μαθητών, στις οποίες θα απονεμηθούν οι 
έπαινοι της κριτικής επιτροπής. Παράλληλα επιλέχθηκαν με βάση 
τον αριθμό των likes που συγκέντρωσαν, στη σχετική ανάρτηση σε 
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης και οι 10 φωτογραφίες, στις οποίες 
θα απονεμηθούν οι έπαινοι του κοινού.

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δημοπρατούνται οι δύο νέοι κυκλικοί 
κόμβοι στην οδό Α. Κουγιάμη

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000 ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Δημοπρατείται η ανάπλαση 
του κεντρικού πάρκου στο Πλαγιάρι

Οι νέες παρεμβάσεις στην οδό Α. Κουγιάμη στόχο έχουν την 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στον επικίνδυνο αυτόν δρόμο 
στην επέκταση της Θέρμης.
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Έκθεση φωτογραφίας
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ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ολοκληρώνεται η κατασκευή 
του δημοτικού σχολείου στο Τριάδι
Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται το νέο σύγχρονο 

κτίριο του 5ου δημοτικού σχολείου Θέρμης, στο Τριάδι, 
συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
σχολείο θα είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες και 
θα φιλοξενήσει από το νέο σχολικό έτος τους μαθητές και 
τις μαθήτριες της περιοχής. 
Η κατασκευή του δημοτικού σχολείου είχε ξεκινήσει το 
2008, με φορέα υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση Θεσσαλονίκης. Όμως, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης 
διεκόπησαν οι εργασίες και, τελικά, υπήρξε διάλυση της ερ-
γολαβίας. Η τεράστια πληθυσμιακή αύξηση του οικισμού 
Τριαδίου την τελευταία δεκαετία δημιούργησε την ανάγκη 
επανασχεδιασμού του κτιρίου με προσθήκη καθ’ ύψος και 
κατ’ επέκταση και νέα εσωτερική διαρρύθμιση. Ο δήμος 
Θέρμης ανέθεσε μελέτες σε ιδιώτες μελετητές, οι οποίες 
ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 
Τον Απρίλιο του 2016 ο δήμος υπέβαλε φάκελο για την 
ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδονία». Ο φάκελος περιείχε τις πλήρεις μελέτες (αρ-
χιτεκτονική, στατική, θερμομόνωσης, παθητικής πυροπρο-
στασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, καύσιμου αερίου, Η/Μ 
εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου), καθώς και όλες 
τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ 
των οποίων και την άδεια δόμησης. Μετά την έγκριση της 
χρηματοδότησης η διοίκηση του δήμου προχώρησε στη 
διενέργεια του διαγωνισμού και στην υπογραφή της σύμβα-
σης. Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η κατασκευαστική 
εταιρεία «Δυναμική Έργων Α.Ε.», ενώ η προθεσμία παρά-
δοσης ορίστηκε στους 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης.  

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στο Τριάδι ήταν εξαι-
ρετικά αναγκαία. Σημειώνεται ότι σήμερα οι περίπου 400 
μαθητές του Τριαδίου στεγάζονται σε κτίριο με δυνατότητα 
να στεγάσει το μισό μαθητικό δυναμικό, το οποίο αντιστοι-
χεί στο 3ο 10/θέσιο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Θέρμης 
(Τριαδίου). Οι υπόλοιποι μαθητές ανήκουν στο 5ο 10/θέσιο 
δημοτικό σχολείο Θέρμης (Τριαδίου), το οποίο ιδρύθηκε, 
λόγω της τεράστιας αύξησης του πληθυσμού, το 2008, 
και συστεγάζεται με το 3ο δημοτικό σχολείο. Από τα 19 
τμήματα του σχολείου τα τρία στεγάζονται σε βοηθητικούς 
χώρους με ελάχιστο εμβαδόν, ένα στο γραφείο του εκπαι-

δευτικού προσωπικού, άλλα τρία σε αίθουσες προκάτ τύ-
που kibo και ακόμη τρία σε λυόμενο κτίριο που έχει κατα-
σκευαστεί για χρήση νηπιαγωγείου σε διπλανό οικόπεδο. 
Για την προμήθεια των προκάτ αιθουσών, καθώς και για 
διάφορες παρεμβάσεις διαμόρφωσης χώρων και για τις 
μελέτες επέκτασης του ημιτελούς κτιρίου ο δήμος Θέρμης 
έχει ξοδέψει από ίδιους πόρους περισσότερες από 200.000 
ευρώ.

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το σχολείο βρίσκεται στην επέκταση Τριαδίου, επί της οδού 
Αγιορειτών Πατέρων, σε οικόπεδο εμβαδού περίπου 4.6 
στρεμμάτων. Η αρχική μελέτη προέβλεπε μονώροφο κτίριο 
με επτά αίθουσες διδασκαλίας και τις ελάχιστες απαιτού-
μενες υποστηρικτικές χρήσεις (γραφεία, χώρους υγιεινής, 
αποθήκες). Για να επιτευχθεί αύξηση της δυναμικότητας του 
κτιρίου από 150 σε 225 μαθητές έγινε νέα διαμερισμάτω-
ση του ισογείου του υπό κατασκευή κτιρίου και προσθήκη 
ενός επιπλέον ορόφου.
Το νέο κτίριο περιλαμβάνει δύο επιπλέον αίθουσες διδα-
σκαλίας, τέσσερα εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων, χώρους γραφείων, βιβλιοθήκη, τραπεζαρία και άλ-
λες απαιτούμενες υποστηρικτικές χρήσεις. Η κατ’ επέκταση 
προσθήκη αφορά στην κατασκευή μεγάλου ημιυπαίθριου 
χώρου (200 τ.μ.), στην ανατολική πλευρά του κτιρίου.
Αναλυτικά, ο ισόγειος χώρος, συνολικού εμβαδού περίπου 
980 τ.μ. περιλαμβάνει: πέντε αίθουσες διδασκαλίας των 
50 τ.μ., βιβλιοθήκη, γραφεία δασκάλων και διευθυντή, 
γραμματεία, βοηθητικούς χώρους (WC μαθητών, ΑμΕΑ και 
προσωπικού, αποθηκευτικοί χώροι), μικρό γραφείο-αναρ-
ρωτήριο, κουζίνα/τραπεζαρία και κυλικείο.
Ο όροφος, συνολικού εμβαδού 940 τ.μ. περίπου περιλαμ-
βάνει: τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας των 50 τ.μ., τέσσερα 
εργαστήρια (ξένων γλωσσών, πληροφορικής, φυσικών επι-
στημών και αισθητικής αγωγής), αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων 140 τ.μ. με υποστηρικτικές χρήσεις (σκηνή, αποθήκη 
σκηνής, αποδυτήρια), γραφεία συλλόγων γονέων, βοηθη-
τικούς χώρους (χώροι υγιεινής, αποθήκη οργάνων, γενική 
αποθήκη, αρχείο).
Η κατασκευή του μεγάλου (περίπου 200 τ.μ.) ημιυπαίθρι-
ου χώρου (υπόστεγου) που προαναφέρθηκε, απαιτείται 
από τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για προαυλισμό σε βρο-
χερό καιρό. Το υπόστεγο κατασκευάζεται στην ανατολική 

πλευρά του κτιρίου, όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος. 
Τέλος, στο υπόγειο του κτιρίου εμβαδού περίπου 350 τ.μ. 
τοποθετούνται: γενική αποθήκη, αποθήκη οργάνων, γενικό 
αρχείο, και Η/Μ εγκαταστάσεις (λεβητοστάσιο, δεξαμενή 
καυσίμων, δεξαμενή και αντλιοστάσιο πυρόσβεσης και το 
μηχανοστάσιο ανελκυστήρα). 
Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου βρίσκεται στα νότια αυ-
τού, ενώ στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου δημιουργεί-
ται μεγαλύτερη διεύρυνση όπου χωροθετούνται γήπεδα 
(μπάσκετ, βόλεϊ). Επίσης προβλέπονται κερκίδες για την 
εξυπηρέτηση των γηπέδων και φύτευση του οικοπέδου σε 
όλη τη διαθέσιμη έκταση. Η μελέτη του έργου έχει ακο-
λουθήσει όλους τους κανονισμούς και οδηγίες σχεδιασμού 
ώστε το κτίριο να είναι πλήρως προσβάσιμο από τα άτομα 
με αναπηρία.

Επίσκεψη στον χώρο του σχολείου των αντιδημάρχων Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Παιδείας Α. Τσολάκη και Σ. Αποστόλου. Μαζί 
τους οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών Σ. Κουγιουμτζίδης 
και Δ. Λιάντας.

