Οι δασικοί χάρτες σε οκτώ οικισμούς του δήμου Θέρμης

Τ

ι προβλήματα προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών σε Άγιο Αντώνιο,
Αγία Παρασκευή, Λιβάδι, Περιστερά, Καρδία, Τρίλοφο, Κάτω Σχολάρι και Σουρωτή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες, πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων.
Κυβερνητικές τροπολογίες για την άμβλυνση των προβλημάτων.
• ΣΕΛ. 12-14

Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
Τεύχος 169
Τιμή: 0.001 ευρώ

Αφιέρωμα
στο Μίμη Πλέσσα
για τα 10 χρόνια της
ορχήστρας «ΚU ΚLUX SAX»
• ΣΕΛ. 32

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ

Οι προτεραιότητες
για τον πολιτισμό
και τον αθλητισμό
Τ

Αλλαγές στις
αντιδημαρχίες,
στο δημοτικό συμβούλιο
και στα νομικά πρόσωπα

Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος &
Αθλητισμού Θέρμης

ις προτεραιότητές της για τους τομείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού παρουσιάζει η νέα διοίκηση της
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του δήμου
Θέρμης. Σε άρθρο της η νέα πρόεδρος
της ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά Παπαδάκη τονίζει ότι στόχος, μεταξύ άλλων είναι, «η
πρόσβαση στον πολιτισμό από όλες τις
κοινωνικές ομάδες» και «η δυνατότητα

συμμετοχής όλων και η συνεργασία για
την προαγωγή της πολιτιστικής δράσης
του δήμου». Στις προτεραιότητες είναι
ακόμη η ΔΕΠΠΑΘ να προσεγγίσει και
να αξιοποιήσει τη νεολαία, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, τις
εθελοντικές ομάδες «αλλά και κάθε μονάδα που θέλει ως εθελοντής να προσφέρει στο πλαίσιο των δράσεών μας».
• ΣΕΛ. 3

• ΣΕΛ. 8 - 9-10

Στον Όμιλο
του Ι. Σαββίδη
το 10,9% των μετοχών του
δήμου στη Σουρωτή Α.Ε.
• ΣΕΛ. 11

Ασφαλτοστρώσεις και κρασπεδώσεις
σε όλους τους οικισμούς

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της συντήρησης του οδικού δικτύου στο σύνολο
των οικισμών του δήμου Θέρμης. Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση και
κρασπέδωση δρόμων σε όλους τους οικισμούς του δήμου.
• ΣΕΛ. 16
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Τι έγραψε ο τύπος
...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

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

Ιδιοκτήτης: Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Site: www.deppath.gr
Υπεύθυνος εκδότης: Παπαδάκη Αθηνά
Γραφεία: Δημητρίου & Καραολή - Κ. Χάψα,
Τηλ.: 2310 463423, T.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Αποστολή κειμένων: email: public-news@thermi.gov.gr,
axmetaloulis@gmail.com
Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή:
Αθηνά Παπαδάκη, Νίκος Λαγός, Άννα Μίχου,
Ανέστης Κεφαλάς, Ευγενία Αγοραστούδη,
Δημήτρης Σφονδύλας, Άννα Βίγκα, Μόσχος (Μάκης) Βοϊτσίδης
και Αχιλλέας Μεταλούλης.
Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: SHOT ADVERTISING Α.Ε.
H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ δεππαθ

Οι στόχοι για τον πολιτισμό
και τον αθλητισμό
Της Αθηνάς Παπαδάκη, προέδρου
του δ.σ. της ΔΕΠΠΑΘ

Ο

πολιτισμός
και ο αθλητισμός στην ενιαία
σύλληψή
τους αποτελούν
παραγωγική δύναμη και από τη
φύση τους είναι
παράγοντες προόδου των κοινωνιών. Παρόλη
τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει η χώρα και επομένως και οι δήμοι
και οι επιχειρήσεις σαν τη δική μας που
ασχολούνται με τον πολιτισμό, οφείλουμε
να είμαστε αισιόδοξοι και να σχεδιάζουμε
για το μέλλον, έχοντας σαν γνώμονα και
οδηγό αρχές που έχουν τεθεί ως θεμέλιοι
λίθοι και αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Σε μία εποχή, που οι διακρίσεις κάθε μορφής είναι αρκετά έντονες, ο πολιτισμός, η
πολιτιστική και αθλητική παιδεία, μπορεί
να αναδειχθεί ως το πλέον αποτελεσματικό
μέσο για την άρση των διακρίσεων και των
ανισοτήτων και την αποφυγή της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων.
Στόχος των διοικήσεων της ΔΕΠΠΑΘ διαχρονικά ήταν ο πολιτισμός και ο αθλητισμός να γίνουν βίωμα του κάθε δημότη,
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Η εμπέδωση της έννοιας του πολιτισμού της καθημερινότητας είναι πλέον

δεδομένη για την κοινωνία του δήμου Θέρμης.
Η πρόσβαση στον πολιτισμό από όλες τις
κοινωνικές ομάδες, στην πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία, η
δυνατότητα συμμετοχής όλων και η συνεργασία για την προαγωγή της πολιτιστικής
δράσης του δήμου είναι βασική προτεραιότητα και στόχος μας. Ο συνταιριασμός
της κλασικής έννοιας των πολιτιστικών
δράσεων, όπως αυτές εκφράζονται από τη
μουσική, το θέατρο, το χορό, με την παράδοση και τις σύγχρονες πολιτιστικές και
αθλητικές δράσεις και η παρουσίαση του
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος είναι
ένα αέναο στοίχημα για τους επικεφαλής
της ΔΕΠΠΑΘ.
Η ελεύθερη και ποιοτική πολιτιστική δημιουργία και έκφραση σε όλους τους τομείς, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και
τον πλουραλισμό συνθέτουν το σύγχρονο
πολιτιστικό πρόσωπο του δήμου μας. Ένας
δήμος που προέκυψε από τη συνένωση
τριών δήμων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές, που όμως κατόρθωσαν να συνθέσουν και να παράξουν.
Πέρα όμως από το γενικό πλαίσιο της
δράσης στους τομείς του πολιτισμού και
του αθλητισμού, είναι σημαντικό να καταγράψουμε συγκεκριμένους στόχους, υλοποιήσιμους και όχι ουτοπικούς, που να
βασίζονται στα δεδομένα της εποχής μας,
χωρίς όμως να γινόμαστε μίζεροι και να
μας υπερκαλύπτει το πέπλο της οικονομικής κρίσης.

Θέλουμε να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερο και να αξιοποιήσουμε τη νεολαία, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς
συλλόγους, τις εθελοντικές ομάδες αλλά
και κάθε μονάδα που θέλει ως εθελοντής
να προσφέρει στο πλαίσιο των δράσεών
μας. Να διατηρήσουμε, να ενισχύσουμε
και να επεκτείνουμε τις πολιτιστικές δομές
σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, να ενισχύσουμε τον μαζικό και σχολικό αθλητισμό και να υποστηρίξουμε τον
σωματειακό ερασιτεχνικό αθλητισμό. Οι
πολιτιστικές μας δομές που είναι εδώ και
χρόνια ενισχυμένες και αναγνωρισμένες,
όχι μόνο στα τοπικά δρώμενα, αλλά σε ένα
ευρύτερο καλλιτεχνικό τοπίο να συνεργαστούν και να συνθέσουν, όχι μόνο για τους
δημότες της Θέρμης, αλλά και για να αναδείξουμε το έργο που συντελείται εδώ και
χρόνια στον πολιτισμό και τον αθλητισμό

του δήμου Θέρμης. Η συνδρομή του δήμου είναι δεδομένη και απαραίτητη, αλλά
πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν και
μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που
δίνουν μια άλλη ώθηση στις δράσεις του
πολιτισμού και του αθλητισμού. Ακόμη,
σημαντικό είναι να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα διαδικτυακά μέσα, τόσο για διαφήμιση όσο και για προβολή του έργου
της επιχείρησης.
Θεωρώ ότι οι άμεσοι στόχοι μας δεν είναι
ούτε ακατόρθωτοι ούτε ουτοπικοί. Με τη
συμπαράσταση των ωφελουμένων μας,
που χρόνια τώρα στηρίζουν την επιχείρηση
Πολιτισμού και Αθλητισμού, σίγουρα θα
τα καταφέρουμε να σταθούμε και φυσικά
να κάνουμε καινούργια πράγματα τόσο για
τους ωφελουμένους μας, όσο και για αυτούς που απολαμβάνουν τα αποτελέσματα
των δράσεών μας.

Το νέο δ.σ. της ΔΕΠΠΑΘ

Α

λλαγές στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου στης Δημοτικής Επιχείρησης
Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού έγιναν στις αρχές Μαρτίου. Έπειτα
από πρόταση του δημάρχου Θέρμης Θόδωρου Παπαδόπουλου και σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου νέα πρόεδρος στο δ.σ. της ΔΕΠΠΑΘ ορίστηκε η Αθηνά Παπαδάκη, τέως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Αντιπρόεδρος ανέλαβε
ο Νίκος Λαγός και μέλη οι: Σταύρος Κουγιουμιτζίδης, Ανέστης Κεφαλάς, Δήμητρα
Χίνη, Γιώργος Αγγέλου, Κυριακή Γιαννακίδου, Γιώργος Μπακιρτζής, Ζήσης Προκοπίου, Στάθης Πιστέλας και Χρήστος Βαγιωνάς. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Στέλιος Αποστόλου, Κώστας Τιτέλης, Νίκος Καρκατζίνος, Δημήτρης Σφονδύλας, Γιώργος
Σμυρναίος, Γιώργος Ηλιόπουλος, Χαράλαμπος Αμπατζίδης, Θόδωρος Φράγκος, Δημήτρης Χατζηδημητριάδης, Αργύρης Τριανταφύλλου και Γεωργία Ψύχα.

Οι παραστάσεις της σχολής χορού στο μέγαρο μουσικής

Μ

ε τρείς παραστάσεις στο μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», δύο
στις 26 Μαρτίου και μία στις 6 Μαΐου θα ολοκληρωθεί
το φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής χορού της
ΔΕΠΠΑΘ.
Το θέμα της πρώτης παράστασης ήταν το «όνειρο της
Κλάρα». Το σενάριο θέλει την Κλάρα και το πρίγκιπα Καρυοθραύστη να πραγματοποιούν ένα μαγικό ταξίδι. Στην
διάρκεια του ταξιδιού, με την βοήθεια φτερωτών νεραϊδών, διέσχισαν το παγωμένο βασίλειο, περνώντας από
όλα τα μέρη της γης, την Ρωσία, την Κίνα, την Γαλλία, την
Αραβία, την Ισπανία, έφτασαν στην χώρα των ζαχαρωτών
και στην νεράιδα Ζαχαρένια. Εκεί συνάντησαν υπέροχα

λουλούδια που στροβιλίζονται στους ρυθμούς του βαλς.
Η Κλάρα ξυπνά χωρίς τους καινούριους φίλους της, κρατώντας στην αγκαλιά της τον Καρυοθραύστη, έχοντας στο
μυαλό της υπέροχες αναμνήσεις από αυτά τα μαγικά Χριστούγεννα.
Στο πρώτο μέρος του ταξιδιού τα θέματα παρουσίασαν τα
τμήματα μπαλέτου σε μουσική του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, σε χορογραφία – διδασκαλία των: Ελένης Συνδίκα και
Σοφίας Τσαμασλίδου, με την υποστήριξη της σκηνογράφου- δασκάλας θεατρικής αγωγής Μαρίας Καβαλιώτη και
την επιμέλεια κουστουμιών των: Βάλιας Ιντζίδου, Σοφίας
Κεσίδου και Φωτεινής Σαμαροπούλου. Στο δεύτερο μέρος τη σκυτάλη πήραν τα τμήματα flamenco, latin, hip-

hop, ρυθμικής και σύγχρονου.
«Ο στόχος της Σχολής Χορού της ΔΕΠΠΑΘ είναι οι μαθητές να αγαπήσουν την τέχνη του χορού και να μυηθούν σ’
αυτόν. Στα τμήματα χορού σε όλο το δήμο Θέρμης φοιτούν περίπου 800 σπουδαστές και τους παρέχονται σπουδές που δίνουν την δυνατότητα να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χορό.
Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής είναι έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές- χορευτές. Η ατέρμονη όρεξη και
πάθος τους για δημιουργία και η αγάπη τους για τα παιδιά
αποτελούν τα χαρακτηριστικά όλων των καθηγητών χορού που στελεχώνουν τη Σχολή μας» επισημάνει από την
πλευρά της η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Αθήνα Παπαδάκη.
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης

Εορτασμός παγκόσμιας ημέρας
παιδικού βιβλίου 2017
Η

Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης τιμώντας όπως κάθε
χρόνο τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας παιδικού
βιβλίου διοργάνωσε εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου
της Στέλλας Μιχαηλίδου «Ιζαντόρα Ντακ». Ενός βιβλίου που
περνάει πολλά μηνύματα στα παιδιά και στους μεγάλους και
έχει να κάνει με την διαφορετικότητα του καθενός ανθρώπου
ξεχωριστά. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καλειδοσκοπιο» σε εικονογράφηση του Απόστολου Βέττα.
Ήταν μία ξεχωριστή εκδήλωση που «ζωντάνεψε» το παραμύθι, με την συνεργασία των τμημάτων χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.,
με την επιμέλεια των καθηγητριών των τμημάτων χορού Σοφίας Τσαμασλίδου και Ελένης Συνδίκα και τη συνοδεία στο
πιάνο του Στάυρου Νικολαου, και με την πρωτότυπη μουσική σύνθεση από τον συνθέτη Κανάρη Κεραμάρη και την
φωνητική ερμηνεία από την λυρική σοπράνο Μαρία Σκανδα-

λίδου, οι θεατές μεταφέρθηκαν όλοι μαζί στον μαγικό κόσμο
του χορού, της μουσικής και κινητικής έκφρασης.

ΕΡΓΟ
Η Ιζαντόρα προσπάθησε κάτι να πει, αλλά οι λέξεις δεν
έβγαιναν από το στόμα της. Έγειρε το κεφάλι της μπροστά,
τέντωσε τα πόδια, ανοιγόκλεισε τις φτερούγες της και πριν
το πάρει είδηση άρχισε να χορεύει. Δίπλωνε το σώμα της,
περιστρεφόταν όλο ένταση, ισορροπούσε στο ένα πόδι και
ξεδίπλωνε έτσι τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής της.
Μια μικρόσωμη πάπια, που ζει στη Λίμνη των Κύκνων, ονειρεύεται να γίνει μπαλαρίνα κι ας είναι η τελευταία στην τάξη.
Όταν ο δάσκαλος της ο κύριος Κουντεπιέ την διώχνει από το
μάθημα, η Ιζαντόρα περιπλανάται απελπισμένη, μέχρι σιγάσιγά να πιστέψει στον εαυτό της και ν’ ανακαλύψει τον δικό

Διαβάζοντας τους ποιητές της γενιάς του ‘80

Η

Οι ποιητές που παρουσιάστηκαν ήταν οι Γιώργος Μπλάνας, Βαγγέλης Κάσσος, Νίκος Δαββέτας, Ηλίας Λάγιος,
Μαρία Κούρση, Χάρης Βλαβιανός, Στρατής Πασχάλης,
Παντελής Μπουκάλας, Σωτήρης Τριβιζάς, Γιώργος Γώτης, Θανάσης Χατζόπουλος, Διονύσης Καψάλης, Βασίλης Παπάς, Σάκης Σερέφας, Δημήτρης Χουλιαράκης,
Σπύρος Bρεττό, Σταύρος Zαφειρίου, Γιώργος Kακουλίδη,
Ηλίας Λάγιο, Γιώργος Κοροπούλης, Μαρία Αρχιμανδρίτου, Xρυσούλα Βακιρτζή, Καλλιόπη Εξάρχου, Βαγγέλης
Τασιόπουλος, Γεωργία Τριανταφυλλίδου και Χαρά Χρηστάρα.

Η ποίηση στην αγορά της Θέρμης

Η

Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης, σε συνεργασία
με την Ένωση Επαγγελματιών Έμπορων Θέρμης,
σχολικές μονάδες του δήμου και τα τμήματα πολιτισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, θέλοντας να δώσει την δυνατότητα σ’ όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στους
μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά, να ανακαλύψουν
και να γνωρίσουν καλύτερα μέσα από την συλλογή
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης το ποιητικό έργο ελλήνων
και ξένων δημιουργών, διοργάνωσε έναν μαραθώνιο
ποιητικής έκφρασης και δημιουργίας. Για τον λόγο
αυτό φιλοξενήθηκαν, σε δημόσια κτίρια και κάθε βιτρίνα των καταστημάτων της Ε.Ε.Ε.Θ από ένα ποίημα
που επέλεξαν οι μαθητές των σχολικών μονάδων του

Δημοτική Βιβλιοθήκη Βασιλικών

Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης
«Ο Τριγωνοψαρούλης»

M

ένα Κυριακάτικο πρωινό γεμάτο από ακούσματα
ποίησης της γενιάς του ’80, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, που διοργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης.
Ήταν ένα ενδιαφέρον μεσημέρι με κάποιους από τους εκπροσώπους της γενιάς και με το ποιητικό χνάρι κάποιων
άλλων. Η εκδήλωση περιλάμβανε την ερμηνεία δημιουργιών γνωστών ποιητών της γενιάς του ‘80, από την
ομάδα καταξιωμένων νέων ποιητών. Οι φίλοι της ποίησης παρακολούθησαν σχεδόν ευλαβικά την εκδήλωση
και μέσα από την ποιητική ανάγνωση των ξεχωριστών
καλεσμένων δημιουργήθηκε μια ποιητική ανοιξιάτικη
ατμόσφαιρα.
Διάβασαν οι: Δώρα Κασκάλη, Δήμητρα Κατιώνη, Μαίρη Κλιγκάτση και Δημήτρης Λεοντζάκος. Μίλησαν για το
έργο και τη γενιά τους: Σταύρος Ζαφειρίου, Αλεξάνδρα
Μπακονίκα και Βαγγέλης Τασιόπουλος, ενώ η επίκουρη
καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής Α.Π.Θ. Μάρθα Βασιλειάδη έκανε μια εξαιρετική
εισήγηση για τα χαρακτηριστικά της γενιάς.

της, μοναδικό χορό. Κύκνοι, πάπιες, γλάροι, κότσυφες και
αηδόνια μας αφηγούνται μια τρυφερή και ταυτόχρονα σκληρή περιπέτεια αυτογνωσίας, όπου το μπαλέτο και ο μοντέρνος χορός έχουν την τιμητική τους.

δήμου. Σκοπός της συλλογικής αυτής προσπάθειας ήταν να δημιουργηθεί μια αίσθηση αισιοδοξίας και
θετικής διάθεσης στους πολίτες και τους μαθητές μέσα
από την μαγεία και την ομορφιά της.

Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης της δημοτικής βιβλιοθήκης Βασιλικών και ου 1ου Δ.Σ Βασιλικών «Ο Τριγωνοψαρούλης»
πραγματοποίησε την πρώτη της αποστολή, την Τετάρτη 29 Μαρτίου στην αίθουσα της δημοτικής βιβλιοθήκης Βασιλικών.
Η Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης είναι μια μικρή παρέα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της δημοτικής βιβλιοθήκης Βασιλικών
του δήμου Θέρμης, σε συνεργασία με τα παιδιά του Δ2 Τμήματος
της σχολικής μονάδας του 1ου Δ.Σ Βασιλικών.
Τα όνομα της η Λέσχη το πήρε με αφορμή την πρώτη αποστολή
που ανέλαβαν τα μέλη της Λέσχης όσον αφορά, την μελέτη και
επεξεργασία του συγγραφικού έργου του Βαγγέλη Ηλιόπουλου
και επηρεασμένοι από τον ήρωα πρωταγωνιστή των ιστοριών των
βιβλίων του συγγραφέα, αποφάσισαν ομόφωνα και δημοκρατικά
να δώσουν στη λέσχη τους, το όνομα: «Ο Τριγωνοψαρούλης»
Σκοπός της Λέσχης είναι ο στοχασμός, η γνώση και ο διάλογος
μέσα από τα βιβλία της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών έτσι ώστε το βιβλίο να αποτελεί ταυτόχρονα σκοπό, αφορμή
και μέσο για συζήτηση. Παράλληλα με την ανάγνωση, η λέσχη θα
διοργανώνει για τους μικρούς φίλους του: επισκέψεις σε συναφείς,
με το θέμα του βιβλίου, χώρους (εκθέσεις, μουσεία, πλανητάριο,
κλπ.), ομιλίες συγγραφέων, εκδηλώσεις-παρουσιάσεις προς το
υπόλοιπο σχολείο, τους γονείς και το αναγνωστικό κοινό
της ευρύτερης
περιοχής.
με
σκοπό την δημιουργία νέων
αναγνωστών
και φίλων του
βιβλίου..
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Ομάδα «Θεάτρου Όραμα» της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

«Οίκος ευγηρίας» του Μανώλη Κορρέ
Τ

ο θεατρικό έργο του Μανώλη Κορρέ
«Οίκος ευγηρίας» παρουσίασε στο δημοτικό θέατρο Θέρμης η ομάδα «Θεάτρου
Όραμα» της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ σε τρεις παραστάσεις.
Ο «Οίκος ευγηρίας» του Κορρέ καταγράφει
λεπτομερώς και με ακρίβεια όλα όσα συμβαίνουν σε πολλά γηροκομεία στη χώρα
μας και όχι μόνο. Εγκατάλειψη ανήμπορων
ψυχών, από τα παιδιά τους, γιατί όταν γεράσει ο άνθρωπος δυστυχώς συνήθως είναι
βάρος για τις οικογένειές τους. Λες και νομίζουν οι νέοι ότι ποτέ δε θα περάσουν και οι
ίδιοι το κατώφλι της τρίτης ηλικίας.
Επίσης το έργο πραγματεύεται την εκμετάλλευση στο έπακρο αυτών των ανθρώπων
από τις διοικήσεις των ευαγών δήθεν ιδρυμάτων.
«Συνεργός» σ’ αυτό το στημένο παιχνίδι τα
μέσα ενημέρωσης που στο όνομα της τηλεθέασης παρουσιάζουν, πολλές φορές, μια
εικονική πραγματικότητα αντί να υπηρετούν
την αλήθεια και να ξεμπροστιάζουν τα κακώς κείμενα. Κι όλα αυτά διαποτισμένα με
γερές δόσεις χιούμορ, με εστίες αντίστασης

κάποιων ασυμβίβαστων χαρακτήρων, που
διατηρούν αναμμένη την ελπίδα ότι όλα
μπορούν να αλλάξουν, αν δεν μένουμε σιωπηλοί, απαθείς και αντιστεκόμαστε ενάντια
σε κάθε τι σάπιο.

Η σκηνοθετική ματιά είδε το έργο, σήμερα
εν έτη 2017, από μια άλλη οπτική γωνία
όπου όλη η Ελλάδα κοντεύει να καταντήσει,
ένα απέραντο γηροκομείο με το φευγιό των
νέων ανθρώπων στο εξωτερικό για την ανα-

ζήτηση της όποιας ελπίδας.
Το στοίχημα της διαχρονικότητας του κειμένου θα κερδηθεί όταν θα δείτε, αγαπητοί
φίλοι θεατές, την παράσταση και φύγετε από
το θέατρο συγκινημένοι, αποφορτισμένοι
αλλά και με τη σπίθα στα μάτια σας ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, αρκεί να το θέλουμε
εμείς οι ίδιοι πραγματικά.
Η σκηνοθεσία ήταν του Θεόφιλου Λάλου,
με την βοήθεια της Κέλλυς Κυρμπάση, η
σκηνογραφική -ενδυματολογική επιμέλεια
ήταν της Σοφίας Ιεροδιακόνου, η μουσική
επιμέλεια ήταν της Ντίνας Ντισλή και οι φωτισμοί του Γρηγόρη Μόσχου.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Βάντα Ερμείδου, Ηλίας
Μπερμπέρης, Σοφία Ιεροδιακόνου, Νίκος
Μαλούδης, Δημήτρης Δήμου, Βαγγέλης
Καραμπάσογλου, Γιάννης Λάσκος, Τάνια
Βρατσκίδου, Τζένη Σταθοπούλου, Σμαρώ
Τσιφουτίδου, Ελευθερία Νάκου, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ντίνα Ντισλή, Γρηγόρης
Σούγγαρης, Ηλιάνα Αγρογιάννη, Δανάη Γεωργιάδου, Θοδωρής Κουστολίδης, Κέλλυ
Κυρμπάση, Ζωή Ταυλαρίδου, Χριστίνα Τσοντίλη και Θεόφιλος Λάλος.

Θεατρική Ομάδα Βασιλικών

«ΕΞΥΠΝΟ ΠΟΥΛΙ»

Τ

ο «ΕΞΥΠΝΟ ΠΟΥΛΙ» του Zωρζ Φεντώ, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Οικονόμου, παρουσίασε στο θέατρο «Άλσος- Φώφης Πατίκα» η Θεατρική Ομάδα
Βασιλικών.
Η Θεατρική Ομάδα ιδρύθηκε πριν από
είκοσι εννέα χρόνια, τον Απρίλη του
1987, από τον εμψυχωτή θεάτρου -σκηνοθέτη Βαγγέλη Οικονόμου, μετά από
πρωτοβουλία της «Πολιτιστικής Λέσχης
Βασιλικών» σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης
(Ν.Ε.Λ.Ε.) Θεσσαλονίκης. Έχει δουλέψει,
μέχρι και τη φετινή χρονιά, τριάντα πέντε
(35) θεατρικά κείμενα, εκ των οποίων
έχει παρουσιάσει, τα τριάντα τρία (33), σε
είκοσι έξι (26) παραγωγές, δώδεκα (12)
Ελλήνων και δέκα τεσσάρων (14) ξένων
θεατρικών συγγραφέων.
Η παράσταση είναι μία κωμωδία, αντιπροσωπευτική ενός είδους θεάτρου, που
κυριάρχησε στα τέλη του περασμένου
αιώνα, επιλέγοντας ένα σημαντικό έργο
ενός από τους ουσιαστικούς εκπροσώπους αυτού του είδους, τον Zωρζ Φεντώ.
Στο έργο αυτό με το πρωτότυπο τίτλο «Le
dindon» («Η γαλοπούλα»), ο Φεντώ δη-

μιουργεί μια κωμωδία καταστάσεων με
στόχο τη σάτιρα των ηθών της μεσαίας
αστικής τάξης της εποχής του που έχοντας αποκτήσει ένα κοινωνικό και οικονομικό προφίλ επιδίδεται στο κυνήγι της
ερωτικής εφήμερης περιπέτειας.
Στα έργα του η αστική τάξη της εποχής
του αναγνωρίζει τον εαυτό της, αναγνωρίζει τις φαντασιώσεις της και τους
ανικανοποίητους πόθους της. Μοιχεία,
παρεξηγήσεις, ψέματα από άνδρες και
γυναίκες που προσπαθούν απεγνωσμένα να επιβεβαιώσουν τον ανδρισμό ή τη
θηλυκότητά τους και αποτυγχάνουν παταγωδώς.
Οι υποψήφιοι εραστές πολλοί, οι υποψήφιες απατημένες πολλές και στο τέλος
τα θύματα γίνονται θύτες και οι θύτες θύματα, γιατί απλά όλοι οι χαρακτήρες βρίσκονται τη λάθος στιγμή στο λάθος μέρος. Και το ότι η τιμή σχεδόν πάντα σώζεται, είναι φανερό πως οφείλεται μόνο στη
θεατρική σύμβαση. Το «έξυπνο» πουλί
πάντα από τη μύτη πιάνεται.
Η μετάφραση –διασκευή, η σκηνοθεσία
-εμψύχωση και η μουσική επιμέλεια είναι του Βαγγέλη Οικονόμου, η επιμέλεια

σκηνικών και τα κοστούμια της Αλέκας
Μποχώρη, οι φωτισμοί του Στράτου Κουτράκη, ο χειρισμός κονσόλας φωτισμού
της Άννα Θεοφιλίδου, η αφίσα της παράστασης του Θάνου Πάππα και η επιμέλεια -κατασκευή σκηνικών του Θοδωρή
Αμπεριάδη.
Έπαιξαν (με τη σειρά που εμφανίζονται):
«Λουσιέν Βατλέν»: Βάσω Καραβασίλη
-Πωλίνα Μπιζέρα, «Φιλίπ Ποντανιάκ»:
Σάκης Τασιάδης, «Κρετίν Βατλέν»: Κοσμάς Κόττης, «Αυγουστίνα»: Βαγγελιώ

Τσαπρούνη, «Ερνέστος Ρεντιγιόν»: Γρηγόρης Γιαννακούδης, «Κλοτίλδη Ποντανιάκ»: Ιωάννα Δουβίτσα -Φανή Στυλιανού, «Γκούντρουν Σολντινιάκ»: Μαρίνα
Κεντρωτή, «Ζωρζ Σολντινιάκ»: Νίκος
Γλιας, «Αρμαντίν»: Ρένα Θωμαΐδου, «Ξενοδόχα»: Βίκυ Γραφιαδέλλη, «Κλάρα»:
Στέλλα Αγγελακέρη, «Κύριος Πενσάρ»:
Γιάννης Κανατάς, «Κυρία Πενσάρ»: Ευθυμία Παπαδοπούλου, «Ζαζά»: Εύη
Πετσή -Φανή Στυλιανού και και «Αστυνόμος»: Γιώργος Κολοβός.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

Έκθεση ζωγραφικής-σχεδίου
1ου λυκείου Θέρμης
Ο

ι μικροί και οι μεγάλοι επισκέπτες της έκθεσης ζωγραφικής-σχεδίου του 1ου Λυκείου Θέρμης που
βρέθηκαν στην Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη Θέρμης είχαν την χαρά να θαυμάσουν από κοντά τα δημιουργήματα των παιδιών.
Ο Χρήστος Αλαβέρας, ο υπεύθυνος καθηγητής και δάσκαλος των τμημάτων ζωγραφικής –σχεδίου του 1ου
Λυκείου Θέρμης, για άλλη μια φορά κατάφερε να ξυπνήσει το ταλέντο και να ταρακουνήσει την φαντασία των
μαθητών του.
Στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Θέρμης οι μαθητές παρουσίασαν
τα πολύ ενδιαφέροντα έργα που δημιούργησαν μέσα
από τα μαθήματα του σχολείου και μας εξέπληξαν για
μία ακόμη φορά για τις ικανότητες τους τις ιδέες τους και
την δημιουργική τους φαντασία.
Όπως επισημαίνει ο κ. Αλαβέρας «το σχέδιο είναι η βάση
για την οργάνωση της σκέψης και κατ’ επέκταση της ζωής
και της κοινωνίας. Ως μάθημα το σχέδιο και η ζωγραφική
κινητοποιούν την ικανότητα οργάνωσης του ανθρώπου
και τη δημιουργικότητα του μ’ έναν πολύ ευχάριστο τρόπο. Γι’ αυτό τα παιδιά μας από το Λύκειο Θέρμης έχουν
καλή σχέση με μάθημα της καλλιτεχνικής παιδείας».

