Φυσικό αέριο σε Τρίλοφο και Πλαγιάρι

Έ

ως το τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του Τριλόφου και του
Πλαγιαρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου, με συνολικά 900 δημότες των δύο περιοχών να έχουν
καταθέσει ήδη αιτήσεις σύνδεσης. Όσοι καταναλωτές συνδεθούν φέτος με το δίκτυο θα έχουν έκπτωση
100% στα τέλη σύνδεσης. Που μπορούν να απευθυνθούν οι κάτοικοι για πληροφορίες και υποβολή
• ΣΕΛ. 11
αιτήσεων.
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Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος &
Αθλητισμού Θέρμης

ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τι θα δούμε,
τι θα ακούσουμε

Πράσινο φως για τα
αποχετευτικά δίκτυα

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά οικισμό

Δημοπρατείται στο τέλος του 2017 το έργο
ολοκλήρωσης του δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων στους οικισμούς Καρδίας και
Τριλόφου προκειμένου αυτό να τεθεί σε πλήρη
λειτουργία. Παράλληλα, εγκρίθηκε οριστικά
η χρηματοδότηση των έργων αποχέτευσης σε
Αγία Παρασκευή και Σουρωτή.

• ΣΕΛ. 10

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περισσότεροι από 9.000
οι μαθητές στο δήμο Θέρμης
• ΣΕΛ. 03

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

560 παιδιά εκτός συστήματος
επιδότησης τροφείων
(voucher) στους παιδικούς
και βρεφικούς σταθμούς
στη Θέρμη
• ΣΕΛ.09

Δεκάδες εκδηλώσεις οι οποίες απλώνονται σε όλους τους οικισμούς του
δήμου Θέρμης περιλαμβάνει το φετινό
πρόγραμμα των εκδηλώσεων «Θέρμης
Δρώμενα» το οποίο θα διαρκέσει περίπου ενάμιση μήνα καθώς ξεκινά στις 13
Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 30
Σεπτεμβρίου. Πλούσιες μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις Καραγκιόζη, χορευτικές εκδη-

λώσεις, τοπικές παραδοσιακές γιορτές,
εικαστικά, παραδοσιακά γλέντια, μουσικές λαϊκές βραδιές, καθώς και πολλές
εκδηλώσεις για παιδιά, διοργανώνονται
στις πλατείες και σε άλλους χώρους των
οικισμών της Θέρμης. Όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος, ξεχωριστή ενότητα είναι
οι μουσικές εκδηλώσεις στο Φράγμα
της Θέρμης, με καταξιωμένους καλλιτέχνες από την ελληνική μουσική σκηνή.
• ΣΕΛ. 04-05
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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,
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Μόσχος (Μάκης) Βοϊτσίδης, Aπόστολος Γιαννακούλας,
Ανδρέας Πλουμής και Αχιλλέας Μεταλούλης.
Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: SHOT ADVERTISING Α.Ε.
H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Πινακοθήκη Θέρμης - καλοκαιρινεσ δρασεισ

Εκστρατεία ανάγνωσης
καινοτομίας και δημιουργικότητας
Τ

ο πρόγραμμα καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης καινοτομίας και δημιουργικότητας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης -Πινακοθήκης Θέρμης συνεχίζεται. Η φετινή διοργάνωση προσκαλεί γονείς
και παιδιά σε ένα πανελλήνιο παιχνίδι σύνθεσης γύρω από διαφορετικά σημεία: σημεία εκκίνησης, σημεία στίξης, σημεία καμπής,
σημεία ισορροπίας, σημεία των καιρών, σημεία του ορίζοντα, σημεία και τέρατα!
Φέτος ακόμη πιο πολύ στο κλίμα της εξωστρέφειας -πάντοτε με
άξονα το βιβλίο και με κίνητρο την θεματολογία των εργαστηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας (Ε.Β.Ε.), σε συνεργασία με το
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας -«NOESIS»
και με την υποστήριξη εθελοντών φίλων επιστημόνων και καλλιτεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης, προσφέρονται στα παιδιά, ποιοτικές δράσεις από «Σημείο σε Σημείο».

Στο ατελιέ του Τζάκσον Πόλλοκ
Για το έργο και την τεχνοτροπία του αμερικανού ζωγράφου Τζάκσον Πόλλοκ, μέσα από τα βιβλία τέχνης της συλλογής, μίλησε στα
παιδιά, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νέου Ρυσίου, η
εικαστικός Θάλεια Θεοτοκάτου. Ο Τζάκσον Πόλλοκ ήταν Αμερικανός ζωγράφος και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους
του κινήματος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Αποτελεί έναν
από τους μείζονες αλλά και δημοφιλέστερους ζωγράφους της
Αμερικής. Στη συνέχεια μαζί με τα παιδιά δημιούργησαν μοναδικά
έργα βασισμένοι στην τεχνική του «Ντριπινγκ»

Λογοτεχνικές
συναντήσεις

Στο ατελιέ του Ζώρζ Σερά
Για το έργο και την τεχνοτροπία του Γάλλου ζωγράφου Ζώρζ
Σερά, μέσα από τα βιβλία τέχνης της συλλογής και το διαδίκτυο
μίλησε στα παιδιά, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης -Πινακοθήκης Θέρμης, ο ζωγράφος Χρήστος Αλαβέρας. Στη συνέχεια μαζί με τα παιδιά δημιούργησαν μοναδικά μετα-ιμπρεσσιονιστικά έργα βασισμένοι στην τεχνική του πουαντιγισμού.

Τ

α ζώα του δάσους βγήκαν από τις
σελίδες τους και το ένα συνάντησε το

άλλο, στα κόκκινα σημεία συνάντησης
της δημοτικής βιβλιοθήκης Θέρμης. Όλα
τα παιδιά με την βοήθεια της μουσικής
αφήγησης από την ομάδα δημιουργίας
«Μελωμύθι», είχαν σαν αποστολή να
ψάξουν από σημείο σε σημείο... την συλλογή βιβλίων της δημοτικής βιβλιοθήκης
και να ανακαλύψουν την πονηρή αλεπού
και άλλα ζώα. Στη συνέχεια μαζί με αυτά
στήσανε τρελό χορό κουνώντας τις ουρές
τους, με την μουσική υποστήριξη των
εμψυχωτών από την ομάδα δημιουργίας
«Μελωμύθι» Δημήτρη Τριχάκη στο λαούτο-τραγούδι και την Πένυ Αβράμπεκυ

Εργαστήρια πειραμάτων

Εργαστήριο emoticons
Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης, γράμματα και αριθμούς η εμψυχώτρια και νηπιαγωγός Ιωάννα Τσιώκου βοήθησε τα παιδιά να
φτιάξουν στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών μοναδικές δικές τους εκφράσεις προσώπων.

Με την επιστημονική υποστήριξη της ομάδας «PEIRAMATISTAS»
μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν έξυπνα πειράματα με καθημερινά
απλά υλικά και με θεματικές το νερό, το διάστημα, την ηλιακή
ενέργεια, στην Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών και το πάρκο
Χάνια.

στο ακορντεόν και την αφήγηση.
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ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ απο τισ μουσικεσ και τισ θεατρικεσ παραστασεισ καθως και απο τα

Θέρμης Δρώμενα: Πλούσιες εκδηλώσεις
Δ

εκάδες εκδηλώσεις οι οποίες απλώνονται σε όλους
τους οικισμούς του δήμου Θέρμης περιλαμβάνει το
φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων «Θέρμης Δρώμενα» το οποίο θα διαρκέσει περίπου ενάμιση μήνα καθώς
ξεκινά στις 13 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 30
Σεπτεμβρίου. Πλούσιες μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές
παραστάσεις, παραστάσεις Καραγκιόζη, χορευτικές εκδηλώσεις, τοπικές παραδοσιακές γιορτές όπως για παράδειγμα για το σταφύλι, το σπανάκι, το γάλα, εικαστικά,
παραδοσιακά γλέντια, μουσικές λαϊκές βραδιές, καθώς
και πολλές εκδηλώσεις για παιδιά, διοργανώνονται στις
πλατείες και σε άλλους χώρους των οικισμών της Θέρμης. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ξεχωριστή ενότητα
είναι οι μουσικές εκδηλώσεις στο Φράγμα της Θέρμης,
με καταξιωμένους καλλιτέχνες από την ελληνική μουσική σκηνή που προσελκύουν κοινό από ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Σημαντική είναι
και φέτος η βοήθεια των εθελοντών από τους διάφορους
τοπικούς συλλόγους οι οποίοι συμβάλλουν τα μέγιστα
στη διοργάνωση των γιορτών παράδοσης.

• Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου
Πλατεία Παραμάνα /
21:00 μ.μ.
Συναυλία Δημήτρης Τριχάκης - «Αυτοσχέδιοι»

χώρα η Ιταλία, συγκρότημα Ταραντέλας GRIKANTA

• Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου
Άγιος Τρύφωνας /
20:30 μ.μ.
Κρητικό γλέντι - Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παράδοσης
• Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου
Πλατεία Παραμάνα /
19:30 μ.μ.
Γιορτή ανακύκλωσης 2017 - Λούνα παρκ ανακύκλωσης
- Καραγκιόζης - εικαστικά εργαστήρια για παιδιά

«Ξαστεριά» Θέρμης

ΤΡΙΛΟΦΟΣ
• Κυριακή 13 Αυγούστου - Τρίτη 15 Αυγούστου
21:30 μ.μ.
ΤΡΙΛΟΦΕΙΑ 2017 - Τοπική γιορτή. Παραδοσιακά Τραγούδια και χοροί.

• Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου
20:30 μ.μ.
4o Αντάμωμα παραδοσιακών συλλόγων

• Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου
Πλατεία Παραμάνα /
20:00 μ.μ.
Χορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Συλλόγων ΣΤΑΥΡΕΤΚΑ 2017, Σωματείο «Παναγία Σουμελά» Θέρμης

• Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου
πάρκο ΚΑΠΗ /
21:00 μ.μ.
Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Τριλόφου ΖΟΥΜΠΑΤ παρουσιάζει το έθιμο του γάμου

ΘΕΡΜΗ
• Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου
Άγιος Τρύφωνας /
20:30 μ.μ.
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης, 5ο Αντάμωμα Παράδοσης
• Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου
Πλατεία Παραμάνα /
21:00 μ.μ.
ΚΟΣΜΟΣΩΤΗΡΙΑ 2017 - Σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών

• Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου
Πλατεία Παραμάνα /
20:00 μ.μ.
Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας Θέρμης και Σχολή
Χορού Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
• Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου
Άλσος Τράπεζας – Τούμπα /
20:00 μ.μ.
ΣΤΑΥΡΕΤΚΑ 2017 - παραδοσιακό ποντιακό γλέντι - το
πανηγύρι του Σταυρού

λιβαδι
• Κυριακή 13 Αυγούστου - Τρίτη 15 Αυγούστου
Δημοτικό σχολείο /
21:00 μ.μ.
Τοπική γιορτή, παραδοσιακά τραγούδια και χοροί

• Τετάρτη 16 Αυγούστου
Δημοτικό σχολείο /

• Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
Πλατεία Παραμάνα /
19:30 μ.μ.
Θέρμης Γεύσεις, γευσιγνωσία και μουσική, τιμώμενη

20:00 μ.μ.
Παράσταση Καραγκιόζη, «Σκιοθέατρο» Αγάπιου Αγαπίου
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υπολοιπα δρωμενα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

από 13 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου
βασιλικα
• Πέμπτη 17 Αυγούστου
Πλατεία /
20:30 μ.μ.
Λαϊκή βραδιά με την ορχήστρα «Παλιοί Διαβάτες»

19:30 μ.μ.
Μελωμύθι - μουσική και παραμύθι για τους μικρούς
μας φίλους

• Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου
Κεντρική πλατεία /
20:30 μ.μ.
Μουσική παραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα «Σεργιάνι»

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
• Πέμπτη 24 Αυγούστου
20:30 μ.μ.
Παράσταση Καραγκιόζη, «Σκιοθέατρο» Αγάπιου Αγαπίου

• Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου
Κινηματοθέατρο Άλσος /
19:00 μ.μ.
ΛΑΧΟΣΥΒΑ -ετήσιο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών

• Σάββατο 26 Αυγούστου
20:30 μ.μ.
Γιορτή Σταφυλιού

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

• Σάββατο 19 Αυγούστου
Μουσείο /
20:30 μ.μ.
Παράσταση Καραγκιόζη, «Σκιοθέατρο» Αγάπιου Αγαπίου

• Δευτέρα 21 Αυγούστου
Πάρκο /
20:30 μ.μ.
Λαϊκή βραδιά με την ορχήστρα «Παλιοί Διαβάτες»

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
• Σάββατο 19 Αυγούστου - Κυριακή 20 Αυγούστου
Δημοτικό σχολείο /
20:30 μ.μ.
Γιορτή Σταφυλιού
• Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου
Δημοτικό σχολείο /
19:30 μ.μ.
Μελωμύθι - μουσική και παραμύθι για τους μικρούς
μας φίλους

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
• Τετάρτη 23 Αυγούστου
Κέντρο Πολιτισμού /

• Σάββατο 30 Αυγούστου
20:00 μ.μ.
Παράσταση Καραγκιόζη, «Σκιοθέατρο» Αγάπιου Αγαπίου

ΛΑΚΚΙΑ

• Πέμπτη 28 Αυγούστου
Κινηματοθέατρο Άλσος /
20:30 μ.μ.
θεατρική παράσταση από την Ομάδα Εν Θεατρω…, με
την καυστική ματιά του Καμπανέλλη…
• Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου
19:30 μ.μ.
Λάτιν καρναβάλι, η ομάδα Καρναβαλιού Βασιλικών σε
ένα καλοκαιρινό πάρτι

ΤΡΙΑΔΙ

• Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου
Πάρκο /
19:30 μ.μ.
Μελωμύθι - μουσική και παραμύθι για τους μικρούς
μας φίλους
• Τέταρτη 13 Σεπτεμβρίου
20:00 μ.μ.
Λάτιν ομάδα χορού, Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΠΗΓΗ»
Σουρωτής

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ
• Πέμπτη 28 Αυγούστου - Παρασκευή 29 Αυγούστου
21:00 μ.μ.
Τοπική γιορτή

ΚΑΡΔΙΑ
• Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου
Δημοτικό σχολείο /
19:30 μ.μ.
Μελωμύθι - μουσική και παραμύθι για τους μικρούς
μας φίλους
• Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου
ΕΥΜΕΝΕΙΑ 2017, τοπική γιορτή, αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
• Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου
Γήπεδο /
20:00 μ.μ.
Φεστιβάλ Γάλακτος, παραδοσιακά τοπικά προϊόντα χοροί – τραγούδια

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
Γήπεδο /
20:30 μ.μ.
Σύλλογος Σαρακατσαναίων, παραδοσιακή γιορτή
• Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
Κεντρική πλατεία /
20:00 μ.μ.
Γιορτή Σπανακιού, γεύσεις και παραδοσιακοί χοροί

Εκδηλώσεις στο Φράγμα Θέρμης
• Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου
21:00 μ.μ.
Συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου
• Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου
21:00 μ.μ.
Συναυλία Γιάννη Χαρούλη
• Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου
21:00 μ.μ.
Σύλλογος Θρακιωτών, ΚΟΣΜΟΣΩΤΗΡΙΑ 2017

• Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου
14:00 μ.μ.
Μέρα με τα Χρώματα, μουσική, ομαδικά παιχνίδια και χρωματοπόλεμος (Διοργάνωση: SFINA).

* Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Φράγμα δεν είναι ολοκληρωμένο καθώς εκκρεμούν απαντήσεις από καλλιτέχνες.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ»

«Στη φρίκη του Γ’ Ράιχ»
Τ

ο έργο του Μπρεχτ «Στη φρίκη του
Γ’ Ράιχ» παρουσίασε στο δημοτικό
θέατρο το θεατρικό εργαστήρι «Οραματιστές» της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Όταν ο Μπρεχτ
έγραφε αυτά τα μονόπρακτα, δεν είχε
ακόμα αποκαλυφθεί όλη η φρίκη της
φασιστικής εξουσίας. Ήταν όμως αισθητή
στη βαριά ατμόσφαιρα της δημόσιας και
της ιδιωτικής ζωής, στην προετοιμασία
της τρομοκρατίας με την κατασκευασμένη εκ των άνω διαστροφή της γλώσσας,
με την καταπίεση, τη δυσπιστία και την
υποκρισία, που κάποτε στάθηκαν πιο
καταλυτικές και από την ίδια την ωμή
τρομοκρατία. Ο Μπρεχτ μας δείχνει σ’
αυτές τις σκηνές με διαύγεια που φτάνει
ως τη φρίκη, πως «πολύ πριν φανούν
από πάνω μας τα βομβαρδιστικά» οι γερ-

μανικές πόλεις δεν ήταν κατοικήσιμες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Η σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια
ήταν της Δώρα Σκαρλάτου, στο πιάνο
συνόδευε η Μαλίνα Ηλιοπούλου και η
σκηνική και ενδυματολογική επιμέλεια
της Σοφίας Ιεροδιακόνου. Τους ρόλους
έπαιξαν οι: Νίκος Μαλούδης, Άννα Παπαγιαννάκη, Άννα Ιακώβου, Κατερίνα
Σεργιάνη, Κατερίνα Γιάμπαστου, Τζένη
Καραμαλάκου, Βίκυ Παπαθανασίου,
Αθηνά Τζόκα, Αλέξανδρος Αναστασιάδης, Παρμενίων Κυριακούλης, Μαρία
Βασιλάκη, Παναγιώτης Παπαντωνίου,
Μαλίνα Ηλιοπούλου, Ζωή Παπαδοπούλου, Ντίνα Ντισλή, Ηλίας Αρβανιτίδης και
Θεόδωρος Κουστολίδης.

Στιγμιότυπα από την παράσταση στο δημοτικό θέατρο

«…είναι γυναίκες!»

Ε

ίναι γυναίκες. Είναι 9 γυναίκες. Είναι 9
ξεχωριστές, διαφορετικές, συναισθηματικές, αλλά και δυναμικές γυναίκες.
Αγαπούν και αγαπιούνται, πληγώνουν και
πληγώνονται, δοκιμάζουν και δοκιμάζονται
στη ζωή και τον έρωτα. Είναι οι γυναίκες
του θεατρικού εργαστηρίου «Οραματιστές»
που παρουσίασαν στο δημοτικό θέατρο την
παράσταση «…είναι γυναίκες!»
Η σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια ήταν
της Δήμητρα Τσάκου, βοηθός σκηνοθέτη η
Ντίνα Κοψίδου και τα σκηνικά - κοστούμια
της ομάδας, ενώ έπαιζαν οι: Ηλιάνα Αγρογιάννη, Χρύσα Ανδρέογλου, Ιωάννα Βλάχου, Άννα Ιακώβου, Ντίνα Κοψίδου, Βάσω
Νανάση, Ντίνα Ντισλή, Λουλού Παυλίδου
και Κατερίνα Σεργιάννη.