Οι τελευταίες εργασίες βαφής του κτιρίου και διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντα χώρου.
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Σαράντα δυο κείμενα – διηγήματα επιλέχθηκαν από το 
διαγωνισμό δημιουργικής γραφής, με θέμα το νερό, 

που συνδιοργάνωσαν η Καμπάνια «Ε, ΟΧΙ και το Νερό», 
η  Περιφερειακή Ένωση δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και 
συγγραφείς μέλη της κριτικής επιτροπής 
Η ανταπόκριση στον διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε στο 
πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των κατοίκων για το μεί-
ζον θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού, ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία, καθώς οι συμμετοχές έφτασαν τις 200, ενώ 
επιλέχθηκαν 42 κείμενα – διηγήματα για το κοινωνικό 

αγαθό, όπως είναι το νερό.
Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα διηγήματα, που έγραψαν μα-
θητές είτε της  πρωτοβάθμιας είτε της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η γραφή τους, όπως ανέφεραν, φανερώνει 
δημιουργική φαντασία και ευαισθησία, τόσο για τα θέματα 
του περιβάλλοντος,  όσο και για τη θέση του νερού στη 
ζωή μας ως δημόσιου, κοινού αγαθού.
Οι κριτές εξήραν το υψηλό επίπεδο των διηγημάτων που 
διάβασαν και τόνισαν τη δυσκολία που είχαν για να επι-
λέξουν ανάμεσα σε τόσες πολλές αξιανάγνωστες συμμε-

τοχές.  
Οι δράσεις της Καμπάνιας «Ε, ΟΧΙ και το Νερό», σχετικά 
με το νερό και το διαγωνισμό διηγήματος, θα συνεχιστούν 
με τη δημιουργία ενός Ιντερνετικού άλμπουμ, όπου θα 
δημοσιευτούν και τα 200 διηγήματα του διαγωνισμού, κα-
θώς και με μια έντυπη έκδοση, όπου θα συγκεντρωθούν 
οι επιλογές της κριτικής επιτροπής. Επίσης, θα διοργανω-
θούν αναγνώσεις των διηγημάτων και συζητήσεις με το 
κοινό, σε βιβλιοπωλεία της πόλης.

ΠΕΔ-ΚΜ: διαγωνισμό με θέμα το νερό
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Άλλη μία σημαντική δράση εθελοντικού καθαρισμού 
χώρου πρασίνου του δήμου Θέρμης υλοποιήθηκε με 

πρωταγωνιστές τους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου Δη-

μοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού. 

Αυτή τη φορά, το Σάββατο 20 Απριλίου,  οι μαθητές -τριες 

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού με την πρω-

τοβουλία της διεύθυνσης του σχολείου και του συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων, προχώρησαν στον καθαρισμό του 

άλσους που βρίσκεται κοντά στο σχολείο, πάνω από τον 

οικισμό της Νέας Ραιδεστού.

Στη νέα εθελοντική προσφορά στο περιβάλλον και τον τόπο 

μας ένωσαν τις δυνάμεις τους εκπαιδευτικοί, γονείς και παι-

διά, με υποστηρικτές το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Πα-

παδόπουλο και τη διευθύντρια του σχολείου κ. Φασούλα, 

που στήριξαν τη διοργάνωση της εθελοντικής δράσης. Για 

την προετοιμασία της δράσης,  εργάστηκαν τις προηγούμε-

νες ημέρες οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας,  για να 

ολοκληρωθεί η προεργασία καθαρισμού του άλσους με 

κατάλληλα μηχανήματα, αλλά και την προμήθεια με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό σε σακούλες και γάντια, για τη φύ-

τευση των δέντρων στο σχολείο.

Στην προετοιμασία της εκδήλωσης συμμετείχαν επίσης, η 

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού, με τη διάθεση κηπευ-

τικών εργαλείων, ενώ δεν θα πρέπει να παραλειφθεί και η 

σημαντική συμβολή για άλλη μία φορά των εθελοντών Πο-

λιτικής Προστασίας Θέρμης που κάλυψαν την διοργάνωση.

Καθαρισμός άλσους από μαθητές 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού

Εικόνες από τον καθαρισμό του άλσους από τους μαθητές –τριες 
του 1ου Δ.Σ. της Νέας Ραιδεστού.

Εικόνες από τον καθαρισμό του άλσους από τους μαθητές –τριες 
του 1ου Δ.Σ. της Νέας Ραιδεστού.

Ο αντιδήμαρχος Α. Τσολάκης στο χώρο των εργασιών.

Ο αντιδήμαρχος Α. Τσολάκης στο νηπιαγωγείο Βασιλικών κατά 
τη διάρκεια τοποθέτησης δαπέδων ασφαλείας στη νέα παιδική 
χαρά στον αύλειο χώρο.

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη 
της οδού Φιλίππου στον Τρίλοφο

Προχωρά η ανακατασκευή των 
παιδικών χαρών σε 29 νηπιαγωγεία 
του δήμου ΘέρμηςΣτη διάνοιξη της οδού Φιλίππου, πα-

ραπλεύρως ιδιοκτησίας, στην κεντρική 

πλατεία του Τριλόφου προχώρησε η δι-

οίκηση του δήμου Θέρμης. Πρόκειται για 

έργο το οποίο εκκρεμούσε εδώ και χρόνια 

καθώς υπήρχε ισχυρή αντίδραση από ιδι-

ώτη της περιοχής. Η Τεχνική Υπηρεσία του 

δήμου εκπόνησε μελέτη κατασκευής τοι-

χίου αντιστήριξης και αποκατάστασης του 

οδοστρώματος, εντάσσοντας το έργο στον 

διαγωνισμό για τις ασφαλτοστρώσεις.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Απόστολο 

Τσολάκη χρειάστηκαν μεγάλες προσπά-

θειες από πλευράς δήμου και, σε κάποιες 

περιπτώσεις και παρουσία της αστυνομίας, 

για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που δη-

μιουργούσε η αντίδραση ιδιώτη στην εκτέ-

λεση του έργου. 

Ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία 

στις 25 Απριλίου και επιτρέπει πλέον την 

οδική σύνδεση μέσω σύντομης διαδρομής 

μεγάλου μέρους του οικισμού με την κε-

ντρική πλατεία.

Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσεται 
η εργολαβία ανακατασκευής των 

παιδικών χαρών στα 29 νηπιαγωγεία του 
δήμου Θέρμης. Το έργο, προϋπολογισμού 
600.000 ευρώ, περιλαμβάνει αναδιαμόρ-
φωση όλων των χώρων των νέων παιδι-
κών χαρών με την τοποθέτηση δαπέδων 
ασφαλείας και, στη συνέχεια, τοποθέτηση 
νέων, σύγχρονων και πιστοποιημένων παι-
χνιδιών. 
Οι εργασίες ξεκίνησαν από τη Δημοτική 
Ενότητα Μίκρας (οικισμοί Πλαγιαρίου, Τρι-

λόφου και Καρδίας), και συνεχίζονται με τα 

νηπιαγωγεία του Νέου Ρυσίου, των Βασι-

λικών, της Νέας Ραιδεστού και της Αγίας 

Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης Από-

στολο Τσολάκη, εκτιμάται ότι με την έναρ-

ξη της νέας σχολικής χρονιάς όλα τα νή-

πια του δήμου Θέρμης θα απολαμβάνουν 

παιχνίδι στις αυλές των νηπιαγωγείων με 

ασφάλεια και σύγχρονες εγκαταστάσεις.



Καθαρισμός άλσους από μαθητές 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού Για δεύτερη χρονιά φέτος, η Διεύθυνση του 2ου Δημοτι-

κού Σχολείου Νέας Ραιδεστού, ένωσε τις δυνάμεις της με 
το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, καθώς 
και με όλους τους γονείς και διοργάνωσε με επιτυχία τη «2η 
Γιορτή της Άνοιξης. Το πλούσιο πρόγραμμα των αθλητικών 
και καλλιτεχνικών δράσεων της γιορτής, φιλοξενήθηκε 
στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Πλούσια δρώμενα και 
φέτος με αθλοπαιδιές, κυνήγι του χαμένου θησαυρού, σκά-
κι και πολλά αθλήματα συμπεριλαμβάνονταν στη γιορτή.
Η εκδήλωση αναλυτικά περιελάμβανε αγώνες μπάσκετ, 
βόλεϊ, τσουβαλοδρομίες, ποδόσφαιρο, σκάκι, ζωγραφικής 

αλλά και άφθονα εδέσματα που επιμελήθηκαν οι μητέρες 

των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. Μάλιστα από 

τις φετινές δράσεις στο πλαίσιο της γιορτής δεν απουσίασαν 

και φωτογραφίες από κάθε μαμά του σχολείου με αστείες 

γκριμάτσες.

Την απονομή των διακριθέντων μαθητών στο άθλημα του 

μπάσκετ, πραγματοποίησε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος, ενώ και οι εθελοντές Πολιτικής Προστασί-

ας Θέρμης που πρόσφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους για 

την ομαλή διεξαγωγή της γιορτής.

2η Γιορτή της Άνοιξης

Επίσκεψη στην Μυρτιά

Εκδηλώσεις κατά των ναρκωτικών

Στο Μαθητικό Συνέδριο 
Πληροφορικής
το 1ο και 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Καρδίας

Στη «Διαδρομή Αγάπης» 
η ομάδα του Κέντρου 
Κοινότητας Θέρμης

Η επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας 

Ραιδεστού στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ήταν μια υπέροχη ευκαιρία να ενωθούν δύο 
μακρινές γενιές! Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν 
τα συναισθήματα που πλημμύρισαν τις καρδιές όλων, μι-
κρών, μεγάλων και πιο μεγάλων!
Τα παιδιά λίγο διστακτικά στην αρχή ξεκίνησαν να απαγγέ-
λουν ποιήματα και κείμενα, άλλα με πασχαλινό περιεχόμε-
νο κι άλλα με θέμα τη γιαγιά και τον παππού! Η συγκίνηση 
διάχυτη στην ατμόσφαιρα και οι ηλικιωμένοι να χειρο-
κροτούν και να ευχαριστούν τα παιδιά. Οι μαθητές του Ε1 
ετοίμασαν έναν πίνακα και τον δώρισαν στη Μονάδα. Στη 
συνέχεια τα παιδιά σκόρπισαν στο δωμάτιο και μοίρασαν 
τα «Λαζαράκια» και ευχές. Η επίσκεψή ολοκληρώθηκε με 
παραδοσιακούς χορούς.