Ομαδική έκθεση

«Ένδεκα κεραμίστες της Θεσσαλονίκης»

Ο

μαδική έκθεση κεραμικής με τίτλο «Ένδεκα κεραμίστες της Θεσσαλονίκης»
πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Θέρμης από τη 1 έως της 17 Μαρτίου. Μάλιστα κατά την διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εργαστήρια κεραμικής για παιδιά.
Στην έκθεση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Αγγελικάκη
Πόπη, Κοσμίδου Ολυμπία, Κωνσταντινίδης Χρήστος,
Λαγοπούλου Βασιλική, Λεπτοκαροπουλου Αλεξάνδρα, Μαυρούδης Θωμάς, Παλαμπουγιουκη Σοφία,
Παπανικολάου Κατερίνα, Σουλτάνη Ανθή, Φιστούρης
Στέλιος, Χουλιαροπούλου Δέσποινα
Ο σύλλογος «Κεραμίστες Βόρειας Ελλάδας» ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα και αποτελεί συνέχεια προηγούμενων συλλόγων κεραμιστών - αγγειοπλαστών που
δραστηριοποιούνταν εδώ και δεκαετίες στη Βόρεια
Ελλάδα.
Τα ιδρυτικά μέλη του νέου συλλόγου είναι είκοσι
τέσσερεις παλαιοί και νέοι κεραμίστες, με προοπτική
να προστεθούν στο άμεσο μέλλον και νέα μέλη που
ασκούν την καλλιτεχνική κεραμική - αγγειοπλαστική
είτε ως επάγγελμα είτε ως δραστηριότητα.
Οι βασικοί στόχοι του συλλόγου είναι: Η καλλιέργεια
πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των
μελών καθώς και η ανύψωση του πνευματικού, πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου τους. Η εμβάθυν-

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κ.Π.Ν. Ραιδεστού

«Παίζω με νήματα
κι ακούω παραμύθια»

Έ
ση σε θέματα που απασχολούν την σύγχρονη τέχνη
της κεραμικής με σκοπό πάντα την βελτίωση της ποιότητας και της καλλιτεχνικής αξίας της. Η διοργάνωση
εκθέσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων καθώς και
η συνεργασία με ανάλογους συλλόγους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τη μετάδοση της τεχνικής
και της τέχνης της κεραμικής, καθώς και η προσπάθεια έκδοσης και κυκλοφορίας εντύπων με θέματα
ποικίλης ύλης και προβληματισμού που αφορούν την
σύγχρονη αγγειοπλαστική και κεραμική.

να πρωτότυπό απόγευμα με παραμύθι και νηματοκατασκευές, διοργανώθηκε στο χώρο της δημοτικής βιβλιοθήκης του
Κέντρου Πολιτισμού Ν. Ραιδεστού με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού -εικαστικού Βεργούλας Γαβρά. Στην εκδήλωση έγινε η
αφήγηση του παραμυθιού «Ο παράξενος χαρταετός» της Ζωής
Βαλάση και στη συνέχεια τα παιδιά φτιάξανε τους δικούς τους
υπέροχους «παράξενους χαρταετούς» με πολύχρωμα νήματα.
Εκτός από τους χαρταετούς με νήμα ζωγράφισαν όλα μαζί έναν
μεγάλο χάρτινο χαρταετό όπου γράψανε τις δικές τους ιδέες για το
χαρταετό του παραμυθιού δίνοντάς του πολλά ονόματα: περίεργος, χαρούμενος, τρελός, παράξενος, πολύχρωμος, ανεμοδαρμένος, ευτυχισμένος, ελεύθερος…….
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Να γίνει τμήμα ασφαλείας
στα Βασιλικά ζητά ο δήμος
Α

λλαγές και στην περιοχή του δήμου Θέρμης φέρνει
ο νέος χάρτης της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι οι συνενώσεις αστυνομικών τμημάτων, τμημάτων ασφαλείας καθώς και άλλων
υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., σε μια προσπάθεια να εξοικονομηθούν πόροι και ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με το
τελικό σχέδιο το οποίο δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ τον Φεβρουάριο, στο δήμο Θέρμης καταργείται το αστυνομικό
τμήμα Βασιλικών το οποίο συγχωνεύεται με το αντίστοιχο
το οποίο εδρεύει στη Θέρμη, αλλά ιδρύεται τμήμα ασφαλείας το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα στεγαστεί
κι αυτό στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης. Παράλληλα, θα
εξακολουθήσουν να λειτουργούν οι αστυνομικές υπηρεσίες (ΑΤ και Τμήμα Τροχαίας) του αεροδρομίου «Μακεδονία» ενώ παραμένει και το Τμήμα Ειδικών Φρουρών
στη Νέα Ραιδεστό.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό στο
ενιαίο πλέον αστυνομικό τμήμα Θέρμης θα υπηρετούν
40 άτομα, έναντι συνολικά 35 που υπηρετούν σήμερα

(22 στο ΑΤ Θέρμης και 13 στο ΑΤ Βασιλικών), ενώ θα
προστεθούν και άλλα 40 άτομα στο νεοϊδρυθέν τμήμα
ασφαλείας Θέρμης.
Ο νέος χάρτης της ΕΛ.ΑΣ. στη Θέρμη συναντά πάντως
ενστάσεις εκ μέρους της δημοτικής αρχής. Ο δήμαρχος
Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος δηλώνει ότι είναι σύμ-

φωνος με τον επιχειρούμενο «Καλλικράτη» στην ΕΛ.ΑΣ.,
προβάλλει όμως μια ένσταση ως προς την κατάργηση
του ΑΤ Βασιλικών. Το θέμα συζητήθηκε στο δημοτικό
συμβούλιο το οποίο έλαβε απόφαση ζητώντας να παραμείνει η αστυνομική παρουσία στα Βασιλικά, τουλάχιστον
για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί στην περιοχή Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων.
Συγχρόνως, ο κ. Παπαδόπουλος, σε συνάντηση που είχε
με τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης Φώτη
Δομζαρίδη έχει ζητήσει το τμήμα ασφαλείας Θέρμης να
στεγαστεί στα Βασιλικά αντί της Θέρμης. «Εμείς κατανοούμε τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. να εξοικονομήσει ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο απασχολείται σήμερα σε γραφειοκρατικές υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχύσει την
αστυνόμευση στους δρόμους και στις γειτονιές. Όμως,
θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη μόνιμης αστυνομικής
παρουσίας στην περιοχή των Βασιλικών και αυτό μπορεί
να γίνει με την εγκατάσταση εκεί του νεοσύστατου τμήματος ασφαλείας Θέρμης», αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος.

ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ

Αποχώρησε η Ύπατη Αρμοστεία από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων

Σ

το τέλος Μαρτίου η Ύπατη
Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες αποχώρησε από το συντονιστικό της ρόλο στη διαχείριση του
κέντρου φιλοξενίας προσφύγων
που λειτουργεί στις αποθήκες
Κορδογιάννη στα Βασιλικά, κρίνοντας ότι δεν πληροί τις διεθνείς
προδιαγραφές. Παράλληλα, δεν
υπάρχει επίσημη ενημέρωση εκ
μέρους της πολιτείας για την τύχη
της συγκεκριμένης δομής πέρα
από την ανακοίνωση του Νικόλαου Ράγκου, Περιφερειακού Συντονιστή Βόρειας Ελλάδας και Ηπείρου του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
στη διάρκεια συνεδρίου τις προηγούμενες μέρες, ότι στόχος του υπουργείου
είναι η τακτοποίηση όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων σε
διαμερίσματα και η σταδιακή μείωση
των δομών φιλοξενίας. Στο πλαίσιο αυτό
ανέφερε το κλείσιμό της δομής φιλοξενίας των Βασιλικών διότι δεν πληροί
τις προδιαγραφές και είναι δύσκολο να
αναβαθμιστεί.
Ειδικότερα, τους τελευταίους μήνες οι
αποθήκες Κορδογιάννη έπαψαν ουσια-

στικά να λειτουργούν ως κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και χρησιμοποιούνται
ως χώρος προσωρινής διαμονής (σημείο
transit) όσων πρόκειται να επαναπροωθηθούν σε άλλες χώρες. Για την αλλαγή
στο χαρακτήρα της συγκεκριμένης δομής καθώς και για τη μελλοντική χρήση
της δεν υπήρξε καμία ενημέρωση εκ μέρους του υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, ούτε προς τον δήμο, αλλά
ούτε και προς την Ύπατη Αρμοστεία.
Την περίοδο αυτή στη δομή δεν υπάρχουν άτομα καθώς τα τελευταία έφυγαν
την Τρίτη 11 Απριλίου με προορισμό τη
δομή στο Δερβένι.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά στο
κέντρο φιλοξενία διέμεναν
περί τα 1.250 άτομα, στη
συντριπτική πλειοψηφία τους
οικογένειες. Τους τελευταίους
μήνες του 2016 ο αριθμός
των προσφύγων άρχισε σταδιακά να μειώνεται καθώς
πολλές οικογένειες έφυγαν
για άλλες χώρες ή μετεγκαταστάθηκαν σε άλλα μέρη στην
ηπειρωτική χώρα.
«Από τις 19 Ιανουαρίου ακόμη έστειλα επιστολή προς τον αρμόδιο
υπουργό, τον κ. Μουζάλα και ζήτησα να
μας ενημερώσει αναφορικά με το σχεδιασμό του υπουργείου για τη κέντρο
φιλοξενίας στου Κορδογιάννη. Ο υπουργός δεν απάντησε ποτέ, όπως έκανε και
το προηγούμενο διάστημα. Εμείς ως
δήμος έχουμε άγνοια για το τι σχεδιάζει
η πολιτεία και παρόλο που έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας από την αρχή
για την καταλληλότητα του χώρου και
τις συνθήκες διαβίωσης προσπαθήσαμε
να είμαστε καθημερινά δίπλα σε αυτούς
τους ανθρώπους με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του δήμου Θέρμης και

να επιλύουμε όσα προβλήματα μπορούμε», αναφέρει ο δήμαρχος Θόδωρος
Παπαδόπουλος.
Σημειώνεται, ότι εκτός από τους πρόσφυγες οι οποίοι φιλοξενούνταν στις
αποθήκες Κορδογιάννη, πολλοί άλλοι
διαμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής ή
σε ενοικιαζόμενες κατοικίες
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Οι αλλαγές στις αντιδημαρχίες,
και στα νομικά πρόσωπα του
Σ

ε σημαντικές αλλαγές στο
σχήμα των αντιδημάρχων,
ως προς τα πρόσωπα αλλά
και ως προς τα χαρτοφυλάκια,
καθώς και στις υπόλοιπες θέσεις
ευθύνης, προχώρησε στις αρχές
Μαρτίου ο δήμαρχος Θέρμης
Θόδωρος Παπαδόπουλος. Στόχος
των αλλαγών, όπως εξήγησε ο κ.
Παπαδόπουλος είναι να υπάρξει
κάποια ανανέωση σε όλα τα
επίπεδα διοίκησης του δήμου,
ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε νέα
πρόσωπα να υπηρετήσουν σε
θέσεις ευθύνες, να αποκτήσουν
εμπειρίες και να δείξουν τις
ικανότητές τους.
Παράλληλα, στις δημαιρεσίες
οι οποίες έγιναν στις 5 Μαρτίου
εκλέχθηκε και το νέο προεδρείο
του δημοτικού συμβουλίου για
τα επόμενα δυόμισι χρόνια. Στη
θέση του προέδρου εξελέγη από
την παράταξη της πλειοψηφίας
ο Θόδωρος Γκουστίλης με 21
ψήφους και 9 λευκά σε σύνολο
30 ψηφισάντων. Αντιπρόεδρος
εξελέγη ο Μοσχόπουλος
Μοσχόπουλος από τη μείζονα
αντιπολίτευση με 24 ψήφους
και 6 λευκά και γραμματέας ο
Κώστας Τιτέλης (23 ψήφους
και 7 λευκά) και πάλι από την
πλειοψηφία καθώς οι παρατάξεις
της ελάσσονος αντιπολίτευσης
δεν θέλησαν να υποδείξουν
υποψήφιο.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Στέργιος Γκιζάρης
Αντιδήμαρχος Πρασίνου,
Περιβάλλοντος, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Πρασίνου
Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής
Σχολής του ΑΠΘ. Ενεργό μέλος
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, γεωπόνος έως σήμερα
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θέρμης. Ιδρυτικό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου
Θέρμης και πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Νεολαίας. Από τα πιο ενεργά μέλη στην ομάδα
εθελοντών του δήμου Θέρμης, όπου εργάστηκε εθελοντικά ως
υπεύθυνος ελέγχου της χρήσης των κάδων κομποστοποίησης.
Από το 2010 έως το 2014 διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου
Βλάχων Θέρμης Τριαδίου «ο Άγιος Νικόλαος», αλλά και έως
σήμερα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων. Το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος
Θέρμης και διετέλεσε πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου Θέρμης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
του δήμου, αντιπρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) και αναπληρωτής προέδρου ΔΕΥΑ Θέρμης.
Απόστολος Τσολάκης
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Υπηρεσιών Δόμησης
Φυσικός στο επάγγελμα, απόφοιτος του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακά
στην ηλεκτρονική φυσική. Καθηγητής στη δημόσια εκπαίδευση,
μέλος του δ.σ. της Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης (1993-1997), και της
ΑΔΕΔΥ (1992-2002) και (20072010). Διαθέτει πλούσια και πολύχρονη αυτοδιοικητική δράση
καθώς κατείχε το αξίωμα του δημάρχου Βασιλικών από το
2003 έως το 2006. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος του δήμου
Βασιλικών από το 1999 έως το 2002 και από το 2007 έως το
2010. Υπήρξε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης
(2011-2012) και αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του νέου
δήμου Θέρμης, καθώς και μέλος του δ.σ. ΤΕΔΚ Θεσσαλονίκης
(2007-2010). Υπήρξε επίσης μέλος του δ.σ. του Συνδέσμου
Ιαματικών Πηγών (2003-2007) και των εταιριών Ανατολική
Α.Ε. (2006-2009) και ΑΝΕΘ (2004-2007). Διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΑΝΕΘ (από το 2011), αντιπρόεδρος της Σουρωτή
Α.Ε. (2003-2006). αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Περίθαλψης
Προστασίας Αδέσποτων Ζώων (2005-2007). Από το 2013 έως
σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι της αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπη-

ρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Θέρμης.
Σωκράτης Σαμαράς
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης και πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αρχιτέκτων – Μηχανικός, απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής
του Πολυτεχνείου του Μιλάνου.
Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, του
ΣΑΔΑΣ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1986. Το
2010 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος και διετέλεσε αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου
και Πολιτικής Προστασίας καθώς και πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του δήμου. Το 2014 επανεκλέγεται δημοτικός
σύμβουλος και καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου της Ανατολικής Α.Ε.
Βασίλης Μουστάκας
Αντιδήμαρχος Συντήρησης
Αυτεπιστασία και Πολιτικής
Προστασίας
Διαθέτει πτυχίο τεχνικών και
υδραυλικών έργων και πτυχίο
χειριστού μηχανημάτων. Έχει διατελέσει πρόεδρος στις ποδοσφαιρικές ομάδες ΑΕΤΟΣ Βασιλικών
και ΑΣΤΕΡΑΣ Νέας Ραιδεστού.
Εκλέγεται από το 2006 δημοτικός
σύμβουλος στον πρώην δήμο Βασιλικών, όπου και διετέλεσε πρόεδρος δημοτικής επιχείρησης,
πρόεδρος ΚΑΠΗ και αντιδήμαρχος Έργων. Το 2010 εκλέχτηκε
δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Θέρμης. Διετέλεσε αντιδήμαρχος Αγροτικής Οδοποιίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
καθώς και υπεύθυνος λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
της δημοτικής ενότητας Βασιλικών. Από το 2014 έως σήμερα
κατέχει τη θέση του αντιδημάρχου Συντήρησης Αυτεπιστασίας
και Πολιτικής Προστασίας στο δήμο Θέρμης.
Στέλιος Αποστόλου
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς
και Κοινωνικής Προστασίας.
Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός, διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής
Παιδείας και για πολλά χρόνια πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του δήμου Θέρμης.
Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αντιπρόεδρος στο Σ.Υ.Π.Α.Ζ.Α.Θ. Από το 2014 δημοτικός σύμβουλος
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το δημοτικό συμβούλιο
δήμου Θέρμης
Θέρμης και αντιδήμαρχος
Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού και Νέας
Γενιάς. Αναλαμβάνει πλέον διευρυμένα καθήκοντα
και επιπλέον αρμοδιότητα
στην Κοινωνική Προστασία
καθώς και τη συνεργασία
με τους προέδρους των
συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους που

εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
Ζωή Γεωργαλή
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομίας
και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Η Ζωή Γεωργαλή είναι Πτυχιούχος του
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ειδικότητα Οικονομολόγου-Σύμβουλος
Επιχειρήσεων.
Εκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος από το 2002
έως το 2010 και από το 2014 έως σήμερα.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως υπεύθυνη λογιστηρίου σε
Α.Ε., συνέχισε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε οικονομικά και φοροτεχνικά θέματα. Διετέλεσε μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Υπήρξε
επιχειρηματίας στο χώρο της εισαγωγής
και επεξεργασίας υφασμάτων. Από τη
θέση της Αντιδημάρχου Οικονομικών
επιθυμεί να υποστηρίξει με συνέπεια και
υπευθυνότητα το έργο του Δήμου, έχοντας ως γνώμονα τα συμφέροντα όλων
των δημοτών.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θόδωρος Γκουστίλης
Πρόεδρος δημοτικού
συμβουλίου
Εργοδηγός ΜηχανολόγοςΜηχανικός, στον πολιτικό
στίβο από το 1990 οπότε
και εκλέχτηκε για πρώτη
φορά κοινοτικός σύμβουλος Πλαγιαρίου. Το 1994
διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Πλαγιαρίου και του
Συνδέσμου Ύδρευσης, ενώ
το 1998 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος Μίκρας. Το 2002
και το 2006 εκλέγεται δήμαρχος Μίκρας, ως ανεξάρτητος
υποψήφιος. Στη διάρκεια των θητειών του υλοποιήθηκαν
έργα πνοής (Γ.Π.Σ., 15 νέα σχολεία, έργα αποχέτευσης) και
σημαντικές υποδομές για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Το 2010 εκλέγεται δημοτικός Σύμβουλος
του Καλλικρατικού δήμου Θέρμης και από το 2011 έως
το 2012 κατέχει τη θέση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ενώ το 2013 έως το 2014 διατελεί αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Από το 2014

έως το 2016 κατέχει τη θέση του αντιδημάρχου Αγροτικής
Ανάπτυξης και πλέον, μετά τις δημαιρεσίες της 5ης Μαρτίου αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου Θέρμης.

υποκαταστήματος ΙΚΑ από τα Βασιλικά, τα προβλήματα τιμολόγησης νερού στη Δ.Ε. Βασιλικών.
Κωνσταντίνος Τιτέλης
Γραμματέας του δημοτικού
συμβουλίου Θέρμης και
εντεταλμένος σύμβουλος του
Κοινωνικού Πρατηρίου (ΣΤΥΡΙΖΩ)

Μοσχόπουλος
Μοσχόπουλος
του Μιχαήλ Αντιπρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου
Φυσικός (Α.Π.Θ.), τελειόφοιτος
Παιδαγωγικής
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.
Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, μέλος του δ.σ. της
ΕΛΜΕ Χαλκιδικής σε όλες
τις θέσεις ευθύνης. Μέλος
της πενταμελούς ε.ε. της
ΟΛΜΕ. Αντιπρόσωπος της ΟΛΜΕ στη Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ. Αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής. Διετέλεσε κοινοτικός
σύμβουλος στην Κοινότητα Βασιλικών και μέλος του Δ.Σ.
Ανθεμούντα. Ενεργό μέλος στα κινήματα για το κλείσιμο
της χωματερής των Ταγαράδων, την μη απομάκρυνση του

Σπούδασε Ιατρική στη Θεσσαλονίκη με μεταπτυχιακές
σπουδές στο Erlangen και
Freiburg της Γερμανίας. Είναι διευθυντής στην Ω.Ρ.Λ.
Κλινική του νοσοκομείου
«Γ. Γεννηματάς». Έχει διατελέσει πρόεδρος στο δ.σ. των
κατοίκων του Οικισμού Φιλοθέης, υπεύθυνος στον τομέα
Εθελοντισμού στο δήμο Θέρμης, υπεύθυνος του Κοινωνικού Πρατηρίου (ΣΤΥΡΙΖΩ), πρόεδρος και αντιπρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης και μέλος του δ.σ.
στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του δήμου Θέρμης.

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αθηνά Παπαδάκη
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού
Περιβάλλοντος και
Αθλητισμού Θέρμης
(ΔΕΠΠΑΘ)
Γεννήθηκε και κατοικεί στη Θέρμη. Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του
Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας. Από
το 2006 ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου στη Θεσσαλονίκη. Το 2004

διετέλεσε πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Θέρμης. Μέλος του δ.σ.
του σωματείου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» από το 2004, όπου σήμερα κατέχει τη θέση της ειδικής γραμματέα.
Το 2010 εκλέχτηκε στη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης. Κατά την περίοδο
2011-2014 ήταν μέλος του δ.σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ).
Τον Μάιο του 2014 εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος στο δήμο Θέρμης.
Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2017 διετέλεσε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.
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ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Νίκος Λαγός
Αντιπρόεδρος της Δημοτικής
Επιχείρησης Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης– ΔΕΠΠΑΘ
Είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας
τμήματος λογιστικής και ΤΕΙ
Σερρών.
Έχει διατελέσει τοπικός σύμβουλος στο δημοτικό διαμέρισμα της Νέας Ραιδεστού
(2003-2006), μέλος των διοικήσεων του Πολιτιστικού
Κέντρου και της Αθλητικής Επιχείρησης του δήμου Θέρμης, πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας της Νέας Ραιδεστού
(2007 – 2010), των σχολικών Επιτροπών 1ου δημοτικού
σχολείου Νέας Ραιδεστού, ενώ για 30 και πλέον χρόνια
συμμετέχει ενεργά στις διοικήσεις των Αθλητικών Συλλόγων της Ν. Ραιδεστού.
Παναγιώτης Πονερίδης
Πρόεδρος ΔΕΥΑ
Αγρότης στο επάγγελμα,
απόφοιτος της Τεχνικής
Σχολής Εργοδηγών - Μηχανολόγων Θεσσαλονίκης.
Υπήρξε μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Θερμαϊκός
Θέρμης καθώς και του Σωματείου Παναγία Σουμελά
Θέρμης. Κατά την αυτοδιοικητική του πορεία στο δήμο
Θέρμης έχει διατελέσει: πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α., αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Αποχέτευσης, πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Αγροτικής Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος
της Δημοτικής Επιχείρησης Αναβάθμισης Περιβάλλοντος
και Ποιότητας Ζωής. Από το 1984 υπήρξε πρόεδρος του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Θέρμης, θέση από την οποία
αποχώρησε τον περασμένο χρόνο.
Δαμιανός Ζελιλίδης
Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΘ
Είναι Πτυχιούχος της Οικονομικής
Σχολής
του
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει εργαστεί
σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις στο τμήμα Οργάνωσης και marketing, ενώ για
πολλά χρόνια ασχολήθηκε
με τον αθλητισμό σε τοπικές
ποδοσφαιρικές ομάδες, καθώς και στην Ε.Π.Σ.Μ. Πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη και το
μέλλον ενός τόπου βρίσκεται στον Πρωτογενή τομέα ασχολείται πλέον με την οικογενειακή αγροτική επιχείρηση.
Σταύρος Κουγιουμτζίδης
Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκδηλώσεων
Είναι στην αυτοδιοίκηση από το 1994. Το 1998 ήταν μέλος

στις σχολικές επιτροπές του
δήμου Θέρμης και αργότερα πρόεδρος της Αθλητικής
Επιχείρησης του δήμου. Το
2003 έως το 2004 ανέλαβε αντιδήμαρχος Τεχνικής
Υπηρεσίας
Καθαριότητας
και Ύδρευσης, ενώ το 2004
ορίστηκε αντιπρόεδρος της
Αθλητικής Επιχείρησης του
δήμου, των δημοτικών και
βρεφονηπιακών
Σταθμών
ΔΟΠΠΟΙΖΩ.
Το 2007 έως το 2009 διετέλεσε αντιδήμαρχος Τεχνικής
Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ύδρευσης, ενώ είχε και την
ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Διαχείρισης Οχημάτων. Από το 2010 έως το 2011 διετέλεσε αντιδήμαρχος
Καθαριότητας.
Το 2013 ανέλαβε αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού ΔΕΠΠΑΘ, θέση που διατήρησε έως τώρα που
ορίστηκε Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκδηλώσεων και πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του δήμου
Θέρμης.

Δημήτρης Λιάντας
Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής
Απόφοιτος της Σχολής Εργοδηγών – Χημικών με
πλούσια
επαγγελματική
δραστηριότητα σε μεγάλες
επιχειρήσεις ως υπεύθυνος
παραγωγής και ως υπεύθυνος του τμήματος Περιβάλλοντος στην τράπεζα
ΕΤΒΑ, με κύρια ευθύνη τον
έλεγχο των αποβλήτων των εργοστασίων της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης, καθώς και της απόδοσης
κοινοχρήστων στη Μ.Κ.Α. (βιολογικός καθαρισμός). Διετέλεσε επίσης υπεύθυνος βιομηχανικής περιοχής Φλώρινας – Έδεσσας για μία σχεδόν δεκαετία. Υπήρξε για πολλά
χρόνια συνδικαλιστής και εκπρόσωπος συλλόγων Βορείου Ελλάδος.
Στην αθλητική του δράση καταγράφονται θέσεις όπως
αυτή του διαιτητή ποδοσφαίρου στη Β’ Εθνική κατηγορία
και παρατηρητή αγώνων ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας. Το 2014 και έθεσε υποψηφιότητα ως δημοτικός
σύμβουλος Θέρμης, στο πλευρό του δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου.

Πασχάλης Αναγνώστου
Πρόεδρος στα Κέντρα
Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόνοιας και Προσχολικής Αγωγής
Από το 2002 υπηρετεί πιστά την τοπική αυτοδιοίκηση έως
και σήμερα ως δημοτικός σύμβουλος, ενώ διετέλεσε αντιδήμαρχος για μια εξαετία. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του δήμου Μίκρας και η
δράση του χρονολογείται από το 1976 ως υπεύθυνος αιμοδοσίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλοφιωτών, όπου

κατά καιρούς υπηρέτησε και
ως πρόεδρος.
Έχει εργαστεί στην Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης και
ασχολήθηκε με λογιστικές
και φοροτεχνικές εργασίες
έως και τη συνταξιοδότησή
του.

Γιώργος Κοντοπίδης
Αντιπρόεδρος στα Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόνοιας
και Προσχολικής Αγωγής
Εργάστηκε στον Ο.Α.Σ.Θ.
και υπήρξε συνδικαλιστής
στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών.
Από το 1985 εκλέγεται
αντιπρόσωπος στην Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών
Θεσσαλονίκης.
Υπήρξε
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Ρυσίου, αντιπρόεδρος του Α.Σ «Αναγέννηση» Ν. Ρυσίου. κοινοτικός
σύμβουλος Ν. Ρυσίου (1991 - 1998), δημοτικός σύμβουλος Θέρμης, και πρόεδρος του ΚΑΠΗ δήμου Θέρμης
(2007 – 2010).
Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ των Παιδικών Σταθμών, του
Αθλητικού Κέντρου, της ΔΕΚΟΙΠΟΘ και πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής του δημοτικού σχολείου Ν. Ρυσίου.
Από το 2011 έως σήμερα αντιπρόεδρος στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Θέρμης και υπεύθυνος των ΚΑΠΗ.