Οι εννιά ηθοποιοί στο φινάλε της παράστασης

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη

Τ

ην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη
παρουσίασε στο δημοτικό θέατρο η Παιδική Θεατρική Ομάδα της
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Το έργο γράφτηκε από τον
Αριστοφάνη κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου το 421 π.Χ..
Ήταν ένας φοβερός πόλεμος ανάμεσα
στην Αθήνα και τη Σπάρτη, που στοίχισε
πολλές ανθρώπινες ζωές και συνέβαλε
στην παρακμή του αρχαίου ελληνικού
κόσμου. Οι θεοί έχουν θυμώσει με
τους ανθρώπους λόγω των πολέμων

και τους εγκατέλειψαν στη μοίρα τους.
Ο Τρυγαίος, ένας Αθηναίος ειρηνόφιλος αμπελουργός, προσπαθεί να πετάξει στον ουρανό μ’ ένα σκαθάρι, να
βρει τον Δία και να τον παρακαλέσει να
σταματήσει τον πόλεμο. Στον Όλυμπο
συναντά μόνο τον Ερμή, ο οποίος του
αποκαλύπτει ότι ο Πόλεμος φυλάκισε
την Ειρήνη σε μια σπηλιά κι έφραξε την
είσοδο μ’ έναν βράχο. Ο Τρυγαίος με τη
βοήθεια των αγροτών ελευθερώνει την
Ειρήνη και τη φέρνει πίσω στην ανθρω-

πότητα. Όταν επιστρέφει στο σπίτι του
τον επισκέπτονται διάφοροι τύποι. Πολεμοκάπηλοι που καιροφυλακτούν να
φυλακίσουν ξανά την Ειρήνη, αλλά και
αγρότες, δρεπανουργοί, άνθρωποι του
μόχθου και της δουλειάς που προσπαθούν με κάθε τρόπο να τη διαφυλάξουν
και να την προστατεύσουν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Η σκηνοθεσία ήταν της Βάντα Ερμείδου, τα σκηνικά-επιμέλεια κοστουμιών

της Λίζας Ερμείδου, ενώ έπαιζαν οι:
Χριστίνα Σαλαμάνη, Αντώνης Ορφανίδης, Κάσσανδρος Νταής, Κωνσταντίνος
Βαλανάς, Χριστίνα Γκάρα, Ανδριάνα
Γκάρα, Ξένια Παυλίδου, Πάμελα Ντεντάι, Ηλιάνα Θεοδωρίδου, Σουζάνα
Τσαβδαρίδου, Ελένη Λάλου, Εριέττα
Ασβεστά, Πέτρος Τζέκος, Σουζάνα Τσαβδαρίδου, Νικολέτα Παπαδοπούλου,
Ειρήνη Καρδαμήλα, Ειρήνη Τσιράπα
και Παρασκευή Σιμουλίδου.

Ρεπορτάζ
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7

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

Έκθεση ζωγραφικής
της Αγγελικής Χαλκιά
Μ

ε αφορμή τα εγκαίνια της τρίτης ατομικής έκθεσης
ζωγραφικής της Αγγελικής Χαλκιά, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της δημοτικής βιβλιοθήκης
-πινακοθήκης Θέρμης, φίλοι καλλιτέχνες και μουσικοί,
μέσα από ένα ποιητικό αναλόγιο, παρουσίασαν και
απήγγειλαν ποιήματα από την πρώτη της εκφραστική

ποιητική «απόπειρα» με τίτλο «Εκ των Έσω». Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 21
Ιουνίου.
Στην παρουσίαση συμμετείχαν, επίσης, ο συγγραφέας,
ποιητής, ερασιτέχνης ηθοποιός, Ηλίας Πασλής, η ειδική
γραμματέας της ένωσης λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος,

Έκθεση εικαστικών των προνηπίων
του παιδικού σταθμού «Ελαφάκια»

Σ

το Πολιτιστικό Κέντρο του Νέου Ρυσίου εξέθεσαν τα έργα τους τα μικρά προνήπια από
τον παιδικό σταθμό «Ελαφάκια». Το θέμα της
έκθεσης ήταν «Ο μαγικός κόσμος των παραμυθιών». Τα παραμύθια στάθηκαν αφορμή για
δραματοποιήσεις, κουκλοθέατρο, μουσικοκινητική, εικαστικά, επαφή με την τέχνη, δραματικό παιχνίδι και ποικίλες άλλες προεκτάσεις.
Η μαγεία των παραμυθιών συντρόφεψε τα παιδιά όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ η
φαντασία, η χαρά και ο ενθουσιασμός των παιδιών αποτυπώθηκε στα έργα τους αλλά και στο
φωτογραφικό υλικό που παρουσιάστηκε στο
χώρο της έκθεσης.

«Τα σημεία τήξης και πήξης»

Ο

πρόσφατος καύσωνας ήταν μια αφορμή
να βρεθούν τα παιδιά της δημοτικής βιβλιοθήκης Θέρμης για δροσιά στους πόλους!
Από σημείο σε σημείο από το Βόρειο στο Νότιο
Πόλο!
Με την καθοδήγηση της εμψυχώτριας εκπαιδευτικού -εικαστικού Βεργούλας Γαβρά και με
εφόδια το βιβλίο «Πιγκουίνος Μικρός» το τραγούδι «νιφάδα» και πολύ φαντασία, άκουσαν
και έπαιξαν με συντροφιά τα βιβλία, γνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την πήξη και την τήξη
και τα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη
μας!

Βίκη Κατράνα και ο οικονομολόγος,- μουσικός πρώην
πρόεδρος του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου
Πάφου, πρόεδρος της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής
Τράπεζας, Κυριάκος Δρουσιώτης.

8

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 1

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ

Περισσότεροι από 9.000 οι μαθητές
στα σχολεία του δήμου Θέρμης
Χ

ιλιάδες μαθητές θα φοιτήσουν και τη νέα σχολική περίοδο στα σχολεία και των δύο βαθμίδων, στο δήμο Θέρμης.
Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαθητών σε Α’βαθμια και
Β’βαθμια εκπαίδευση βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 9.000,
ωστόσο τη νέα χρονιά η οποία ξεκινά από τον Σεπτέμβριο ενδέχεται να σημειώσει νέο ρεκόρ καθώς, έως τις 30 Ιουνίου στα συνολικά 65 σχολεία και στις δύο βαθμίδες είχαν εγγραφεί 9.162
μαθητές.
Ειδικότερα, στα 32 νηπιαγωγεία του δήμου έχουν εγγραφεί συ-

Α’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

56

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

37

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

33

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

38

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

8

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑΣ

7

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

νολικά 1.042 παιδιά εκ των οποίων τα 445 είναι προνήπια και
τα υπόλοιπα 597 νήπια. Τα περισσότερα παιδιά, σύνολο 59,
έχουν εγγραφεί στο 1ο & 2ο νηπιαγωγείο Νέας Ραιδεστού και
ακολουθούν το 1ο Θέρμης με 55, από 46 παιδιά το 5ο και 6ο
νηπιαγωγείο Θέρμης και από 43 το νηπιαγωγείο Ταγαράδων και
το 1ο Τριαδίου. Στα 32 νηπιαγωγεία θα λειτουργήσουν συνολικά 56 τμήματα βασικού υποχρεωτικού προγράμματος (08.30
– 13.00), 32 τμήματα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος
(13.00 – 16.00) και 4 τμήματα ένταξης. Στα περισσότερα από τα
νηπιαγωγεία θα λειτουργήσει και η πρόωρη υποδοχή (07.45
– 08.30).

4.401 ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Στα 18 δημοτικά σχολεία του δήμου Θέρμης έχουν εγγραφεί
4.401 μαθητές. Ειδικότερα, στην Α’ τάξη έχουν εγγραφεί 640,
στη Β’ 689, στην Γ’ 808, στην Δ’ 743, στην Ε’ 773 και στην ΣΤ’
778. Στα 18 δημοτικά σχολεία θα λειτουργήσουν συνολικά 226
τμήματα, με τα περισσότερα (43) στη Γ’ τάξη.
Στη Β’θμια εκπαίδευση έχουν εγγραφεί 3.719 μαθητές εκ των
οποίων οι 1.817 στα 7 γυμνάσια, 1.474 στα 5 λύκεια, 190 στο
ΕΠΑΛ Βασιλικών, 208 στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και 30 στο ΙΕΚ.
Το γυμνάσιο με τους περισσότερους μαθητές είναι το 3ο Θέρ-

303

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

36

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Στο μεταξύ ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες συντήρησης σε όλα τα
σχολεία του δήμου Θέρμης. Στόχος, όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, είναι τα σχολικά συγκροτήματα να είναι πανέτοιμα για να
υποδεχθούν τους μαθητές στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η καταγραφή των αναγκαίων επισκευών είχε ξεκινήσει ήδη από τον χειμώνα, υπό το συντονισμό του αντιδημάρχου Παιδείας Στέλιου
Αποστόλου, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών
μονάδων, τις σχολικές επιτροπές και τους συλλόγους γονέων.

Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

336

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

202

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

375

1 ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

394

2 ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

208

ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

208

ο
ο
ο

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

μης (375), ενώ μεταξύ των 5 λυκείων την πρωτιά κατέχει το 1ο
Θέρμης με 394 μαθητές.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ο

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

30

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

261

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

55

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

110

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

31

ΣΥΝΟΛΟ

901

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

41

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

42

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

46

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

46

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

317

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

1.723

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

19

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

43

ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

251

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

38

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

21

ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

290

3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

38

1 & 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

59

ΣΥΝΟΛΟ

858

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

34

3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

34

2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

34

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΡΥΣΙΟΥ

44

3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

18

2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΡΥΣΙΟΥ

35

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κ. ΣΧΟΛΙΑΡΙΟΥ

36

1 & 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

43

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

230

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

31

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ

298

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

214

2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

16

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ

315

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

143

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

277

3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ (ΤΡΙΑΔΙ)

395

1 ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

335

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

266

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ

361

2 ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

285

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

388

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

286

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

91

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

172

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

218

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

212

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

129

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΡΥΣΙΟΥ

283

ο
ο
ο
ο

ο
ο
ο

ο
ο

ΣΥΝΟΛΟ

1.633

ο

ο

ο
ο
ο
ο

ο

ο
ο
ο
ο
ο

ΣΥΝΟΛΟ

2.859

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ο
ο
ο

1.208

ΙΕΚ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
650
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560 παιδιά εκτός συστήματος επιδότησης
για παιδικούς σταθμούς στη Θέρμη
Σ

χεδόν διπλάσιος σε σχέση με πέρυσι είναι ο αριθμός των
οικογενειών οι οποίες στερούνται της επιδότησης (voucher)
για τη φιλοξενία των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς, της Θέρμης.
Εκατοντάδες γονείς βίωσαν ένα μικρό σοκ όταν στις 4 Ιουλίου αναρτήθηκαν οι πίνακες των δικαιούχων της επιδότησης
τροφείων από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ). Ο τελικός αριθμός των ωφελουμένων μητέρων του προγράμματος (για εντολή τοποθέτησης - voucher) ανήλθε σε μόλις 1.055. Αίτηση για ένταξη στο
πρόγραμμα είχαν υποβάλλει συνολικά 1.761 μητέρες, εκ των
οποίων 1.478 με πλήρη φάκελο και άλλες 283 με ελλιπή οι
οποίες μπήκαν στη συνέχεια στη διαδικασία των ενστάσεων,
μετά την εξέταση των οποίων ο τελικός έγκυρος αριθμός των
αιτήσεων ανήλθε σε 1.615. Εν τέλει, εντολή τοποθέτησης –
voucher πήρε μόλις το 60% των αιτούντων με αποτέλεσμα
560 παιδιά να μείνουν εκτός του συστήματος επιδότησης
τροφείων. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχαν υποβληθεί 1.531
αιτήσεις και είχαν μείνει εκτός επιδότησης μόλις 295 οικογένειες, δηλαδή εντολή τοποθέτησης – voucher έλαβαν 1.236
οικογένειες, που αντιστοιχούσε στο 80% των αιτήσεων.
Σύμφωνα με την Φανή Δομουχτσή, προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου Θέρμης, φέτος έμειναν
εκτός του συστήματος επιδότησης ακόμη και οικογένειες οι
οποίες είχαν συνολικό ετήσιο εισόδημα της τάξης των 8.000
ευρώ! Ο μεγάλος αριθμός παιδιών που μένουν εκτός παιδι-

40.000 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Μόλις το 60% των αιτήσεων για επιδότηση των τροφείων σε
βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς της Θέρμης ικανοποιήθηκε
φέτος, έναντι 80% πέρυσι.

κών σταθμών καθώς και η δραστική μείωση του εισοδηματικού ορίου για ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» μαρτυρούν τη συνεχιζόμενη
επιδείνωση των οικογενειακών εισοδημάτων. «Πέρυσι δεν
υπήρχε καμία περίπτωση οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 8.000
ευρώ να μην πάρει voucher» σημειώνει η κ. Δομουχτσή.
Μεγάλοι χαμένοι και φέτος, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι οι μισθωτοί οι οποίοι χάνουν μόρια, καθώς δεν έχουν
τη δυνατότητα να φοροδιαφύγουν και έτσι δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, σε αντίθεση με άλλους επαγγελματίες.

λιβαδι

Αναβαθμίστηκε το δίκτυο
τηλεφωνίας και ραδιοτηλεόρασης

Μ

ε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων στο ορεινό Λιβάδι, αλλά και την εξοικείωση τους με τις νέες
τεχνολογίες και το διαδίκτυο, καθώς επίσης
και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της
Τοπικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Αριστείδης
Τσιλιπάκος είχε συντονισμένες επαφές το τελευταίο χρονικό διάστημα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής
Μακαεδονίας γνωστής εταιρίας κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας. Από τις επαφές
αυτές προέκυψε η αναβάθμιση του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας από 3G σε 4G και
του διαδικτύου (internet) με
ταχύτητες 24Mps και 50Mps
αντίστοιχα.
Παράλληλα και σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας τηλεόρασης, έγινε αντικατάσταση τού

κλωβού της τηλεόρασης και τοποθετήθηκαν μηχανήματα ψηφιακής τεχνολογίας. Έτσι
οι κάτοικοι έχουν την δυνατότητα να βλέπουν 6 δημόσια ψηφιακά κανάλια (ΕΡΤ1ΕΡΤ2-ΕΡΤ3-ΕΡΤHD- VOULI- SPORTS) και να
ακούνε 6 κανάλια δημόσιας ραδιοφωνίας.

Εκτός προγράμματος επιδότησης των τροφείων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς έμειναν πανελλαδικά περίπου
40.000 παιδιά, παρά το γεγονός ότι οι δικαιούμενοι voucher
αυξήθηκαν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) που είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος, οι δικαιούμενοι voucher ανήλθαν φέτος σε 92.231 (έναντι 84.800 πέρυσι). Οι έγκυρες υποψηφιότητες ήταν φέτος
132.982 (121.569 πέρυσι). Ωστόσο, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν φέτος ήταν αυξημένες κατά 10% σε σχέση με πέρυσι.
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 117.000 αιτήσεις (106.000 το
2016), που αντιστοιχούν σε 150.000 παιδιά (132.600 πέρσι,
αύξηση 12,5%).
Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, μέσα στον Σεπτέμβριο θα υπάρξει
ανακατανομή των voucher τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν, με στόχο να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις έως ότου καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις
των δομών.
Η επιδότηση ανέρχεται σε 2.945 ευρώ για βρέφη (με σίτιση) και
2.375 ευρώ χωρίς σίτιση. Για τα νήπια η επιδότηση φτάνει στα
2.375 ευρώ με σίτιση, για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στα 1.330 ευρώ και για τα ΚΔΑΠμΕΑ στα 5.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι σε όλους τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Θέρμης παρέχεται στα παιδιά σίτιση (πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό).

Ένταξη όλων των οφειλών
στο ευεργετικό καθεστώς
των δόσεων
ζητά ο δήμος Θέρμης
Τ
ην ένταξη όλων των οφειλών προς
τους δήμους, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ζήτησε με ενέργειές του ο δήμαρχος Θέρμης,
κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος.
Συγκεκριμένα, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο
Εσωτερικών προβλέπεται η ρύθμιση των
οφειλών προς τους δήμους με μια σειρά
από ευεργετικές προβλέψεις που φτάνουν
μέχρι και τις 100 δόσεις.
Η ρύθμιση αυτή ήταν ένα σταθερό αίτημα
της αυτοδιοίκησης αφού λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί πολίτες αδυνατούν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Ωστόσο, η ρύθμιση δεν περιελάμβανε,
τουλάχιστον στην αρχική διατύπωση του
νόμου, τις εισφορές σε χρήμα από τις πρά-

ξεις εφαρμογής σχεδίων πόλεων. Αυτές οι
οφειλές ωστόσο είναι αφενός σημαντικές
αφετέρου αποτελούν τον κύριο όγκο των
οφειλών παρελθόντων ετών. Έτσι ο Δήμαρχος Θέρμης πήρε την πρωτοβουλία
και με διαδοχικές αποφάσεις της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων της ΚΕΔΕ,
έγινε πρόταση από το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ προς
το Υπουργείο να ενταχθούν και οι οφειλές αυτές στις ευνοικές ρυθμίσεις του υπό
συζήτηση νομοσχεδίου. Σύμφωνα με τα
μέχρι σήμερα δεδομένα, μοιάζει ότι τελικά η πρόταση αυτή θα γίνει δεκτή και έτσι
θα δοθεί μια μεγάλη οικονομική ανάσα σε
πολλά νοικοκυριά τόσο του δήμου Θέρμης όσο και άλλων δήμων της χώρας.
Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης
Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης
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Εγκρίθηκαν οριστικά τα έργα αποχέτευσης
σε Αγία Παρασκευή και Σουρωτή
Έ