Διήμερες εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγώνα κατά των ναρ-
κωτικών διοργανώνουν για τους νέους του δήμου Θέρμης για 

4η συνεχή χρονιά γονείς και εκπαιδευτικοί με πρωτοβουλία της 

Ομάδας Αγωγής Υγείας του 3ου Γυμνασίου Θέρμης και της Ένωσης 

Γονέων Μαθητών και Μαθητριών του δήμου Θέρμης. Οι εκδηλώ-

σεις ξεκίνησαν την Κυριακή 12 Μαΐου, που μας πέρασε, με ένα 

μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου των γυμνασίων του δήμου Θέρμης και 

έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στο 1ο ΓΕΛ Θέρμης και το 3ο 

Γυμνάσιο Θέρμης, και συνεχίζονται το Σάββατο 18 Μαΐου 18:30 

με τουρνουά μπάσκετ αγοριών γυμνασίου, δύο αγώνες μπάσκετ 

ανάμεσα στο 1ο ΓΕΛ Θέρμης και το ΕΠΑΛ Βασιλικών αλλά και τους 

μπαπμπάδες του δήμου Θέρμης, έναν αγώνα χάντμπολ κοριτσιών, 

και παραστάσεις με σύγχρονο και παραδοσιακούς χορούς. 

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν τα σχολεία: 1ο Γυμνάσιο Θέρμης – 

3ο Γυμνάσιο Θέρμης – 1ο Γυμνάσιο Μίκρας – 2ο Γυμνάσιο Μίκρας 

– 1ο ΓΕΛ Θέρμης – ΕΠΑΛ Βασιλικών

Οι εκδηλώσεις φέτος περιλαμβάνουν: Μίνι τουρνουά ποδοσφαί-

ρου-αγοριών και κοριτσιών- Γυμνασίων, ποδοσφαιρικός αγώνας 

μεταξύ 1ου ΓΕΛ Θέρμης και 3ου Γυμν. Θέρμης. Οι αγώνες πραγμα-

τοποιήθηκαν στο γήπεδο της Νέας Ραιδεστού την Κυριακή 12 Μάη.

Μίνι τουρνουά καλαθοσφαίρισης αγοριών Γυμνασίου, αγώνας 

καλαθοσφαίρισης μεταξύ 1ου ΓΕΛ Θέρμης και ΕΠΑΛ Βασιλικών, 

αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ «μπαμπάδων» του δήμου Θέρ-

μης, αγώνας χαντμπολ κοριτσιών, παρουσίαση χορογραφιών σύγ-

χρονου χορού και παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Οι εκδηλώ-

σεις θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γήπεδο Τριαδίου.

Δυναμική παρουσίαση του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχο-
λείου Καρδίας στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφο-

ρικής στο ΝΟΗΣΙΣ. Οι μαθητές παρουσίασαν δύο ομαδικές 

εργασίες τις οποίες υλοποίησαν κατά την διάρκεια του σχο-

λικού έτους μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου με την 

βοήθεια της καθηγήτριας Πληροφορικής, Ιφιγένειας Μπα-

κιρτζή. Η πρώτη εργασία ήταν «Η ρομποτική γέφυρα» και 

η δεύτερη εργασία ήταν «Το Ρομποτικό Τελεφερίκ».

Το παρόν στη σημαντική δράση πρόληψης Sail For Pink, 
που διοργανώνει τα τελευταία 7 χρόνια το Άλμα Ζωής 

Ν. Θεσσαλονίκης, έδωσε η ομάδα «Κοινωνικές Δομές δή-
μου Θέρμης».  Στην ομάδα συμμετείχαν υπάλληλοι του 
δήμου, φίλοι και εξυπηρετούμενοι των δομών, που με 
χαρά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κέντρου Κοινότη-
τας. Πολλές, ακόμη ομάδες φίλων, συνεργατών και συλ-
λόγων από τη Βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν και ενίσχυσαν 
το έργο του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού 
«Άλμα Ζωής».
Η δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Μαϊου στην 
παραλία της Θεσσαλονίκης και στόχο είχε να μεταφέρει το 
μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού, εφόσον διαγνωστεί σε 
πρώιμο στάδιο είναι 100% θεραπεύσιμος. Στη διάρκεια 
του πρωινού πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της δράσης 
με ταυτόχρονες εκδηλώσεις για παιδιά και μεγάλους στο 
άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ «παρούσα» στην 
αφετηρία της πορείας ήταν και η Κινητή Μονάδα Μαστο-
γράφου του Θεαγενείου, όπου έδινε τη δυνατότητα για 
δωρεάν εξετάσεις σε γυναίκες. Οι εκδηλώσεις κορυφώθη-
καν περίπου στη 13.00 με την «Διαδρομή Αγάπης» από το 
Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι το Μέγαρο Μου-
σικής, όπου οι συμμετέχοντες όλων των ομάδων τερμάτι-
σαν, ενώ παράλληλα ιστιοφόρα έπλεαν στον Θερμαϊκό.
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Κυπελλούχος βόλεϊ γυναικών ΕΠΕΣΘ
για το 2019 ο Ατρόμητος Τριαδίου!
Το Κύπελλο Γυναικών της ΕΠΕΣΘ κα-

τέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία 
του, ο Ατρόμητος Τριαδίου, νικώντας στον 
τελικό ο οποίος διεξήχθη στο Ε.Γ. Μίκρας 
τον Μυγδονιακό με 3-0 σετ (25-20, 25-
21, 25-22). Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του 
Ατρόμητου Τριαδίου πραγματοποίησε μια 
εξαιρετική εμφάνιση, πετυχαίνοντας με τον 
τρόπο αυτό την υψηλότερη διάκριση στην 
ιστορία της. Νωρίτερα, στον ημιτελικό, η 
ομάδα του Ατρομήτου Τριαδίου είχε απο-
κλείσει την ΜΕΝΤ με 3-2 σετ. 
Αυτή ήταν και η δεύτερη φορά που η ομά-
δα του Ατρομήτου βρέθηκε σε τελικό, κα-
θώς σε αυτόν του 2004 είχε ηττηθεί στο 
ΔΑΚ Χαλάστρας από τους Μακεδόνες Αξι-
ού με 3-0 σετ.

Στον τελικό του κυπέλλου έδωσαν το 
«παρών» δεκάδες φίλαθλοι της ομάδας 
καθώς και ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος 
Παπαδόπουλος ο οποίος έκανε μάλιστα 
και την απονομή, αλλά και ο αντιπρόε-
δρος της ΔΕΠΠΑΘ, υπεύθυνος για θέματα 
Αθλητισμού, Νίκος Λαγός.
Με τηv κατάκτηση του κυπέλλου ο Ατρό-
μητος Τριαδίου έκλεισε με τον καλύτερο 
τρόπο μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά 
καθώς και στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής 
κατέκτησε την τέταρτη θέση, συμμετέχο-
ντας στα play off, επίσης για πρώτη φορά 
στην ιστορία του.
Η ομάδα του Τριαδίου έπαιξε κατά δια-
στήματα πολύ καλό βόλεϊ, πέτυχε μεγά-
λες νίκες και θα μπορούσε να κατακτήσει 

υψηλότερη θέση στο πρω-
τάθλημα αν δεν υπέφερε 
από τραυματισμούς παι-
κτριών εξ αιτίας των οποί-
ων αναγκάστηκε για αρκε-
τούς αγώνες να στερηθεί τις 
υπηρεσίες βασικών συντε-
λεστών της ομάδας. 
Την ομάδα του Ατρομή-
του Τριαδίου της οποίας 
προπονητής είναι ο Τάκης 
Γαϊδατζής αποτελούσαν οι 
αθλήτριες: Ηλέκτρα Ηλι-
άδου, Σάρα Τζεϊρανίδου, 
Μαργαρίτα Κόλλια, Έλλη Αργυροπού-
λου, Δανιέλα Τζεϊρανίδου, Νένα Ιωσηφί-
δου, Φαίδρα Λουλουδοπούλου, Χριστίνα 

Πατίκα, Χριστίνα Στεργιάκη, Έφη Σελαλμα-

ζίδου, Γεωργία Γούναρη, Κική Πογωνίδου, 

Ελένη Μπέσα, Ολυμπία Μπατσιάμη.

Με επιτυχία και στό-
χο την ανάδειξη του 

εθελοντισμού και του ερα-
σιτεχνικού  αθλητισμού 
πραγματοποιήθηκε το 2ο 
τουρνουά Ακαδημιών του 
Α.Ο Καρδίας.
Στην φετινή διοργάνω-
ση συμμετείχαν τμήματα 
ακαδημιών των κατηγο-
ριών Κ14, Κ15, Κ16 και 
Κ17,  από τις ομάδες ΠΑΕ 
Πάοκ, Άρης, Ηρακλής, και 
Απόλλων Πόντου, Γερμα-
νική Ακαδημία Ατρόμητος 
Πλαγιαρίου, Joca Bonito, Νίκη Μεσημε-
ρίου, Ήφαιστος Θέρμης, Κεραυνός Αγγε-
λοχωρίου, Ατρόμητος Τριαδίου, Ορφέας 
Σουρωτής, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώ-
νας, Shooters,  Αναγέννηση Νέου Ρυσί-
ου, Απόλλων Κάτω Σχολαρίου και τη 
διοργανώτρια ομάδα του ΑΟ Καρδιας.
Την απονομή στην ομάδας του Ατρόμη-
του Πλαγιαριου που συμμετείχε στους 
αγώνες πραγματοποίησε ο δήμαρχος 

Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.
Το σωματείο του Α.Ο. Καρδίας τίμησε για 
την πολύχρονη εθελοντική τους προσφο-
ρά στα σωματεία τους και γενικότερα στο 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τους Δημήτρη 
Παπαιωάννου (Θερμαικός Θέρμης), Κώ-
στα Παντέρη (Απόλλων Κ. Σχολαρίου 
- Ν.Ρύσιο), Σάκη Κατσιαούνη (Δόξα Πε-
νταλόφου) και την Οικογένεια Λιόλιου 
(Ποσειδώνας Νέας  Μηχανιώνας).