Νίκος Καρκατζίνος
Πρόεδρος Μονομετοχικής
Δημοτικής Ανώνυμης
Εταιρείας Δασικής
Εκμετάλλευσης και
Αξιοποίησης Ακίνητης
Περιουσίας
Διετέλεσε Κοινοτικός Σύμβουλος Ταγαράδων (19901998). Εκλέγεται δημοτικός
σύμβουλος του καποδιστριακού και καλλικρατικού
δήμου Θέρμης από το 2002 μέχρι και σήμερα. Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέτευσης, πρόεδρος
Δημοτικών Επιχειρήσεων, αντιδήμαρχος Οικονομικών
υπεύθυνος ΚΕΠ, δημοτικής αστυνομίας και πρόεδρος της
Δημαρχιακής Επιτροπής, πρόεδρος Νομικού Προσώπου
Κοινωνικής Πρόνοιας, Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής
(2013-2014).
Από το 2002 μέχρι και σήμερα συμμετέχει στο Σύνδεσμο
Ύδρευσης του δήμου Μίκρας. Από το 1990 με το Τοπικό
Συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής αγωνίστηκε
για το οριστικό κλείσιμο της χωματερής των Ταγαράδων
που επετεύχθη οριστικά το έτος 2008.
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ΤΑ 1,8 ΕΚΑΤ. ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Στον όμιλο του Ι. Σαββίδη το 10,9% των
μετοχών του δήμου στη Σουρωτή α.ε.
Ο

Όμιλος των εταιρειών του Ιβάν Σαββίδη αγόρασε το
10,9% των μετοχών τις οποίες κατείχε ο δήμος Θέρμης στην εταιρεία Σουρωτή Α.Ε. Η αγορά έγινε μέσω δημοπρασίας η οποία διενεργήθηκε το πρωί της 10ης Απριλίου
στο δημαρχείο Θέρμης. Στη δημοπρασία προσήλθαν μόνον οι εκπρόσωποι της Belterra, μέλος του Ομίλου Σαββίδη, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά 1,05 ευρώ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με την απόφαση την οποία είχε λάβει το δημοτικό συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή ο δήμος διέθεσε 1.702.580 προς 1,05 ευρώ ανά μετοχή, που ήταν η
υψηλότερη τιμή η οποία προσφέρθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα κατά τη διαδικασία αγοραπωλησίας των
μετοχών της εταιρείας. Σύμφωνα με τους όρους της δημοπρασίας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτήν ήταν η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ίσης με το 10% του ελαχίστου ορίου προσφοράς, δηλαδή ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

Η εγγυητική θα ισχύει μέχρι και την υπογραφή της πράξης
μεταβίβασης των μετοχών και θα επιστραφεί μετά την καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος.
Από την πώληση αυτών των μετοχών ο δήμος Θέρμης
θα εισπράξει ποσόν 1.787.709 ευρώ. Σύμφωνα με τον
δήμαρχο Θέρμης Θόδωρο Παπαδόπουλο, το δημοτικό
συμβούλιο αποφάσισε τα χρήματα αυτά να διατεθούν
στην περιοχή της Σουρωτής με βασική προτεραιότητα την
κατασκευή δικτύου αποχέτευσης. Επίσης, ο δήμος Θέρμης
έχει αποφασίσει να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου, με το 5% που διαθέτει πλέον, ώστε να έχει
ουσιαστικό λόγο στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, ο Όμιλος Σαββίδη, μέσω
της Belterra, διαθέτει τον πλήρη έλεγχο της Σουρωτή Α.Ε.
καθώς το συνολικό ποσοστό του ανέβηκε στο 59,16%
(9.251.580 μετοχές). Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη

και η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
Σουρωτή Α.Ε. κατά 4,6 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας θεωρείται βέβαιο ότι ο Όμιλος Σαββίδη θα ενισχύσει ακόμη
περισσότερο τη θέση του στην εταιρεία. Η Σουρωτή Α.Ε.
αναμένει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η
διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον Μάιο
ή Ιούνιο.
Από το υπόλοιπο περίπου 40% των μετοχών, το 18,13%
βρίσκεται στα χέρια της Coca Cola HBC η οποία, ωστόσο,
δεν συμμετείχε στη δημοπρασία για την αγορά των μετοχών του δήμου Θέρμης. Ο δήμος διατηρεί πλέον 5% του
μετοχικού κεφαλαίου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 4,65%, από 0,5% διαθέτουν η Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και ο «Ορφέας Σουρωτής»
και 0,8% ο Σύνδεσμος Ιαματικών Λουτρών, ενώ το υπόλοιπο περίπου 10% ανήκει σε μικρομετόχους.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (VLT) ΤΟΥ ΟΠΑΠ

Αντίθετοι οι δήμαρχοι στα «καζίνο γειτονιάς»

Τ

ην πλήρη αντίθεσή τους στη λειτουργία
των «καζίνο γειτονιάς» εκφράζουν με
σαφή και κατηγορηματικό τρόπο οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα της
εγκατάστασης παιχνιομηχανών (VLT) του
ΟΠΑΠ σε κάθε γειτονιά, συζητήθηκε στο
διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, στα
μέσα Μαρτίου. Τη σχετική εισήγηση έκανε ο
δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος ο οποίος τόνισε ότι στην περίοδο της παρατεταμένης κρίσης κάθε πρωτοβουλία που
μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες
είναι καλοδεχούμενη. Ωστόσο, ότι σε αυτό
υπάρχει ένα όριο το οποίο συνδέεται τόσο με
τη βιωσιμότητα μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο, όμως και με την ωφέλεια των
τοπικών κοινωνιών. Ο κ. Παπαδόπουλος
επισήμανε ότι αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει τους δημάρχους είναι η επίδραση που
θα έχει αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα
στην ίδια την κοινωνία.
Υπογράμμισε ότι οι παιχνιδομηχανές (VLT)
δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηχανές ηλεκτρονικών παιγνίων που προσομοιάζουν
το σύνολο σχεδόν των τυχερών παιχνιδιών
που μπορεί κανείς να συναντήσει στα καζίνο.
Με μια διαφορά. Ότι αυτή τη φορά οι χώροι
ανάπτυξης των συγκεκριμένων παιγνιδομηχανών θα μπορούν να βρίσκονται σχεδόν σε
κάθε γειτονιά.
Τόνισε ότι τα «καζίνο γειτονιάς» δεν περιλαμβάνονται στις δημιουργικές επενδύσεις
με μακροχρόνια βιωσιμότητα και κοινωνική

ανταπόδοση, «αντιθέτως μετατρέπουν τη
χώρα σε ένα απέραντο καζίνο». Ο δήμαρχος Θέρμης εκτίμησε ότι «εάν προχωρήσει
αυτό το σχέδιο τα επόμενα χρόνια θα γίνουμε μάρτυρες της λειτουργίας 35.000 τέτοιων
μηχανημάτων είτε εντός των πρακτορείων
του ΟΠΑΠ είτε σε ειδικά καταστήματα που
θα ιδρυθούν με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία VLT».

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Παπαδόπουλου ο κανονισμός που διέπει τη λειτουργία αυτών των μίνι καζίνο όχι μόνο δεν
προστατεύει την κοινωνία από την εξάρτηση
από τον τζόγο, αλλά είναι μάλιστα σκανδαλωδώς ελαστικός. Οι βασικές ενστάσεις
όπως τις ανέπτυξε αφορούν τα εξής σημεία
του κανονισμού:
1. Μειώνεται η απόσταση λειτουργίας τέτοιων καταστημάτων σε μόλις 200 μέτρα
από τις εισόδους δημοτικών σχολείων και
σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Μειώνεται σημαντικά το όριο απόστασης
ανάμεσα στα καταστήματα με ηλεκτρονικά VLT που υπάρχουν στην ίδια περιοχή.
Αυτό σημαίνει ότι τα «καζίνο της γειτονιάς» μπορούν να εμφανίζονται το ένα
σχεδόν δίπλα στο άλλο αφού καταργήθηκε και η στοιχειώδης απόσταση των
200 μέτρων μεταξύ τους.
3. Καταργείται το όριο των χρημάτων που
μπορεί να παίξει και να χάσει κάθε παίκτης σε ημερήσια βάση. Το πόσο θα το
καθορίζει πλέον ο ίδιος ο παίκτης. Στον

αρχικό κανονισμό υπήρχε ένα στοιχειώδες όριο 80 ευρώ ημερησίως, όπως
υπάρχει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
4. Καταργείται το όριο στο ωράριο λειτουργίας αυτών των μαγαζιών. Ουσιαστικά,
δηλαδή, θα μπορούν να λειτουργούν και
μεταμεσονύκτια ενώ υπάρχει η πρόβλεψη
για 15 συνολικά μέρες τον χρόνο να μπορούν αυτά τα καταστήματα να είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Θέρμης «τα ‘καζίνο γειτονιάς’ θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία
πολλών περιοχών οι οποίες θα μεταβληθούν σε θύλακες τζόγου με εκατοντάδες
εθισμένους πολίτες να χάνουν καθημερινά
την περιουσία τους. Γι’ αυτό και πιστεύουμε
ότι η λειτουργία των μίνι καζίνο όχι μόνο δεν
θα φέρει θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα,
αλλά θα αποδειχθεί ένας νέος δούρειος ίππος για την ελληνική κοινωνία που θα φέρει
ένα καταστρεπτικό χτύπημα στην κοινωνική
συνοχή και την οικογενειακή ειρήνη».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΚΜ
Μετά την εισήγηση του δημάρχου Θέρμης το
δ.σ. της ΠΕΔ-ΚΜ αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Εκφράζει την αντίθεσή του στην αποφασισθείσα και προωθούμενη ταχεία εξάπλωση και ευρεία διασπορά των παιγνιομηχανημάτων της «ΟΠΑΠ α.ε.» (VLT) σε κάθε
οικισμό και σε κάθε γωνιά της ελληνικής
επικράτειας.
2. Επισημαίνει τις ευθύνες της Πολιτείας για
την άμεση, άτεγκτη, ισοπεδωτική και ολο-

κληρωτική πάταξη του ανθούντος παράνομου τζόγου και των εξαθλιωτικών παρακολουθημάτων του.
3. Υπογραμμίζει πως η ιστορική αποστολή
των δήμων αποσκοπεί στην προστασία
και την υγιή ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεν αποβλέπει και δεν ενδιαφέρεται για
πιθανά έσοδά της από την κατά τόπους
εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιομηχανημάτων, των οποίων το κοινωνικό
κόστος, το ηθικό άλγος, οι εκφυλιστικές
συνέπειες και οι κάθε είδους επιβαρύνσεις θα είναι αναμφίβολα πολλαπλάσιες
του όποιου ενδεχόμενου «εσόδου».
4. Υπενθυμίζει πως η αποστολή του κράτους έγκειται στην διαπαιδαγώγηση των
πολιτών και στην άσκησή τους στην αρετή, όχι στην παροχή ευκαιριών για προσήλωση στον τζόγο, που δεν αποτελεί
ψυχαγωγία, διότι δεν έχει σημείο αναφοράς την ψυχή του ανθρώπου, αλλά την
υποδαύλιση και καλλιέργεια της επιθυμίας του έως και της βουλιμίας του για
το χρήμα. Αλλά το κράτος επειδή είναι
ανίκανο να πατάξει τον παράνομο τζόγο,
μετατρέπεται το ίδιο σε τζογαδόρο, εθίζοντας τους πολίτες τους σε καταστροφικούς
εθισμούς.
5. Διακηρύσσει πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει και μπορεί να αποτελέσει το
ανάχωμα στην προϊούσα κατάπτωση, και
καλεί την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ της χώρας να
αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.
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ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Τι έδειξαν οι δασικοί χάρτες στους
Έ

κταση 219.660,46 στρεμμάτων περιλαμβάνεται στους
αναρτημένους δασικούς χάρτες που αφορούν σε οκτώ
δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Θέρμης. Πρόκειται για
τους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Άγιος Αντώνιος, Καρδία,
Κάτω Σχολάρι, Λιβάδι, Περιστερά, Σουρωτή και Τρίλοφος.
Για τους υπόλοιπους οικισμούς του δήμου ο δασικός χάρτης έχει κυρωθεί παλαιότερα. Όπως συνέβη και σε άλλες
περιοχές της χώρας, έτσι και στους εν λόγω οικισμούς η
ανάρτηση των δασικών χαρτών ανέδειξε τις σοβαρές διαχρονικές παθογένειες της δημόσιας διοίκησης και τις
στρεβλώσεις δεκαετιών. Η απουσία σαφούς ρυθμιστικού
πλαισίου όλα αυτά τα χρόνια δεν παρείχε τη δυνατότητα
χαρακτηρισμού της κάθε ιδιοκτησίας, δημόσιας ή ιδιωτικής,
με αποτέλεσμα, με την πάροδο των ετών να δημιουργηθούν ντε φάκτο καταστάσεις οι οποίες τίθενται τώρα υπό
αμφισβήτηση. Οι πλέον κραυγαλέες περιπτώσεις αφορούν
εκτάσεις εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων οι οποίες
στο παρελθόν ήταν χαρακτηρισμένες ως δάση ή δασικές
και στην πορεία των χρόνων έχουν αξιοποιηθεί ως καλλιεργήσιμες ή οικιστικές. Σημαντικό πρόβλημα είναι επίσης
οι εκτάσεις οι οποίες δεν ήταν κατά το παρελθόν δασικές
αλλά στους χάρτες εμφανίζονται πλέον ως τέτοιες, είτε εξ
αιτίας των δασώσεων λόγω της μακροχρόνιας εγκατάλειψής τους είτε από αποφάσεις των κατά τόπους Διευθύνσεων Δασών με τις οποίες κηρύσσονται αναδασωτέες, περιοχές στις οποίες περιελήφθησαν και εκτάσεις οι οποίες δεν
ήταν δασικές κατά το παρελθόν.

8.500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ
Στην περιοχή της Θέρμης το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά
τις παράνομες εκχερσώσεις, οι οποίες στους αναρτημένους
δασικούς χάρτες χαρακτηρίζονται ως ΔΑ. Δηλαδή, εκτάσεις οι οποίες κατά το παρελθόν, και συγκεκριμένα το 1945
που είναι και το έτος αναφοράς, ήταν δασικές και στην πάροδο των χρόνων εκχερσώθηκαν και άλλαξαν χρήση, κυρίως αγροτική. Από την έκταση των 219.660,46 στρεμμάτων στους οκτώ οικισμούς της Θέρμης οι χαρακτηρισμένες
ΔΑ εκτάσεις ανέρχονται συνολικά σε 8.476,80 στρέμματα,
δηλαδή το 3,86% του συνόλου. Από αυτά τα 4.474,50
αφορούν δημοτικές εκτάσεις και τα υπόλοιπα 4.002,3
αφορούν ιδιωτικές. Τα περισσότερα προβλήματα αυτής της
κατηγορίας παρατηρούνται στον οικισμό του Αγίου Αντωνίου με 6.293,01 στρ. και στην Περιστερά με 760,78 στρ.
Στους υπόλοιπους οικισμούς οι εκχερσώσεις είναι: Αγία
Παρασκευή 458,79 στρ., Κ. Σχολάρι 336,72 στρ., Λιβάδι
319,51 στρ., Τρίλοφος 173,58 στρ., Σουρωτή 79,87 στρ.
και Καρδία 54,74 στρ.

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Οι χαρακτηρισμένες ως ΑΔ εκτάσεις (αναδασωτέες ή δασωμένες) επηρεάζουν τόσο γεωργικές καλλιέργειες, όσο
και οικισμούς οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε αυτές τις εκτάσεις. Περισσότερο επείγον είναι το πρόβλημα με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις καθώς αυτό των οικισμών έχει παρακαμφθεί προσωρινά μέσω των «οικιστικών πυκνώσεων»
οι οποίες εξαιρέθηκαν από τους δασικούς χάρτες. Εκτός
αυτού στην περιοχή της Θέρμης δεν υπάρχουν «οικιστικές
πυκνώσεις».

Οι ΑΔ εκτάσεις στους οκτώ οικισμούς ανέρχονται σε
2.961,28 στρ., ποσοστό 1,35% επί της συνολικής έκτασης.
Εξ αυτών τα 1.395,85 στρ. είναι δημοτικές εκτάσεις και τα
υπόλοιπα 1.565,43 αφορούν ιδιωτικές. Οι περισσότερες
ΑΔ εκτάσεις συναντώνται σε Λιβάδι (978,25 στρ.), Περιστερά (679,04 στρ.) και Άγιο Αντώνιο (587,37 στρ.). Ακολουθούν: Τρίλοφος (282,75), Καρδία (151,90), Αγία Παρασκευή (150,03), Κ. Σχολάρι (85,08) και Σουρωτή (46,87).

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Οι καθαρά δασικές εκτάσεις (ΔΔ) στο σύνολο των οκτώ
οικισμών ανέρχονται σε 92.907,98 στρ., ποσοστό 42,30%
επί του συνόλου. Οι περισσότερες βρίσκονται στο Λιβάδι
(32.348,39 στρ.), στον Άγιο Αντώνιο (22.006,55 στρ.) και

στην Περιστερά (18.253,36 στρ.).
Υπάρχουν επίσης εκτάσεις χαρακτηρισμένες με πράξεις του
Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών. Σε αυτές
περιλαμβάνονται εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως ΠΑ (πράξη
άλλης μορφής-μη δασική) οι οποίες ανέρχονται σε συνολικά 64.176,08 στρ., (29,22% επί του συνόλου) ή χαρακτηρισμένες ως ΠΔ (πράξη δασική) οι οποίες ανέρχονται σε
1.224,02 στρ. (0,56% επί του συνόλου).
Συμπερασματικά, από τα 219.660,46 στρ. των οκτώ οικισμών τα 208,222,38 (ποσοστό 95%) παραμένουν όπως
ήταν το 1945, ενώ άλλαξαν χρήση 11.438,08 στρ. (ποσοστό 5%). Οι περισσότερες μεταβολές (σε 6.880,38 στρ.)
παρατηρούνται τον Άγιο Αντώνιο, λόγω κυρίως των εκχερσωμένων εκτάσεων.
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ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

οκτώ οικισμούς του δήμου Θέρμης

Οι δασικοί
χάρτες στον
Άγιο Αντώνιο
και στην
Περιστερά
(αριστερά).

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ
Από τους οκτώ οικισμούς τους οποίους αφορούν οι δασικοί
χάρτες στους πέντε παρατηρείται μείωση των δασικών εκτάσεων και στους τρεις υπάρχει αύξηση.
Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σταδιακές εκχερσώσεις οι οποίες μετέτρεψαν εκτάσεις που ήταν δασικές το
1945 σε καλλιεργήσιμες. Αντιθέτως, η αύξηση των δασικών

εκτάσεων οφείλεται πιθανότατα στη σταδιακή εγκατάλειψη
χωραφιών τα οποία με την πάροδο των χρόνων δασώθηκαν.
Οι οικισμοί στους οποίους παρατηρείται μείωση των δασικών εκτάσεων είναι ο Άγιος Αντώνιος κατά 5.705,64 στρ.,
η Αγία Παρασκευή κατά 308,76 στρ., το Κ. Σχολάρι κατά
251,65 στρ., η Περιστερά κατά 81,74 στρ. και η Σουρωτή

κατά 33 στρ. Αντιθέτως, αύξηση των δασικών εκτάσεων
παρατηρείται στους οικισμούς Λιβαδίου κατά 658,73 στρ.,
Τριλόφου κατά 109,37 στρ. και Καρδίας κατά 97,36 στρ.
Όσοι δημότες, κυρίως αγρότες, θίγονται από τα στοιχεία τα
οποία περιλαμβάνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες έχουν προθεσμία ως τις 22 Μαΐου για να υποβάλλουν
αντιρρήσεις.

Τι προτείνουν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας

Τ

α προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την ανάρτηση
των δασικών χαρτών απασχόλησαν το διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά τις εισηγήσεις τις οποίες έκαναν οι δήμαρχοι Θέρμης, Θόδωρος Παπαδόπουλος και Χαλκηδόνας
Γιάννης Τσουκνιδάς και τη συζήτηση που έγινε η ΠΕΔ-ΚΜ
κατέληξε σε μια σειρά αιτημάτων τα οποία απέστειλε προς
τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα. Οι δήμαρχοι, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα και τη μεγάλη σημασία που έχει
η κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών, θεωρώντας ότι πρόκειται για έργο «με πολλαπλά περιβαλλοντικά
και οικονομικά οφέλη για την χώρα και τους πολίτες, που
θα συμβάλει στην κατάρτιση του Εθνικού Δασολογίου το
οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του
Εθνικού Κτηματολογίου». Παράλληλα, ζητούν από την
κυβέρνηση να προβεί στις ακόλουθες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία υλοποίησης
αυτού του έργου:
1. Για τις εκτάσεις που καλλιεργούνται:
α. Να δοθεί η δυνατότητα για τις εκτάσεις που ανήκουν ιδιοκτησιακά στο ελληνικό δημόσιο, και φαίνονται ως δασικές (ΔΑ
στον δασικό χάρτη), ενώ καλλιεργούνται και έχουν ενταχθεί
στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ:
- 		 να μην κατατίθεται αντίρρηση από τον γεωργό/ιδιοκτήτη,
- 		 να δίνεται χρόνος για την υπαγωγή της έκτασης στην
διαδικασία εξαγοράς ή αλλαγή χρήσης με βάση την

υφιστάμενη νομοθεσία,
- 		 να απλουστευτούν οι διαδικασίες εξαγοράς και αλλαγής (π.χ. μείωση τιμήματος εξαγοράς και περιβαλλοντικού τέλους, δυνατότητα διακανονισμού δόσεων),
- 		 να έχουν ΜΟΝΟ γεωργική χρήση.
β. Να δοθεί η δυνατότητα για τις εκτάσεις που ανήκουν ιδιοκτησιακά σε δήμους και φαίνονται ως δασικές, ενώ καλλιεργούνται και έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ:
- 		 να μην κατατίθεται αντίρρηση από τον δήμο,
- 		 να απαλλαγούν πλήρως οι δήμοι ως ΝΠΔΔ από το περιβαλλοντικό τέλος αλλαγής χρήσης,
- 		 να έχουν ΜΟΝΟ γεωργική χρήση.
2. Για τις εκτάσεις που εξαιρούνται της αναδάσωσης:
Ο σαφής προσδιορισμός των γεωργικών ή άλλων εκτάσεων (κατοικιών, κτισμάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ.), που
εξαιρούνται της αναδάσωσης μιας περιοχής, πρέπει να γίνει με μέριμνα και ευθύνη της Πολιτείας. Προτείνεται να
εξαιρεθούν οι περιοχές αυτές, προσωρινά, της ανάρτησης
και να αναρτηθούν μόλις η πολιτεία λύσει αυτό το θέμα.
3. Για τις αναδασωτέες εκτάσεις:
Να προωθηθεί τροπολογία του ν. 3889/2010, με την
οποία θα ορίζεται ότι επιτρέπεται η άσκηση αντιρρήσεων
για περιοχές των οποίων αμφισβητείται ο δασικός χαρακτήρας και οι οποίες βρίσκονται εντός του γενικού περιγράμματος της αναδασωτέας έκτασης. Επίσης, με την ίδια
τροπολογία να ορίζεται ότι οι δασάρχες υποχρεούνται να

εφαρμόσουν την ανάκληση της αναδάσωσης άμεσα.
4. Για τα τέλη αντίρρησης:
Να γίνει περαιτέρω δραστική μείωση των τελών αντίρρησης για τους πολίτες και πλήρης απαλλαγή των δήμων ως
ΝΠΔΔ, όπως ισχύει για το δημόσιο.
5. Για τον χρόνο υποβολής των αντιρρήσεων:
Να δοθεί παράταση του χρόνου υποβολής αντιρρήσεων
κατά 4 μήνες, δηλαδή η συνολική διάρκεια να είναι έξι
μήνες.
6. Για τις Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων:
Να εκδοθεί οδηγία από το υπουργείο Περιβάλλοντος για
τη σύσταση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων, ώστε
το 2ο μέλος που ορίζεται από τον ν. 3889/2010 ότι μπορεί να είναι δασολόγος ή γεωπόνος ή τοπογράφος ΠΕ ή
ΤΕ, να ορίζεται με πρόταση των κατά τόπους ΠΕΔ, μεταξύ
υπαλλήλων του δημοσίου ή δήμων ή άλλων φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Παράλληλα, η ΠΕΔ-ΚΜ προτείνει πως, για την ενημέρωση των πολιτών, θα πρέπει να οργανωθούν άμεσα ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε κάθε δήμο, με συνεργασία των
δασικών υπηρεσιών και των δήμων. Τέλος, καλεί όσους
δήμους δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα όρια των εγκεκριμένων ή μη σχεδίων πόλης, των οικιστικών πυκνώσεων
και των περιοχών εποικισμού και αναδασμών, να προβούν το ταχύτερο στην υποβολή αρμοδίως των σχετικών
στοιχείων.
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΧΕΡΣΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Πυροσβεστικές τροπολογίες για
την άμβλυνση των προβλημάτων
Μ

ε αλλεπάλληλες τροπολογίες, νομοσχέδια και εγκυκλίους προσπαθεί η
κυβέρνηση να επιλύσει τα προβλήματα τα
οποία δημιουργήθηκαν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Κυρίως αυτά τα
οποία αφορούν αγρότες οι οποίοι φέρονται
ιδιοκτήτες εκτάσεων που στους δασικούς
χάρτες εμφανίζονται ως δασικές ή αναδασωτέες. Από τις έως τώρα τροπολογίες τις
οποίες κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος
ρυθμίστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
1. Παρατάθηκε κατά 35 ημέρες η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων από τους
πολίτες για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Έτσι, η προθεσμία των 60
ημερών που ίσχυε αρχικά, έγινε 105
ημέρες.
2. Το πιο επείγον και με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος από τα προβλήματα που ανέκυψαν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών ήταν αυτό των
εκχερσωμένων εκτάσεων (παλιότερα
δασικές οι οποίες με τα χρόνια έγιναν
χωράφια) οι οποίες έχουν ενταχθεί
στο σύστημα του ΟΣΔΕ και οι κάτοχοι
- καλλιεργητές εισπράττουν κοινοτικές
επιδοτήσεις. Με τα αρχικώς ισχύοντα
οι εκτάσεις αυτές θα έβγαιναν εκτός
συστήματος ΟΣΔΕ το οποίο θα είχε ως
επίπτωση την απώλεια εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ από επιδοτήσεις.
Με την τροπολογία η οποία ψηφίστηκε,
καταργήθηκε η υποχρέωση αποστολής
ψηφιακού αντιγράφου του αναρτημένου δασικού χάρτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και
στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση
Δημόσιας Περιουσίας. Στους δύο αυτούς φορείς θα αποστέλλεται ο κυρωμένος χάρτης που μετά τη δημοσίευσή
του στο ΦΕΚ καθίσταται οριστικός και
έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι οι κατάλογοι των
επιδοτήσεων θα συνεχίσουν να καταρτίζονται με το υφιστάμενο καθεστώς ως
την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών.
3. Ωστόσο, επειδή το πρόβλημα θα
προκύψει μετά την οριστική κύρωση
των δασικών χαρτών ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος έφερε νέες
τροποποιήσεις στη Βουλή. Συγκεκριμένα, σε νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στις αρχές Απριλίου προβλέπεται η
απλοποίηση των διαδικασιών εξαγοράς
των εκχερσωμένων εκτάσεων, η μείω-

Ο δασικός χάρτης στο Λιβάδι.

ση του κόστους εξαγοράς και η δυνατότητα εξόφλησης σε εκατό δόσεις, ενώ
δίνει τη δυνατότητα ύπαρξης κάποιων
κατασκευών οι οποίες εξυπηρετούν
τους αγρότες (υπόστεγα, δεξαμενές νερού, μετρητές ΔΕΗ κ.ά.), μέσα σ’ αυτές
τις εκτάσεις.
Ειδικότερα, μειώθηκε στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας (από 1/3 που ήταν) η
τιμή εξαγοράς εκτάσεων οι οποίες είχαν
εκχερσωθεί πριν από το 1975. Όσοι δεν
θέλουν να τις εξαγοράσουν μπορούν να
ζητήσουν την έγκριση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης επέμβασης
καταβάλλοντας μόνο αντάλλαγμα χρή-

σης. Οι καλλιεργητές, μετά την εξαγορά
ή την έκδοση της απόφασης υποχρεούνται μέσα σε ένα χρόνο να υποβάλουν
δήλωση στον ΟΣΔΕ για να συμπληρωθεί ο φάκελος.
Για εκτάσεις οι οποίες εκχερσώθηκαν
μετά το 1975 και έως 7 Μαρτίου 2007
οι κάτοχοι-καλλιεργητές, εκτός από το
αντάλλαγμα για την εξαγορά θα πρέπει
να καταβάλουν και αντισταθμιστική δαπάνη προκειμένου να γίνει αναδάσωση
ή δάσωση.
4. Για τις εκτάσεις οι οποίες εμφανίζονται
εσφαλμένα ως αναδασωτέες κατατέθηκε τροπολογία στην οποία προβλέπεται

η εξαίρεση από την κύρωση των δασικών χαρτών, εκτάσεων, που σύμφωνα
με τη φωτοερμηνεία δεν αποτέλεσαν
και δεν αποτελούν δάση ή δασικές
εκτάσεις και παρόλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί εντός ευρύτερα αναδασωτέων
εκτάσεων. Με άλλη διάταξη δύναται να
ανακληθεί μερικώς ή ολικώς αρμοδίως
κάθε διοικητική πράξη σχετική της κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας.
Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, με τη διάταξη αυτή συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών,
δεν ανακόπτεται η διαδικασία υποβολής
αντιρρήσεων κατά περιεχομένου και διασφαλίζεται η συνταγματική κατοχύρωση
και προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων. Παράλληλα, ορίζεται ότι οι Επιτροπές
Εξέτασης Αντιρρήσεων αποφαίνονται και
επί αντιρρήσεων για το δασικό εν γένει
ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων σε
περιοχές κηρυχθείσες ως αναδασωτέες. Η
πρόβλεψη αυτή κρίθηκε απαραίτητη για
να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις εκτάσεων
που ενώ περιλαμβάνονται σε περιοχές που
έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες έχουν διαφορετική μορφή.
Ωστόσο, και μετά την τροπολογία ο ιδιώτης ο οποίος έχει έκταση η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως αναδασωτέα δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής
αντίρρησης. Πάντως, όπως, υπογραμμίζει
ο κ. Φάμελλος, το τέλος αντίρρησης μειώθηκε κατά 60 έως 70%, στην κατηγορία
ιδιοκτησιών 5 έως 10 στρεμμάτων, και
αφορά στη μεγάλη πλειονότητα -έως 70%
των υποβαλλόμενων ενστάσεων.