να μήνα μετά την προέγκριση από τη ΔιΥΠΟΕΡΓΟ 2ο: Αφορά το σχεδιασμό αγωγών
αχειριστική Αρχή του έργου κατασκευής
αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή του υφιαποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Αγίστάμενου οικισμού της Αγίας Παρασκευής και στις
ας Παρασκευής και Σουρωτής, ο περιφερειοικιστικές περιοχές που βρίσκονται στα νοτιοδυτικά
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας υπέγραψε την
του οικισμού και ειδικότερα:
απόφαση για τη χρηματοδότηση των εργα- την κατασκευή κύριου συλλεκτήρα μήκους πεσιών από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα
ρίπου 2.240 μέτρων από σωλήνες PVC σειράς
με την απόφαση του Απόστολου Τζιτζικώστα
41, έως τη θέση συμβολής στον ΚΑΑ Βασιλικών
η οποία υπογράφηκε στις 5 Ιουλίου, οι κοι- Θέρμης.
νοτικοί πόροι θα ανέλθουν σε 4.091.340,19
- την κατασκευή αγωγών των εσωτερικών δικτύευρώ, οι εργασίες κατασκευής, κατά την εκτίων (βασικοί, δευτερεύοντες) μήκους 5.560 περίμηση του χρονοδιαγράμματος, θα ξεκινήπου μέτρων
σουν στις 15 Μαρτίου 2018 και θα ολοκλη- την κατασκευή ωθητικού αγωγού μήκους περίρωθούν στις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.
που 320 μέτρων.
Σύμφωνα με την απόφαση του περιφερειάρ- την τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίχη τα έργα αποχέτευσης των δύο οικισμών
ων επίσκεψης-συμβολής στο σύστημα των αγωεντάχθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας
γών
«Διατήρηση και προστασία του περιβάλ- την κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων.
λοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης
ΥΠΟΕΡΓΟ 3ο: Οι αρχαιολογικές εργασίες κατά τη
των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμδιάρκεια κατασκευής των δύο υποέργων θα πεματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλριλαμβάνει την υπηρεσία επίβλεψης εκσκαφικών
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
εργασιών από την αρχαιολογική υπηρεσία (ένας
Η επιλέξιμη κοινοτική δαπάνη ανέρχεται
υπάλληλος με μηνιαίο κόστος 1.700 ευρώ για
σε 3.993.960,34 ενώ τα υπόλοιπα 64.359
δώδεκα μήνες).
Η απόφαση του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση
ευρώ θα προέλθουν από ίδια συμμετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο περιλαμβάνεται στις
από το ΕΣΠΑ των έργων αποχέτευσης σε Αγία Παρασκευή και Σουρωτή.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση το συνολικό
προτάσεις των επεμβάσεων για την ολοκληρωμένη
έργο περιλαμβάνει τρία υποέργα:
διαχείριση υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής
- την κατασκευή αγωγών του εσωτερικού δικτύου (βασικοί, δευτεΥΠΟΕΡΓΟ 1ο: Αφορά το σχεδιασμό αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων
λεκάνης
του
ποταμού Ανθεμούντα που στοχεύει στην προστασία
ρεύοντες) μήκους περίπου 7.360 μέτρων.
στην περιοχή του υφιστάμενου οικισμού της Σουρωτής και ειδικότερα:
και
στην
αειφόρο
διαχείριση των υδάτινων πόρων, με τη δημι- την τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων επίσκεψης-συμ- την κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα μήκους περίπου 2.450 μέουργία
δικτύου
αποχέτευσης
ακαθάρτων και την περιβαλλοντικά
βολής στο σύστημα των αγωγών.
τρων από σωλήνες PVC-U σειράς 41 έως τη θέση συμβολής στον
ορθή
διάθεση
αυτών
σε
δύο
οικισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται
- την κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων.
Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) Βασιλικών - Θέρμης.
πληθυσμιακά
με
υψηλούς
ρυθμούς
τα τελευταία χρόνια.
- την κατασκευή ωθητικού αγωγού μήκους 360 μέτρων.

Ολοκληρώνεται το έργο αποχέτευσης σε Καρδία - Τρίλοφο

Σ

το τέλος του 2017 αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο ολοκλήρωσης του δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Καρδίας
και Τριλόφου. Στις 15 Ιουνίου η ειδική γραμματέας διαχείρισης Τομεακών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέγραψε την
ένταξη του έργου στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των
πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η επιλέξιμη κοινοτική δαπάνη ανέρχεται σε 554.000 ευρώ.
Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Τα εσωτερικά δίκτυα των δύο οικισμών κατασκευάστηκαν με προηγούμενη εργολαβία από το ΕΠΠΕΡΑΑ, ενώ με το παρόν υποέργο
προβλέπεται να κατασκευαστεί το εξωτερικό δίκτυο σύνδεσης των
δύο οικισμών Καρδίας και Τριλόφου με το κεντρικό αντλιοστάσιο
της
ΕΥΑΘ, για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης των δύο οικισμών, σε
πλήρη λειτουργία. Τα λύματα θα καταλήγουν στο κεντρικό αντλιοστάσιο και μέσω αυτού στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης, ο οποίος
κατά μήκος της οδού Θεσσαλονίκης – Περαίας θα τα οδηγεί στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης «Αινείας» (περιοχή Αγγελοχωρίου).

Το έργο θα εκτελεσθεί στη βάση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της ΔΕΥΑ Θέρμης που είναι ο Κύριος του έργου και της ΑΝΕΘ
ΑΕ ΟΤΑ που είναι ο Φορέας Υλοποίησης. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την εγκατάσταση του αναδόχου. Φορέας Λειτουργίας του έργου θα είναι η ΔΕΥΑ
Θέρμης.
Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα γίνει επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, ώστε στη συνέχεια και ως το τέλος του 2017 να γίνει ο διαγωνισμός και η ανακήρυξη του αναδόχου.
Υ πενθυμίζεται ότι ενώ το έργο της αποχέτευσης των δύο οικισμών
ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014, απαιτήθηκαν πρόσθετες εργασίες για την έναρξη της λειτουργίας του, που προέκυψαν
κατά την υλοποίηση της πρώτης εργολαβίας. Από πλευράς του δήμου, της ΔΕΥΑΘ και της ΑΝΕΘ Α.Ε. έγιναν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ωστόσο είχαν προκύψει προβλήματα με την επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, για λόγους
ξένους προς τον δήμο Θέρμης. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες
και επαφές από πλευράς δήμου με την ΕΥΑΘ Α.Ε. και το υπουργείο
Περιβάλλοντος προέκυψαν τα σημερινά αποτελέσματα με την οριστική ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο προϋπολογισμός των έργων ολοκλήρωσης του δικτύου
αποχέτευσης στους οικισμούς Καρδίας και Τριλόφου
ανέρχεται σε 554.000 ευρώ.
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Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Συνδέονται με φυσικό αέριο
Τρίλοφος και Πλαγιάρι
Έ

ως το τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου με το
δίκτυο φυσικού αερίου, με συνολικά 900 δημότες των δύο περιοχών να έχουν καταθέσει ήδη αιτήσεις σύνδεσης. Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου
Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) Λεωνίδας Μπακούρας, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις δύο περιοχές,
η οποία έγινε στις αρχές Ιουλίου από το δήμο Θέρμης και την
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στο αμφιθέατρο του 1ου ΓΕΛ Μίκρας.
Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής Ανάπτυξης και
Νέων Συνδέσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Μιχάλης Στεργιόπουλος, όσοι
καταναλωτές συνδεθούν φέτος με το δίκτυο θα έχουν έκπτωση
100% στα τέλη σύνδεσης.

οικονομικότερο και καλύτερης ποιότητας καύσιμο». Υπογράμμισε επίσης ότι «οι επεκτάσεις του δικτύου φυσικού αερίου
συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των περιοχών περιφερειακά της Θεσσαλονίκης με τη δημιουργία θέσεων εργασίας,
προσφέροντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ένα καύσιμο
με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος».

ΣΕΙΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Από αριστερά οι κ. Κ. Γιουτίκας, Θ. Παπαδόπουλος, Σ.
Φάμελλος, Λ. Μπακούρας, Β. Μπούρας και Μ. Στεργιόπουλος.

ΩΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Σύμφωνα με τον κ. Μπακούρα το πρόγραμμα ανάπτυξης
2017-2021 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προβλέπει επενδύσεις συνολικού
ύψους άνω των 91 εκατ. ευρώ για την επέκταση του Δικτύου
μέσω δικτύου αγωγών (συνολικά για την περίοδο 2017-2021
θα κατασκευαστούν 427 χλμ Δικτύου πιέσεως 4 bar και 11
χλμ Δικτύου πιέσεως 19 bar), όσο και με συμπιεσμένο φυσικό
αέριο. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την επέκταση του Δικτύου σε
Τρίλοφο και Πλαγιάρι, ο κ. Μπακούρας επισήμανε ότι ο προϋπολογισμός του έργου σύνδεσης για την περίοδο 2017-2021
διαμορφώνεται σε περίπου 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό
δίκτυο διανομής χαμηλής και μέσης πίεσης που θα κατασκευαστεί εντός του 2017 θα είναι μήκους 7,6 χλμ. Όπως γνωστοποίησε, ήδη, έχουν κατατεθεί 900 αιτήσεις από δημότες, ενώ η
σύνδεση του Τρίλοφου και του Πλαγιαρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Παράλληλα, ο διευθυντής Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων της
ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Στεργιόπουλος ανέφερε ότι σε ισχύ βρίσκεται η
προσφορά για έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης για όλους
τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και για όλες τις χρήσεις

(οικιακή, εμπορική, βιοτεχνική-βιομηχανική, δημόσια-δημοτικά
κτίρια). Οι αιτήσεις σύνδεσης μπορούν να υποβάλλονται στην
ιστοσελίδα www.edathess.gr, ενώ για την εξυπηρέτηση πελατών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, όπου για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ζητήματα νέων συνδέσεων και κατασκευών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο
11150.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ο δήμαρχος
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας. Από την ΕΔΑ
ΘΕΣΣ ήταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Βενέτης
Μπούρας, ο γενικός διευθυντής Λεωνίδας Μπακούρας και ο
διευθυντής Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων Μιχάλης Στεργιόπουλος.
Στην παρέμβασή του ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλάζει σελίδα με την επέκταση του
δικτύου φυσικού αερίου σε 12 νέες περιοχές. Οι περιοχές εκτός
του πολεοδομικού συγκροτήματος περίμεναν 20 χρόνια να
αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό το φιλικό προς το περιβάλλον,

Ο δήμαρχος Θέρμης κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου
στους οικισμούς του Τρίλοφου, του Πλαγιαρίου και σε επόμενο
στάδιο των Βασιλικών, καθώς θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους θέρμανσης για τους κατοίκους, ενώ θα έχει και αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπλέον ανέφερε ότι οι κάτοικοι των περιοχών του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου θα πρέπει
να συνδεθούν άμεσα με το δίκτυο φυσικού αερίου. ώστε να
υπάρξει κοινό πρόγραμμα έργων στο οδικό δίκτυο για να μην
παρατηρείται το φαινόμενο της διαδοχικής εκτέλεσης έργων.
Τόνισε επίσης, ότι ήδη οι κάτοικοι της Θέρμης, του Τριαδίου
και της Ραιδεστού απολαμβάνουν τα οφέλη του φυσικού αερίου και χαμηλότερες τιμές από άλλες ανταγωνιστικές ενεργειακές πηγές. Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος ευχαρίστησε τον
κ. Φάμελλο για τις ενέργειές του για την ανάπτυξη του δήμου
Θέρμης και την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την άριστη συνεργασία με την
τοπική αυτοδιοίκηση.
Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιουτίκας ανέφερε ότι η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας στέκεται αρωγός και υποστηρίζει ενεργά τις επεκτάσεις του δικτύου φυσικού αερίου στις περιοχές της
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας, εντάσσοντας τα έργα ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκές συγχρηματοδοτήσεις.
Τέλος, ο πρόεδρος του της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Μπούρας, αναφέρθηκε στο πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης που ενέκρινε το Δ.Σ.
της εταιρείας επισημαίνοντας επίσης, ότι η ανάπτυξη των επεκτάσεων του δικτύου φυσικού αερίου θα γίνει σε συνεργασία με τις
τοπικές αρχές σύμφωνα με το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα.