2ο τουρνουά Ακαδημιών 
του Α.Ο Καρδίας

Η κυπελλούχος ομάδα του Ατρομήτου Τριαδίου μαζί με 
τον προπονητή Τάκη Γαϊδατζή και τον δήμαρχο Θέρμης          
Θεόδωρο Παπαδόπουλο.

Τον τίτλο της υπερπρωταθλή-
τριας στην Β κατηγορία της 

ΕΚΑΣΘ ανδρών εξασφάλισε η 
ομάδα μπάσκετ της Αναγέννη-
σης Νέου Ρυσίο. Η ομάδα του 
δήμου μας επικράτησε στην πα-
ράταση με σκορ 81-77 επί της 
ομάδας του  Όλυμπου Ελευθε-
ρίου Κορδελιού και κατέκτησε 
τον τίτλο. Ύστερα από συγκλονι-
στικό παιχνίδι που κρίθηκε στην 
παράταση η Αναγέννηση Νέου 
Ρυσίου κατέκτησε την πρώτη 
θέση στη δεύτερη κατηγορία 
ανδρών της ΕΚΑΣΘ.  
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στις αρ-
χές του δεύτερου δεκαλέπτου, όμως οι 
νικητές έφθασαν και ήταν κοντά στο σκορ 
μέχρι το τέλος. Ο αγώνας οδηγήθηκε στην 
παράταση και στον έξτρα χρόνο οι νικητές 
ήταν καλύτεροι και πανηγύρισαν τη μεγά-
λη επιτυχία. Η διακύμανση του αγώνα έχει 

ως εξής; δεκάλεπτα: 22-15, 39-37, 54-58, 
73-73 (κ.α.), και 77-81 στην παράταση. 
Με την ομάδα της Αναγέννησης Ν. Ρυσίου 
αγωνίστηκαν οι: Λιούκας Σταμολάμπρος, 
Μυλωνάς, Παπαστεργίου, Πατίκας Δ., 
Ουρκέρογλου, Πατίκας Γ., Σκεύης, Παπα-
γεωργίου Δ., Στεφανίδης και Σπανός, ενώ 
το προπονητικό τιμ της ομάδας αποτελούν 
οι Αποστολίδης –Αποστολίδου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το 4ο διήμερο τουρνουά ακα-

δημιών του σωματείου του Ατρόμη-
του Πλαγιαρίου. Στο τουρνουά συμ-
μετείχαν τμήματα ακαδημιών από 
τις ομάδες: Mikra FC, Αναγέννηση 
Επανωμής, Α.Ο Καρδίας, Ποσειδώ-

να Νέας Μηχανιώνας, Ατρόμητος 
Αγίου Αντωνίου, Joga Bonito, Ορ-
φέας Σουρωτής και του διοργανωτή 
Ατρόμητου Πλαγιαρίου.
Η απονομή του τροπαίου στον 
Ατρόμητο Πλαγιαρίου νικητή στην 
κατηγορία Κ12 έγινε από τον αντι-

δήμαρχο Παιδείας του δήμου Θέρ-
μης Στυλιανό Αποστόλου, ενώ η 
απονομή του τροπαίου νίκης στον 
νικητή της κατηγορίας Κ14, Ορφέα 
Σουρωτής, έγινε από τον προπονη-
τή της αντρικής ομάδας του Ατρό-
μητου κ. Παρούτογλου.

Υπερπρωταθλήτρια στην Β ΕΚΑΣΘ 
η Αναγέννηση Νέου Ρυσίου

4ο τουρνουά Ατρόμητου Πλαγιαρίου F.C.

Η ομάδα της Αναγέννησης Νέου Ρυσίου. Η ομάδα του Ατρόμητου Πλαγιαριου με το δήμαρχο Θέρμης 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο.

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 6
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Συνεχίζεται η προσπάθεια βελτίωσης των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του δήμου με σειρά βελτιωτικών ερ-

γασιών, από τη Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση Πολι-

τισμού και Αθλητισμού του δήμου Θέρμης. Το διάστημα 

αυτό ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του πλαστικού χλο-

οτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 του Κάτω Σχολαρίου, ενώ προη-

γήθηκε τις προηγούμενες ημέρες η αντικατάσταση του πλα-

στικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 του Τριλόφου. 

Οι εργασίες αντικατάστασής των νέων πλαστικών ταπήτων 

πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή των εργαζομένων 

στην Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.

«Επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή συντήρηση και βελτί-

ωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου μας, ικα-

νοποιώντας αιτήματα συνδημοτών μας, με στόχο την απο-

δοτικότερη λειτουργία όλων των αθλητικών μας χώρων, 

αλλά και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών 

αθλητών και θεατών. Στόχος αλλά και σταθερή επιδίωξη 

της δημοτικής αρχής Θέρμης είναι η δημιουργία περισσό-

τερων επιλογών για την άθληση και την ψυχαγωγία προς 

όλους τους δημότες μας, φροντίζοντας για τη δημιουργία 

λειτουργικών αθλητικών εγκαταστάσεων στο σύνολο του 

δήμου Θέρμης, με τη σωστή και έγκαιρη συντήρησή τους», 

υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. και υπεύθυ-

νος για θέματα αθλητισμού Νίκος Λαγός.

Νέοι πλαστικοί χλοοτάπητές στα 5Χ5 
του Τριλόφου και Κάτω Σχολαρίου

Ο αντιπρόεδρος της Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. Ν. Λαγός με τον πρόεδρο του 
Κάτω Σχολαρίου Ν. Ζήση στο γήπεδο 5Χ5 του Κ. Σχολαρίου.Το 5Χ5 του Τριλόφου με το νέο πλαστικό χλοοτάπητα.

Στιγμιότυπο από τις δοκιμές του αγώνα.

Διεθνείς αγώνες 
τζούντο στα Βασιλικά

4η ανάβαση Λιβαδίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στo δημοτικό κλει-
στό γυμναστήριο των Βασιλικών οι διεθνείς αγώνες 

τζούντο, με την επωνυμία international judo tournament 
“filippos” 2019. 
Τις εκδηλώσεις της σπουδαίας διοργάνωση που πραγματο-
ποιήθηκε στο δήμο μας υποστήριξε με την παρουσία της η 
εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας Μικρας του δήμου 
Θέρμης, ενώ πλαισίωσε με χορευτικά δρώμενα την τελετή 
έναρξης ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος  Βασιλικών.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σαββατοκύριακο 4 και 
5 Μαϊου η 4η ανάβαση Λιβαδίου που διοργανώθη-

κε από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης με την 

υποστήριξη και τη συνεργασία του δήμου Θέρμης, της 

Πολιτικής Προστασίας Θέρμης, της Κοινότητας Λειβαδί-

ου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Λειβαδιωτών. Φέτος 

συμμετείχαν 34 οδηγοί από διάφορα μέρη της Βόρειας 

Ελλάδας και πολλοί φορείς που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

Την πρώτη ημέρα (Σάββατο 4 Μαΐου) πραγματοποιήθη-

κε ο δοκιμαστικός αγώνας της 4ης ανάβασης αγωνιστι-

κών αυτοκινήτων, ενώ την επομένη Κυριακή 5 Μαΐου  

πραγματοποιήθηκε ο τελικός αγώνας. Το αγωνιστικό 

κομμάτι περιλάμβανε 2 χρονομετρημένα σκέλη στα 

οποία πραγματοποιήθηκαν δυνατές μάχες σε όλες τις 

επιμέρους κατηγορίες.

 Η διοργάνωση της ανάβασης αυτοκινήτων αποτελεί 

πλέον θεσμό καθόσον η φύση του δρόμου Βασιλικών 

–Λειβαδίου προσφέρεται για το άθλημα αυτό καθώς και 

για αγώνα ράλι αυτοκινήτων, όπως γίνεται κάθε χρόνο 

με τη συμμετοχή του Λειβαδίου στη διοργάνωση του 

ράλι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Η απονομή των επάθλων στους νικητές έγινε στην κεντρι-

κή πλατεία του Λειβαδίου.

Στιγμιότυπο από τις βραβεύσεις.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

Η 6η χορωδιακή συνάντηση 
«Γεώργιος Κοντοπίδης» των ΚΑΠΗ
Στο κατάμεστο δημοτικό θέατρο Θέρμης πραγματο-

ποιήθηκε με επιτυχία η 6η χορωδιακή συνάντηση 

«Γεώργιος Κοντοπίδης» των ΚΑΠΗ του δήμου μας. 

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν οι χορωδίες των 

μελών των ΚΑΠΗ: Θέρμης, Βασιλικών, Τριλόφου, 

Κάτω Σχολαρίου, Καρδίας, Νέας Ραιδεστού και Τρι-

αδίου. 