Κίνδυνος ακύρωσης των δασικών χαρτών

Τ

ο εγχείρημα της κύρωσης των δασικών χαρτών δεν αποκλείεται να τιναχτεί στον αέρα εξ αιτίας πιθανής απόφασης
του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο ενδέχεται να κρίνει
αντισυνταγματική την εξαίρεση από τους χάρτες των αυθαίρετων οικισμών. Η εξαίρεσή τους έγινε με υπουργική απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος
Γιάννη Τσιρώνη ο οποίος χαρακτήρισε αυτούς τους οικισμούς
«οικιστικές πυκνώσεις» και του έθεσε ουσιαστικά εκτός της
διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών. Κατά αυτής της
απόφασης προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας η
Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων και
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο εισηγητής του ΣτΕ Χ.
Ντουχάνης προτείνει να κηρυχτεί αντισυνταγματική η υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με τον δασολόγο - περιβαλλοντολόγο Στέργιο Διαμαντόπουλο «αν γίνει δεκτή η εν λόγω εισήγηση του εισηγητή του ΣτΕ τότε θα μιλάμε για το πρώτο σημαντικό πλήγμα
στη διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών.
Αυτό βέβαια ήταν αναμενόμενο για τους γνωρίζοντες και κατέχοντες το θέμα και πολύ έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει για
την πιθανή αυτή εξέλιξη.
Κάποιοι τότε, τον Μάιο του ‘16 , όταν νομοθετούσαν κλείνανε το μάτι στους καταπατητές και θέλανε το υπαρκτό πρόβλημα πάλι κάτω από το χαλί. Αν η απόφαση είναι ίδια με
την εισήγηση, τότε ακυρώνεται πέραν των άλλων και βασική
διάταξη του ν.4389/16 [άρθρο 23] με την οποία γίνονται οι
αναρτήσεις και κυρώσεις των δασικών χαρτών».
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Λίφτιγκ στους δρόμους του δήμου Θέρμης

Ασφαλτοστρώσεις και κρασπεδώσεις
σε όλους τους οικισμούς
Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται από τις 30 Ιανουαρίου το έργο της συντήρησης του
οδικού δικτύου στο σύνολο των οικισμών
του δήμου Θέρμης. Το έργο αφορά στην
ασφαλτόστρωση και κρασπέδωση δρόμων
σε όλους τους οικισμούς του δήμου, που
είτε έχουν παραμορφωθεί λόγω έργων, είτε
έχουν υποστεί φθορά λόγου χρόνου και
χρήσης.
Η παρέμβαση περιλαμβάνει εργασίες οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Βασιλικών και Μίκρας και, ειδικότερα, στους
οικισμούς Θέρμης, Τριαδίου, Ν. Ραιδεστού,
Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων, Βασιλικών, Λακκιάς, Περιστεράς, Αγ. Αντωνίου, Μονοπήγαδου, Σουρωτής, Αγ. Παρασκευής, Λιβαδίου, Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου
και Καρδίας, συνολικού προϋπολογισμού
2.600.000 ευρώ.
Με την παρέμβαση θα απομακρυνθούν
τα ακατάλληλα χώματα, φυτικές γαίες και
θα εκτελεστούν οι γενικές εκσκαφές στους
δρόμους (όπου απαιτείται ανάλογα με τη
μελέτη). Τα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρυνθούν από το έργο. Τα κράσπεδα θα
είναι προκατασκευασμένα και θα αρμολογηθούν με τσιμεντοκονία. Τα ρείθρα των
κρασπέδων, τραπεζοειδούς διατομής θα
κατασκευασθούν από σκυρόδεμα.
Στους υπό κατασκευή δρόμους η οδοστρω-

Κρασπέδωση οδού στην επέκταση Θέρμης.

Ασφαλτόστρωση της οδού Αγ. Νικολάου.

σία θα περιλαμβάνει υπόβαση μεταβλητού πάχους, (ανάλογα με τη μελέτη), βάση
πάχους 0,10 m, ενώ η ασφαλτόστρωση
θα περιλαμβάνει, ανάλογα με τη μελέτη,
ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους και
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
Για το σχεδιασμό του έργου συνεργάστηκαν
μηχανικοί των υπηρεσιών του δήμου με
όλους τους προέδρους και τον αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών Απόστολο Τσολάκη
πραγματοποιώντας επιτόπιες επισκέψεις σε

κάθε οικισμό. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε το Δεκέμβριο που μας πέρασε αλλά
λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών
καθυστέρησε η έναρξή του έργου.
Για την επιλογή των δρόμων θα ανακατασκευαστούν λήφθηκε υπόψη η σημασία
τους σε σχέση με την εξυπηρέτηση του κοινού, η ποιότητα και η κατάσταση τους καθώς και η ύπαρξη ιδιαίτερων προβλημάτων.
Δόθηκε, δε προτεραιότητα σε δρόμους με
υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο στους οποί-

ους κινούνται αστικά λεωφορεία, σε οδούς
που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση
επαρκούς οδικού δικτύου για τον κάθε οικισμό, που εξυπηρετούν πυκνοδομημέμενες
περιοχές και υπάρχουν σχολεία, εκκλησίες,
κοιμητήρια κλπ.
Εκτός από δημοτικούς δρόμους η σύμβαση
περιλαμβάνει και την ανακατασκευή 350
μέτρων του παραδρόμου της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο
ύψος της Eurotech, που, λόγω της κατάστασής, του προκαλούσε ιδιαίτερα προβλήματα στους διερχόμενους οδηγούς. Για το συγκεκριμένο μέρος της εργολαβίας απαιτείται
η συνεργασία της Περιφέρειας Κεντ. Μακεδονίας στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει
ο παράδρομος και έχει κατατεθεί η σχετική
κυκλοφοριακή προκειμένου να εγκριθεί και
να ξεκινήσουν τα έργα.
Η εργολαβία ξεκίνησε από την επέκταση
της Θέρμης και μέχρι τώρα έχουν ανακατασκευαστεί και οδοστρωθεί πολλοί δρόμοι.
Πρόκειται για τις οδούς Βεν. Μιχαηλίδη, Ξενοφώντος, Αγαμέμνονος και Φιλίππου ενώ
σύντομα θα ακολουθήσει ο πεζόδρομος
της Καραϊσκάκη. Ακολούθησε η βελτίωση
ή ανακατασκευή βασικών οδών του οικισμού όπως η Καπετάν Χάψα, η Αγ. Νικολάου, η Ν. Πλαστήρα, η οδός Ν. Πλαστήρα
και η οδός Αγ. Όρους.

Παρεμβάσεις βελτίωσης στο οδικό δίκτυο

Μ

ε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών
οδικής κυκλοφορίας και προσβασιμότητας, το προηγούμενο δίμηνο η αντιδημαρχία Συντήρησης Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε μία σειρά
παρεμβάσεων στο επαρχιακό και αγροτικό
οδικό δίκτυο του δήμου Θέρμης. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν
ασφαλτοστρώσεις σε καθιζήσεις και φθορές
οδοστρώματος στην Καρδία, τα Βασιλικά, τη
Σουρωτή και χαλικοστρώσεις σε αγροτικούς
δρόμους στα Βασιλικά το Πλαγιάρι, τον Τρίλοφο, την Αγία Παρασκευή, τη Νέα Ραιδεστό και την επέκταση της Θέρμης.
Σε εργασίες καθαρισμού των κοιτών ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, απορρίμματα, χαλαρά υλικά, με ειδικά
χωματουργικά μηχανήματα, προχώρησε η
Αντιδημαρχία Συντήρησης. Οι εργασίες περιελάμβαναν καθαρισμό των φερτών υλικών από ερπυστριοφόρο όχημα.

Συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν στον Ανθεμούντα από τα
όρια της Αγίας Παρασκευής έως την περιοχή «Μύλος του αράπη». Σε ρέματα (παρακλάδια Ανθεμούντα) στα Βασιλικά (πλησίον
του γηπέδου), στο ρέμα Ψυνιώτικο και στο
Φτυλιάδι και στο ρέμα της περιοχής Τρουπαλιάς, τα οποία στο σύνολό τους, ήταν στο
80% φραγμένα από φερτά υλικά με ορατό
τον κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων σε ενδεχόμενη έντονη βροχόπτωση,
κάτι το οποίο είχε συμβεί κατά το παρελθόν
στις συγκεκριμένες περιοχές.
Με μισθωμένο ειδικό μηχάνημα ιδιώτη,
ολοκληρώθηκε ο προληπτικός καθαρισμός στον ποταμό Ανθεμούντα, στο ύψος
της γέφυρας που βρίσκεται πλησίον του
Αεροδρομίου «Μακεδονία» και όπου είχαν
συσσωρευτεί περισσότεροι από 500 τόνοι
φερτών υλικών καθώς και μεγάλος κορμός
δέντρου, εμποδίζοντας τη ροή του νερού σε

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας.

μεγάλο βαθμό. Όπως διαπιστώθηκε με την
ολοκλήρωση των εργασιών, το 80% του
συγκεκριμένου σημείου του Ανθεμούντα
ήταν βουλωμένο και πλέον μετά την παρέμβαση της Αντιδημαρχίας απομακρύνθηκε ο
κίνδυνος εκδήλωσης πλημμύρας στην περιοχή.
«Πρόκειται για ένα σημείο που όπως απέδειξαν οι εργασίες καθαρισμού, ήταν κρίσιμο και επικίνδυνο για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Οι εργασίες συντήρησης
και καθαρισμού θα συνεχίζονται και το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς
θα γίνουν ανάλογες επεμβάσεις όπου κριθεί αναγκαίο, άμεσα και αποτελεσματικά,
με στόχο να προφυλαχθούν οι περιουσίες
των συνδημοτών μας, αλλά και με σεβασμό
προς το φυσικό περιβάλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης
Μουστάκας.
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Αιμοδοσία σε Θέρμη και Βασιλικά

Ικανοποιητική η προσέλευση
στις εθελοντικές αιμοδοσίες
Ε

σαν στην ενημέρωση, την καταγραφή και τη συμπλήρωση των στοιχείων των αιμοδοτών, πρόσφεραν κεράσματα, και συμμετείχαν στην τακτοποίηση του χώρου όταν τελείωσε η αιμοδοσία.
«Είναι ιδιαίτερα θετική και ταυτόχρονα ελπιδοφόρα η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα
του δήμου Θέρμης για εθελοντική αιμοδοσία.
Όσο εξαπλώνεται η αλληλεγγύη και πυκνώνουν οι εθελοντικές πρωτοβουλίες σε μια κοινωνία τόσο αυτή γίνεται πιο βιώσιμη, δυναμική
και ανθρώπινη» δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

κατόν εξήντα άτομα, 100 στη Θέρμη και 60
στα Βασιλικά ανταποκρίθηκαν στις δύο εκστρατείες εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώθηκαν από το δήμο Θέρμης.
Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκαν οι δημότες στο κάλεσμα του δήμου για τις αιμοδοσίες είναι θετικός και αξίζουν συγχαρητήρια,
όχι μόνο σε όσους έσπευσαν να δώσουν αίμα,
αλλά και στους εθελοντές που βοήθησαν για
την υλοποίηση τους.
Συγκεκριμένα, στη Θέρμη εθελοντές από το
Σύλλογο Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης βοήθη-

Ευχαριστήριο προς τους συλλόγους

Ευχαριστήρια επιστολή για το Σύλλογο
Γηγενών Μακεδόνων
Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο υπεύθυνος δημοτικός
σύμβουλος για την αιμοδοσία Κώστας Τιτέλης, ευχαριστούμε θερμά τον σύλλογο Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης για την συμπαράστασή τους και την έμπρακτη
βοήθειά τους στην πραγματοποίηση της αιμοδοσίας στις 5 Μαρτίου 2017.
Ευελπιστούμε τέτοιες πρωτοβουλίες και συνεργασίες να επαναληφθούν και στο
μέλλον, με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την μεγαλύτερη
συμμετοχή των συμπολιτών μας.
Ευχαριστούμε τον κύριο Βιολιτζή Ανδρέα και την σύζυγό του που σε κάθε αιμοδοσία συμμετέχουν με την προσφορά γλυκών για τους αιμοδότες.
Κωνσταντίνος Τιτέλης

Αγαπητοί φίλοι,
Όπως γνωρίζετε την Κυριακή 5/3 πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική
Κοινότητα της Θέρμης. Πάνω από 100 άτομα
έσπευσαν στο σημείο αιμοδοσίας προκειμένου
να συμμετάσχουν και να στείλουν μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Η τράπεζα αίματος
του Δήμου Θέρμης ενισχύθηκε με πάνω από
70 φιάλες για να καλύψει πιθανές μελλοντικές
ανάγκες.
Είναι θετική και ταυτόχρονα ελπιδοφόρα η
ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα του

δήμου Θέρμης για εθελοντική αιμοδοσία. Όσο
εξαπλώνεται η αλληλεγγύη και πυκνώνουν οι
εθελοντικές πρωτοβουλίες σε μια κοινωνία,
τόσο αυτή γίνεται πιο βιώσιμη, δυναμική και
ανθρώπινη.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για
τη θετική ανταπόκριση σας στο κάλεσμα της
κοινότητας και για τη σημαντική συμβολή σας
στην κινητοποίηση των δημοτών.
Σωτήρης Βογιατζής
Πρόεδρο Δ.Κ. Θέρμης

Διεύθυνση Καθαριότητας

Β’ Αναδασμός Βασιλικών

Προχωρά η εκπόνηση της μελέτης

Νέο καθεστώς στα ογκώδη

Τ

Αγαπητοί δημότες,

ο 2012 έγινε από το δήμο Θέρμης επανεκκίνηση των διαδικασιών εκπόνησης
της μελέτης του Β’ Αναδασμού. Ο δήμος
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ανέλαβε τόσο την προώθηση
όλων των απαιτούμενων διαδικασιών όσο
και ολόκληρο το κόστος για την εκπόνησή
της.
Μετά από διαγωνισμό και την εγκατάσταση
του αναδόχου στις αρχές του 2015 ξεκίνησαν οι εργασίες από τα ιδιωτικά μελετητικά
γραφεία, υπό την επίβλεψη και την εποπτεία
της Τεχνική Υπηρεσίας του δήμου και των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
Μέχρι σήμερα, στα δύο προηγούμενα χρόνια, έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες
ολοκλήρωσης των κτηματολογικών πινάκων
και διαγραμμάτων.
Από τις 13.03.2017 ημέρα Δευτέρα έως και
τις 27.03.2017 ημέρα Δευτέρα αναρτήθηκαν

τα 15/2016 και 16/2017 πρακτικά της Επιτροπής Αναδασμού, που αφορούν στην εκδίκαση περίπου 300 ενστάσεων - αιτήσεων,
σχετικά με την προνομιακή μεταχείριση τεμαχίων, σε οίκοθεν διορθώσεις σφαλμάτων
του κτηματολογικού πίνακα και ενημέρωση
βάσει νέων προσκομισθέντων συμβολαιογραφικών πράξεων - αγωγών.
Παράλληλα ολοκληρώνεται η χάραξη δρόμων και τεχνικών έργων.
Στους επόμενους μήνες θα κληθούν οι κτηματίες να δηλώσουν ομάδες συγκλήρωσης
και να παραβρεθούν στη διαδικασία κλήρωσης και διαχωρισμού των νέων τεμαχίων.
Τώρα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των πρακτικών
15/2016 και 16/2017 της Επιτροπής Αναδασμού, όπως αναφέρθηκαν αυτά παραπάνω.
Ο αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Απόστολος Τσολάκης

π

αρακαλούμε για την αποκομιδή των κλαδιών, μπαζών και ογκωδών
αντικειμένων, να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο τηλ. 2310478014, πριν την εναπόθεσή τους στον κοινόχρηστο χώρο. Τα κλαδιά και τα υπόλοιπα κοπής δέντρων να συσκευάζονται σε
ελαφρά δέματα και τα μπάζα σε σάκους.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας, το κόστος αποκομιδής των
ογκωδών (ογκώδη, κλαδιά κ.λ.π.) και των μπαζών, έχει αντίστοιχα ως εξής:
• Φορτηγό 15 τόνων .............30€ /δρομολόγιο
• Φορτηγό 8 τόνων ................20€ /δρομολόγιο
• Ημιφορτηγό...........................5€ /δρομολόγιο
και
• Για 6 έως 10 σακούλες μπαζών ............2 € / σακούλα
• Για 11 έως 20 σακούλες μπαζών...........3 € / σακούλα
• Για 21 έως 30 σακούλες μπαζών...........5 € / σακούλα
Σε περίπτωση εναπόθεσής τους σε ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους, δημόσιους χώρους, ρέματα κ.λ.π., επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, το ύψος
του οποίου ορίζεται από τον Κανονισμό Καθαριότητας.
Διεύθυνση Καθαριότητας
Δήμου Θέρμης
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Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του δήμου Θέρμης

Έτος εκπαίδευσης και καινοτόμων
δράσεων το 2017
Σ

την επιμόρφωση του προσωπικού και την εφαρμογή
νέων, καινοτόμων προγραμμάτων σε όλες τις δομές
τους, και ιδιαιτέρως στον τομέα της προσχολικής αγωγής,
δίνουν προτεραιότητα για το 2017 τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας - Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του δήμου
Θέρμης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουν ξεκινήσει
να υλοποιούνται αφορούν την απόκτηση δεξιοτήτων του
προσωπικού τόσο για την καλύτερη λειτουργία των δομών και την ασφάλεια των ωφελουμένων όσο και για την
εφαρμογή νέων προγραμμάτων που αφορούν την εργοθεραπεία, την ταυτότητα των δύο φύλων και την ισότητα,
την προσέγγιση ευαίσθητων ομάδων, την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση υλικών, τις μαθησιακές δυσκολίες και
τον αυτισμό κ.α.
Ήδη, ολοκληρώθηκε κύκλος 5 συναντήσεων – συνεδριών
που συνδιοργανώθηκε με το Κέντρο «ΕΛΠΙΔΑ» για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στον οποίο συμμετείχαν οι προϊσταμένες των παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών του ΝΠΔΔ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια για Α’ βοήθειες και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με
την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Θέρμης και
παρακολούθησε το προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και υπάλληλοι της διοίκησης.
Στα σεμινάρια συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν, με την καθοδήγηση
των ομάδων εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βασιλικών,
Θέρμης και Μϊκρας, οι ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε όλες της δομές του ΝΠΔΔ, με τη
συμμετοχή όλου του προσωπικού και των φιλοξενούμενων
παιδιών, εκπαίδευση που εντάχθηκε πλέον μόνιμα στο ετήσιο πρόγραμμα.

Τον Φεβρουάριο, εργαζόμενοι του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ «Αγκαλιάζω» εκπαιδεύτηκαν ταχύρρυθμα από καθηγητές της Σχολής
Μαθητείας ΟΑΕΔ στη Λακκιά, στη χρήση αργαλειών, ώστε
να ξεκινήσει άμεσα αντίστοιχο πρόγραμμα εργοθεραπείας
των φιλοξενούμενων παιδιών της δομής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τα στελέχη του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και οι κοινωνικοί λειτουργοί του ΝΠΔΔ παρακολούθησαν τον Ιανουάριο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προσέγγιση των ΡΟΜΑ
και τις δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ένταξης τους, που συνδιοργανώθηκε με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ α.ε.
στο πλαίσιο του προγράμματος JUSTICE- PAL «Καταπολέμηση των διακρίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της
απασχόλησης στην ΕΕ».
Επιπλέον, τα στελέχη του ίδιου τμήματος συμμετείχαν στις
3 Μαρτίου σε συνάντηση εργασίας με τίτλο «Δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ φορέων και υπηρεσιών
για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών: Καλές
πρακτικές, προτάσεις για τοπικές πρωτοβουλίες», που συνδιοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΚΑ) και το Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ),
όπου συμφωνήθηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών του ΕΚΚΑ

Παιδικοί Σταθμοί δήμου Θέρμης

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων

Η

παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί παράλληλη υποχρέωση, προς την αντίστοιχη οικογενειακή, σε
όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής
Αγωγής». Για την παρακολούθηση της υγείας των παιδιών το Νομικό Πρόσωπο διαθέτει ως εξωτερικούς συνεργάτες παιδίατρο
και λογοπεδικό.
Στα πλαίσια εφαρμογής του κανονισμού
λειτουργίας των Δημοτικών και Κοινοτικών
Παιδικών Σταθμών, κατά το μήνα Μάρτιο,

πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας
και Προσχολικής Αγωγής», ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων σε θέματα που
άπτονται των ειδικοτήτων παιδιάτρου και
λογοπεδικού, οι οποίες φιλοξενήθηκαν
στους χώρους των παιδικών σταθμών.
Η συμμετοχή των γονιών ήταν πραγματικά
μεγάλη, όπως και το ενδιαφέρον τους κι
αυτό αποδεικνύει περίτρανα πόσο χρήσιμες
και αναγκαίες είναι τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

για περαιτέρω εκπαίδευση των κοινωνικών επιστημόνων.
Από την Τετάρτη 1 Μαρτίου, ξεκίνησε, σε συνεργασία με
τον ΦΟΔΣΑ, κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων για τα τμήματα των προνηπίων σε όλους τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, με θέμα την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Ο 1ος κύκλος θα ολοκληρωθεί στις 10
Μαρτίου και θα ακολουθήσει εκπαίδευση του προσωπικού
για εφαρμογή συνεχών παρόμοιων δράσεων.
Την σκυτάλη θα πάρει, στις 3 Απριλίου, η συνεργασία με το
ΑΠΘ και με επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. Β. Δεληγιάννη
-Κουϊμτζή για την ισότητα των δύο φύλων. Θα πραγματοποιηθούν αρχικά 3 εισηγήσεις της κας Δεληγιάννη -Κουϊμτζή με θέμα την ταυτότητα των φύλων και την ισότητα των
δύο φίλων και το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει κύκλος εργαστηρίων βιωματικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης
για τη μεθοδολογία ένταξης του θέματος στην Προσχολική
Αγωγή, με την επιστημονική ομάδα συνεργατών της. Στο
πρόγραμμα θα συμμετέχουν 20 παιδαγωγοί των παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ.
Στη συνέχεια, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα για τον έγκαιρο
εντοπισμό, τη βέλτιστη αντιμετώπιση και τη συνεργασία με
τους γονείς για τα περιστατικά μαθησιακών δυσκολιών και
αυτισμού, με την υποστήριξη της Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας –Παράρτημα Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και πρόγραμμα για τις διαπροσωπικές
δεξιότητες, ως θεμέλιο της βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς, το οποίο θα παρακολουθήσουν 30 παιδαγωγοί και θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙΘ.
Τέλος, στον προγραμματισμό του έτους 2017 για τις δράσεις
επιμόρφωσης εντάσσεται ένα πρόγραμμα για την ασφάλεια
και υγιεινή των τροφίμων, που θα παρακολουθήσει το προσωπικό των μαγειρείων και το βοηθητικό προσωπικό των
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.

Παιδικό θέατρο

Τ

α παιδιά του
παιδικού
σταθμού Θέρμης
παρακολούθησαν παιδικό θέατρο στο χώρο του
σχολειού
τους
από το θίασο του
Θεόδωρου Κοτανίδη. Η παράσταση είχε τίτλο «Το
έξοχο ποντικάκι
της εξοχής» και
ήταν μια διασκευή των γνωστών μύθων του Αισώπου. Διασκέδασαν και
γέλασαν πολύ με τις διδακτικές ιστορίες του και στο τέλος χόρεψαν μαζί με
τους ηθοποιούς της παράστασης.
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ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»

Παράσταση κουκλοθέατρου
Μ

ε αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Κουκλοθεάτρου που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21
Μαρτίου, το ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» φιλοξένησε στη
Θέρμη σπουδαστές του τμήματος Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας του ΕΠΑ.Σ. Λακκιάς με τις εποπτεύουσες καθηγήτριές τους κα Ηλιάννα Χατζηβασιλειάδου και Μαρία
Γιαννακίδου, οι οποίοι παρουσίασαν στα παιδιά της δομής

Επίσκεψη
στο Παιδικό
Μουσείο

Τ

ο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης επισκέφτηκαν
τα παιδιά του ΚΔΑΠ-μεΑ
συνοδεία του εκπαιδευτικού
προσωπικού, την Παρασκευή 24 Μαρτίου. Η ξενάγηση περιλάμβανε βιωματική αναδρομή «...σε μια τάξη
απ’ τα χρόνια τα παλιά», στα
πρώτα υλικά - εργαλεία που
χρησιμοποιούσαν οι μαθητές στις αρχές του 20ου αιώνα και δόθηκε η ευκαιρία
στα παιδιά όχι απλά να δουν
αλλά και να χρησιμοποιήσουν υλικά όπως πινάκια,
κονδύλους, πινακίδες γραφής με κιμωλία, πένες, κονδυλοφόρους κα.
Επίσης έμαθαν και είδαν
τις ποδιές που φορούσαν
οι τότε μαθητές και τέλος,
γνώρισαν τα πρώτα παιχνίδια από τσίγκο, ξύλο, πηλό,
όπως κούκλες, επιτραπέζια,
ζωάκια κουκλόσπιτα κα.

τρεις παραστάσεις κουκλοθέατρου.
Σε σενάριο των σπουδαστών, με συνοδεία μουσικής υπόκρουσης και δική τους κατασκευή κούκλας, ζωντάνεψαν με
ευφάνταστο τρόπο οι ιστορίες «Το μανάβικο του Μπάρμπα
Στάθη», «μια περιπετειώδης κρουαζιέρα» και «Η ιστορία
του Στάθη και της αγαπημένης του γιαγιάς» ξεσηκώνοντας
τον ενθουσιασμό των παιδιών που παρακολουθούσαν τόσο

ζωηρά παραμύθια. Άλλωστε το κουκλοθέατρο είναι ένα ξεχωριστό είδος θεάτρου που δίνει ζωή σε άψυχα αντικείμενα
(κούκλες, μαριονέτες) και προσεγγίζει με ένα μοναδικό τρόπο τα παιδιά. Για το λόγο αυτό οι σπουδάστριες του ΕΠΑ.Σ.
Λακκιάς υποσχέθηκαν ότι θα επιστρέψουν με καινούριο ρεπερτόριο παραμυθιών και θα περιλάβουν σε επόμενες επισκέψεις τους και εργαστήρια κατασκευής κούκλας.

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια
Ημέρα Συνδρόμου Down

Σ

το πλαίσιο των εκδηλώσεων με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down που
διοργανώθηκαν από τον Σύλλογο Συνδρόμου
Down και τον ΠΑΟΚ, τα παιδιά του ΚΔΑΠ-μεΑ
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» συμμετείχαν στην εκδήλωση της
Τρίτης 21 Μαρτίου. Την ημέρα εκείνη σύλλογοι,
σωματεία και ομάδες ατόμων με αναπηρία έγιναν
μία μεγάλη αγκαλιά γύρω από τον Λευκό Πύργο,

εκφράζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη
και την συνεργασία σε έναν κοινό σκοπό που δεν
είναι άλλος από την Αποδοχή της αναπηρίας, της
διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών. Την
Παρασκευή 24 του μήνα, τα παιδιά της απογευματινής βάρδιας, απολαύσανε τον κερασμένο καφέ
που τους σέρβιραν νέοι και νέες με σύνδρομο
Down στο cafe-bar «Menta», στην Κομνηνών.

Εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας

Ε

κδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας
του ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της δομής στη
Θέρμη. Η εκδήλωση άνοιξε με το «παιχνίδι

των ευχών», όπου παιδιά και εκπαιδευτικοί
ευχήθηκαν αγάπη και αλληλεγγύη στον κόσμο
και συνεχίστηκε με χορό, μουσική και πολλές
φωτογραφίες.