Με έργα ενεργειακής αναβάθμισης,
ολοκληρώθηκαν τα δημοτικά κτίρια στο Λιβάδι

Τ

ις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε συγκρότημα δύο
κτισμάτων, τα οποία βρίσκονται στο Λιβάδι, ενέκρινε με
ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης. Το
πρώτο κτίριο είναι διώροφο με ανεξάρτητο χώρο πολλαπλών
χρήσεων, στο ισόγειο του οποίου πρόκειται να φιλοξενηθεί
στο μέλλον το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το
δεύτερο κτίριο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, προορίζεται να λειτουργήσει ως ξενώνες φιλοξενίας επισκεπτών.
Οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν στα δύο κτίρια θα είναι κυρίως ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά θα αφορούν και οικοδομικές εργασίες συντήρησης.
Παράλληλα προβλέπεται ο πλήρης διαχωρισμός της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μεταξύ

του ισογείου και του διώροφου κτιρίου και συγκεκριμένα των
εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ηλεκτρικών και πυροπροστασίας.
Συνολικά, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να επανασχεδιαστεί και να ανακατασκευαστεί ο χώρος
προκειμένου να λειτουργήσει εκεί Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, καθώς και εκθεσιακός χώρος, αλλά και χώρος γραφείων. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου θα
περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης των
υφιστάμενων ακατάλληλων πλακιδίων, με τρόπο ώστε να
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρία στην κεντρική σκάλα όπου θα υπάρχει ειδική μπάρα στήριξης και
προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Το διώροφο κτίσμα (πάνω) προορίζεται να φιλοξενήσει το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ τα άλλα κτίρια
θα λειτουργήσουν ως ξενώνες.
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Ασφαλτόστρωση στον παράπλευρο
Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών
Σ

υνεχίζεται το έργο των ασφαλτοστρώσεων σε όλους τους οικισμούς
του δήμου Θέρμης καθώς και σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου. Στις
αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης
– Ν. Μουδανιών και διήρκεσε περίπου
δέκα μέρες. Συγκεκριμένα, τα συνεργεία
του δήμου Θέρμης και της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ασφαλτόστρωσαν το τμήμα από το ύψος των Φυτωρίων Βασιλειάδη μέχρι τη Eurotech,
μήκους περίπου 400 μέτρων. Το συγκεκριμένο τμήμα του παράπλευρου δρόμου είχε υποστεί μεγάλες φθορές καθώς
χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες οδηγούς οι οποίοι κατευθύνονται
προς τις πολλές παρόδιες εγκαταστάσεις,
ενώ αρκετοί είναι και οι οδηγοί οι οποίοι
προτιμούν αυτή τη διαδρομή προκειμένου να εισέλθουν στη Θέρμη, παρακάμπτοντας τον κόμβο όπου λειτουργούν
σηματοδότες. Η πυκνή κυκλοφορία σε

συνδυασμό με το κακό οδόστρωμα ήταν
οι αιτίες για την πρόκληση αρκετών ατυχημάτων. Πολλοί κάτοικοι της Θέρμης
αλλά και επαγγελματίες της περιοχής
απευθύνονταν στο δήμο Θέρμης για την
επίλυση του προβλήματος, παρόλο που
ο συγκεκριμένος δρόμος ανήκει στην
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Η ασφαλτόστρωση κρίθηκε επείγουσα, προκειμένου να αυξηθεί
και το επίπεδο ασφάλειας. Πρόκειται για
έκτακτες παρεμβάσεις, προϋπολογισμού
περίπου 60.000 ευρώ, οι οποίες έγιναν
σε συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου,
στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης
που υπέγραψαν οι δύο πλευρές προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες
στο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς και σε
άλλα σημεία του επαρχιακού δικτύου
που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του
δήμου Θέρμης αλλά ανήκει στις αρμοδιότητες της ΠΚΜ.
Το ανωτέρω έργο αποτελεί μέρος της
εργολαβίας συντήρησης του οδικού

δικτύου του δήμου Θέρμης, η οποία
εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
δήμου. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε
όλους τους οικισμούς του δήμου, με τον
συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται
στα 2,6 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το
προηγούμενο διάστημα έγιναν ασφαλτοστρώσεις στην Καρδία, ενώ έπεται το
Ν. Ρύσιο με παρεμβάσεις στις διασταυρώσεις της Κωνσταντινουπόλεως με την
Κοραή, της 25ης Μαρτίου και της Μεταμορφώσεως καθώς και στην Εθνικής
Αντίστασης, το δρόμο που συνδέει τον
οικισμό με τον Τρίλοφο. Ακολουθούν οι
ορεινοί οικισμοί του δήμου. Στο Λιβάδι
πρόκειται να γίνουν ασφαλτοστρώσεις
και τσιμεντοστρώσεις 5.500 τμ, ενώ
στην Περιστερά θα ασφαλτοστρωθούν
2.500 τμ. Οι εργασίες στον Τρίλοφο και
το Πλαγιάρι, που έχουν διακοπεί, λόγω
των έργων για το δίκτυο του φυσικού
αερίου θα ξεκινήσουν και πάλι μετά την
ολοκλήρωσή τους.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ του δημου θερμησ

Εργασίες συντήρησης
και ενίσχυσης του πρασίνου

Μ

ε στόχο τη σωστή διαχείριση του πρασίνου, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ζωής των κατοίκων της περιοχής μας, η
υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος Θέρμης, το τελευταίο χρονικό διάστημα προχωρά
σε συντονισμένες παρεμβάσεις συντήρησης
και βελτίωσης των χώρων πρασίνου.
Η υπηρεσία σχεδίασε σειρά παρεμβάσεων,
που ξεκίνησαν να υλοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς, από τις αρχές καλοκαιριού και
συνεχίζονται σε όλη την έκταση του δήμου
Θέρμης. Πρόκειται για έργα
ανάπτυξης πρασίνου, σε κήπους, αλσύλλια, πλατείες και
κυκλικούς κόμβους, σε όλο το
δήμο. Στην προσπάθεια αυτή η
υπηρεσία ενισχυμένη και συμβασιούχους οκτάμηνης διάρκειας, μεριμνά καθημερινά για τη
φροντίδα των χώρων πρασίνου,
εξομαλύνοντας προβλήματα και
ομαλοποιώντας ζητήματα που
προέκυπταν στους χώρους πρασίνου των δημοτικών ενοτήτων
του δήμου.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο χρονικό διάστημα
με τη βοήθεια και του νέου καλαθοφόρου
οχήματος έχουν γίνει εργασίες, όπως κούρεμα
γκαζόν, κλάδευση, εργασίες συντήρησης δέντρων, διαμόρφωση πάρκων με παράλληλη
αντικατάσταση όλων των αρδευτικών τους συστημάτων και διαμόρφωση όλων των κυκλικών κόμβων. Η υπηρεσία Πρασίνου Θέρμης
θα συνεχίσει να εργάζεται ακατάπαυστα με
στόχο τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής και αισθητικής όψης του δήμου μας.

Δέκα μέρες διήρκεσαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης
στο τμήμα του παράπλευρου δρόμου από το ύψος των
Φυτωρίων Βασιλειάδη μέχρι τη Eurotech.

Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση
για τη διάσωση του ιστορικού
αρχείου του Λιβαδίου

Έ

να έργο «κόσμημα» παραδόθηκε στους
κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου, με την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης αλλά και εξοπλισμού
του Κοινοτικού Καταστήματος, συνολικού
προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Το έργο
πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διατήρηση της
ιστορικής μνήμης, μέσω της διάσωσης, συντήρησης, ταξινόμησης και φύλαξης του ιστορικού αρχείου Λιβαδίου, ηλικίας 300 ετών.
Οι παρεμβάσεις στο Κοινοτικό Κατάστημα
μεταξύ άλλων περιελάμβαναν οικοδομικές
εργασίες καθώς και αποκατάστασης της στατικότατος του
κτιρίου, μόνωση τοιχωμάτων,
κατασκευή νέας κεραμοσκεπής
και επένδυση εξωτερικά του
κτιρίου με πέτρα. Παράλληλα
δημιουργήθηκαν εσωτερικοί
λειτουργικοί χώροι καθώς και
ένας ειδικός χώρος ταξινόμησης, φύλαξης και διάσωσης
όλου του πλούσιου ιστορικού
αρχείου Λιβαδίου.
Στους εσωτερικούς χώρους του

κτιρίου στεγάζεται πλέον και το τμήμα εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ενώ η κοινότητα
με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εξοπλίστηκε με έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μετεωρολογικό σταθμό για τη μεταφορά
δεδομένων καιρού, και ειδική φωτεινή πινακίδα ενημέρωσης του κοινού. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Μακεδονίας
–Θράκης καθώς και από ιδίους πόρους του
δήμου Θέρμης και είναι πλέον στη διάθεση
των δημοτών.
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σε εικοσι κομβικα σημεια στο ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Πρόγραμμα ανακύκλωσης
ρούχων και υποδημάτων
Ε

ίκοσι κομβικά σημεία επέλεξε σε πρώτη φάση, η αρμόδια
υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του δήμου Θέρμης σε γειτονιές όλων των δημοτικών ενοτήτων προκειμένου
και οι δημότες μας σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν τη
δυνατότητα να ανακυκλώνουν παλιά ρούχα, υποδήματα, αλλά
και πολλά άλλα υφασμάτινα είδη που επιθυμούν να αποσύρουν από τις οικίες τους.
Με την τοποθέτηση και λειτουργία των ειδικών κάδων ανακύκλωσης ρούχων στο δήμο Θέρμης επιχειρείται διπλό όφελος,
περιβαλλοντικό και οικονομικό ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή
του συγκεκριμένου προγράμματος θα έχει και κοινωνικό χαρακτήρα αφού μέρος των ειδών και συγκεκριμένα το 10%
περίπου των ρούχων και των υποδημάτων που θα ανακυκλώνονται θα μπορούν να διατεθούν σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, μέσα από τις κοινωνικές
δομές του δήμου μας.