Στο πλαίσιο της 6ης χορωδιακής συνάντη-

σης πραγματοποιήθηκε από το δήμαρχο 

Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο η βρά-

βευση της οικογένειας του αείμνηστου Γε-

ωργίου Κοντοπίδη, στη μνήμη του οποίου 

αφιερώνεται όπως είναι γνωστό η συγκε-

κριμένη συνάντηση.

Στη 2η ημερίδα αγώνων 
στίβου ατόμων με αναπη-

ρία που διοργάνωσε το Κέ-
ντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
«Ζωή» στο Καυτατζόγλειο 
στάδιο συμμετείχε την Τετάρ-
τη 17 Απριλίου το ΚΔΑΠμεΑ 
«Αγκαλιά-ζω». Ήταν μια καλά 
οργανωμένη εκδήλωση όπου 
συμμετείχαν διάφοροι φορείς 
ΑμεΑ.
Με τον καιρό σύμμαχο τα παι-
διά του ΚΔΑΠ αγωνίστηκαν 
πετυχαίνοντας μεγάλες επιδόσεις, πα-
ρακολούθησαν και χειροκρότησαν τους 
συναθλητές τους και διασκέδασαν με την 
ψυχή τους κάνοντας μας υπερήφανους 
για το μεγαλείο της ψυχής τους.
Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τον 
επόμενο χρόνο και τα παιδιά του ΚΔΑΠ 

βάλανε στόχο να προετοιμαστούν ώστε 

να κατακτήσουν μετάλλια αλλά κυρίως 

να βιώσουν πάλι όλα αυτά τα συναι-

σθήματα που γεννά ο αθλητισμός, την 

αλληλεγγύη, την άμιλλα και τη χαρά του 

αγωνίσματος!

Από αριστερά ο πρόεδρος των μελών του ΚΑΠΗ Θέρμης Α. Βιολιτζής, ο Π. 
Κοντοπίδης και ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε η ενημερωτι-

κή εκδήλωση για την πρόληψη 
καρδιακών νοσημάτων από το 
ΚΑΠΗ Θέρμης. Τα μέλη ενημέ-
ρωσε η ειδικός καρδιολόγος Dr 
Εύη Δελβίζη. Εκ μέρους της δι-
οίκησης του ΚΑΠΗ παρευρέθη-
κε ο αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 
Γιώργος Αγγέλου και ο πρόε-
δρος των μελών του ΚΑΠΗ Θέρ-
μης Ανδρέας Βιολιτζής. 
Παράλληλα και στο πλαίσιο της πρόληψης 
και διαχείρισης χρόνιων παθήσεων στην 3η 
ηλικία το ΝΠΔΔ, διοργάνωσε τρείς ομιλί-
ες στα ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης με θέμα: 
«Πρόληψη και διαχείριση χρόνιων παθή-
σεων στην 3η ηλικία».
Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο ΚΑΠΗ 

Θέρμης, την Παρασκευή 10 Μαΐου, από 

τον γιατρό του ΚΑΠΗ Νίκο Παπαγρηγορί-

ου, στο ΚΑΠΗ Βασιλικών, την Τετάρτη 15 

Μαΐου, από τον γιατρό Δημήτρη Καλαϊ-

τζίδη, και στο ΚΑΠΗ Τριλόφου, την Πα-

ρασκευή 17 Μαΐου, από τον γιατρό του 

ΚΑΠΗ Νίκο Παπαγρηγορίου

Για 3η συνεχόμενη χρονιά το ΚΔΑΠμεΑ 
«Αγκαλιά-ζω» συμμετείχε στο Φεστι-

βάλ ΚΔΑΠμεΑ και άλλων φορέων ΑΜΕΑ 
του δήμου Νεάπολης-Συκεών που πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Μαΐου 
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πεύκων.
Η καλλιτεχνική ομάδα του ΚΔΑΠμεΑ 
«Αγκαλιά-ζω» δούλεψε σε εντατικούς 
ρυθμούς με το σύνολο του δυναμικού των 
παιδιών της δομής για να παρουσιάσει ένα 
άρτιο και γεμάτο φαντασία υπερθέαμα με 
τίτλο «ΚΟΥΚΛΟΠΟΙΗΜΑΤΑ στου χορού 
τα βήματα». Η παρουσίαση μάλιστα του 
project αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Από τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη ο 

οποίος αναφέρεται στα αγάλματα του Δαί-
δαλου με τη μοναδική ικανότητα να κι-
νούνται και την τέχνη της μαριονέττας του 
5ου αιώνα, η Αρχαία Ελλάδα έχει λαμπρή 
παράδοση στις κούκλες, την παρουσία των 
οποίων ανιχνεύουμε αδιάκοπα σε όλες τις 
ιστορικές περιόδους έως και σήμερα. 
Η ιδέα του έργου ανήκει στη γυμνάστρια 
του «Αγκαλιά-ζω» Μαρία Τσιακανίκα, που 
με συνεργάτες την Ιωάννα Αλεπού και τον 
Κωστή Κατσίκη, γυμναστές προγραμμά-
των του μαζικού αθλητισμού, το δίδαξαν 
στα παιδιά. Η πολύτιμη βοήθεια όλου του 
προσωπικού της δομής συντελεί πάντα 
στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου 

project.
Η καλλιτεχνική ομάδα του ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
έδωσε το παρακάτω μήνυμα στο κοινό 
που παρακολούθησε: Σήμερα, 
λοιπόν, αποτίνουμε φόρο τιμής 
σε αυτές τις κούκλες που δεν εί-
ναι παρά πηγή έμπνευσης, ελεύ-
θερης έκφρασης και φαντασίας.
Κούκλες μικρές, μεγάλες, ζω-
ηρές, ήσυχες, φανταχτερές, 
αστείες, γλυκές, που ασφυκτι-
ούν κλεισμένες σε σκοτεινά και 
ξεχασμένα κουτιά ή σκονισμένα 
ράφια και επαναστατούν στήνο-
ντας χορό. Και μας καλούν να 

πάρουμε μέρος στην πιο ειρηνική και ελπι-

δοφόρα επανάσταση. Μια επανάσταση με 

πολύχρωμη σημαία την φαντασία.

ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ

Ενημερωτική εκδήλωση για την 
πρόληψη καρδιακών νοσημάτων

Συμμετοχή του ΚΔΑΠ-μεΑ «Αγκαλιά-
ζω» στην 2η Ημερίδα Αγώνων 
Στίβου Ατόμων με Αναπηρία

Συμμετοχή στο 3ο φεστιβάλ ΚΔΑΠμεΑ του δήμου Νεάπολης -Συκεών

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 6

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ραιδεστού 
του δήμου Θέρμης πραγματοποιήθη-

κε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβού-

λιου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης κατόπιν προσκλήσεως της 

Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων δήμου 

Θέρμης. Τα θέματα της ημερήσιας διάτα-

ξης ήταν το ασφαλιστικό, το φορολογικό, 

τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα συγγε-

νικά και πνευματικά δικαιώματα των δη-

μιουργών. 

Ομιλητές της εκδήλωσης οι Γιάννης Σοπα-

σής, Γιάννης Δόβελος, Εύη Μουστάκα και 

Σπύρος Σκοτίδας. Την συνεδρίαση χαιρέ-

τησαν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης 

Ζορπίδης, ο Γραμματέας του Επιμελητη-

ρίου Θεσσαλονίκης Κλεόβουλος Θεοτό-

κης, ο Πρόεδρος της Ένωσης 

Επαγγελματιών Εμπόρων 

δήμου Θέρμης Στάθης Πι-

στέλας και ο δήμαρχος Θεό-

δωρος Παπαδόπουλος. 

Στην κατάμεστη αίθουσα πα-

ρευρέθηκαν περισσότεροι 

από 150 επαγγελματίες και 

καλεσμένοι.

Γιορτάστηκε ο Άγιος 
Γεώργιος στο Τριαδί

«Ξεθρονιάσμα» του Αγίου Γεωργίου 
στα Βασιλικά

Οι Γ.Ο.Χ. γιόρτασαν 
τον Άγιο Γεώργιο

Τίμησαν τον Άγιο Αθανάσιο 
στη Νέα Ραιδεστό

Με λαμπρότητα και θρη-
σκευτική κατάνυξη 

γιορτάστηκε και φέτος ο Πο-

λιούχος του Τριαδίου Άγιος 

Γεώργιος. Πλήθος κόσμου 

έδωσε δυναμικό παρόν και 

στη φετινή τοπική γιορτή του 

Τριαδίου. 

«Στη δύσκολη σημερινή οι-

κονομική συγκυρία που και 

η Αυτοδιοίκηση στερείται πό-

ρους και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στη διορ-

γάνωση εξ ολοκλήρου αντίστοιχων τοπικών 

εκδηλώσεων, οι εθελοντές του Συλλόγου 

Άγιος Γεώργιος Τριαδίου δίνουν ένα φωτει-

νό παράδειγμα προσφοράς με τη διοργά-

νωση της σημερινής γιορτής του Πολιούχου 

του Τριαδίου. Ο εθελοντισμός αποτελεί 

τη μόνη ίσως διέξοδο να συνεχίσουμε την 

παράδοσή μας και τις τοπικές μας γιορτές, 

να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί, κάτι που 

αναμφισβήτητα συμβάλει και στη συνοχή 

των τοπικών μας κοινωνιών. Αξίζουν θερμά 

συγχαρητήρια στην Πρόεδρο του Συλλόγου 

κ. Στέλλα Ψύχα και τα μέλη του, στον Πατέ-

ρα Βασίλειο που πάντα στέκεται δίπλα στη 

γιορτή του Αγίου Γεωργίου προσφέροντας 

πολύτιμη βοήθεια αλλά και τους εθελοντές 

μας για το φωτεινό παράδειγμα προσφοράς 

που δίνουν στα παιδιά μας» επεσήμανε ο 

δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-

λος κατά το σύντομο χαιρετισμό του.