Ομιλία για τις παροχές
των ασφαλιστικών ταμείων

Ε

νημερωτική ομιλία με θέμα: «Παροχές
ασφαλιστικών ταμείων προς Α.Μ.Ε.Α καθώς και τρόπος φροντίδας παιδιών» πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ-μεΑ
«Αγκαλιά-ζω», με τη συνδρομή της εταιρίας
Frontis medical care. Μεταξύ των σημαντικών
θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι παροχές των
ασφαλιστικών ταμείων σε σχέση με την κάλυψη
μέρους των εξωνοσοκομειακών εξετάσεων των

ασθενών καθώς αυτές ποικίλλουν ανάλογα με
το ασφαλιστικό ταμείο και τη νόσο, η κάλυψη
των εξόδων μετακίνησης, οι προϋποθέσεις και
τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας μετακινήσεων. Η ανταπόκριση των γονέων ήταν
μεγάλη και κατά τη διάρκεια της ομιλίας είχαν
την ευκαιρία να εκφράσουν τις απορίες τους και
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις συμβουλές
που προτάθηκαν.

ΚΔΑΠ ΘΕΡΜΗΣ

Αγγλόφωνη Λέσχη
Ανάγνωσης

Σ

την Αγγλόφωνη Λέσχη Ανάγνωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης συμμετείχαν στις 31
Μαρτίου τα παιδιά του ΚΔΑΠ Θέρμης συνοδεία των εκπαιδευτικών του ΚΔΑΠ.
Μέσα από μια διαδραστική αφήγηση παραμυθιού με θέμα το
Πάσχα τα παιδιά προσέγγισαν την αγγλική γλώσσα με τρόπο διασκεδαστικό και ευχάριστο. Την αφήγηση πλαισίωσαν πλήθος

παιχνιδιών, κατασκευών ενώ δεν έλειψε και ο χορός. Τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα δημιουργικό απόγευμα
από τη συγγραφέα και καθηγήτρια αγγλικών Margarita Kosior.

Το Κδαπ-μεΑ
πάει θέατρο

Τ

ις περιπέτειες της
Οικογένειας
Νώε
παρακολούθησε
στην παιδική
σκηνή
του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
ομάδα παιδιών αμεα του ΚΔΑΠ-μεΑ
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», την Τρίτη 24 Ιανουαρίου.
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
Ατόμων με Αναπηρία του δήμου
Θέρμης, έδωσε την ευκαιρία στα
ωφελούμενα παιδιά της δομής να
παρακολουθήσουν δωρεάν σε δύο
παραστάσεις, την εξαιρετική σκηνοθετική προσέγγιση της Στέλλας Μιχαηλίδου στην ιστορία του κατακλυσμού, όπως την μετέφεραν στο θέατρο η Ξένια Καλογεροπούλου και
ο Θωμάς Μοσχόπουλος …. «ενώ
ένας ολόκληρος κόσμος βυθίζεται,
μια κιβωτός παλεύει με τα κύματα.
Ο προνοητικός Νώε, τα παιδιά και τα
εγγόνια του, μαζί με δεκάδες ζώα,
όχι μόνο ήμερα αλλά και άγρια,
ταξιδεύουν και αγωνίζονται για την
επιβίωση…».
Παιδιά και εκπαιδευτικοί στολίστηκαν με ένα φωτεινό χαμόγελο στα
πρόσωπά τους για την πολύτιμη ευκαιρία που τους δόθηκε να παρακολουθήσουν μία παράσταση με ενέργεια, τρυφερότητα και χιούμορ, που
μιλά για τις σχέσεις των ανθρώπων
και τη ζωή.
Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για την υπέροχη παιδική παράσταση που μας προσέφεραν.

Ρεπορτάζ
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1Ο ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Βραβεία σε πανελλήνιο και
περιφερειακό εκπαιδευτικό διαγωνισμό
Σ

ημαντικές διακρίσεις και βραβεύσεις απέσπασαν οι
μαθητές του 1ου ΓΕΛ Βασιλικών το τελευταίο χρονικό
διάστημα. Συγκεκριμένα μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Α1 με την καθοδήγηση της καθηγήτριας τους κ.
Μπεχλιβάνη, συμμετέχοντας σε πανελλήνιο διαγωνισμό,
προσεγγίσανε μαθησιακά τη βία, την πολιτική παρακμή
και την ανθρώπινη τραγωδία που μπορεί να επιφέρει ένας
εμφύλιος πόλεμος, μέσα από τη διαπραγμάτευση των
αρχαίων ελληνικών και των κειμένων του Ξενοφώντα και
του Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
Στον τομέα τώρα της μη τυπικής μάθησης, ενταχθήκανε
στο Εθνικό θεματικό δίκτυο Αγωγής Σταδιοδρομίας που
υποστηρίζουν τα ΚΕΣΙΠ Θέρμης και Θερμαϊκού και εκπο-

νούνε το πρόγραμμα «Όλοι μαζί μια αγκαλιά. Η συμβουλευτική ως δίαυλος επικοινωνίας για την αποδοχή των
προσφύγων». Έχοντας αντιληφθεί πως η πολιτική του
πολέμου, της βίας, της προσφυγιάς, όπως φαίνεται είναι
τόσο μακριά μας αλλά και τόσο κοντά μας, προχώρησαν
στην εκπόνηση του project, «Χρώματα για την Κύπρο»
όπου με όπλα των παιδιών τη δημιουργική γραφή και τα
«χρώματα» προσεγγίσανε την πληγωμένη περίπτωση της
Κύπρου. Αφορμή γι’ αυτή τη δημιουργία, ο πανελλήνιος
διαγωνισμός, Κύπρος –Ελλάδα -Ομογένεια: Εκπαιδευτικές γέφυρες, στο πλαίσιο του οποίου βραβεύονται πλέον
με 2ο βραβείο στην ξεχωριστή κατηγορία project, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις 2/5/2017.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παράλληλα μαθητές του 1oυ ΓΕΛ Βασιλικών, έχοντας
ως οδηγό τους και πάλι την κ. Μπεχλιβάνη απέσπασαν
διάκριση και στο διαγωνισμό δημιουργικής γραφής μαραθώνιος δημιουργικής ανάγνωσης. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού δημιουργικής γραφής με θέμα «Ταξίδι στην
Αφροδίτη» που διοργάνωσε το 2ο Πειραματικό λύκειο
Θεσσαλονίκης, σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου απέσπασαν
τις περισσότερες και μεγαλύτερες διακρίσεις. Ειδικότερα
η Αναστασία Μασταλούδη απέσπασε το 1ο βραβείο στην

ΕΠΑ.Λ. Βασιλικών

«Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες»

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Σχολαρίου

Βράβευση Τραγουδιού

Τ

«Δ

υσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες»
ήταν το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε το ΕΠΑ.Λ. Βασιλικών
στο δημοτικό θέατρο Θέρμης.
Το πρόγραμμα άνοιξε με την ομιλία του Αθανάσιου Σαρακήνου, διευθυντή εκπαιδευτικών μονάδων- ειδικού επιμορφωτή εκπαιδευτικών σε
θέματα διαχείρισης της σχολικής τάξης με θέμα

«Οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών στην
καθημερινότητα του σχολείου και της οικογένειας». Ακολούθησε η ομιλία της προέδρου της
Ομοσπονδίας γονέων παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες Γεωργία Μπάρου, με θέμα «Γονείς
και μαθησιακές δυσκολίες». Μετά το πέρας των
ομιλιών ακολούθησε διάλογός με το κοινό που
παρακολούθησε την εκδήλωση.

κατηγορία θεατρικό μονόπρακτο και επίδοση χρηματικής
επιταγής 100 ευρώ.
Κι ακόμα τιμητικοί έπαινοι στην κατηγορία ποίηση και διήγημα απέσπασαν οι: Μαρία Ελένη Νεοφύτου: 2ο βραβείο στην κατηγορία, ποίηση, Κυπαρίσσης Αλέξανδρος,
Πιτσινή Μάγδαληνή και Γερασιμίδου Αναστασία: τιμητικοί έπαινοι στην κατηγορία ποίηση, και Πρώιου Δήμητρα, Μισόπαπα Μαρία και Ζιγκιρίδου Δέσποινα: τιμητικοί
έπαινοι στην κατηγορία διήγημα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά.

ο 1ο βραβείο καλύτερου
τραγουδιού Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης απ’ όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας
που συμμετείχαν φέτος στο 4ο
Πανελλήνιο φεστιβάλ μαθητικού ραδιοφώνου και διαγωνισμού «Καν’ το ν’ ακουστεί
2017» του European school
Radio, απέσπασε το τραγούδι
με τίτλο «Πες το μ’ ένα αστείο»
https://www.youtube.com/
watch?v=Vvi2zSjbH58 του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σχολαρίου. Η εκδήλωση της βράβευσης έγινε στις 17 Μαρτίου στο
Ρέθυμνο.
Όπως μας ενημερώνει ο διευθυντής του σχολείου Πάρις
Αποστολίδης, την επιμέλεια
του τραγουδιού (στίχο και μουσική) την είχε ο δάσκαλος της
Δ’ τάξης Μηνάς Γκίνος.

Τραγουδούν οι μαθητές Νίκη
Π. (Στ’), Χρήστος Π. (Ε’), Οδυσσέας Κ. (Ε’), ενώ συμμετέχουν
στα φωνητικά οι μαθητές της Δ’
τάξης: Αδαμαντία Κ., Αλεξάνδρα Μ., Αλεξάνδρα Τ., Βαγγέλης Λ., Βαγγέλης Φ., Γιώργος
Μ., Ελευθερία Κ., Κατερίνα
Μ., Κώστας Ζ., Λευτέρης Κ.,
Λορέντζο Ν., Παναγιώτης Π.,
Πασχάλης Σ., Στέφανος Λ.,
Χρήστος Π. και Χρίστος Τ., ενώ
στις πρόβες των φωνητικών βοήθησε η μουσικός του Σχολείου Angela Clausnitzer.
Το Δ. Σχ. Κάτω Σχολαρίου
είναι η 2η φορά που συμμετέχει στον παραπάνω διαγωνισμό. Πέρυσι με το τραγούδι «Καν’ το ν’ ακουστεί»
https://www.youtube.com/
watch?v=VKpBvi5yM2M απέσπασε ειδική διάκριση.
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Μεγάλη διάκριση για το βόλεϊ
του Ατρόμητου Τριαδίου
Α

πόλυτα επιτυχημένη θεωρείται η φετινή αγωνιστική περίοδος 2016-2017 για την ομάδα βόλεϊ του Ατρόμητου
Τριαδίου. Στη διάρκειά της ο σύλλογος γνώρισε την μεγαλύτερη έως τώρα διάκριση στην ιστορία του, καθώς κατόρθωσε για πρώτη φορά να συμμετέχει τμήμα του σε Final Four
της ΕΠΕΣΘ. Πρόκειται για το τμήμα των Κορασίδων το οποίο
πέτυχε αυτή την υψηλή διάκριση υπό την καθοδήγηση του
προπονητή τους Τάκη Γαϊδατζή.
Οι Κορασίδες έφτασαν αήττητες ως τους τελικούς της διοργάνωσης. Εκεί αντιμετώπισαν έμπειρες ομάδες, όπως ο ΑΡΗΣ,
η Ελπίδα Αμπελοκήπων και οι Μακεδόνες Αξιού, ομάδες με
συνεχή παρουσία σε Final Four και με σημαντικές διακρίσεις
κι έτσι δεν κατάφεραν να προκριθούν στη συνέχεια της πανελλαδικής πλέον, διοργάνωσης. Για τις Κορασίδες του Ατρόμητου Τριαδίου αυτή ήταν η πρώτη τόσο μεγάλη εμπειρία
τους. Επίσης ήταν η μικρότερη ηλικιακά ομάδα από τις τέσσερις του Final Four (μόνο δύο από τη βασική εξάδα έχουν
συμπληρώσει το ηλικιακό όριο) και τέλος και πιο σημαντικό
ότι ήταν η μοναδική ομάδα χωρίς καμία μετεγγραφή, αφού
όλες οι αθλήτριες προέρχονται από το φυτώριο του συλλόγου. Όλα αυτά δεν τις επέτρεψαν να νικήσουν το άγχος τους,
καταλήγοντας έτσι στην τέταρτη θέση της διοργάνωσης.
Η ίδια ομάδα, με προπονητή τους και πάλι τον κ. Γαϊδατζή
συμμετείχε και στο πρωτάθλημα Νεανίδων, με στόχο να πάρουν αγωνιστική εμπειρία και μόνον. Ωστόσο, κατάφεραν να
φτάσουν μια ανάσα από το Final Four και της συγκεκριμένης
διοργάνωσης και τελικά αποκλείστηκαν στον τελευταίο αγώνα από το Final 6 Νεανίδων, χάνοντας από τον Ηρακλή. Η
σύνθεση αυτής της πολύ καλής «φουρνιάς» αθλητριών είναι:
Πατίκα Χριστίνα, Κανίκατσικ Μαρία, Σελαλμαζίδου Έφη, Πατίκα Έφη, Βουτριά Σμαράγδα, Γρηγορούδη Εύη, Ακογλαν Κα-

Η ομάδα των Κορασίδων όπως αγωνίστηκε στο Final Four της
διοργάνωσης. Μαζί η έφορος του τμήματος βόλεϊ, Καλλιρρόη
Στεργίου.

τερίνα, Καπάζογλου Ελευθερία, Παπλωματά Ελίνα, Νάνου
Μαρία, Μπέσσα Ελένη, Πογωνίδου Κική, Στεργιάκη Χριστίνα
και Κύρτζαλη Φωτεινή.
Το γυναικείο τμήμα της ομάδας, κι αυτό με την καθοδήγηση
του κ. Γαϊδατζή, έκανε μια καλή χρονιά καταλαμβάνοντας την
έβδομη θέση της κατηγορίας του (Β’ Εθνική Γυναικών). Στην
αρχή της χρονιάς η γυναικεία ομάδα είχε κάποιες απροσδόκητες απώλειες, δύο, τριών αθλητριών. Ωστόσο, ο Ατρόμητος Τριαδίου έχοντας ως φιλοσοφία του να βασίζεται στα παιδιά της ακαδημίας του συλλόγου, κάλυψε τις ελλείψεις του
ανεβάζοντας στη γυναικεία ομάδα τρεις Κορασίδες και μία
Παγκορασίδα, κατεβάζοντας έτσι κατακόρυφα τον ηλικιακό
μέσο όρο της γυναικείας ομάδας.

Τρεις ομάδες Παγκορασίδων
Ο Ατρόμητος Τριαδίου είναι από τις λίγες ομάδες που κατέ-

βασαν στο πρωτάθλημα τρία τμήματα Παγκορασίδων για να
αποκτήσουν αγωνιστικές εμπειρίες όλες οι αθλήτριές του. Το
τμήμα των Παγκορασίδων 1 με προπονήτρια την Νόπη Τσομίδου, είναι ακόμη σε αγωνιστική δράση καθώς βρίσκεται
στις 16 καλύτερες ομάδες και στοχεύει να προχωρήσει στις
επόμενες φάσεις.
Τα άλλα δύο τμήματα, πήγαν πολύ καλά, καταλήγοντας στην
πρώτη τριάδα των κατηγοριών τους. Ειδικότερα, οι Παγκορασίδες 3 υπό την καθοδήγηση της Σούζυς Παπαδοπούλου
ήταν ένα τμήμα αποτελούμενο από παιδιά κυρίως πέμπτης
και έκτης δημοτικού τα οποία έπαιζαν για πρώτη φορά σε
πρωτάθλημα.

Έμφαση στις ακαδημίες
Η ομάδα του Ατρόμητου Τριαδίου έχει, χωρίς το γυναικείο
τμήμα του, περίπου 180 παιδιά, στις ακαδημίες και σε όλα
τα αγωνιστικά τμήματα. Στο προπονητικό τιμ των ακαδημιών
μετέχει και ο προπονητής Γιώργος Τζαννής. Επίσης για δεύτερη χρονιά φέτος λειτούργησε και το τμήμα του Βaby Gym
στο οποίο κορίτσια και αγόρια από τριών ετών μαθαίνουν με
την προπονήτρια Ελπίδα Πογωνίδου (η οποία προπονεί και
το τμήμα των Παγκορασίδων 2) τα πρώτα βήματα στο βόλεϊ
με μία ποικιλία ασκήσεων που στοχεύουν στη διασκέδαση
και στο παιχνίδι. To Baby Gym λειτουργεί σε μία αίθουσα του
ΚΑΠΗ Τριαδίου κάθε Τρίτη και Σάββατο.
Τέλος, για πρώτη φορά φέτος ο σύλλογος απέκτησε και μεγάλα… παιδιά καθώς οι μπαμπάδες των αθλητριών ζήλεψαν
τη δόξα των κοριτσιών τους και αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία ανδρική ομάδα, η οποία πήρε μέρος στο πρωτάθλημα και κατέλαβε μάλιστα την έβδομη θέση σε σύνολο
εννέα ομάδων.

Καρδία

Συνέλευση για το γηπεδικό

Τ

α προβλήματα με το γήπεδο και την πορεία του έργου της αντικατάστασης του χλοοτάπητα με συνθετικό
τάπητα στο γήπεδο του οικισμού, βρεθήκαν στο επίκεντρο της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Α.Ο. Καρδίας,
η οποία πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο της
Κοινότητας.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Κατσαρός στην ομιλία του έκανε μια σύντομη αναδρομή του γηπεδικού και
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.
Τα προβλήματα του έργου και τις ενέργειες του δήμου
για την ολοκλήρωση του ανέλυσε από την πλευρά του
ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Θέρμης,
Απόστολος Τσολάκης.
Στο τέλος εκδόθηκε ομόφωνα ψήφισμα, με αποδέκτη το
δήμαρχο, Θεόδωρο Παπαδόπουλο.

ΨΗΦΙΣΜΑ…
«Προς δήμαρχο Θέρμης κ. Θ. Παπαδόπουλο

Σήμερα την 22/03/2017 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του σωματείου μας στο πνευματικό κέντρο του
χωριού μας με μοναδικό θέμα: «Ως ποτέ χωρίς γήπεδο
για τα παιδιά μας;» και με ομόφωνη απόφαση της, η Γενική Συνέλευση των μελών μας εξέδωσε το παρακάτω
ψήφισμα.
Ζητούμε:
Την άμεση επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή
του δημοτικού γηπέδου Καρδίας και να παραχωρηθεί
στην ομάδα μας έως την 31/07/2017 ώστε το Σωματείο
μας επιτέλους μετά από τρία και πλέον χρόνια να συνεχίσει τις δραστηριότητες της στην φυσική του έδρα. Λάβετε
υπόψιν σας ότι στο χωριό μας κατοικοεδρεύουν 4.500
άνθρωποι και δεν υπάρχει κανένας χώρος άθλησης.
Επίσης η ακαδημία μας που εκπαιδεύει 70 μικρούς
αθλητές ταλαιπωρείται εδώ και δύο χρόνια σε γειτονικά
γήπεδα. Η ανδρική ομάδα λόγω μη παραχώρησης από
την ΔΕΠΠΑΘ προπονητηρίου μισθώνει τα ιδιωτικά γήπε-

δα «Ματτα» με κόστος 15.000 ευρώ ετησίως και δυστυχώς φιλοξενείται για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής στον
δήμο Θερμαϊκού.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες και σας επισημαίνουμε ότι από τις δικές σας
αποφάσεις και το ενδιαφέρον σας κρίνεται η βιωσιμότητα
του σωματείου μας. Δίχως γηπεδικές εγκαταστάσεις για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα αναγκαστούμε όπως αντιλαμβάνεστε να αναστείλουμε τις δραστηριότητες του σωματείου μας.
Το παρόν εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Καρδίας κ. Τρικαλιάρης και ο Πρόεδρος του Α.Ο. Καρδίας κ. Κατσαρός να επιδώσουν στο δήμαρχο Θέρμης κ.
Παπαδόπουλο.
Τέλος εξουσιοδοτείται το μέλος του Α.Ο. Καρδίας και
Κοινοτάρχης κ. Τρικαλιάρης να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματος στο ψήφισμα πάντα σε συνεργασία με
τον πρόεδρο κ. Κατσαρό.»
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2nd International Mini Basket Festival»
Τ

ο «2nd International Mini Basket Festival» διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.), σε συνεργασία με το δήμο Θέρμης και το αθλητικό σύλλογο
ΚΑΣ Νέας Ραιδεστός.
Στη διοργάνωση συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια, γεννημένα το 2006 και νεώτερα. Σκοπός της διοργάνωσης
είναι η άθληση και ψυχαγωγία των παιδιών και η ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων και
των σωματείων.
Αγόρια και κορίτσια, αθλητές και αθλήτριες ηλικίας από

7 έως 11 ετών, έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν δωρεάν σε μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, στο κλειστό
γυμναστήριο της Θέρμης, το τριήμερο 20, 21 και 22
Απριλίου. Κατά τη διάρκεια του «2nd International Mini
Basket Festival» θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια προπονητικής, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, με τη συνδρομή
έμπειρων προπονητών από τον ελληνικό χώρο και τη
Σερβία.
Στο πλαίσιο του «2nd International Mini Basket Festival»
οι νεαροί αθλητές μπορούν να συμμετέχουν επίσης σε
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (επίσκεψη σε

Θερμαϊκός Θέρμης Σκακιστική Ακαδημία

Προκρίσεις στο πανελλήνιο
και το διανομαρχιακό

Σ

ημαντικές
διακρίσεις
πέτυχαν το τελευταίο
χρονικό διάστημα οι
αθλήτριες και οι
αθλητές της ακαδημίας Σκάκι του
Θερμαϊκού Θέρμης που συμμετείχαν στους μαθητικούς αγώνες
της Ανατολικής
Θεσσαλονίκης,
στους διανομαρχιακούς αγώνες (Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής) και εξασφάλισαν
τη συμμέτοχη τους στους πανελληνίους
αγώνες. Ειδικότερα:
Tη συμμέτοχη τους στους πανελληνίους
αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο
Λουτράκι Κορινθίας εξασφάλισαν τρείς
αθλητές, ο Κωνσταντίνος Γεωργίου (Α
Δημοτικού), ο Χρήστος Σιουτόπουλος (Δ
Δημοτικού) και ο Ευγένιος Στεφανίδης (Γ
Γυμνασίου).
Στους μαθητικούς αγώνες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκαν στα εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
συμμετείχαν οι αθλήτριες και οι αθλητές της ακαδημίας Σκάκι του Θερμαϊκού
Θέρμης: Κατηγορία Νήπια: Οικονόμου
Δημήτρης, κατηγορία Α Δημοτικού: Γεώργιου Κωνσταντίνος, Ευστρατίου Ηλίας
και Καραμπάτσης Άγγελος, κατηγορία
Β Δημοτικού: Πατσάνας Στυλιανός, Λασκάκης Κωνσταντίνος και Τουπλικιώτης
Γιώργος, κατηγορία Γ Δημοτικού: Κτίστου
Άγγελος, Αλτιναάκη Αγγελική και Ειλικρινής Αλέξανδρος, κατηγορία Δ Δημοτικού: Σιουτόπουλος Χρήστος, Κατσιμάνης Δημήτρης, Καραδάκης Νεκτάριος,
Θεοδωράκης Αχιλλέας, Σίσκος Γιώργος,
Αργυρίου Γιώργος, Αργυρίου Μάριος,

Διακίδου Παυλίνα, Γεροντοπούλου Ήλεκτρο, Καναράκης Δημήτρης και Πατσάνας Δημήτρης, κατηγορία Γ Γυμνασίου:
Στεφανίδης Ευγένιος, κατηγορία Λύκεια:
Δασκαλάκης Ευάγγελος και Ντίτουρας
Μιχάλης.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Στους μαθητικούς αγώνες της Ανατολικής
Θεσσαλονίκης βραβεύτηκαν τρεις αθλήτριες και αθλητές, οι Αγγελική Αλτινάκη (1ο κορίτσι κατηγορία Γ Δημοτικού)
Χρήστος Σιουτόπουλος (2ος κατηγορία Δ
Δημοτικού) και Ευάγγελος Δασκαλάκης
(3ος κατηγορία Λύκεια).		
Τέλος στους διανομαρχιακούς αγώνες
Θεσσαλονίκης –Χαλκιδικής διακρίθηκαν
και βραβεύτηκαν η αθλήτρια Αγγελική
Αλτινάκη (3ο κορίτσι κατηγορία Γ Δημοτικού) και ο αθλητής Χρήστος Σιουτόπουλος (3ος κατηγορία Δ Δημοτικού).
Η διοίκηση του Θερμαϊκού Θέρμης εκφράζει τα συγχαρητήρια της σε όλα τα
παιδιά που συμμετείχαν στους μαθητικούς αγώνες Ανατολικής Θεσσαλονίκης
και στα παιδιά που συνέχισαν στους διανομαρχιακούς αγώνες και εύχεται καλή
επιτυχία στους αθλητές που θα συμμετέχουν στους πανελληνίους αγώνες.

μουσεία, αξιοθέατα, αθλητικούς χώρους), κάνοντας συναρπαστικότερη την παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη.
Η συμμετοχή στο «2nd International Mini Basket
Festival» γίνεται online μέσω του minibasket.gr, όπως
επίσης, συμμετοχές καταγράφονται στα γραφεία της
ΕΚΑΣΘ (τηλέφωνο 2310 953822, Καυτανζόγλειο Στάδιο
Τέρμα Αγίου Δημητρίου, κτίριο 2Κ, 2ος όροφος).
Με ανακοίνωση της η ΕΚΑΣΘ ευχαριστεί το δήμο Θέρμης
για την ευγενική του προσφορά, την αμέριστη συμπαράσταση σε όλους τους τομείς για την διεξαγωγή μιας
ξεχωριστής διοργάνωσης.

Θερμαϊκός Θέρμης Kick boxing

Στο Παρίσι ο Γιάννης Παπαϊωάννου

Σ

τη Γαλλία και συγκεκριμένα
στο Παρίσι βρέθηκε ο αθλητής του kick boxing του Θερμαϊκού Θέρμης Γιάννης Παπαϊωάννου, στο σημαντικότερο αγώνα
της καριέρας του ως τώρα. Ο
Γιάννης, με την καθοδήγησή του
συνεργάτη του Νίκου Κονδυλάκη, Νίκο Γιαννόπουλο, αντιμετώπισε τη μεγάλη πρόκληση και διεκδίκησε τον ευρωπαϊκό τίτλο και
ζώνη της ISKA στα 63,5 κιλά με
όρους Kickboxing 5 x 3’ (αγώνα 5
γύρων των 3 λεπτών) και αντίπαλο τον δυναμικό Μαροκινό Mohamed
Kharbal.
Ο Γιάννης έχασε τον αγώνα στους πόντους και με δηλώσεις εξέφρασε «ένα
μεγάλο ευχαριστώ στην γωνία μου το
Δημήτρη Τασιό και στον δάσκαλο του

Νίκο Κονδυλάκη, που αν και έλειπε
από την γωνία μου στην πραγματικότητα ήταν εκεί και τέλος σε όλους αυτούς
που με στηρίζουν, σε όλη την ομάδα
μου και φυσικά στην ΕΛΛΑΔΑΡΑ μας.
Από την πλευρά μου συνεχίζω ακόμα
πιο δυνατός για νέες αναμετρήσεις».

Αγώνες της ΕΟΜΑ

Μ

εγάλες επιτυχίες σημείωσε και
πάλι η ομάδα του kick boxing του
Θερμαϊκού Θέρμης, στην διοργάνωση
της ΕΟΜΑ που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Στο κλουβί αγωνίστηκαν ο Αλέξανδρος
Ουζουνης με όρους low kick και νίκησε
τον έμπειρο αντίπαλο του από την Δράμα με διακοπή, ενώ ο Σταύρος Ζαφείρης στα 77 κιλά με όρους K1 (γόνατα
και γυριστές γροθιές) νίκησε τον Σωτήρη Μορφουλη των ultra fighters στα
σημεία προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις για τους λάτρεις του αθλήματος.
Ο νεαρός αθλητής Ιωάννης Ζαρζαβας
έπαιξε με όρους low kick με αντίπαλο
από τους Golden Gloves και έφερε ισοπαλία σε έναν αγώνα 3 γύρων ρίχνοντας τον αντίπαλο του ένα Knock Down.
Στα super fight της βραδιάς ήταν ο
Δημήτρης Τάσιος που αγωνίστηκε στο

muay thai για πρώτη φορά, ενώ ο αντίπαλος του ήδη είχε 12 αγώνες, παρόλα αυτά ο αθλητής του Θερμαϊκού τον
ανέτρεψε 12 φορές στο καναβάτσο,
όμως τελικά έχασε στα σημεία σε έναν
από τους πιο σκληρούς αγώνες.
Κοντά στην ομάδα όταν ο Νίκος Γιαννόπουλος και Γιάννης Βάρης που στήριξαν
με την βοήθεια τους στην προετοιμασία
των αθλητών.
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ΚΑΠΗ δήμου Θέρμης

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
των παραρτημάτων
Π

λούσιο ήταν το πρόγραμμα εκδηλώσεων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ
του δήμου Θέρμης το προηγούμενο διάστημα. Τα μέλη έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και με τη συμμετοχή τους, η οποία
ήταν εντυπωσιακή, πραγματοποιήθηκε
σειρά εκδηλώσεων υπό την αιγίδα των

«Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου
Θέρμης».
Στα πλαίσια του σχεδιασμού για την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης υγείας στα ΚΑΠΗ, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα: «Οφθαλ-

μολογικές παθήσεις» από την οφθαλμίατρο Γεωργία Καρκαμάνη, σε δύο
παραρτήματα ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης.
Συγκεκριμένα την Παρασκευή 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία στο ΚΑΠΗ
Κ. Σχολαρίου και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου
στο ΚΑΠΗ Καρδίας.