Αναλυτικά οι πρώτοι 20 κάδοι θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους κοντά στις εκκλησίες όλων των δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων Περιστεράς, Λακκιάς, Νέας Ραιδεστού, Αγίας Παρασκευής, Σουρωτής, Ταγαράδων, Νέου Ρυσίου, Αγίου
Αντωνίου, Τριαδίου, Θέρμης (Αγ. Νικολάου), Θέρμης (Αγ. Γεωργίου), Βασιλικών (Αγ. Γεωργίου), Βασιλικών (Αγ. Κωνσταντίνου), Καρδίας, Σχολαρίου, Τριλόφου, καθώς και στην πλατεία
του Τριλόφου (πρώην δημαρχείο), επίσης κοντά στην εκκλησία
αλλά και το πάρκο Πλαγιαρίου και τέλος στη διασταύρωση των
οδών Προφήτη Ηλεία και Κυκλάδων στον Τρίλοφο. Οι συγκεκριμένοι κάδοι θα διαθέτουν ειδικό αντικλεπτικό σύστημα, ενώ
στόχος του δήμου Θέρμης είναι, η σταδιακή προμήθεια επιπλέον είκοσι κάδων και η εφαρμογή του προγράμματος να γίνεται
σε όλη την έκταση του δήμου με σαράντα συνολικά κάδους
ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων.

Με πενήντα νέους οικιακούς κάδους
κομποστοποίησης ενισχύθηκε ο δήμος Θέρμης

Μ

ε πενήντα νέους οικιακούς κάδους κομποστοποίησης θα ενισχυθεί το δίκτυο του δήμου Θέρμης. Οι πενήντα νέοι κομποστοποιητές
διανέμονται, από την αρμόδια Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος του δήμου Θέρμης σε
νοικοκυριά όλων των οικισμών του δήμου μας,
ανάλογα με τις ήδη καταγεγραμμένες ανάγκες και
θα μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν άμεσα το παραγόμενο υλικό. Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει έχουν σταθερή συνεργασία
με την αρμόδια Διεύθυνση αλλά και την υπηρεσία
Καθαριότητας, που θα καταγράφουν τα στοιχεία
και τα αποτελέσματα, θα διευκολύνουν τους πολίτες και θα απαντούν σε πιθανές απορίες τους.
Παράλληλα, κατά τη χρήση των νέων κάδων θα
ελέγχεται ο σωστός τρόπος χρήσης των κομποστοποιητών. Για την απόκτηση του οικιακού κομποστοποιητή, όσοι δημότες ενδιαφέρονται θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος
του δήμου Θέρμης, από όπου μάλιστα θα έχουν τη δυνατότητα
να ενημερώνονται και για τους όρους χρήσης τους, ενώ θα ισχύσει η σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες

που έχουν καταγραφεί. Η παράδοση των κομποστοποιητών,
γίνεται από τη Διεύθυνση Πρασίνου του δήμου.
«Η αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης των δημοτικών
απορριμμάτων στη Θέρμη συνεχίζεται, προκειμένου να μειωθεί
περαιτέρω ο όγκος των οικιακών απορριμμάτων, με συνεχή
προμήθεια και δωρεάν διανομή
οικιακών κάδων κομποστοποίησης. Στόχος μας η μείωση των
απορριπτόμενων απορριμμάτων
στους συμβατικούς κάδους και
η επιτόπου οικιακή διαχείρισή
τους με σκοπό την παραγωγή
κομπόστ. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της
αισθητικής εικόνας του Δήμου μας, με εκσυγχρονισμό των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στην αποκομιδή των
απορριμμάτων» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζάρης.

Συνάντηση εργασίας για τη μονάδα
επεξεργασίας βιο-αποβλήτων

Μ

ε αντικείμενο το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται στο ζήτημα της δημιουργίας της Μονάδας
Επεξεργασίας Βιο-αποβλήτων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη,
την Τετάρτη 19 Ιουλίου στο γραφείο του δημάρχου Θερμαϊκού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος
του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Μιχάλης Γεράνης, οι
δήμαρχοι Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Καλαμαριάς,
Θεοδόσης Μπακογλίδης και Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασίστηκε η επίσπευση όλων

των διαδικασιών, με τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, ώστε
να γίνει και να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό η μονάδα επεξεργασίας βιο-αποβλήτων στον ήδη αδειοδοτημένο
χώρο του δήμου Θερμαϊκού. Όπως είναι γνωστό οι μονάδες
επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) αναλαμβάνουν την επεξεργασία τους με τη μέθοδο της κομποστοποίησης ανοιχτού
τύπου ή εναλλακτικά κομποστοποίηση κλειστού τύπου ή και
αναερόβια χώνευση με παραγωγή ενέργειας.

Διακοπές νερού
και ρεύματος
σε περιοχές
της Δ.Ε. Βασιλικών

Π

ροβλήματα στην υδροδότηση και ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Θέρμης,
άφησε πίσω της η τελευταία κακοκαιρία, που είχε
σαν αποτέλεσμα να καταστραφούν μονωτήρες του
υποσταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή των Βασιλικών,
καθώς και την πτώση κολώνας στην περιοχή «Αγίασμα».
Συγκεκριμένα ο υποσταθμός της ΔΕΗ των Βασιλικών
υπέστη σημαντική βλάβη. Ωστόσο, αν και η ΔΕΥΑ
Θέρμης πρότεινε να συνδράμει ώστε να προμηθευτεί υλικά και να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη, οι
υπεύθυνοι της ΔΕΗ ξεκαθάρισαν πως τα απαιτούμενα υλικά είναι εξειδικευμένα και τα διαθέτει μόνο η
ΔΕΗ.
Να σημειωθεί ότι τα προβλήματα στον υποσταθμό
της ΔΕΗ στα Βασιλικά, είχαν σαν αποτέλεσμα να καεί
αντλία στο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΘ στην περιοχή
«Αι Γιάννη», η οποία όμως αντικαταστάθηκε άμεσα
από τα συνεργεία του δήμου, ώστε να υδροδοτηθεί
το Μονοπήγαδο.
Ακολούθησε η καταστροφή των μονωτήρων στον
ίδιο υποσταθμό, που διέκοψαν εκ νέου την υδροδότηση στην περιοχή του Μονοπήγαδου. Επίσης, η
πτώση κολώνας της ΔΕΗ στην περιοχή «Αγίασμα»,
προκάλεσε προβλήματα ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές, καθώς και σημαντικές βλάβες στον
εξοπλισμό των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΘ, με αποτέλεσμα να διακοπεί και η υδροδότηση σε αρκετούς
οικισμούς του δήμου.
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Αντιδημαρχία Συντήρησης Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας

Παρεμβάσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες
Μ

ε ιεράρχηση προτεραιοτήτων και
αναγκών, η Αντιδημαρχία Συντήρησης Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας προχώρησε το τελευταίο χρονικό
διάστημα σε πολλαπλές βελτιωτικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες
του δήμου.
Ο προγραμματισμός παρεμβάσεων της
Αντιδημαρχίας περιλάμβανε έργα συντήρησης επαρχιακών οδών και αγροτικών
δρόμων, καθαρισμούς ρεμάτων, μεγάλη
παρέμβαση συντήρησης στην ασφαλτοστρωμένη 8η οδό που οδηγεί από Θέρμη
προς Ταγαράδες και το βιολογικό καθαρισμό, καθώς και κατασκευή ειδικής βάσης για παροχή ρεύματος στο εκκλησάκι
της Αγίας Παρασκευής. Οι παρεμβάσεις
πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές Βασιλικών, Τριλόφου, Σχολαρίου, Τριαδίου,
Πλαγιαρίου, Καρδίας, Ταγαράδων, Αγίας
Παρασκευής, Αγίου Αντωνίου και Λακκιάς
του δήμου.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Οι εργασίες στην αγροτική οδοποιία, περιελάμβαναν χαλικοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις καθώς και κάλυψη λακκουβών
με ψυχρή και θερμή άσφαλτο. Στόχος των

εργασιών στους συγκεκριμένους επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμους του δήμου, ήταν η διέλευση των οχημάτων με
ασφάλεια, καθώς και η εύκολη πρόσβαση
του αγροτικού πληθυσμού του δήμου στις
καλλιέργειές τους.
Παράλληλα, μεγάλη ήταν η παρέμβαση
και σε σχολικές μονάδες του δήμου, όπως
στο ΕΠΑΛ Βασιλικών και τον παιδικό
σταθμό Βασιλικών, όπου τα συνεργεία της
Αντιδημαρχίας Συντήρησης και Αυτεπιστασίας προχώρησαν σε βαφή των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των σχολείων
καθώς και σε διαμόρφωση του χώρου
πάρκινγκ έξω από το ΕΠΑΛ.
Έγιναν ακόμη πολλαπλές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο που καταλήγει στα εξωκκλήσια Περιστεράς, Λιβαδίου, Αγίου Αντωνίου και Λακκιάς. Συντήρηση οδικού δικτύου και κάλυψη λακκουβών
έγινε και εντός της Θέρμης και συγκεκριμένα
στην παράπλευρη οδό της Μουδανίων, που
οδηγεί στο 3ο Γυμνάσιο Θέρμης και σε άλλα
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με καθαρισμό στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής που

κατεβαίνει από τη χωματερή και συντήρηση του αγροτικού δρόμου από Ταγαράδες
προς Polis και μέχρι τα όρια Σχολαρίου,
με απαραίτητες εργασίες στα νεκροταφεία
Βασιλικών και Αγίου Αντωνίου με τη δημιουργία ειδικών διαδρόμων και νέων βρυσών αντίστοιχα, καθώς και παρεμβάσεις
στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του
δήμου Θέρμης, προκειμένου να δημιουργούν επιπλέον γραφεία.