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κα-
τάνυξη, παρουσία του Δημάρχου 

Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, τιμή-

θηκαν και φέτος οι θρησκευτικές και εορ-

ταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της τελε-

τής «Ξεθρονιάσματος» του Αγίου Γεωργίου 

στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών.

Το πρόγραμμα των θρησκευτικών αλλά 

και εορταστικών εκδηλώσεων περιελάμ-

βανε μεταξύ άλλων: Πανηγυρικό Εσπερι-

νό, Λιτάνευση της Εικόνας του πολιούχου 

Αγίου Γεωργίου Βασιλικών καθώς και 

πλούσια εορταστικά δρώμενα στην πλα-

τεία «Χάνια».

Εκατοντάδες συνδημότες μας παρευρέθη-

καν στις εκδηλώσεις αλλά και την περιφο-

ρά της εικόνας του πολιούχου της πόλης 

των Βασιλικών Αγίου Γεωργίου.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
γιορτάσθηκε η μνήμη 

του Αγίου ενδόξου Μεγα-
λομάρτυρα Γεωργίου του 
Τροπαιοφόρου στην ομώ-
νυμη εκκλησία των Γνήσιων 
ορθόδοξων Χριστιανών στη 
Θέρμη.
Στον εσπερινό στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου παρέστη 
ο Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης κ. Γρηγόριος και ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος 
κ. Φώτιος. Στο τέλος του εσπερινού ακο-
λούθησε ΄ λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του 
αγίου.. Κατόπιν ακολούθησε το καθιερωμέ-

νο κέρασμα σε όλο τον κόσμο καθώς και 

στους κληρικούς και ιεροψάλτες.

Ανήμερα της εορτής λειτούργησε στον ιερό 

ναό ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημη-

τριάδος κ. Φώτιος.

Πλήθος κόσμου με θρη-
σκευτική κατάνυξη τίμη-

σε για μια ακόμη χρονιά φέτος 
τον πολιούχο Άγιο, και τις το-
πικές εορταστικές εκδηλώσεις 
για τον Άγιο Αθανάσιο στη 
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ραι-
δεστού του δήμου Θέρμης. 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σή-
μερα Πρωτομαγιά με Μέγα 
Εσπερινό περιφορά της εικό-
νας του Αγίου Αθανασίου, 
Προστάτη Αγίου της Ν. Ραιδεστού Ιερουρ-
γούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου 
Κασσανδρείας κ.κ. Νικόδημου. 
Το εορταστικό πρόγραμμα περιελάμβανε 
μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις αλλά και 
Λαϊκό γλέντι στον προαύλιο χώρο του 1ου 

και 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Ραιδεστού. Στις 

εκδηλώσεις δυναμική ήταν και η συμμετοχή 

του Αθλητικού Συλλόγου ΚΑΣ Ραιδεστού.

Τις εορταστικές εκδηλώσεις συνδιοργάνω-

σαν η ΔΕΠΠΑΘ, η Κοινότητα Νέας Ραιδε-

στού και ο ΚΑΣ Νέας Ραιδεστού.

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 6

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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Παραστάσεις Σχόλης Χορού δήμου Θέρμης
Επιλεγμένες χορογραφίες και παραστά-

σεις μπαλέτου, κλασικού και σύγχρονου 

χορού, περιλάμβαναν οι οκτώ παραστάσεις 

που πραγματοποίησαν τα τμήματα της Σχο-

λής Χορού της Δημοτικής Κοινωφελής Επι-

χείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και 

Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.). Οι πα-

ραστάσεις πραγματοποιήθηκαν στο δημοτι-

κό θέατρο Θέρμης, την Παρασκευή 11, το 

Σάββατο 12 και την Παρασκευή 17 Μαΐου. 

Η Σχολή Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. ξεκίνησε 

το 1986. Σήμερα στα τμήματα χορού του 

Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης και των Κέ-

ντρων Πολιτισμού όλων των οικισμών του 

δήμου φοιτούν περίπου 800 σπουδαστές, 

ενώ καλλιτεχνική υπεύθυνη της Σχολής 

Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. είναι η Δήμητρα 

Κορωναίου. Από τον Οκτώβριο του 2007 η 

έδρα της σχολής μεταφέρθηκε στο Κέντρο 

Πολιτισμού Τριαδίου, σε ένα κτίριο ειδικά 

διαμορφωμένο σύμφωνα με τις επίσημες 

προδιαγραφές του Υπουργείου Πολιτισμού 

για σχολή μπαλέτου. 

Τα μαθήματα γίνονται από διπλωματού-

χους καθηγητές σύμφωνα με το πρόγραμμα 

σπουδών που καθορίζεται από το Υπουρ-

γείο και απευθύνονται σε αρ-

χάριους αλλά και προχωρη-

μένους χορευτές. Σκοπός της 

Σχολής Χορού είναι η σωστή 

εκγύμναση, η άρτια κατάρτιση, 

η ανάπτυξη της ευλυγισίας, η 

αρμονία κινήσεων, η σωστή 

αίσθηση του χώρου, η καλ-

λιέργεια του ομαδικού πνεύ-

ματος και γενικότερα η επαφή 

των σπουδαστών με την τέχνη 

του χορού. Στη σχολή παρέ-

χονται οργανωμένες σπουδές, 

που δίνουν τη δυνατότητα 

στους σπουδαστές, να ασχο-

ληθούν και επαγγελματικά με 

το χορό, αν το επιθυμούν.

Η Σχολή Χορού διοργανώνει 

δύο φορές «ανοιχτά μαθήμα-

τα» για τους γονείς κατά την 

διάρκεια του σχολικού έτους. Κάθε χρόνο 

λαμπερές παραστάσεις χορού ολοκληρώ-

νουν τη συστηματική και με αγάπη διδα-

σκαλία του χορού στα νεαρά μας ταλέντα, 

ενώ συμμετοχές σε καλλιτεχνικούς αγώνες 

και φεστιβάλ έχουν στεφθεί με επιτυχία. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του έτους πραγ-

ματοποιούνται σεμινάρια για παιδιά και 

ενήλικες σε διάφορα είδη χορού, που ως 

στόχο έχουν την εξέλιξη των γνώσεων και 

την τεχνική κατάρτιση των μαθητών.

Στην Σχολή Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. λει-

τουργούν τα εξής τμήματα: κλασικού μπα-

λέτου, σύγχρονου χορού, μοντέρνου χο-

ρού, hip-hop, latin, ρυθμικής – ενόργανης 

(παιδικό και κορασίδων) και προπεγγαλμα-

τικό (προετοιμασία σπουδαστών για ανώ-

τερες επαγγελματικές σχολές με συνοδεία 

πιάνου).

Ο στόχος της Σχολής Χορού της 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. είναι οι μαθητές να αγαπή-

σουν την τέχνη του χορού, να διδαχθούν 

την τεχνική του, να μυηθούν σ’ αυτόν ώστε 

να εκφράσουν μέσα από την κίνηση συναι-

σθήματα και σκέψεις, να εκτονωθούν και να 

γυμναστούν.

Στην 1η παράσταση, που πραγματοποι-
ήθηκε  στις 10 Μαΐου, συμμετείχαν τα 

τμήματα: latin παιδικό new, hip hop a, ηip 

hop b, μοντέρνο α, latin, μοντέρνο β, latin 

εφηβικό και latin παιδικό προχωρημένο,  

σε χορογραφία - διδασκαλία: Αθηνάς Αγ-

γελή και Κατερίνας Μπογιατζή. 

Στην 2η παράσταση, συμμετείχαν τα τμή-

ματα του Κέντρου Πολιτισμού Νέας Ραι-

δεστού: ballet 4, ballet 2 και 3, ballet 1, 

ballet 4, hip -hop 1, hip -hop 2 και μοντέρ-

νο με την συνοδεία σε σόλο βιολί της Μα-

ρίας Τσιαμπάζη, σε χορογραφία - διδασκα-

λία: Δέσποινας Αθανασιάδου και Ιωάννας 

Καποδίστρια.

Στην 3η παράσταση, που πραγματοποιήθη-

κε στις 11 Μαΐου, συμμετείχαν τα τμήμα-

τα του Κέντρου Πολιτισμού Νέου Ρυσίου: 

ballet α, ballet β, ballet γ, μοντέρνο α και 

β, μοντέρνο εφήβων σε χορογραφία - διδα-

σκαλία: Δέσποινας Αθανασιάδου και Ειρή-

νης Σταυρακίδου.

Στην 4η παράσταση, συμμετείχαν τα τμή-

ματα των Κέντρων Πολιτισμού Πλαγιαρίου 

και Καρδίας: ballet α –Πλαγιάρι, ballet β 

–Πλαγιάρι, ballet γ –Πλαγιάρι, ballet δ – 

Πλαγιάρι, ballet ε –Πλαγιάρι, 

σύγχρονο –Καρδία, σύγχρονο 

1 –Πλαγιάρι και σύγχρονο 2 –

Πλαγιάρι, σε χορογραφία –δι-

δασκαλία Δέσποινας Θεοδώ-

ρου και Ειρήνης Σταυρακίδου.