ΚΑΠΗ Θέρμης

Προληπτικές μικροβιολογικές εξετάσεις

Τ

ο ΚΑΠΗ Θέρμης προσφέρει στα
μέλη του τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προληπτικές μικροβιολογικές εξετάσεις, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε συνεργαζόμενα μικροβιολογικά
εργαστήρια της Θέρμης, καλύπτοντας
μέρος της δαπάνης από το ταμείο του.

Τα προσφερόμενα πακέτα εξετάσεων
είναι:
α) Μικροβιολογικές εξετάσεις: Σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, χοληστερίνη,
τριγλυκερίδια και σίδηρος
β) Έλεγχος Προστάτη στους άνδρες p.s.a.
γ) Έλεγχος Καρκίνου μαστού για τις γυ-

ναίκες ca 15,3
Για πληροφορίες τα μέλη μπορούν να
απευθύνονται καθημερινά Δευτέρα έως
Παρασκευή πρωινές ώρες στο ΚΑΠΗ
Θέρμης, Ιασωνίδου 19, τηλ. 2310
466534 (pεζόδρομος Πολιτιστικού
Θέρμης).

Η ανταπόκριση των μελών των ΚΑΠΗ
ήταν μεγάλη και κατά τη διάρκεια των
ομιλιών είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν
τις απορίες τους και έδειξαν ενδιαφέρον
για τις συμβουλές που προτάθηκαν. Η
ομιλία θα επαναληφθεί στο ΚΑΠΗ Τριλόφου και στο ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου.

ΚΑΠΗ Τριλόφου

Εκδρομή στο
Φαλακρό Δράμας

Τ

ο ΚΑΠΗ Τριλόφου διοργάνωσε στις 18 Μαρτίου εκδρομή στο Φαλακρό Δράμας, ενώ
την Κυριακή 26 Μαρτίου διοργάνωσε αποκριάτικη εκδήλωση στο κέντρο «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ».

ΚΑΠΗ Κ. Σχολαρίου

ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού

Θεατρική παράσταση

Προσκυνηματική επίσκεψη

Τ

Τ

η θεατρική παράσταση «Το 3ο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, στη Μονή Λαζαριστών, στη Σκηνή «Σωκράτης Καραντινός» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μέλη
του ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού την Πέμπτη 16 Μαρτίου.
Νωρίτερα στις 21 Ιανουαρίου, το ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού πραγματοποίησε εκδήλωση για την κοπής της βασιλόπιτας των
μελών του παρουσίαση του δήμαρχου Θέρμης Θ. Παπαδόπουλου και της διοίκησης του Νομικού Πρόσωπου.

ο ΚΑΠΗ Κ. Σχολαρίου διοργάνωσε την Τρίτη 28
Μαρτίου προσκύνημα στον τάφο του Γέροντα Παΐσιου στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγ. Ιωάννη στη Σουρωτή.
Νωρίτερα στις 19 Ιανουαρίου, παρουσία του Δημάρχου,
κ. Παπαδόπουλο, δημοτικών και τοπικών συμβούλων,
και τοπικών φορέων, το ΚΑΠΗ Κ. Σχολαρίου έκοψε την
βασιλόπιτα. Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του
ΚΑΠΗ, με τη μουσική επιμέλεια του Λεωνίδα Βλαχόπουλου.

Εκδηλώσεις κοπής πίτας

Ό

ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου.

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα
ΚΑΠΗ του Δήμου Θέρμης διοργάνωσαν εκδηλώσεις κοπής της βασιλόπιτας σε όλα τα παραρτήματα, παρουσία
του δημάρχου καθώς και της διοίκησης
και μελών του ΔΣ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
Ειδικότερα εκδηλώσεις πραγματοποίησαν, το ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου στις 8 Ιανουαρίου, το ΚΑΠΗ Θέρμης στις 15 Ιανουαρίου,
το ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής στις 19 Ιανουαρίου, το ΚΑΠΗ Τριαδίου και Βασιλικών
στις 22 Ιανουαρίου, το ΚΑΠΗ Τριλόφου
στις 28 Ιανουαρίου, το ΚΑΠΗ Σχολαρίου

ΚΑΠΗ Θέρμης.

και Ν. Ρυσίου στις 29 Ιανουαρίου και το
ΚΑΠΗ Καρδίας στις 5 Φεβρουαρίου.

ΚΑΠΗ Τριαδίου.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Εκδήλωση για την
Ημέρα της Γυναίκας

3α «Βήματα αγάπης»

Ε

κδήλωση για
την
παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας διοργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο
Θέρμης ο σύλλογος Θρακιωτών Μανδριτσιωτών Θέρμης.
Στην εκδήλωση
ομιλήτριες ήταν οι: Νίνα Χαρατσίδου, ιστορικός, Μαρία Πάσχου,
δικηγόρος, Άννα Μίχου, δημοτική σύμβουλός και πρώην πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Θ. και η Μαγδαληνή Φιλιππιάδου, ειδικευόμενη
ψυχίατρος, ενώ πλαισιώθηκε μουσικά από τον μουσικό Α. Κεραμάρη, τον οποίο συνόδευε η φωνή της Αγγελικής Μισαηλίδου.
Ο σύλλογος βράβευσε τις Α. Αμουτζίδου ως πρώτη γυναίκα πρόεδρο του συλλόγου, την Βίκυ Βάλμα, εκπρόσωπο και ιδρυτικό
μέλος του γυναικείου συλλόγου με καρκίνο του μαστού «Άλμα
ζωής» και την Μάγδα Παπανίκου Καϊτετζίδου για την προσφορά
της στο σύλλογο «Λάμψη».

Φ

ιλανθρωπική εκδήλωση για
το σύλλογο ΛΑΜΨΗ διοργάνωσε για τρίτη χρονιά ο σύλλογος Θρακιωτών Μανδριτσιωτών
Θέρμης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν παιδιά –χορευτές των τοπικών
χορευτικών συλλόγων: Σωματείο
Παναγιά Σουμελά δήμου Θέρμης,
σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων,
σύλλογος Βλάχων, σύλλογος Κρητικών, αλλά και το Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων. Την εκδήλωση
την πλαισίωσε η δασκάλα μουσικής Αλεξία Τανούρη και τμήμα χορωδίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης.
Την προσπάθεια στήριξαν με οικονομική βοήθεια το ΚΑΠΗ Θέρμης, ο Α.Π.Ο. Θερμαϊκός και το Σωματείο Παναγία Σουμελά, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιδήμαρχος
Α. Τσολάκης, ο πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Θ. Σ. Πιστέλας,

ο πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. Θέρμης Α. Βιολιτζής και ο
πρόεδρος του Θερμαϊκού Χ. Αμπατζίδης.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους όσους παρευρέθηκαν και υποστήριξαν την εκδήλωση.

Σύλλογος Γυναικών Περιστεράς

«Γυναίκες Δυνατές
σε Αδύναμες Στιγμές»

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Ο

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων τίμησε την Παγκόσμια
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, γιορτάζοντας με
τους μικρούς του φίλους στην εκδήλωση
που διοργάνωσε στον χώρο του.
Η καλεσμένη του συλλόγου, συγγραφέας
Αφροδίτη Παπαντωνίου παρουσίασε με διαδραστικό τρόπο το παιδικό βιβλίο της με
τίτλο «Μην μας συγκρίνεις», ενώ παράλληλα λειτούργησε έκθεση παιδικού νεανικού
βιβλίου του εκδοτικού οίκου «Βάρφης».
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φίλους μας
και ιδιαίτερα τους μικρούς που μας τίμησαν
με την παρουσία τους.

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Περιστερά,
στα πλαίσια «Δράσεις Ζωής,
δράσεις για την ζωή μας» του
Συλλόγου Γυναικών Περιστεράς «Η Ερατώ», ομιλία με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας με τίτλο «Γυναίκες
Δυνατές σε Αδύναμες Στιγμές».
Την ομιλία άνοιξε η πρόεδρος
του συλλόγου Λίτσα Καραουλάνη -Κυπάρογλου με χαιρετισμό και καλωσόρισμα προς το κοινό.
Έπειτα ξεκίνησε την εισήγηση της η Μαγδαληνή Φιλιππιάδου
ειδικευόμενη ψυχίατρος, όπου έκανε ιστορική αναφορά για την
θέση της γυναίκας από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, καθώς
τόνισε τον αγώνα των γυναικών στο πέρασμα των χρόνων και
παρουσίασε παραδείγματα δυναμικών γυναικών παγκόσμιας
εμβέλειας.
Στη συνέχεια ακολούθησε η εισήγηση της Μαρίας Γούσιου
επικοινωνιολόγου, με θέμα την ζωή της γυναίκας στο χωριό,
παρουσιάζοντας την θέση της γυναίκας σε κλειστές κοινωνίες
καθώς και την εξέλιξη σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα σε
συνδυασμό με φωτογραφικό υλικό.
Την ομιλία έκλεισε η Τασούλα Αυγερινού που τόνισε την σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας καθώς υπενθύμισε
στο κοινό τους λόγους που έχει καθιερωθεί, τον συμβολισμό
και τον σκοπό της. Έπειτα ακολούθησε κέρασμα με χειροποίητα
κεράσματα από τα χέρια των μελών του συλλόγου.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλοφου

Βραδιά ποίησης

Ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλοφου γιόρτασε την μέρα
της ποίησης όπως κάθε χρόνο
στο Πολιτιστικό κέντρο του Τριλόφου. Στην αρχή της βραδιάς έγινε
αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη
με τα μέλη της θεατρικής ομάδας
του συλλόγου ΑΛΜΑ να διαβάζει
ένα μικρό βιογραφικό του ποιητή-συγγραφέα και μερικά από τα
αποφθέγματα του. Στη συνέχεια
αρκετοί φίλοι της ποίησης απήγ-

γειλαν ποιήματα είτε δικά τους είτε
άλλων ποιητών. Παρουσιάστηκαν
video με τον Νίκο Καζαντάκη και
με άλλους ποιητές κυρίως από τη
Θεσσαλονίκη. Ευχάριστη έκπληξη
αποτέλεσε η παρουσία του Δημήτρη Βάγια, ηθοποιού του ΚΘΒΕ,
σκηνοθέτη και καθηγητή Καλών
Τεχνών στο ΑΠΘ.
Η βραδιά τελείωσε με συζήτηση
πίνοντας το καθιερωμένο λικέρ
προσφορά των μελών μας.
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ο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 1, 8 και 22 Φεβρουαρίου και στις 5, 15 και 22 Μαρτίου συζήτησε
και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή της
απόφασης: «Ένταξη της πράξης «Έργα
ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης
Ανθεμούντα -Β’ φάση» με κωδικό ΟΠΣ
5003853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και
αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020».
- Εξέτασε και απέρριψε κατά πλειοψηφία
την ένστασης της εταιρείας VALCON
ATE, ανάδοχο του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας» (ΑΜ
49/15, ΑΕ 2/16) κατά του με αρ. πρωτ.
44958/29-12-2016 εγγράφου της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρμης.
Κατά την ψηφοφορία οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Σαραφιανός, Αγοραστούδη, Χρυσοστομίδου , Ιωσηφίδης και Μοσχόπουλος
απείχαν από τη συνεδρίαση.
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις
κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου
Αντωνίου (οικισμοί Αγίου Αντωνίου και
Μονοπηγάδου) της Δημοτικής Ενότητας
Βασιλικών δήμου Θέρμης».
- Παρέλαβε ομόφωνα την μελέτης με
θέμα «Μελέτη ηλεκτρομηχανηνολογικών για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς
στην Δ.Κ. Τριλόφου και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Περιστεράς ,
Λιβαδίου, Αγ. Αντωνίου και Βασιλικών».
- Καθόρισε κατά πλειοψηφία τον αριθμό
μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ -Μεταλυκειακό έτος- τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ
και ΣΕΚ) οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν
μαθητεία -πρακτική άσκηση στο δημόσιο
τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016 -2017
και τροποποίησε την 261/2016 απόφαση
του Δ.Σ. Με την απόφαση μειοψήφησαν
οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και Σφονδύλας.
- Όρισε ομόφωνα το δημοτικό σύμβουλο
με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή
για την εκκαθάριση αρχείων του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του δήμου Θέρμης, όπου ορίστηκαν ο Δ.Σ. κ. Βογιατζής με αναπληρώτρια
την Δ.Σ. κ. Γεωργαλή.
- Όρισε ομόφωνα τα μέλη και τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης
αξίας του κτιρίου οικοπέδου που θα μισθωθεί από το δήμο Θέρμης για τη στέγαση του 2ου Γυμνασίου Θέρμης (πρώην Αθλητικού Σχολείου), αποτελούμενη
από τους:

1η Επιτροπή: Α. o πρόεδρος της Δ.Κ. Ταγαράδων κ.Καλαθάς με αναπληρωτή τον
Δ.Σ. κ. Καρκατζίνο και Β) το Δ.Σ. κ. Βογιατζή με αναπλ. τον Δ.Σ. κ. Σαραφιανό.
2η Επιτροπή: Α. o πρόεδρος της Δ.Κ.Ν Ρυσίου κ. Θωμάρεϊς με αναπληρωτή τον
Δ.Σ. κ. Καρκατζίνο και Β) το Δ.Σ. κ. Βογιατζή με αναπλ. τον Δ.Σ. κ. Σαραφιανό.
- Ενέκρινε ομόφωνα τη συνδιοργάνωση
αποκριάτικων εκδηλώσεων, τον προϋπολογισμό δαπανών και τη δέσμευση
των σχετικών πιστώσεων.
- Καθόρισε ομόφωνα τα έξοδα κηδείας αιρετών.
- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017. Με
την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Καρκατζούνης και Σφονδύλας, οι οποίοι
δήλωσαν παρών, ενώ ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος καταψήφισε τον ΚΑ 20.6673.011
«προμήθεια λαμπτήρων».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη στις 13 Φλεβάρη ύστερα
από μήνυση τέως βουλευτή της Χρυσής
Αυγής με την κατηγορία της παράβασης
καθήκοντος.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αποκεντρωμένη
λειτουργία υπηρεσιών δημοτικής κατάστασης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναπροσαρμογή
μισθωμάτων για τμήμα εκτάσεως 655,00
μ2 του υπ’ αριθμ. 291 αγροτεμαχίου του
αγροκτήματος Ν. Ρυσίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και την
εκτέλεση εργασιών «Συντήρησης και
επισκευής, των οχημάτων, μηχανημάτων
έργου και αγροτικών μηχανημάτων του
δήμου».
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την δαπάνη
και την εκτέλεση εργασιών ταφών –εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια. Με την
απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Τριανταφυλλίδου, Σφονδύλας, Αγοραστουδη, Μοσχόπουλος και Βλαχομήτρος.
- Παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα της
μελέτης «Τροποποίηση -αναθεώρηση
χωροταξικών δεδομένων μέσω εντοπισμένων πολεοδομικών παρεμβάσεων
και ρυθμίσεων, λόγω των νέων κυκλοφοριακών δεδομένων από την κατασκευή της Ε.Ο. 16 και της οριοθέτησης
του κεντρικού ρέματος στην Π.Ε. 6 (Περιοχή ΕΜΟ) οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης».

- Παρέλαβε ομόφωνα τα της μελέτης «Μελέτη τοπικών πολεοδομικών ρυθμίσεων
οικισμών δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των
αριθ. 459/2003, 209/2005 και 112/2010
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία
οδού στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου
- Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρων
στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου Νέας Ραιδεστού.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών και την κατανομή των
σχετικών πιστώσεων σε αυτές.
- Ενέκρινε ομόφωνα την σύσταση επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης
απολεσθέντων ανευρεθέντων αντικειμένων Τ.Α. Αερολιμένα Θεσσαλονίκης και
επιτροπής καταστροφής απολεσθέντων
αντικειμένων Τ.Α. Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η τριμελής επιτροπή
παραλαβής και αξιολόγησης απολεσθέντων ανευρεθέντων αντικειμένων αποτελείται από τον Δ.Σ. κ. Βογιατζή, ένα
υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης και ένα υπάλληλο της Δ/
νσης Οικον. Υπηρεσίας οι οποίοι θα ορισθούν με απόφαση του κ. Δημάρχου,
ενώ η τριμελής επιτροπή καταστροφής
απολεσθέντων αντικειμένων αποτελείται
από τους Δ.Σ. κ.κ. Γκουστίλη, Κουγιουμτζίδη και Ιωσηφίδη.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά
υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών στο δήμο Θέρμης. Με την απόφαση
μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 4ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β. Ταβακη
και Δημ. Καραολή δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου
«Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου
Καρδίας» (Α.Μ.49/15, Α.Ε. 2/16). Με
την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Πράτανος, Σαραφιανός, Ιωσηφίδης, Μοσχόπουλος, Αγοραστούδη και Βλαχομήτρος, οι οποίοι ψήφισαν λευκό, και
οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και Σφονδύλας οι οποίοι ψήφισαν
παρόν.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράτασης προ-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

θεσμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο
«Γεωχωρική αποτύπωση ιστών οδοφωτισμού και σύνταξη πρότασης για εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς εξοικονόμηση
ενέργειας».
Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση της
προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του δήμου θέρμης,
της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και προσχολικής αγωγής δήμου Θέρμης, της σχολικής
επιτροπής Α’ θμιας εκπ/σης και της σχολικής επιτροπής Β’ θμιας εκπ/σης δήμου
Θέρμης».
Ενέκρινε ομόφωνα την αναπροσαρμογή
του μισθώματος για τμήμα του υπ’ αριθμ.
328 (χέρσου) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέου Ρυσίου έκτασης 2.171,50μ2
(μισθώτρια Λιόλιος Γ. και Σια Ο.Ε.)
Ενέκρινε ομόφωνα την αναπροσαρμογή του μισθώματος για τμήμα του υπ’
αριθμ. 328 (χέρσου) αγροτεμαχίου του
αγροκτήματος Νέου Ρυσίου έκτασης
2.171,50μ2 (μισθώτρια Γραικός –Ξυλοεισαγωγική ΕΠΕ)
Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για διενέργεια υπαίθριας
διαφήμισης σε υφιστάμενα και νέα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων στην
περιοχή του δήμου Θέρμης.
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος,
ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και Σφονδύλας ψήφισαν παρόν
Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του
ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016. Με την απόφαση
μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος, ενώ
οι Δ.Σ. κ.κ. ΔΣ Πράτανος, Σαραφιανός,
Ιωσηφίδης, Μοσχόπουλος, Αγοραστούδη, Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και
Σφονδύλας ψήφισαν λευκό.
Ενέκρινε ομόφωνα την δημιουργία
«άνοιγμα» τραπεζικού λογαριασμού του
δήμου ως λογαριασμού παγίας προκαταβολής του δήμου.
Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 466/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με άρση
αναγκαστικής κατάσχεσης σε ιδιοκτησία
Ανδρέα Γαντά.
Ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό αμοιβών πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων του δήμου (100/2017
ΑΟΕ).
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- Ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό αμοιβών πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων του δήμου (101/2017
και 102/2017 ΑΟΕ).
- Ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό αμοιβών πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων του δήμου (103/2017,
104/2017 και 105/2017 ΑΟΕ).
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
5ης ΜΑΡΤΙΟΥ
- Εξέλεξε το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος εκλέχτηκε
ο Δ.Σ κ. Γκουστίλης, αντιπρόεδρος ο
Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος και Γραμματέας ο
Δ.Σ. κ. Τιτέλης.
- Εξέλεξε το νέα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
- Εξέλεξε το νέα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράταση
της διάρκειας της ανώνυμης εταιρείας
«Λατομεία κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε.»
και για ίσο χρόνο παράταση της εισφοράς σ’ αυτήν κατά χρήση λατομικού χώρου. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι
Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και Σφονδύλας,
οι οποίοι τοποθετήθηκαν με παρόν.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του
έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας». Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Σαραφιανός, Μοσχόπουλος και Αγοραστούδη,
οι οποίοι ψήφισαν λευκό.
- Καθόρισε ομόφωνα ως τρόπο εκτέλεσης
(διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης) της
Ομάδας Β του έργου «Συντήρηση και
υποστήριξη λογισμικού Γραφείου Δημάρχου».
- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον
προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 (5η).
Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ.
Μοσχόπουλος, ο οποίος καταψήφισε ως
προς τον ΚΑ 45.6162.002 «Εργασίες ταφών -εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια
δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα την πραγματοποίηση
δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 80/2016.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
15ης ΜΑΡΤΙΟΥ
- Καθόρισε κατά πλειοψηφία, ως τόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέρμης, το δημοτικό κατάστημα Τριλόφου. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι
Δ.Σ. κ.κ. Βλαχομήτρος, Αγοραστούδη,
Μοσχόπουλος και Σαραφιανός.
Τροποποίησε κατά πλειοψηφία, παραγράφους και άρθρα του κανονισμού
λειτουργίας των κοιμητηρίων του δήμου
Θέρμης που εγκρίθηκε με την αριθμ.
460/2016 απόφαση Δ.Σ., ύστερα από
την αριθ. 575/27-01-2017 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ.
Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ.
Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Σφονδύλας, Τριανταφυλλίδου και Μοσχόπουλος τοποθετήθηκαν με λευκό.
Καθόρισε κατά πλειοψηφία το κόστος
των τελών λειτουργίας των κοιμητηρίων
του δήμου Θέρμης. Με την απόφαση
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Βλαχομήτρος,
Μοσχόπουλος, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου.
Όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Θέρμης
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)
Όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)
Όρισε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής δήμου Θέρμης.
Όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής δήμου
Θέρμης.
Εξέλεξε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου από τη μειοψηφία για τη συμμετοχή του στη σύνθεση της Εκτελεστικής
Επιτροπής όταν επιλαμβάνεται θεμάτων
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) Ν.
3584/2007.
Εκλέγχτηκε ο Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος με
αναπληρωματικό την Δ.Σ. κ. Αγοραστούδη.
Συγκρότησε την επιτροπής επίλυσης
φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, αποτελούμενη από τους: τη
Δ.Σ.κ.Γεωργαλή με αναπληρ. τον Δ.Σ.
Βογιατζή, το Δ.Σ. κ. Πράτανο, με αναπληρ. την Δ.Σ. κ. Αγοραστούδη, την κ.
Λεμονάκη με αναπληρ. με την κ. Πάσχου και την κ. Στρουμπίνη, με αναπληρ. την κ. Τσινού.
Συγκρότησε την Επιτροπή Παραλαβής
Έργου μετά από κλήρωση αποτελούμενη από το Δ.Σ. κ. Τσολάκη με αναπληρωματικό τον Δ.Σ. Σαραφιανό.
Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών -1ο ΠΚΤΜΝΕ
του έργου «Ανακατασκευή οδού Ρήγα

Φεραίου Ταγαράδων»
- Παρέτεινε ομόφωνα το χρονοδιάγραμμα
της εκπόνησης της μελέτης «Διευθέτηση
ρέματος Δ.Δ. Νέας Ραιδεστού δήμου
Θέρμης.
- Παρέλαβε ομόφωνα την αρχιτεκτονική
και στατική μελέτη - επί μέρους τμήματα της υπ’ αριθμ. 120/2010 μελέτης της
ΤΥΔΚ Ν.Θεσ/νίκης: «Μελέτη ανέγερσης
Κέντρου Διοικητικής και Κοινωνικής
υποστήριξης στο Τ.Δ Καρδίας».
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση της
προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης του ΚΕ.ΚΟ.
ΠΡΟ. της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. της Α βάθμιας
και της Β βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου.
- Ενέκρινε ομόφωνα το φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση της
δραστηριότητας «Μονάδα επεξεργασίας
ΑΕΕΚ» της εταιρίας «Μαρκούδης ΕΠΕ»
που είναι ήδη εγκατεστημένη στα αγροτ.
7 και 8 Ν. Ρυσίου δήμου Θέρμης Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ
- Ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΠΑΘ
σχετικά με την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017».
- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου «Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας»
και τη δέσμευση της πίστωσης .
- Ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από
έντονα καιρικά φαινόμενα.
- Ενέκρινε ομόφωνα τη δέσμευση πίστωσης για τις δαπάνες εορτασμού της Εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου του δήμου
Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα τις δεσμεύσεις πιστώσεων για δαπάνες εκδηλώσεων, εορτασμών των Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων και οικισμών του Δήμου Θέρμης.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα την πραγματοποίηση
δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 80/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
22ας ΜΑΡΤΙΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού»
(Ομάδα Γ –Φορτηγό όχημα)».
- Ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση της
χρήσης κτιρίου που θα διατεθεί για τη
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στέγαση του υπό ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΠεριστεράςΛιβαδίου.
Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
του δήμου, αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό, ενέκρινε την πραγματοποίησης δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης
3.200,00 ευρώ.
Όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης».
Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση
της προέδρου της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δασικής Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Ακίνητης
Περιουσίας δήμου Θέρμης. Ειδικότερα
αντικαθιστά την Δ.Σ. κ. Γεωργαλή με τον
Δ.Σ. κ. Καρκατζίνο.
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ίδρυση
του Κέντρου Κοινότητας δήμου Θέρμης.
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ίδρυση
του Κοινωνικού Φαρμακείου δήμου
Θέρμης.
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν
με λευκό, ενώ ανέβαλε τη συγκρότηση
της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Φαρμακείου για επόμενο δημοτικό
συμβούλιο.
Ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη δύο
(2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.
Ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΠΑΘ
σχετικά με την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017».
Ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος του αριθμ. 338α
τεμαχίου αγροκτήματος Νέου Ρυσίου για
τη δημιουργία πίστας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών δικύκλων.
Ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά για την
εκκαθάριση αρχείου του ΚΕΠ0161
(Θέρμης) της Διεύθυνσης ΚΕΠ δήμου
Θέρμης.
Ενέκρινε ομόφωνα τη συνδιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων με τον
Αθλητικό Πολιτιστικό Όμιλο Θέρμης «Ο
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ» και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (7η αναμόρφωση).
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Κέντρο Υγείας Θέρμης

Ετήσια εκδήλωση
Ε

Ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Ευστράτιος Πλωμαρίτης με τη διευθύντρια του
Κ.Υ.Θ. Χρυσούλα Αρσενίου.

κδήλωση για την επιβράβευση των χορηγών του πραγματοποίησε το Κέντρο
Υγείας Θέρμης. Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και το κόψιμο της
βασιλόπιτας του Κ.Υ. Θέρμης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Ευστράτιος Πλωμαρίτης, η
διευθύντρια – συντονίστρια του Κ.Υ.Θ.
Χρυσούλα Αρσενίου, εκπρόσωποι φορέων και της εκκλησίας. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν η αγάπη και η αλληλεγγύη προς
τους συνανθρώπους μας, από τους δωρητές του Κ.Υ.Θ.
Οι χορηγοί που βραβεύτηκαν είναι οι μαθητές του ΕΠ.ΑΛ. και του Γενικού Λυκείου
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η Χ.
Παπαοικονόμου, η Πελαγία Βουτσά, οι
εταιρείες Ευθυβούλης Ο.Ε. και διάδοχοι,
Intergeo Ε.Π.Ε. και ο μέγας χορηγός η

Τιμητική πλακέτα

Τ

ιμητική πλακέτα στους μαθητές του ΕΠΑΛ και
του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής οι οποίοι επί σειρά ετών προσφέρουν
εθελοντικά τρόφιμα στους απόρους της περιοχής
ευθύνης του Κέντρου Υγείας Θέρμης από το χαρτζιλίκι τους πρόσφερε εκ μέρους του Κ.Υ. Θέρμης
η κοινωνική λειτουργός Μαρία Κοκκίνη.
Η διοίκηση του Κ.Υ.Θ. ευχαριστεί ιδιαίτερα την εκπαιδευτικό Αικατερίνη Διάφα και τους διευθυντές
των Λυκείων Πάρη Πετρά και Δημήτριο Σλαβούδη οι οποίοι συνεχίζουν με ιδιαίτερη θέρμη την
πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε από την πρώην
Λυκειάρχη Πελαγία Βουτσά.

Η κοινωνική λειτουργός του Κ.Υ.Θ. Μαρία Κοκκίνη με μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

εταιρεία Μπακλατζίδης και Σια Ε.Ε.
Η διοίκηση του Κ.Υ.Θ. ευχαριστεί, επίσης,
για τις δωρεές τους, τις επιχειρήσεις, αρτοποιεία ζαχαροπλαστεία Pain Beni και
Αλεξούδας, την κάβα ποτών Χ. Τανούρης,
Χαρακτική, την ακτινοδιάγνωση «Άγιος

Νεκτάριος» και ιδιαιτέρα τον Γ. Μητρακούδη για τη βοήθεια που προσφέρει σε άπορους συνδημότες μας.
Ευχαριστεί, επίσης, το σύλλογο κυνηγών,
τα φυτώρια Βασιλειάδη, και τις επιχειρήσεις Σ. Ευστρατίου και Δ. Σιούτης.

Απογευματινό ωράριο
μικροβιολογικού εργαστηρίου

Α

πό το Κέντρο Υγείας Θέρμης ανακοινώνεται ότι από τις
20 Μαρτίου ξεκίνησε η λειτουργία του απογευματινού
ωραρίου του μικροβιολογικού εργαστηρίου του Κ.Υ.Θ. με
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
Οι αιμοληψίες θα γίνονται καθημερινά (εκτός Σαββάτου και
Κυριακής) καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, δηλαδή από
τις 8:30 π.μ. έως τις 8:30 μ.μ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, από οποιονδήποτε γιατρό, (και από ιδιώτες), εντός της προθεσμίας που
αναγράφεται σ αυτό.