Στην 5η παράσταση, συμμετεί-

χαν τα τμήματα του Κέντρου 

Πολιτισμού Βασιλικών: ballet 

4, ballet 2-3, ballet 1, μοντέρνο, hip –

hop, ballet 4, hip -hop 1 σε χορογραφία – 

διδασκαλία της Ιωάννας Καποδίστρια. 

Στην 6η παράσταση, συμμετείχαν τα τμή-

ματα των Κέντρων Πολιτισμού Τριλόφου, 

Αγ. Παρασκευής και Ταγαράδων: ρυθμική 

1, σύγχρονο 2, ρυθμική 2,  μοντέρνο, σύγ-

χρονο 3, ρυθμική 3, ρυθμική 1 Τριλόφου, 

ρυθμική 2 Τριλόφου, ρυθμική 3 Τριλόφου, 

σύγχρονο 3 Τριλόφου, σύγχρονο 2 Τριλό-

φου, και μοντέρνο Αγίας Παρασκευής, τα 

οποία παρουσίασαν την παράσταση «Ο 

Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες, σε χορο-

γραφία –διδασκαλία της Φωτεινής Κοντού-

λη και της Μαρίας Μελισσίδου.

Στην 7η παράσταση, που πραγματοποιήθη-

κε στις 17 Μαΐου, συμμετείχαν τα τμήματα 

του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου: ballet 2, 

ballet 4, ballet 6B, προκατάρτιση Γ΄, προ-

επαγγελματικό Γ΄, σύγχρονο Β1, σύγχρονο 

Β2 και 

σύγχρονο Γ.

Τέλος στην 

8η παρά-

σταση, συμ-

μετείχαν τα 

τ μ ή μ α τ α 

του Πολιτι-

στικού Κέ-

ντρου Θέρ-

μης: ballet 

1, ballet 2, 

ballet 6Δ, 

προκατάρτι-

ση Β', προ-

κ α τ ά ρ τ ι σ η 

Δ, προεπαγ-

γελματικό Δ, σύγχρονο Β1 και σύγχρονο 

Β2, σε χορογραφία – διδασκαλία της Ελέ-

νης Συνδίκα και της Σοφίας Τσαμασλίδου.

Η επιμέλεια κοστουμιών των παραστάσεων 

ήταν της Φωτεινή Σαμαροπούλου, η αφή-

γηση ήταν της  Βασιλικής Ζάγκλη και η ηχο-

φωτιστική κάλυψη του Γρηγόρη Μόσχου.

Πραγματοποιήθηκαν οκτώ παραστάσεις
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Η Con Fuoco του Δημοτικού Ωδείου 
Θέρμης έπαιξαν στη Βιέννη
Συναυλία ελληνικής μουσικής στη Βιέννη πραγματοποί-

ησε η Συμφωνική Ορχήστρα Con Fuoco του Δημοτι-

κού Ωδείου Θέρμης Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του 

Γιάννη Πολυμενέρη, μαζί με την μικτή χορωδία ενηλίκων 

Αλεξανδρινές Φωνές του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας 

υπό τη διεύθυνση της Ελένης Θεοδωρίδου. Η συναυλία 

έλαβε χώρα την Παρασκευή 3 Μαΐου, ύστερα από πρό-

σκληση της Μητρόπολης Αυστρίας, μέσα στον κατάμεστο 

Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας της Βιέννης και την 

παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης Αυστρίας, ο Έλληνας 

Πρόξενος, οι Έλληνες της ομογένειας, πολλοί Αυστριακοί 

αλλά και τουρίστες.

Τα δύο μουσικά σχήματα παρουσία-

σαν χωριστά, αλλά και μαζί ως μικτό 

σύνολο αγαπημένα κομμάτια ελλη-

νικής μουσικής και κατάφεραν με την 

ακρίβεια, τη δεξιοτεχνία και το πάθος 

τους να μεταφέρουν στο ενθουσιώ-

δες ακροατήριο συγκίνηση κι ένα 

αληθινό άρωμα Ελλάδας!

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκδηλώσε-
ων του Κέντρου Πολιτισμού Τριλόφου η έκθεση των 

τμημάτων ζωγραφικής και κεραμικής παιδιών. Το τμήμα 

της 

Ζωγραφικής έχει ως υπεύθυνη καθηγήτρια την Ευαγγέλια  

Κούσα, ενώ το  τμήμα κεραμικής παιδιών έχει ως υπεύθυ-

νο καθηγητή τον Αλέκο Κιφοκέρη.

Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Φίλων Κρητικής Πα-
ράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης συμμετείχε στα εγκαίνια της 
ανθοέκθεσης Καλαμαριάς που πραγματοποιήθηκαν πα-
ρουσία των τοπικών φορέων και πλήθους κόσμου.  Όπως 
κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η ανθοέκθεση άνοιξε τις πύ-
λες της στην Πλαζ Αρετσούς για όλους τους φίλους των 
λουλουδιών. Πρόκειται για ένα θεσμό στην περιοχή της 

Καλαμαριάς που ξεκίνησε πρώτη φορά να λειτουργεί το 
1987. Χαρακτηριστικά της ανθοέκθεσης είναι η πανδαισία 
χρωμάτων και φυσικών αρωμάτων, η ποικιλία των λου-
λουδιών, η συμμετοχή οικολογικών οργανώσεων και των 
φορέων που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλο-
ντος καθώς και οι παράλληλες εκδηλώσεις πολιτιστικού 
χαρακτήρα.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο χώρο της δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης Πινακοθήκης Θέρμης η έκθεση του 

τμήματος ζωγραφικής ενηλίκων του Πολιτιστικού Κέντρου 

Θέρμης. Οι μαθήτριες του τμήματος με την καθοδήγηση 

της υπεύθυνης καθηγήτριας τους Χριστίνας Μπουκούρ πα-

ρουσίασαν δείγματα της δουλειάς τους.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκδηλώσε-
ων του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδιου η έκθεση αγι-

ογραφίας του τμήματος ενηλίκων. Οι μαθήτριες του τμήμα-

τος με την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας τους 

Έλσας Τσιτουρίδου παρουσίασαν δείγματα της δουλειάς 

τους.

H Συμφωνική Ορχήστρα Con Fuoco στη Βιέννη

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 6

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ Πολιτισμός

Εκθέσεις εικαστικών τμημάτων της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

Κ.Π.ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Έκθεση ζωγραφικής-
κεραμικής παιδιών

«Ξαστεριά» Θέρμης

Ανθοέκθεση Καλαμαριάς

Π.Κ.Θ.

Έκθεση ζωγραφικής 
ενηλίκων

Κ.Π.ΤΡΙΑΔΙΟΥ

Έκθεση αγιογραφίας 
ενηλίκων
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 2, 
9 και 17 Απριλίου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση των 
Σχολικών Επιτροπών του δήμου Θέρμης και κατένειμε τη 
σχετική πίστωση σε αυτές.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον στρατηγικό προγραμματισμό 
των προσλήψεων προσωπικού. Με την απόφαση 
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  Καρκατζούνης και Σφονδύλας, 
οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μίσθωση χώρου στη Θέρμη για τις 
ανάγκες στέγασης του Τμήματος Πληροφορικής του δήμου 
Θέρμης.
 - Ενέκρινε ομόφωνα την αναπροσαρμογή του μισθώματος 
της επιχείρησης Λιόλιος Γ. και ΣΙΑ ΟΕ που αφορά τμήμα του 
υπ’ αριθμ. 328 (χέρσου) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 
Νέου Ρυσίου, έκτασης 2.171,50τ.μ., για τη μισθωτική 
περίοδο από 01.04.2019 – 31.03.2020
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων υπ΄ 
αριθμ. 747 και 1520 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής. 
118.
- Παρέτεινε ομόφωνα την σύμβαση προθεσμίας περαίωσης 
του έργου: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δήμου 
Θέρμης Θεσσαλονίκης και αποκατάσταση πρανούς ρέματος 
στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου δήμου Θέρμης 
Θεσσαλονίκης που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις  
του 2015 (Αρ. Μελ 13/2019, Αρ. Έργου 4/2018)
- Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία οδού στη Δημοτική 
Κοινότητα Θέρμης. 
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον έλεγχο υλοποίησης 
προϋπολογισμού του Γ τριμήνου οικονομικού έτους 2018. 
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  Πράτανος, 
Αγοραστουύδη, Ιωσιφίδης, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός, 
Χρυσοστομίδου, Καρκατζούνης και Σφονδύλας, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον έλεγχο υλοποίησης 
προϋπολογισμού του Δ τριμήνου οικονομικού έτους 2018. 
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  Πράτανος, 
Αγοραστούδη, Ιωσιφίδης, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός, 
Χρυσοστομίδου, Καρκατζούνης και Σφονδύλας, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υπ’ αριθ. 83/2019 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΠΑΘ σχετικά με την 
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. Με την 
απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  Καρκατζούνης και 
Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα οριστικής παραλαβής 
υπηρεσιών 
- Ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ   

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ισολογισμό χρήσης έτους 
2017 του δήμου Θέρμης. Με την απόφαση μειοψήφησαν 
ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος, ενώ ο Δ.Σ. κ.κ. Σαραφιανός, 