Γνωστοποιείται ότι υπάρχει μία μεγάλη ομάδα εξετάσεων
που δεν είναι απαραίτητη η νηστεία πριν την αιμοληψία,
όπως για το θυρεοειδή αδένα (TSH, T3, T4, FT3, FT4), για
τον προστάτη αδένα (psa fpsa), γενική αίματος, ορμόνες,
γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c), καθώς και άλλες
(Ενημερωθείτε από τον γιατρό σας).
Αυτές οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν και κατά τις απογευματινές ώρες στο εργαστήριο του Κ.Υ.Θ. έως τις 8:30 μ.μ.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε πρώτα
τηλεφωνικά με το εργαστήριο στο τηλέφωνο 2313310854.

Κορυφαία εταιρική επωνυμία για το 2016 η ΣΟΥΤΩΤΗ Α.Ε.

Α

νάμεσα στις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες στην Ελλάδα για το 2016, αναδείχθηκε σύμφωνα με τον διεθνώς καταξιωμένο θεσμό Superbrands και τον σχετικό
διαγωνισμό αξιολόγησης και επιβράβευσης των πιο επιτυχημένων brands που ξεχωρίζουν στους κλάδους που
δραστηριοποιούνται η ανώνυμη εταιρία εμφιάλωσης και
εμπορίας φυσικού μεταλλικού νερού ΣΟΥΡΩΤΗ.
Η επιλογή της εταιρίας ΣΟΥΤΩΤΗ Α.Ε. ως μία από τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες στην Ελλάδα για το 2016
είναι το αποτέλεσμα σχετικής ψηφοφορίας τόσο από μια
κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων όσο και από το καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησε κατά τη διενέργεια
έρευνας κοινής γνώμης, η οποία διεξήχθη από την εταιρία Mar και αναγνώρισε τη ΣΟΥΡΩΤΗ ως ένα από τα πιο
επιτυχημένα brand name του κλάδου της με ιδιαίτερη
αποδοχή από το κοινό.

Από έναν αρχικό κατάλογο περίπου 1500 υποψήφιων
εταιρικών επωνυμιών, αναδείχθηκαν 273 εταιρικές επωνυμίες ως κορυφαίες στην Ελλάδα που αναγνωρίζονται
ως Corporate Superbrands Greece 2016.

Η διευθύντρια μάρκετινγκ και πωλήσεων της εταιρείας,
Αναστασία Μουστάκα, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ
χαρούμενοι που η Σουρωτή διακρίθηκε στον διαγωνισμό
Corporate Superbrands Greece, ενός θεσμού με μεγάλο
κύρος και διεθνή αναγνώριση. Στόχος μας είναι η Σουρωτή να γίνει global brand και να καταταχτεί ανάμεσα
στα τρία πρώτα νερά του κόσμου διεκδικώντας στη συνέχεια την πρώτη θέση. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που
μας στήριξαν και μας στηρίζουν με την επιλογή τους.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον διαγωνισμό Corporate
Superbrands 2016 τα κριτήρια με βάση τα οποία ψηφίζονται οι εταιρείες είναι η αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και
δύναμη φήμης, η αξιοπιστία και μακροχρόνια συνέπεια
και η εταιρική υπευθυνότητα.
Πηγή: www.voria.gr

Τα νέα των παρατάξεων
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«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

«Θα είμαι ξανά υποψήφιος» προανήγγειλε
ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Ο

>

Τη βούλησή του να
είναι ξανά υποψήφιος στις
επόμενες δημοτικές εκλογές,
εξέφρασε ο δήμαρχος Θέρμης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος,
μιλώντας στα μέλη της
παράταξης, στο πλαίσιο
της εκδήλωσης κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της
«Δημοκρατικής Ενότητας»,
που πραγματοποιήθηκε
στις 21 Φεβρουαρίου στην
αίθουσα εκδηλώσεων
του Πολιτιστικού Κέντρου
Θέρμης.

δήμαρχος Θέρμης ανακοίνωσε πως
το Μάιο θα γίνει ο επίσημος απολογισμός πεπραγμένων, καθώς ολοκληρώθηκε
το μισό της θητείας. Παράλληλα προανήγγειλε τις αλλαγές στους αντιδημάρχους και
στις διοικήσεις των εταιριών και νομικών
προσώπων που ακολούθησαν τον Μάρτιο,
επισημαίνοντας πως «θα πρέπει στο επόμενο μισό της δημαρχιακής θητείας να δοθεί η
ευκαιρία και σε άλλους, νέους ανθρώπους
να δείξουν τις ικανότητές τους, να προσφέρουν στο τόπο μας και να συμβάλουν στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας μας».
Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό των
πεπραγμένων των δυόμισι τελευταίων ετών
ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στο
έργο τους. «Η Αυτοδιοίκηση λειτουργεί
στραγγαλισμένη θεσμικά αλλά και οικονομικά», υπογράμμισε, ενώ επισήμανε τις
εξαντλητικές μειώσεις των πόρων της αυτοδιοίκησης, οι οποίες όπως διευκρίνισε, είναι
προκλητικά μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες
μειώσεις των υπουργείων.
Ο δήμαρχος άσκησε κριτική προς την κυβέρνηση λέγοντας ότι «παρά τις αρχικές
κυβερνητικές εξαγγελίες περί αλλαγής του
‘Καλλικράτη’, διαπιστώνουμε εσχάτως πως
η μόνη αλλαγή για την οποία ενδιαφέρεται
η κυβέρνηση είναι αυτή του εκλογικού νόμου και η καθιέρωση της απλής αναλογικής
που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα αναποτελεσματικότητας στη διοίκηση των
δήμων». Ξεκαθάρισε πως η αυτοδιοίκηση
θα αντισταθεί σε αυτή την προωθούμενη
αλλαγή του εκλογικού νόμου.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο δήμαρχος
Θέρμης προανήγγειλε ότι το προσεχές διάστημα ο δήμος θα υλοποιήσει «δράσεις
και έργα για όλους τους πολίτες και όλες τις
γειτονιές», αφού το πρώτο μισό της θητείας επικεντρώθηκε στη σημαντική δουλειά
ολοκλήρωσης των μελετών και της απεμπλοκής από γραφειοκρατικές διαδικασίες
που προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις.
Ειδικότερα, ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την έγκριση του έργου της αποχέτευσης
για Καρδία και Τρίλοφο και τις προσπάθειες ένταξης σε αυτό, της Αγίας Παρασκευής
και της Σουρωτής. Ανέφερε επίσης το έργο
της αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στο
Σχολάρι, όπου για τις καθυστερήσεις φέρει
μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση όπως είπε,
καθώς αν και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι

μελέτες και το έργο είναι έτοιμο να υλοποιηθεί δεν προχωρά η χρηματοδότηση. Σε ό,τι
αφορά τις σχολικές υποδομές, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε την έναρξη των εργασιών στο
νέο σχολείο Τριαδίου καθώς και τις ενέργειες ώστε να μπει άμεσα εργολάβος και στο
σχολείο του Νέου Ρυσίου, ενώ θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια
στο Πλαγιάρι και στη Θέρμη. Ανακοίνωσε
επίσης, τη δημιουργία νέων κοινωνικών
δομών όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στο Λιβάδι, όπου θα έχουν την
ευκαιρία να το επισκέπτονται όλα τα σχολεία
της περιοχής, ξαναζωντανεύοντας το χωριό,
το Κέντρο Κοινότητας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο.
Δήλωσε δε την ικανοποίησή του για την
άριστη ανταπόκριση των εργαζομένων στα
ΚΕΠ του δήμου, οι οποίοι κατέβαλλαν φιλότιμες προσπάθειες και εξυπηρέτησαν
άμεσα τους πολίτες για τη σύνταξη, συγκέντρωση και κατάθεση των αιτήσεων για τη
χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Αναφερόμενος στο προσφυγικό ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως ο δήμος Θέρμης
παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή διαφώνησε με τον συγκεκριμένο χώρο
εγκατάστασης των προσφύγων στις αποθήκες Κορδογιάννη, στήριξε την κυβερνητική
προσπάθεια με όποιο τρόπο αλλά και μέσα
μπορούσε, «παρά την κυβερνητική κοροϊδία, την έλλειψη ενημέρωσης, την αναβλητικότητα και τις σημαντικές καθυστερήσεις»,
όπως χαρακτηριστικά σημείωσε. «Κατηγορηθήκαμε από τον αρμόδιο υπουργό
κ. Μουζάλα, όταν διαμαρτυρηθήκαμε για
τις άθλιες συνθήκες φιλοξενίας αυτών των
ανθρώπων, ότι οι αντιδράσεις μας και οι διαμαρτυρίες μας, συνδέονται με το γεγονός
ότι δεν τους θέλουμε στην περιοχή μας»
ανέφερε ο δήμαρχος και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση συμπεριφέρθηκε με αναξιοπιστία
στο θέμα των προσφύγων και συνεχίζει έως
και σήμερα να μην ενημερώνει τη δημοτική αρχή για τις προθέσεις της γύρω από
το σημαντικό αυτό ζήτημα, αποφεύγοντας
μάλιστα να απαντήσει και σε συγκεκριμένα
ερωτήματα της δημοτικής αρχής για το τι
μέλλει γενέσθαι. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει
μελλοντικός σχεδιασμός για εγκατάσταση
100 προκατασκευασμένων σπιτιών στις
αποθήκες Κορδογιάννη για περίπου πεντακόσιους πρόσφυγες, αλλά σε κάθε περίπτωση ως τοπική κοινωνία θα αντισταθού-

με στον όποιο κυβερνητικό σχεδιασμό εάν
δεν αναβαθμιστούν οι συνθήκες διαβίωσης
στο συγκεκριμένο χώρο, αν δεν οργανωθεί
σωστά και ανθρώπινα η δομή, ώστε να μην
αντιμετωπίσουμε ανάλογα φαινόμενα που
προκαλούν ντροπή και έντονη ανησυχία σε
όλους».

ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Αναφερόμενος στο ζήτημα της μείωσης και
συγχώνευσης των αστυνομικών τμημάτων,
ο δήμαρχος Θέρμης επανέλαβε το αίτημα
της δημοτικής αρχής ώστε να μην καταργηθούν τμήματα της περιοχής, μεταξύ των
οποίων και αυτό των Βασιλικών, κάτι το
οποίο δεν έγινε αποδεκτό, με αποτέλεσμα,
ανάμεσα στα 52 αστυνομικά τμήματα που
έκλεισαν σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της
συγχώνευσης να συγκαταλέγεται και των
Βασιλικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος
Θέρμης επεδίωξε εκ νέου συνάντηση με τον
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, από την οποία προέκυψε όπως ανέφερε, ότι ανάμεσα στα έξι επιπλέον Τμήματα
Ασφαλείας που ιδρύονται στο πλαίσιο της
αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας,
το ένα θα εγκατασταθεί στην περιοχή της
Θέρμης. «Δημιουργείται τμήμα Αστυνομίας και Ασφάλειας πλέον στο δήμο μας με
ενίσχυση προσωπικού που θα ανέρχεται
συνολικά στα 85 άτομα», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.

ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στα
σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από
την ανάρτηση των δασικών χαρτών, όπως
αποτυπώνονται από τα πρώτα στοιχεία που
διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου. Τόνισε ότι υπάρχουν κίνδυνοι για ιδιοκτησίες
και επιδοτήσεις σε πολλές περιοχές όπως
στα Βασιλικά, την Αγία Παρασκευή, τη Σουρωτή, το Μονοπήγαδο, το Λιβάδι και την
Περιστερά, περιπτώσεις για τις οποίες ωστόσο ο δήμος είναι σε ετοιμότητα και θα υποβάλλει άμεσα αντιρρήσεις.
Με τη φράση «Να μη γίνουν οι γειτονιές της
Θέρμης μικρά καζίνο», ο δήμαρχος εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην προωθούμενη τοποθέτηση παιγνιομηχανών VLTs στα
πρακτορεία ΟΠΑΠ, σύμφωνα πάντα με το
νέο κανονισμό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Ο κ. Παπαδόπουλος εκτίμησε ότι θα
υπάρξει αύξηση κρουσμάτων εθισμού των
δημοτών στον τζόγο και προανήγγειλε δυναμικές αντιδράσεις από το σύνολο της αυτοδιοίκησης.
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«Τώρα είναι η ώρα για μια
κατ’ αρχήν τοποθέτηση πάνω στις
προτάσεις της επιτροπής του ΥΠ.ΕΣ.»
Η

>

Τώρα που δόθηκε στη
δημοσιότητα η πρόταση
της επιτροπής, που είχε
συγκροτηθεί από το
Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.
ΕΣ.) για την αναμόρφωση
του θεσμικού πλαισίου για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Τ.Α.), θεωρούμε ότι έφτασε
η ώρα ν’ ανοίξει ένας ευρύς
διάλογος σ’ όλα τα επίπεδα
(παρατάξεις, δημοτικά και
περιφερειακά συμβούλια,
φορείς, ενεργοί πολίτες) για
το είδος της Τ.Α. που θέλουμε
και πώς αυτός ο διάλογος
θα οδηγήσει στην ευρύτερη
δυνατή συναίνεση για τις
αναγκαίες αλλαγές, ώστε
το νέο σύστημα να είναι πιο
λειτουργικό, να διορθώνει
λάθη του παρελθόντος,
αντλώντας τα αναγκαία
συμπεράσματα από τη μέχρι
τώρα εφαρμογή του

παράταξή μας με σχετικό άρθρο στο
φύλλο 163 του 2016 στην εφημερίδα
«ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ» εξέφρασε μερικές
πρώτες σκέψεις για την αναμόρφωση του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και επομένως δε χρειάζεται να τις επαναλάβουμε. Από τη στιγμή
που υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση,
βασισμένη σε οκτώ βασικούς άξονες, θεωρούμε ότι θα πρέπει ν’ αρχίσουμε να τοποθετούμαστε πάνω σ’ αυτήν, εκφράζοντας τη
συμφωνία ή τη διαφωνία μας, καθώς και τις
διαφοροποιήσεις μας.
Από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε πως η
άποψή μας είναι ότι δεν πρόκειται για μια
δομική μεταρρύθμιση, αφού αποδέχεται ως
δεδομένο το καθεστώς των μεγάλων Δήμων
που θέσπισε ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και απλά
προσπαθεί να διορθώσει τα προβλήματα
που εμφανίστηκαν κατά τη λειτουργία του,
γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο εμπέδωσης
του υπάρχοντος συστήματος μέσω της εμβάθυνσης των θεσμικών ρυθμίσεων.
Η χωροταξική αποκλιμάκωση για κάποιους
από εμάς είναι κεφαλαιώδους σημασίας για
την επιστροφή της Τ.Α. στον ουσιώδη ρόλο
της, που είναι να βρίσκεται όσο πιο κοντά
στους πολίτες και στα προβλήματά τους. Οι
μεγάλοι Δήμοι όχι μόνο δεν εξυπηρετούν
αυτόν τον στόχο, αλλά ακριβώς το αντίθετο.
Είναι κατανοητό απ’ όλους μας ότι μια δομική μεταρρύθμιση, αν δεν υποστηριχθεί και
οικονομικά, είναι καταδικασμένη ν’ αποτύχει. Αλλά και ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ εφαρμόστηκε εσπευσμένα, στα πλαίσια των μνημονιακών πολιτικών, που απέβλεπαν στη δραστική περικοπή των πόρων για τη στοιχειώδη
λειτουργία λιγότερων Δήμων, μέσω ασφυκτικού ελέγχου.
Εν πάση περιπτώσει το θέμα της χωροταξικής αποκλιμάκωσης, με τη διάσπαση σε
μικρότερους Δήμους πλησιέστερα προς τα
ευρωπαϊκά δεδομένα, σίγουρα θα επανέλθει στο εγγύς μέλλον και θα εκφραστούν οι
απόψεις όλων. Τώρα είναι η ώρα για μια κατ’
αρχήν τοποθέτηση πάνω στις προτάσεις της
επιτροπής του ΥΠ.ΕΣ.
Αναμφισβήτητα η πιο τολμηρή μεταρρύθμιση που προτείνει είναι η αλλαγή του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος, με την καθιέρωση της απλής αναλογικής (στη θέσπιση
της οποίας και πολλοί άλλοι ορκίζονταν στο
παρελθόν, αλλά στην πορεία το «ξέχασαν»),
για την εκλογή όλων των συλλογικών οργά-

νων Δήμων και Περιφερειών. Και είναι η πιο
σημαντική όχι μόνο γιατί καθιερώνει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ την
ισοτιμία της ψήφου όλων των πολιτών, λόγος που από μόνος του θα έφτανε για την
καθιέρωσή της, αλλά και επειδή αποδομεί
όλο το σημερινό σύστημα που στηρίζεται
στον δημαρχοκεντρισμό:
- Που αποθαρρύνει τη δημιουργία παρατάξεων αρχών και οδηγεί στο «τσουβάλιασμα» διαφορετικών αρχών και απόψεων,
ενόψει του υπέρτερου σκοπού κατάληψης
της εξουσίας,
- Που μετατρέπει παρατάξεις του 20 -30% σε
κυρίαρχες στα δημοτικά συμβούλια με άνω
του 60% των συμβούλων.
Αντίθετα, με την απλή αναλογική τίθενται οι
βάσεις όλες οι πιο πάνω αναφερόμενες και
πολλές ακόμη παθογένειες ν’ αντιμετωπιστούν.
Ένα ακόμη ισχυρό επιχείρημα για τη θέσπισή
της είναι ότι ο χώρος της Τ.Α. προσφέρεται
κατ’ εξοχήν για την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικές παρατάξεις, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των
αποφάσεων λαμβάνονται ομόφωνα, αλλά
στα σημαντικά η πλειοψηφία επιβάλλει την
άποψή της, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις
πολλές φορές βάσιμες αντιρρήσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας.
Δεν είναι τυχαίο που όλο το κατεστημένο,
που διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες
στους Δήμους, έχει επικεντρώσει την κριτική
του και πολεμά με τόση λύσσα την αλλαγή
του εκλογικού συστήματος, επειδή αντιλαμβάνεται πολύ καλά το μέγεθος της ανατροπής που θα επέλθει. Για να ολοκληρωθεί,
όμως, η αντιμετώπιση των κατεστημένων
συμφερόντων στη ρίζα τους, απαραίτητη
κρίνεται –κατά την άποψή μας- η καθιέρωση
περιορισμένου αριθμού θητειών των αιρετών –ιδιαίτερα των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών- μάλλον σε δύο, ώστε να μη
μετατρέπονται οι αιρετοί
σε επαγγελματίες της πολιτικής, που κύριο
στόχο θα έχουν την επανεκλογή τους.
Η πρόταση που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους όμως, είναι αυτή που αφορά στην
κατάργηση των τοπικών κοινοτήτων και την
αντικατάστασή τους από τα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων (πρώην καποδιστριακοί
Δήμοι). Ελπίζουμε ότι δεν είναι αυτή η θέση
της κυβέρνησης, αλλά των υπηρεσιακών

παραγόντων της επιτροπής, που προφανώς
καμία σχέση δεν έχουν με την ύπαιθρο.
Διότι η προγραμματική θέση της κυβέρνησης ήταν διαφορετική. Αναγνωρίζοντας το
συγκεντρωτισμό που καθιέρωσε ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, είχε ως προμετωπίδα των αλλαγών
στους Δήμους την ενίσχυση των τοπικών
κοινοτήτων με αρμοδιότητες και πόρους,
ώστε ν΄ αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα της καθημερινότητας
των κατοίκων και να εξασφαλίζουν, σε κάποιο έστω βαθμό, τη δικαιότερη κατανομή
πόρων και έργων μεταξύ των οικισμών. Ενδεχόμενη κατάργηση των κοινοτήτων, πέρα
από το οριστικό μαράζωμα που θα επιφέρει
στην περιφέρεια, σε αντίθεση με τις διακηρύξεις για την αναζωογόνησή της, θα ακυρώνει ουσιαστικά και το κύριο χαρακτηριστικό
της Τ.Α. ως θεσμού που βρίσκεται εγγύτερα
στους πολίτες, μεταβάλλοντάς την σε παρακλάδι της κεντρικής διοίκησης. ΑΛΛΩΣΤΕ δε
θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο κοινοτισμός
έπαιζε ανά τους αιώνες καθοριστικό ρόλο
στη διατήρηση του ελληνισμού, όπου γης
και συνέβαλε στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
Η εμβάθυνση της δημοκρατίας που είναι το
ζητούμενο και στο χώρο της Τ.Α. συναρτάται
τόσο με την καθιέρωση αμεσοδημοκρατικών θεσμών (λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά
δημοψηφίσματα κ.ά.), όσο και με τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των πολιτών.
Και όλ’ αυτά δεν είναι συμβατά με κάθε είδους ρυθμίσεις που κατατείνουν στο συγκεντρωτισμό.
Επιφυλάξεις έχουμε και με την πρόταση
κατάργησης της ποσόστωσης στην ανάδειξη των συμβούλων ανά δημοτική ενότητα,
που ενώ από πρώτη άποψη εμφανίζεται ως
μια αυτονόητα δημοκρατική ρύθμιση (αφού
θα εκλέγονται όσοι παίρνουν τους περισσότερους σταυρούς), ενέχει όμως τον κίνδυνο
της μη αντιπροσώπευσης πολλών δημοτικών ενοτήτων, ιδιαίτερα όταν η έδρα του
Δήμου είναι μια πρωτεύουσα Νομού ή ένα
άλλο μεσαίο αστικό κέντρο (π.χ. Γιαννιτσά,
Νάουσα, Λαγκαδάς κ.ά.π.)
Τέλος, σε θετική κατεύθυνση εκτιμούμε ότι
κινούνται οι προτεινόμενες αλλαγές σε άλλους τομείς, που μέσα από το διάλογο θα
αποσαφηνιστούν, ώστε μέσα στα ασφυκτικά
οικονομικά πλαίσια που καλείται να λειτουργήσει και η Τ.Α. να αναζητηθούν οι βέλτιστες
δυνατές λύσεις.
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Αναθεώρηση «Καλλικράτη»
>

Οι αντιδραστικές παρεμβάσεις και η ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΚΕΔΕ

Η

κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα το
πόρισμα της επιτροπής του υπουργείου
Εσωτερικών για τη λεγόμενη αναθεώρηση του «Καλλικράτη». Στο σχεδιασμό της
κυβέρνησης είναι να φέρει το επόμενο διάστημα το πλαίσιο αυτών των αλλαγών προς
ψήφιση στη Βουλή. Κατ’ αρχάς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ παρουσιάζει την Τοπική
Διοίκηση «ως λαϊκό θεσμό εξουσίας και
κοινωνικού έλεγχου» «που μεταβλήθηκε σε
μικρογραφία του κεντρικού κράτους λόγω
του «Καποδίστρια» - «Καλλικράτη» και των
6 χρόνων μνημονικών πολιτικών». Πατώντας πάνω σε αυτήν τη λογική, επιχειρεί να
παρουσιάσει τη συνέχεια των αντιδραστικών
αλλαγών που φέρνει στην Τοπική Διοίκηση
ως - δήθεν - ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις.
Φυσικά, ούτε η Τοπική Διοίκηση είναι λαϊκός
θεσμός, ούτε το αστικό κράτος γίνεται συγκεντρωτικό σύμφωνα με την αυθαίρετη βούληση κάποιας πολιτικής ή άλλης γραφειοκρατίας, αλλά μόνο εξαιτίας των απαιτήσεων της
οικονομικής καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το
αστικό κράτος και οι θεσμοί του δρουν ενιαία
για την κυριαρχία της αστικής τάξης. Οι θεσμικές διοικητικές παρεμβάσεις και της σημερινής κυβέρνησης, οι αλλαγές δηλαδή στον
«Καλλικράτη» είναι συνέχεια των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων του αστικού κράτους.
Επιδιώκει να αποκτήσουν την ικανότητα και
την ευελιξία διασύνδεσης με τις ανάγκες των
επιχειρηματικών ομίλων, με τα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνδράμουν στη
χειραγώγηση και ενσωμάτωση της λαϊκής
δυσαρέσκειας κ.λπ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Στο σύνολό του το πλαίσιο που ομόφωνα
παρουσιάζουν κυβέρνηση και συλλογικά
όργανα της Τοπικής Διοίκησης, μέχρι να «τα
σπάσει» προσχηματικά η πλειοψηφία της
ΚΕΔΕ (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ), μέσω της επιτροπής του
ΥΠΕΣ, παρέχει τα αναγκαία θεσμικά εργαλεία
στους φορείς της ΤΔ είτε να ανοίξουν δρόμο
είτε να συνδράμουν, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στα νέα πεδία κερδοφορίας και
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου εστιάζοντας κύρια:
- Στην προσέλκυση επενδύσεων και συγκέντρωση πόρων (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος
και άλλα χρηματοδοτικα εργαλεία κ.λπ.) σε
έργα και υποδομές που θα υπηρετούν στρατηγικούς σχεδιασμούς των επιχειρηματικών
ομίλων.
- Στη ληστρική αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις του συνόλου της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας.
- Στην παραπέρα ώθηση της λεγόμενης κοι-

νωνικής οικονομίας (ΜΚΟ - ΚοινΣΕπ - Δίκτυα
και συνεταιρισμούς προσώπων) με την ειδική
συνδρομή και συνεισφορά της Τοπικής Διοίκησης.
- Στη σταδιακή μεταφορά νέων φορολογικών
βαρών στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών
και τη νομιμοποίηση παλιών μέσω και της
Τοπικής Διοίκησης (π.χ. ο ΕΝΦΙΑ - ο αυξημένος ΦΠΑ στα νησιά κ.λπ.)
Προσπάθειες διαφοροποίησης της ΚΕΔΕ που
κάνουν την εμφάνισή τους είτε με αφορμή
την τοποθέτηση Γενικών Γραμματέων στους
Δήμους από το Μητρώο Στελεχών της Δημοσίας Διοίκησης είτε το εκλογικό σύστημα
είναι παρελκυστικές. Αφορούν σε κομματικούς τακτικισμούς της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ
που βολεύουν και την κυβέρνηση. Το κλίμα
της στρατηγικής συναντίληψης είναι αυτό που
χαρακτηρίζει όλες τις ενότητες που είχαν ολοκληρωθεί στο επίπεδο της επιτροπής, πριν τη
δημοσιότητα του τελικού πορίσματος της επιτροπής και την αποχώρηση ΚΕΔΕ - ΕΝΠΕ και
αφορά στην καρδιά των αναδιαρθρώσεων
που σταθερά προωθούνται.
Αξίζει να δούμε πιο αναλυτικά ορισμένα βασικά σημεία αυτού του σχεδιασμού αλλά και
της στρατηγικής συναντίληψης κυβέρνησης οργάνων της Τοπικής Διοίκησης.
1. Στο ζήτημα «της εποπτείας και έλεγχου
των ΟΤΑ» η συμφωνία τους έχει αποτυπωθεί ήδη σε Νομοσχέδιο με τίτλο «Αυτοτελής
Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ και
άλλες διατάξεις» και αναμένεται η κατάθεσή
του στη Βουλή. Κυβέρνηση - ΚΕΔΕ προωθούν μια τύπου ανεξάρτητη αρχή με την κύρια αρμοδιότητα σε διορισμένο και με θητεία
ανώτερο κρατικό υπάλληλο που θα προέρχεται από το Μητρώο στελεχών και κάτω
από τον έλεγχο του υπουργού Εσωτερικών.
Το δόγμα τους «έλεγχος νομιμότητας και όχι
σκοπιμότητας» είναι καινοφανές. Η Τοπική
Διοίκηση είναι μέρος του αστικού κράτους
και υπηρετεί συντεταγμένα την ίδια πολιτική
και στη φάση της καπιταλιστικής κρίσης αυτό
έγινε ευρύτερα αντιληπτό. Η όποια αποκέντρωση αρμοδιοτήτων υπηρετεί και διευκολύνει στη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και μεταφέρει διευρυμένα
τα βάρη στο λαό.
2. Συμφωνία, επίσης, καταγράφεται - με σχέδιο διάταξης έτοιμο και αυτό - στην αντικατάσταση του οικονομικού Παρατηρητηρίου
με νέο θεσμικό πλαίσιο. Στη θέση του «μνημονιακού Παρατηρητηρίου» εισάγουν την
«Επιτροπή Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ» και
το «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης των
ΟΤΑ». Αντί, δηλαδή, ενός δημοσιονομικού
μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας που παρενέβαινε σε κάθε τυχόν απόκλιση των προϋπολογισμών δημιουργούν ένα νέο μηχανι-

σμό (με την συμμετοχή ΚΕΔΕ - ΕΝΠΕ) που θα
οδηγεί τον κάθε δήμο έγκαιρα και από νωρίς
στο δρόμο συμμόρφωσης με βάση τα μέτρα
δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθάρχησης και τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου.
3. Στο ζήτημα των πόρων και τη χρηματοδότηση των φορέων της Τοπικής Διοίκησης
εστιάζουν την προσοχή τους κύρια στο πώς
θα αυξηθούν τα λεγόμενα «ίδια έσοδα».
Τους απασχολεί το πλήθος των ήδη υπαρχόντων τελών και φόρων κύρια ως προς
την πολυπλοκότητά τους και τη δυσκολία
είσπραξής τους. Αμεσα εδώ έχουν ήδη έτοιμα τα μέτρα διασύνδεσης των δήμων με τους
εισπρακτικούς μηχανισμούς και τα εργαλεία
του κεντρικού κράτους, ώστε να ανέβει η εισπραξιμότητά τους, να γίνει πιο αποτελεσματικό το κυνήγι των εξαθλιωμένων νοικοκυριών που χρωστάνε στο δήμο.
Οι κύριες αλλαγές αφορούν στις λειτουργίες
της Τοπικής Διοίκησης που θα την φέρουν σε
πιο αποφασιστική σύμπραξη με το ιδιωτικό
κεφάλαιο. Η ορολογία που χρησιμοποιούν
είναι «νέα εργαλεία εσόδων» και βασικό
τους επιχείρημα ότι «η κρίση και η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπουν
την κρατική χρηματοδότηση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από το κράτος ούτε και την
παραπέρα επιβάρυνση των κατοίκων». Στο
πλαίσιο αυτής της στρατηγικής προβάλλουν
την ανάγκη «απλοποίησης του θεσμικού
πλαισίου των ΣΔΙΤ», ώστε «να επιστρέψει το
επενδυτικό ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα
που επλήγη λόγω οικονομικής κρίσης».
«Αξιοποίηση» της ακίνητης περιουσίας και
φορολογική εξουσία
Στην ενότητα των πόρων και των «νέων εργαλείων εσόδων» ξεχωρίζει ένας τομέας που
φαίνεται τον έχουν σε προτεραιότητα - έχουν
ολοκληρώσει την επεξεργασία νομοθετικής
διάταξης - και αφορά στην «αξιοποίηση της
Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ». Ετσι, στα
υλικά που δίνουν, καταθέτουν σχέδιο διάταξης νόμου με κορμό αλλαγές που αφορούν
στην «εκμίσθωση ακινήτων». Μέσω αυτού,
ανοίγουν όλους τους δρόμους της ληστρικής
εκμετάλλευσης γης και ακινήτων των δήμων
από το ιδιωτικό κεφάλαιο, προσδιορίζοντας:
Διάρκεια παραχώρησης 25 χρόνων και δυνατότητα παράτασης «εφόσον ο εκμισθωτής θα
αναλάβει το σύνολο ή το μέρος της δαπάνης
ή ανακατασκευής ακίνητου». Διάρκεια παραχώρησης 99 χρόνια για αξιοποίηση δημοτικής
έκτασης «για τουριστικές δραστηριότητες».
Διάρκεια παραχώρησης 50 χρόνων δημόσιας
γης είτε «με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αθλητικών επιχειρήσεων» είτε «με
σκοπό την ίδρυση και επέκταση βιοτεχνικών
/βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας».