Μοσχόπουλος, Αγοραστούδη, Καρκατζούνης και 
Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον απολογισμό οικονομικού 
έτους 2017 του δήμου Θέρμης. Με την απόφαση 
μειοψήφησαν ο Δ.Σ. κ.κ. Σαραφιανός, Μοσχόπουλος, 
Αγοραστούδη, Καρκατζούνης, Σφονδύλας και 
Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα για πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού στα πλαίσια του άρθρου 91 παρ.2 του Ν. 
4583/2018 «Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο 
σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Α' βαθμού και 
στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη δέσμευση πίστωσης 
και καταβολή οδοιπορικών εξόδων για μετακίνηση του 
αντιδημάρχου Τ.Υ. κ. Τσολάκη στην Αθήνα  για συμμετοχή 
σε συνάντηση στο ΥΠ.ΕΣ. την Παρασκευή 12-4-2019 
- Ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα παράτασης υποβολής 
παραδοτέων στο πλαίσιο ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού 
ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας περαίωσης 
του έργου: «Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων 2017-2018»
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση συμβατικού χρόνου 
για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων 
έργου, οχημάτων και φορτηγών».
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση συμβατικού χρόνου 
εκτέλεσης της προμήθειας (Ομάδα Α) «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και ελαιολιπαντικών 
για τις ανάγκες του δήμου Θέρμης, του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ, της 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., της σχολικής επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης 
και της σχολικής επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης του 
δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη 
Κατασκευής Πολιτιστικού Κτιρίου Ταγαράδων.
- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ. αριθ. 59/2017 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε εκμίσθωση 
κοινοχρήστων χώρων για διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης 
σε υφιστάμενα και νέα στέγαστρα στάσεων αστικών 
λεωφορείων στην περιοχή του δήμου Θέρμης και έγκριση 
της εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για διενέργεια 
υπαίθριας διαφήμισης στα (105) υφιστάμενα στέγαστρα 
στάσεων αστικών λεωφορείων στην περιοχή του δήμου 
Θέρμης. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση 57 αγροτεμαχίων 
προερχόμενα από αναδασμό του αγροκτήματος Βασιλικών 
με νομέα το δήμο Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση αγροτεμαχίου υπ’ 
αριθμ. 339 αγροκτήματος Ν. Ρυσίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση αγροτεμαχίου υπ’ 
αριθ. 14 αγροκτήματος Σουρωτής.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία οδών στη Δημοτική 
Κοινότητα Πλαγιαρίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία οδών στη Δημοτική 
Κοινότητα Τριλόφου.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία οδού στη Τοπική 
Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μη καταβολή εσόδων παράτασης 
ταφής για τα νεκροταφεία του δήμου.
- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους  του  έργου  «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών 

κτιρίων». 
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα οριστικής παραλαβής 
υπηρεσιών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
- Αναμόρφωσέ ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2019 (17η αναμόρφωση).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ
   
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2019 (20η αναμόρφωση).
- Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή 
και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» 
του έργου με τίτλο «Κλειστό γυμναστήριο τύπου Τ11β στη 
θέση «Βλάχος» Τριλόφου». 
- Ενέκρινε ομόφωνα την μελέτης τροποποιήσεων του 
Ρυμοτομικού Σχεδίου στους οικισμούς Θέρμης και Τριαδίου 
της ΔΕ Θέρμης» (πολεοδομική ενότητα 2).
- Ενέκρινε ομόφωνα την μελέτης τροποποιήσεων του 
Ρυμοτομικού Σχεδίου στους οικισμούς Θέρμης και Τριαδίου 
της ΔΕ Θέρμης» (πολεοδομική ενότητα 1, 3, 4 και 5).
- Ενέκρινε ομόφωνα την θέση για τοποθέτηση υπογείου 
κάδου απορριμμάτων επί της οδού Απ. Κουγιάμη στην 
επέκταση της Θέρμης.
- Τροποποίησε ομόφωνα τον όρο του 12331/05-04-2018 
συμφωνητικού μίσθωσης τμήματος του 328 αγροτεμαχίου 
Ν. Ρυσίου (εξ αναβολής).
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση του 70% των θέσεων 
περιπτέρων του δήμου Θέρμης με δημοπρασία. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την δίμηνη παράταση του έργου: 
Ψηφιοποίηση ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείου δήμου 
Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
προπονητηρίου στη Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων».
- Ενέκρινε ομόφωνα την υπ’ αριθ. 100/2019 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΠΑΘ σχετικά με την 
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή του πληρεξουσίου 
δικηγόρου και την εξειδίκευση πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πιστώσεων  σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2019 (18η αναμόρφωση).
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2019 (19η αναμόρφωση).
- Τροποποίησε ομόφωνα την αριθ. 7/2019 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό 
ανώτατου ποσού ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του 
δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής 
δήμου Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταφορά υποχρεώσεων 
προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης 
Βασιλικών στο δήμο Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταφορά υποχρεώσεων 
προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης 
Βασιλικών στο δήμο Θέρμης.



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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Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής ανακοινώνει την 
έναρξη υποβολής αιτήσεων στους Βρεφ/κούς και Παι-

δικούς Σταθμούς του Δ. Θέρμης από την Δευτέρα 6 Μαΐου 
έως την Παρασκευή 31 του ιδίου μήνα. Τις αιτήσεις για τη 
νέα σχολική περίοδο 2019- 2020, οι ενδιαφερόμενοι γο-
νείς, μπορούν να τις υποβάλουν στον Παιδικό ή Βρεφονη-
πιακό σταθμό της επιλογής τους, συμπληρώνοντας και τη 
δεύτερη επιλογή τους. Η παραλαβή των αιτήσεων γίνεται 
από την υπεύθυνη του σταθμού τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 07:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.
Στις δομές του δήμου Θέρμης φιλοξενούνται βρέφη ηλι-
κίας από 8  μηνών έως 2,5 ετών και προνήπια ηλικίας 
από 2,5 έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτι-
κή παιδεία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας  προβλέφθηκε η εφαρμογή φοίτησης στα νη-
πιαγωγεία και των νηπίων που συμπληρώνουν την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών και 
για το δήμο μας.
Για την εγγραφή των παιδιών στους Σταθμούς του δήμου 
Θέρμης, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού. 
Η αίτηση υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή, δίδεται όμως κι 
από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
2. Βεβαίωση υγείας συμπληρωμένη και υπογεγραμμέ-
νη από παιδίατρο για την καλή σωματική και πνευματική 
υγεία του παιδιού και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του 
με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με 
την ηλικία του παιδιού.
3. Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων ότι είναι εργα-

ζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν 
εντός μηνός από την υποβολή της 
αίτησης εγγραφής, με προσδιο-
ρισμό του ύψους των αποδοχών 
τους ή Βεβαίωση ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, 
του γονέα ή των γονέων που είναι 
άνεργοι ή Βεβαίωση εισφορών από 
τον ασφαλιστικό φορέα των αυτοα-
πασχολούμενων.
4. Αντίγραφο της δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος του τρέχοντος 
οικονομικού έτους και αντίγραφο 
εκκαθαριστικού σημειώματος των 
γονέων.
5. Απόδειξη του τόπου κατοικίας 
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, συμβόλαιο μίσθωσης 
κατοικίας) για όσους είναι κάτοικοι αλλά δεν είναι δημότες 
Θέρμης.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό 
δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, 
ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους 
σταθμούς, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παρα-
μονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Ανυπόγραφη αίτηση αποτελεί λόγο απόρριψης. Εκπρόθε-
σμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα 

αξιολογούνται. 

Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικο-

γενειακή κατάσταση, αντί των δικαιολογητικών, απαιτεί-

ται υπεύθυνη 

δήλωση των 

γονέων που βε-

βαιώνει τη μη 

μεταβολή των 

στοιχείων που 

έχουν ήδη κα-

ταθέσει στον 

παιδικό

32 Τελευταία σελίδαΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 8 6

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Εγγραφές στους βρεφονηπιακούς 
και Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Θέρμης

ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ

Ο Τρίλοφος απέκτησε τον πρώτο του απινιδωτή

Μετά από μεγάλο αγώνα που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μί-

κρας και σε  συνεργασία με όλους τους Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεμόνων και φορείς του Τριλόφου, την Πρόεδρο της Δημοτι-

κής Κοινότητας Αικατερίνη Λιόλιου και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας 

Στυλιανό Αποστόλου ο πρώτος αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής 

παραδόθηκε στο Αγροτικό Ιατρείο Τρίλοφου.

Ο χειρισμός του μηχανήματος θα γίνεται από το δίκτυο εξουσιοδο-

τημένων ανανηπτών. Οι πιστοποιημένοι εθελοντές ανανήπτες είναι 

κάτοικοι Τρίλοφου και προέκυψαν από τη συμμετοχή τους σε 

σεμινάριο BLS που οδηγεί σε αυτή την πιστοποίηση. Το συγκε-

κριμένο σεμινάριο διοργανώθηκε από τον 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου 

Γυμνασίου Μίκρας και πρόκειται να επανα-

ληφθεί σύντομα. Το σεμινάριο αφορούσε 

την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 

(ΚΑΡΠΑ), τον χειρισμό ενός απινιδωτή, την 

θέση ασφαλείας και την άμεση παρέμβαση 

σε περίπτωση πνιγμονής από ξένο σώμα. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλέ-

σουν για περισσότερες πληροφορίες στα 

τηλέφωνα 6937209514 (πρωινές ώρες) και 

6948624605 (απογευματινές ώρες).Στιγμιότυπο από την παράδοση του απινιδωτή.