4. Στις προτάσεις τους, υπάρχει η σύνδεση
των εσόδων των Δήμων με τη «μεταφορά
φορολογικής εξουσίας», ώστε όπως λένε
«σε βάθος 5ετίας η Ελλάδα να συγκλίνει στο
50% του μέσου όρου φορολογικής αποκέντρωσης των χωρών του ΟΑΣΑ».
Ετσι, μιλούν:
α) Για την κατανομή των εισπράξεων του ΕΝΦΙΑ ανά δήμο, προκειμένου «να εξεταστεί η
δυνατότητα σταδιακής μετάβασης από τους
ΚΑΠ σε ένα καθεστώς που θα βασίζεται τόσο
στη φορολογική αποκέντρωση ..όσο και
στους ΚΑΠ συμπληρωματικά» και
β) για «ένα μεικτό σύστημα που είναι ένα μέρος του φόρου της Ακίνητης Περιουσίας θα
συμπληρώνεται με έναν μηχανισμό αναδιανομής και επιβράβευσης με βάση την συμβολή των ΟΤΑ στην φορολογική προσπάθεια»!
5. Εξετάζουν τη διαμόρφωση ενός νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος στους ΟΤΑ (τύπου
ΘΗΣΕΑΣ - ΕΛΛΑΔΑ κ.λπ). Στόχος, όπως
λένε, είναι «ο διπλασιασμός της συμμετοχής
της Αυτοδιοίκησης στις δημόσιες επενδύσεις
σε βάθος 5ετίας». Μάλιστα, θα μπορούσε,
όπως αναφέρεται από εισηγητή, να έχει και
ένα συμβολικό όνομα π.χ. Κορυσχάδες για
να παραπέμπει όπως λένε «στην νεώτερη
Ιστορία (της ΠΕΕΑ κατά την Εθνική Αντίσταση
1940-1944) σε περιόδους δηλαδή αναγέννησης των λαϊκών θεσμών»! Σαν χρηματοδοτικές πηγές αναφέρουν το ΠΔΕ - τον προϋπολογισμό, το πράσινο ταμείο, μέρος από τα
έσοδα των αποκρατικοποιήσεων, την ΕΤΕ, το
πακέτο Γιούνκερ κ.λπ.
Εδώ, υπογραμμίζουν τη διεύρυνση της δυνατότητας και των δήμων να υλοποιούν Συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Τομέα με ξένα κεφάλαια και προτρέπουν στη θεσμική «βοήθεια
του κράτους», ώστε «να υπερκεράσουν γραφειοκρατικά εμπόδια και να διασφαλιστούν
εθνικά συμφέροντα».
Η κοινωνική οικονομία, επίσης, είναι από
τους τομείς που μπαίνει στο κέντρο του ενδιαφέροντος κυβέρνησης και αιρετών. Αιχμή
η πείρα και ο ρόλος της Τοπικής Διοίκησης
στην ανάπτυξή της και ειδικά στη φάση της
κρίσης. Στη δυνατότητά της να βάλει σε κίνηση μέρος του «ανενεργού εργατικού δυναμικού», να ενσωματώνει ανέργους, να
υποδείξει, να παραχωρήσει πόρους, υποδομές προς αξιοποίηση. Ήδη, με βάση τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και τη διαχείρισή τους στις
περισσότερες Περιφέρειες έχει δημιουργηθεί
μεγάλο δίκτυο ΜΚΟ, που καταγράφονται σε
Μητρώο. Το «έργο» των δικτύων της κοινωνικής οικονομίας είναι ήδη γνωστό. Αυτό το
λυμαίνονται κατά βάση στελέχη των αστικών
κομμάτων, εκμεταλλεύονται ανέργους, δημόσιες υποδομές, ενσωματώνουν εξαθλιωμένο εργατόκοσμο κ.λπ.
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«Με αφορμή μια κλοπή»
Τ
>

Εδώ και μερικούς μήνες,
το δημοτικό σχολείο του
Τριαδίου δέχεται κρούσματα
φθορών, διαρρήξεων και
κλοπών. Τη μια σπάνε τις
κλειδαριές και τα λουκέτα,
την άλλη βάζουν φωτιά
σε κουρτίνες, την άλλη
λείπει κινητός υπολογιστής.
Επίσης, τον τελευταίο καιρό
οι εξωτερικοί τοίχοι του
σχολείου «διακοσμούνται»
με ακαλαίσθητα συνθήματα
υποστήριξης κάποιας
ποδοσφαιρικής ομάδας
καθώς και συνθήματα
σεξουαλικού περιεχομένου
και γενικότερα υβριστικού
περιεχομένου.

ην οικονομική επιβάρυνση αυτών των
φθορών και των υλικών αποτελεσμάτων των κλοπών επιβαρύνεται η σχολική
επιτροπή, εφόσον έχει στο αποθεματικό
της ανάλογα κονδύλια. Αν δεν έχει, τότε
μπορεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι
γονείς (π.χ. για την αγορά ηλεκτρονικού
υπολογιστή) ή ακόμη και να ζητηθεί χορηγία από κάποιον επαγγελματία ιδιώτη.
Πού μπορεί, όμως, να οδηγήσει από τη
μια η πολιτική μιας αποκέντρωσης που θα
καθιστά το κράτος ανεύθυνο απέναντι στα
σχολεία και από την άλλη η πολιτική των
περικοπών στην εκπαίδευση;
Βλέπουμε ότι οι γονείς, με έκδηλη αγωνία
για τα σχολεία των παιδιών τους, αναγκάζονται -παρόλο που φορολογούνται σε
ληστρικό βαθμό, υποτίθεται για να έχουν
κάποια κοινωνικά αγαθά- να συνδράμουν
στα έξοδα του σχολείου, αλλά ακόμα και
να αναζητήσουν μαζί με τους διευθυντές
των σχολείων χρηματοδότηση μέσω χορηγών, που μπορεί να είναι γονείς, ιδιώτες αλλά και εταιρείες και πολυεθνικές.
Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η
λύση στη ζοφερή πραγματικότητα των
μνημονίων δεν είναι οι ατομικές επιλογές
του τύπου: «να λύσω εγώ το πρόβλημά μου και ας πεινάει ο γείτονας» ή «να
βρούμε εκπαιδευτικό προσωπικό και χρήματα για το δικό μας σχολείο και δεν μας
ενδιαφέρει ο τρόπος ούτε το διπλανό σχολείο». Οι χορηγίες χρησιμοποιούνται για
να προωθηθούν τα συμφέροντα ιδιωτών
ή εταιρειών με τη μορφή της «εταιρικής»
ευθύνης ή της κοινωνικής υπευθυνότητας.
Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής θα είναι
η κατηγοριοποίηση των σχολείων, ο μαρασμός και το κλείσιμο σχολικών μονάδων που δεν θα μπορέσουν να βρουν χορηγούς. Γι’ αυτό, λύσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από την ανάληψη από
το κράτος της υποχρέωσής του να παρέχει
με ισότιμο τρόπο εκπαίδευση σε όλους
τους πολίτες, σε μια προσπάθεια εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αυτό επίσης που έχει ιδιαίτερη σημασία
είναι να δοθεί απάντηση στο ερώτημα τι
μέτρα προστασίας της δημόσιας περιουσίας παίρνει ο δήμος Θέρμης. Επίσης, ποια
είναι τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνει ο
δήμος Θέρμης προκειμένου να μην επαναλαμβάνονται τόσο συχνά αυτά τα φαινόμενα παραβατικότητας.
Το σχολείο, ως δημόσια περιουσία, δεν

Της Δέσποινας Βασιλειάδου Δασκάλας στο
Δημοτικό Σχολείο Τριαδίου.

έχει κάποιον τρόπο αυτή τη στιγμή να
προστατευτεί. Ένας πολύ σημαντικός τρόπος θα ήταν ο μόνιμος διορισμός φυλάκων στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα,
αλλά και σε όλες τις σχολικές μονάδες της
Ελλάδας. Ο μόνιμος διορισμός φυλάκων
θα λειτουργούσε προληπτικά αλλά και
αποτρεπτικά για επανεμφάνιση τέτοιων
περιστατικών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Το δημοτικό σχολείο Τριαδίου βρίσκεται
σε ένα χωριό που δεν έχει να προσφέρει
τίποτα στα παιδιά που βρίσκονται στην
εφηβεία αλλά και στη νεώτερη νεότητα.
Δεν δίνονται ψυχαγωγικές λύσεις για τον
ελεύθερο χρόνο τους. Έτσι, είναι πιο εύκολο για κάποια παιδιά να υποπέσουν
σε παραβατικές συμπεριφορές. Βέβαια,
η κοινωνία είναι ένα γενικότερο σύστημα και μέσα σ’ αυτό εμπλέκονται και η
οικογένεια και το σχολείο και ο δήμος
και το κράτος. Ένας έφηβος που συμπεριφέρεται παραβατικά, ουσιαστικά ζητάει
βοήθεια από την κοινωνία (σχολείο, δήμος, κράτος) να του βάλει τα όρια που
δεν μπόρεσε η οικογένεια να του θέσει.
Επιπρόσθετα, ένας έφηβος που καταστρέφει περιουσίες ή βάζει φωτιές με σκοπό
να προξενήσει σοβαρές ζημιές, ένας έφηβος που εξαπατά ή κλέβει, ένας έφηβος
που επιτίθεται (λεκτικά, σωματικά) σε ανθρώπους ή ζώα, χρειάζεται οπωσδήποτε
θεραπευτική υποστήριξη. Επομένως, αυτοί οι έφηβοι ως μέλη της κοινωνίας στην

οποία ζούμε χρειάζονται τη βοήθειά μας.
Με ποιον τρόπο τους δίνεται; Ποιες είναι
οι δομές που στηρίζουν τους δημότες;
Τα σχολικά κτίρια ανήκουν στο Δήμο και
οι χώροι τους, μετά τις ώρες λειτουργίας
των σχολικών μονάδων, δύνανται να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας, καθιστώντας τα σχολεία κέντρα
εκπαίδευσης και πολιτισμού. Πιο αναλυτικά, θα μπορούσε να προσφέρονται δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, εναλλακτικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για
παιδιά, που θα μπορούσαν να προσφέρονται μέσα στον οικείο χώρο του σχολείου.
Ακόμη, θα μπορούσε να λειτουργούν οι
χώροι και τα προαύλια των σχολείων με
τέτοιον τρόπο που τα παιδιά και οι έφηβοι
της γειτονιάς να συναντιούνται, να πραγματοποιούν δικές τους δράσεις ή απλά
να συνυπάρχουν με τους δικούς τους
τρόπους. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να
παρέχεται η δυνατότητα προς τους ενήλικες –γονείς, εκπαιδευτικούς, κατοίκους
της τοπικής κοινότητας– να έχουν ευκαιρίες συνάντησης, ψυχαγωγίας, οργάνωσης
δράσεων για τους ίδιους (π.χ. εκμάθηση
γλωσσών, σεμινάρια, συναντήσεις με ειδικούς) αλλά και μαζί με τα παιδιά (π.χ.
γιορτές, εργαστήρια).
Αυτά που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να υπάρξει πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων, όπως
αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι:
• Γενναία χρηματοδότηση των σχολικών
επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον δήμο, προκειμένου να
ανταπεξέρχονται οι σχολικές μονάδες
στις οικονομικές τους ανάγκες, χωρίς να
προστρέχουν σε ιδιωτικά συμφέροντα
ή, ακόμη, και στους γονείς.
• Άμεσο, μόνιμο διορισμό φυλάκων σε
όλες τις σχολικές μονάδες.
• Ίδρυση και στελέχωση υποστηρικτικών
δομών στο δήμο με μόνιμο προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί
κλπ), που να ανταποκρίνεται στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.
• Να ανοίξουν τα σχολεία στην κοινωνία,
με ευθύνη του δήμου, και να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, καθιστώντας τα σχολεία κέντρα
εκπαίδευσης και πολιτισμού.
• Να καταργηθούν τα μνημόνια και να
ανατραπούν οι πολιτικές της κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, αφού αυτές ευθύνονται
για την υποχρηματοδότηση και την ιδιωτικοποίηση μέρους – ή και του συνόλου- της δημόσιας περιουσίας.

Ρεπορτάζ
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Υπόμνημα στον Σκουρλέτη
για την κατάργηση των κοινοτήτων
Υ

πόμνημα προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του
προβληματικού Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που θέσπισε
η ελληνική πολιτεία με τους ν. 2539/1997
(«Καποδίστριας») και 3852/2010 («Καλλικράτης»), με τις οποίες κατάργησε τις
«κοινό-τητες», που είχαν θεσμοθετηθεί το
1912 επί Ελευθερίου Βενιζέλου με τον ν.
ΔΝΖ «περί Δήμων και κοινοτήτων» και τις
συνένωσε αναγκαστικά με γειτονικούς δήμους, είχαν ως στόχο, όπως καλά γνωρίζετε, την ανάκαμψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με άλλα λόγια η σκέψη του νομοθέτη
ήταν: Μέσα από την λειτουργία λίγων και
μεγάλων δήμων, να υπάρχει μεγαλύτερη
δυνατότητα να σχεδιάζονται, να οργανώνονται, να διευθύνονται και να ελέγχονται
τα αυτοδιοικητικά πράγματα και να κατασκευάζονται έργα υποδομής προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών.
Έτσι η «κοινότητα» του 1912, βασικό κύτταρο και μοχλός ανάπτυξης των χωριών,
που αποφάσιζε άμεσα και έλυνε τα θέματα
της καθημερινότητας, ως καθ’ ύλην αρμόδια και έχοντας άμεση γνώση των τοπικών
προβλημάτων, αντικαταστάθηκε με τον ν.
3852/2010 από τις «Δημοτικές και Τοπι-

κές Κοινότητες» των μεγάλων Δήμων, που
όμως τώρα είχε μόνον εισηγητικές και επικουρικές αρμοδιότητες.
Δηλ. σήμερα οι Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες δεν μπορούν να λύσουν τοπικά
προβλήματα, αλλά απλώς εισηγούνται την
επίλυσή τους προς τους μεγάλους, δυσκίνητους, γραφειοκρατικούς αλλά και απόμακρους γεωγραφικά Δήμους, με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη επίλυση προβλημάτων αυτών, που ορίζουν την καθημερινότητας του πολίτη της Τοπικής Κοινότητας,
όπως είναι αυτά της ύδρευσης, άρδευσης,
τόπων παιδικής χαράς , δικτύων ηλεκτροφωτισμού, κοιμητηρίων κ.α. Παράλληλα
όμως οι διοικητικές υπηρεσίες των νέων
Δήμων δεν εκσυγχρονίστηκαν και δεν
προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του νέου
νομοθετικού πλαισίου. Έτσι γενικά η καθημερινότητα του πολίτη στα μικρά χωριά
επιδεινώνεται συνεχώς.
Όσον αφορά την δυνατότητα κατασκευής
έργων υποδομής, που θα είχαν οι μεγάλοι και οργανωμένοι Δήμοι, κατά τους συντάκτες του ν. 3852/2010, μέσα από την
δυνατότητα χρηματοδότησης τους από τα
ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης, πρέπει
να παρατηρήσουμε ότι απορροφητικότητα
είναι μικρή, αλλά και όπου υπάρχει, κατευθύνεται κυρίως στις έδρες των Δήμων
και στις μεγάλες Δημοτικές Κοινότητες.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι άνιση ανά-

πτυξη μεταξύ των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων στα πλαίσια του κάθε Δήμου.
Έτσι είναι εμφανέστατη η ανάπτυξη του κέντρου, όπου εδρεύει συνήθως ο Δήμος,
και η υπανάπτυξη της περιφέρειας των Τοπικών και μικρών Δημοτικών Κοινοτήτων.
Επομένως επιβάλλεται η τροποποίηση του
Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») με στόχο
την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ κέντρου
και περιφέρειας στα πλαίσια του κάθε Δήμου, μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων
και πόρων από τους κεντρικούς Δήμους
προς τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
Δυστυχώς όμως κ. Υπουργέ, εσείς προτείνετε την κατάργηση των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και την αντικατάστασή
τους με συμβούλια Δημοτικών Ενοτήτων.
(Δημοτικές Ενότητες αποτελούν οι πρώην
Δήμοι του Ν. 2539/1997 [«Καποδίστριας»]που συνενώθηκαν σε ευρύτερους
δήμους με τον Ν.3852/2010 [«Καλλικράτης»)]. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες παραμένουν στα κέντρα των Δήμων
και κάποιες από αυτές μεταφέρονται στις
έδρες τω παλιών Δήμων και παραμελούνται όλες οι άλλες Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες. Δηλαδή εξαφανίζονται όλα τα
μικρά χωριά, τα οποία, ούτε ουσιαστική
εκπροσώπηση θα έχουν, ούτε πόρους και
θα ασφυκτιούν κάτω από την διοικητική
και οικονομική κυριαρχία των κέντρων των
Δήμων (μεγάλων Δημοτικών Κοινοτήτων).

Δημος θερμης

Δύο νέες λαϊκές αγορές σε Τρίλοφο και Νέα Ραιδεστό

Δ

ημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι
αποφάσεις ίδρυσης των δύο νέων λαϊκών αγορών
που ιδρύονται στο δήμο Θέρμης και συγκεκριμένα στις
δημοτικές κοινότητες Τριλόφου και Νέας Ραιδεστού (αριθμός απόφασης 1521 και 10645 αντίστοιχα, τεύχος Β’).
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να
λειτουργήσουν άμεσα σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις οι δύο νέες λαϊκές και συγκεκριμένα: Στη δημοτική κοινότητα Τριλόφου επί της οδού Νίκου Καζαντζάκη, από τη συμβολή της με την οδό Ν.Γ. Πεντζίκη έως
τη συμβολή της με την οδό Σαμαράκη, καθώς και επί
των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο
16 και τις οδούς Βαφοπούλου, Αινεία και Ν.Γ Πεντζίκη.
Στη δημοτική κοινότητα Νέας Ραιδεστού, επί των οδών

Αθανασίου Διάκου, από την Ε.Ο. Θεσ/κης – Πολυγύρου
έως την οδό Πολυτεχνείου και επί της Πολυτεχνείου από
την οδό Καβάφη έως την Κολοκοτρώνη και μόνο επί της
οδού που εφάπτεται στο πάρκο και όχι στην πλευρά της
οδού που υπάρχουν κατοικίες.
Με τις ίδιες αποφάσεις εξάλλου, καθορίζονται, η Παρασκευή ως ημέρα λειτουργίας της λαϊκής στον Τρίλοφο και
η Τετάρτη ως ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στη
Νέα Ραιδεστό.
Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ακολουθεί η χάραξη – διαγράμμιση επί των οδών
που θα φιλοξενούν τις συγκεκριμένες λαϊκές αγορές καθώς επίσης και η διάθεση των θέσεων στους δικαιούχους
πωλητές – παραγωγούς.

Κύριε Υπουργέ,
Αν θέλετε να αφουγκραστείτε την φωνή
των πολιτών των μικρών κοινοτήτων που
ασφυκτιούν μέσα στα περιορισμένα όριά
τους:
Πρέπει να αναβαθμίσετε και όχι να καταργήσετε τις σημερινές Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες μεταφέροντας αρμοδιότητες και
πόρους προς αυτές,
πρέπει να ανατρέψετε το σημερινό συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης της τοπικής
αυτοδιοίκησης,
πρέπει να δώσετε ουσία και περιεχόμενο
στην έννοια της «κοινότητας», που υπάρχει εδώ και αιώνες στην πατρίδα μας και
όχι να την καταργήσετε, όπως προτείνεται
από το σχέδιο αναθεώρησης του θεσμικού
πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ταγαράδες, Θέρμης, 28. 03. 2017
Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων
Δήμου Θέρμης, ν. Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Καλαθάς
Τα μέλη
1. Μπαλάσκα Αναστασία
2. Καπούλας Ιωάννης
3. Τσονίδης Γεώργιος
4. Λασκαρίδης Γεώργιος
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10 χρόνια ορχήστρα σαξοφώνων «ΚU ΚLUX SAX»

Αφιέρωμα στη μουσική του Μίμη Πλέσσα
Μ

ε ένα αφιέρωμα στη μουσική του
μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίμη
Πλέσσα γιόρταζε τα 10 χρόνια από την
ίδρυσή της η ορχήστρα σαξοφώνων του
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης της Δημοτικής
κοινωφελής επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης «Κu
Κlux Sax».
Στη συναυλία συμμετείχαν η ορχήστρα σαξοφώνων «Κu Κlux Sax», με τη συνοδεία
στο πιάνο του Φίλιππου Κωσταβέλλη, στο
κοντραμπάσο του Αγαμέμνονα Μάρδα, σε
ενορχήστρωση του Γιάννη Παπασπύρου
και του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, υπό τη καλλιτεχνική διεύθυνση ορχήστρας του Θεόφιλου Σωτηριάδη.
Τα πολύ γνωστά τραγούδια του συνθέτη
ερμήνευσαν δύο νέοι τραγουδιστές οι Ναταλία Λαμπαδάκη και ο Θοδωρής Βουτσικάκης, (μαθητής του Δημοτικού Ωδείου
Θέρμης με λαμπρές διακρίσεις).
Η εκδήλωση άνοιξε με βιντεοσκοπημένο
χαιρετισμό του συνθέτη που ευχήθηκε επιτυχία στη συναυλία, εξέφρασε τη λύπη του
για υποχρεώσεις του εξαιτίας των οποίων
δεν του επιτρέπεται να παραβρεθεί αλλά
και την υπόσχεσή του ότι θα φροντίσει του
χρόνου να δώσει το παρόν.
Στη λήξη του μουσικού μέρους τιμήθηκαν
με αναμνηστικές πλακέτες για τη δεκάχρονη προσφορά τους στον πολιτισμό η ορ-

χήστρα σαξοφώνων «Κu Κlux Sax», και οι
Γιάννης Παπασπύρου και Λάζαρος Τσαβδαρίδη, από την πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Αθηνά Παπαδάκη και τον συνδημότη μας
αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ
«ΚU ΚLUX SAX»
Οι «Κu Κlux Sax» συσπειρώθηκαν στις
αρχές του 2008. Απαρτίζουν μια ανοιχτή
μουσική κοινότητα 20-30 νεαρών μουσικών -κυρίως από άποψη νοοτροπίας και

ψυχισμού- εθελοντών, με κοινό τους ενδιαφέρον την αγάπη τους για το Σαξόφωνο.
Ο όρος «Κu Κlux» προέρχεται από την ελληνική λέξη «κύκλος». Ως (Κύκλος σαξοφώνων) έχουν να επιδείξουν μια αξιόλογη
δυναμική παρουσία στα μουσικά δρώμενα
της χώρας μας.
Ίσως η μοναδική αμιγής ορχήστρα σαξοφώνων στην Ελλάδα, οι «Κu Κlux Sax»
αποτελούν μια ανοιχτή κοινότητα «εραστών» του σαξοφώνου κάθε ηλικίας, τεχνικού επιπέδου και αισθητικής.
Η ορχήστρα προσκεκλημένη ως άξια πρε-

σβευτής του δήμου Θέρμης έχει λάβει μέρος σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις με αρκετά
μεγάλη επιτυχία.
Το καλοκαίρι του 2009 η ορχήστρα ήταν
προσκεκλημένη του δήμου Στροβόλου
Λευκωσίας της Κύπρου και του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμπράττοντας με την ορχήστρα Κυπριακού Συνδέσμου Σαξοφώνων
σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Δημοτικό
Θέατρο Στροβόλου τον Ιούνιο του 2009.
Με έδρα το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης, οι
«Κu Κlux Sax» επιδιώκουν να μοιραστούν
το αγαθό της τέχνης τους με ολόκληρο τον
κόσμο και ιδιαίτερα με όσους –για διάφορους λόγους- δεν έχουν πρόσβαση στους
συμβατικούς χώρους συναυλιών.
Συνεργασίες όπως αυτή με το Λουκιανό
Κηλαϊδόνη, τους Club de Belugas αλλά
και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης σηματοδοτούν την δεκάχρονη δράση τους. Η ορχήστρα συμμετέχει
και υποστηρίζει με την παρουσία της πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου Θέρμης
Oι δοκιμές των «Κu Κlux Sax» είναι ταυτόχρονα και συναυλίες, αυθόρμητες διαδικασίες δημιουργίας, ψυχαγωγίας και αλληλεπίδρασης. Αγαπούν να μοιράζονται και να
απολαμβάνουν μουσική.

Συναυλία αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

H

ποίηση δίνει χρώμα στα λόγια που ντρεπόμαστε να
πούμε, στα γράμματα που ντρεπόμαστε να γράψουμε.
Δίνει οστά στην ελπίδα που είχε χαθεί μέσα στους φόβους
και τις ανησυχίες που μας τρώνε, αφήνει το μυαλό να ταξιδέψει σε μέρη που ούτε είχαμε φανταστεί.
Με τις σκέψεις αυτές πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό θέατρο Θέρμης χορωδιακή συναυλία αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.
Η ποίηση και οι ποιητές ταξίδεψαν με τραγούδια από τις
χορωδίες: Παιδική χορωδία Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων, μικτή πολυφωνική χορωδία Κέντρου Πολιτισμού
Ταγαράδων, Μικτή Πολυφωνική χορωδία Μίκρας, Μικτή
χορωδία Λαογραφικού Χορευτικού Συλλόγου Βασιλικών, Μικτή Πολυφωνική χορωδία Κέντρου Πολιτισμού Ν.
Ραιδεστού, μικτή χορωδία πολιτιστικού συλλόγου «Φιλάρετος» και μικτή πολυφωνική χορωδία του Πολιτιστικού
Κέντρου Θέρμης.
Την επιμέλεια και την διδασκαλία του προγράμματος είχε η
Ελευθερία Μεταξά-Αρμοδώρου η οποία συνόδευε και στο
πιάνο, ενώ τα κείμενα ήταν της Ιωάννας Καρυπιδου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
Η αρχική έμπνευση της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης, η
οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, ανήκει στον

Έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος το φθινόπωρο
του 1997 πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα, όπως και σε και
σε άλλες χώρες, και να οριστεί συγκεκριμένη μέρα γι’ αυτό.
Η εισήγησή του έφτασε με επιστολή στα χέρια του ποιητή
και μελετητή της ποίησης Κώστα Στεργιόπουλου, προέδρου τότε της Εταιρείας Συγγραφέων. Η ποιήτρια Λύντια
Στεφάνου πρότεινε ως ημέρα εορτασμού την 21η Μαρτίου,
την ημέρα της εαρινής ισημερίας, που συνδυάζει το φως

από τη μία και το σκοτάδι από την άλλη, όπως η ποίηση,
που συνδυάζει το φωτεινό πρόσωπο της αισιοδοξίας με το
σκοτεινό πρόσωπο του πένθους.
Την επόμενη χρονιά, ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός,
πρέσβης της Ελλάδας στην Unesco, εισηγήθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Οργανισμού η 21η Μαρτίου να
ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Τον Οκτώβριο
του 1999, στη γενική διάσκεψη της Unesco στο Παρίσι, η
21η Μαρτίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