Επεκτείνεται το δίκτυο Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στη Θέρμη
είναι οι εργασίες των συνεργείων της
μας, αλλά και τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν.
ηλεκτροφωτισμού
Πυρετώδεις
Αντιδημαρχίας Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του
Αναλυτικά, τους τελευταίους μήνες έγινε συνολική αναδήμου Θέρμης, με έργα αστικής ανάπλασης που πραγκατασκευή και πλακόστρωση των πεζοδρομίων επί των
στο Λιβάδι
ματοποιούνται σε όλες τις γειτονιές της Θέρμης. Με στόοδών Αγίου Νικολάου, Γρηγορίου Αποστόλου Ταβάκη,

Ε

γκρίθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και τη γενική διεύθυνση προγραμματισμού και υποδομών, το έργο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΠΕΘ
στους δήμους Λαγκαδά – Θέρμης –Βόλβης», που αφορά
και την αναβάθμιση και επέκταση του ηλεκτροφωτισμού
στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου του δήμου Θέρμης.
Το συγκεκριμένο έργο, είναι προϋπολογισμού διακοσίων
χιλιάδων ευρώ και αφορά επέκταση του ηλεκτροφωτισμού στην είσοδο του Λιβαδίου βελτιώνοντας τις κυκλοφοριακές συνθήκες και αναβαθμίζοντας την περιοχή.
Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει τοποθέτηση νέων σύγχρονων λαμπτήρων LED, τοποθέτηση νέου πίνακα καθώς
και ιστών φωτισμού επί της δεξιάς πλευράς με κατεύθυνση προς την Περιστερά. Το νέο δίκτυο, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές, θα γίνει στο σύνολό του
με καλώδια αλουμινίου. Η επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Λιβάδι, αναμένεται να συμβάλλει στη
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με παρεμβάσεις για την ενίσχυση της λειτουργικότητας της εισόδου
της Τοπικής Κοινότητας. Παράλληλα θα εξασφαλίσει την
οδική ασφάλεια με καλύτερη και αποδοτικότερη ποιότητα φωτισμού.

χο την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών, το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες
επισκευής και πλακόστρωσης πεζοδρομίων, σύμφωνα
πάντα με τα καταγεγραμμένα αιτήματα των δημοτών

Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Δημητρίου και Καραολή, Κολοκοτρώνη Παπαναστασίου και Βενιζέλου,
επισκευή φθορών στο εσωτερικό της πλατείας Παραμάνας αλλά και τα πεζοδρόμια γύρω από
αυτή, καθώς και επισκευή του πεζοδρομίου έξω από το 6ο Νηπιαγωγείο που βρίσκεται στην επέκταση της Θέρμης.
Έργα και παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης
που συμβάλουν στην αισθητική αναβάθμιση των γειτονιών του δήμου μας, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και
εξασφαλίζουν την καλύτερη και ασφαλέστερη διέλευση των πεζών.
Τις επόμενες ημέρες οι παρεμβάσεις θα
μεταφερθούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες, ενώ παράλληλα ο προγραμματισμός
της Αντιδημαρχίας Συντήρησης και Αυτεπιστασίας για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει και πλακοστρώσεις πεζόδρομων
στην Περιστερά και το Λιβάδι.
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περιλαμβανει συνεχιζομενα εργα και μελετεσ

Διαβούλευση για το τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου Θέρμης για το 2018
Τ

ο Τεχνικό πρόγραμμα του 2018 συζήτησε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Το
θέμα εισηγήθηκε από την πλευρά του δήμου ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης
Απόστολος Τσολάκης.
Σημειώνεται ότι η θεσμοθετημένη διαδικασία για την
έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2018
περιλαμβάνει τη σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, ευρεία διαβούλευση επί αυτού με τη συμμετοχή όλων
των θεσμοθετημένων οργάνων του δήμου, διαμόρφωση τελικού σχεδίου και λήψη απόφασης
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση, αλλά και
προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
του δήμου, που εγκρίνεται με ιδιαίτερη διαδικασία και
ελέγχεται από τα όργανα της κεντρικής διοίκησης.
Όπως τόνισε ο κ. Τσολάκης η σύνταξη του Τεχνικού
Προγράμματος περιορίζεται από σειρά διαδικαστικών
και πρακτικών ζητημάτων που θέτουν συγκεκριμένα
όρια και, ως ένα βαθμό, υποδεικνύουν τις κατευθύνσεις και τον προγραμματικό σχεδιασμό του δήμου. Στα
ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται: Οι επαναλαμβανόμενες μειώσεις της κρατικής χρηματοδότησης των δήμων
τα τελευταία χρόνια και η αντικειμενική αδυναμία συγκέντρωσης ίδιων πόρων, λόγο της επιδείνωσης των
οικονομικών συνθηκών, η κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος στη μέση του έτους, δηλαδή χωρίς να
έχει υλοποιηθεί μεγάλο μέρος του προγράμματος του
προηγούμενου έτους και χωρίς να υπάρχουν ασφαλείς
προβλέψεις για την εξέλιξη των έργων στο εξάμηνο
που απομένει μέχρι το τέλος του 2017, κάτι το οποίο
δημιουργεί επισφαλή συμπεράσματα, τα οποία μεταφέρονται στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και
τέλος η κατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας από άποψη δυναμικού, σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες και τον
αριθμό των στελεχών, όπου παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις
συνεχόμενες αλλαγές της νομοθεσίας των δημοσίων
συμβάσεων μελετών και έργων, αλλά και με τον περιορισμό του αριθμού των έργων που επιτρέπεται να
παρακολουθεί κάθε μηχανικός, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, επιβραδύνουν την αποτελεσματική
λειτουργία της υπηρεσίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Παρά τις παραπάνω αντικειμενικές δυσκολίες, κάθε
χρόνο ο δήμος Θέρμης συντάσσει το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, έγκαιρα και στο πλαίσιο των θεσμικών απαιτήσεων θέτοντας
ρεαλιστικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις
και προτάσεις των οργάνων του (Συμβούλια Κοινοτήτων, Επιτροπή Διαβούλευσης κ.λπ.) και θέτοντας προτεραιότητες που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

των πολιτών, παρακολουθώντας τον σχεδιασμό και
την πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων, και προσαρμόζοντας τον προγραμματισμό του στους άξονες
αυτών, και τέλος αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο
τους ανθρώπινους πόρους των Υπηρεσιών του.
Στα πλαίσια αυτά, σημείωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης το 2017 εκπονήθηκαν, επικαιροποιήθηκαν ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν σε χρηματοδοτικά προγράμματα πολλές
μελέτες, με αποτέλεσμα να έχουν ενταχθεί έργα και
δράσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη, εκπονούνται πολλές μελέτες για υποβολή φακέλων σε υπό
δημοσίευση προσκλήσεις προγραμμάτων ή για δημοπράτηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους
2017 με ίδιους πόρους, πρόσθεσε.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 περιλαμβάνει συνεχιζόμενα έργα και μελέτες, που έχουν ήδη ξεκινήσει ή
πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του έτους, καθώς και
νέα έργα και μελέτες. Αν στα έργα αυτά προστεθούν
και τα έργα του τομέα που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΘ
(υδρεύσεις, αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων,
αρδεύσεις), μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι παρά τις
δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, παρά
τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότητες,
και παρά τα γενικότερα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018
του δήμου Θέρμης μπορεί να διασφαλίσει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και να διατηρήσει
ένα αξιοπρεπές επίπεδο δραστηριότητας και ανάπτυξης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Από την πλευρά των μελών της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης τέθηκαν ερωτήματα για την εξασφάλιση των πότων οι οποίοι απατούνται για την κατασκευή των προγραμματισμένων έργων, τη δυνατότητα
συντήρησης και αξιοποίησης τους, με το ζήτημα της
διαχείρισης των νεκροταφείων, την κατασκευή αθλητικών έργων και τέλος την κατάσταση που επικρατεί στη
σχολική στέγη.

Ανακατασκευάστηκε η ξύλινη πεζογέφυρα
του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

Μ

ε στόχο την άρση της επικινδυνότητας καθώς
και την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης των

δημοτών μας, συνεργεία της Αντιδημαρχίας Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, προέβησαν τις τελευταίες ημέρες σε εκτεταμένη παρέμβαση – ανακατασκευή στην
πεζογέφυρα που οδηγεί στο πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής στην επέκταση της Θέρμης.
Συγκεκριμένα, έγινε συνολική ανακατασκευή της πεζογέφυρας, η οποία ιδιαιτέρως τα τελευταία τρία χρόνια, είχε υποστεί σοβαρές φθορές των ξύλων, που σε
ένα μεγάλο βαθμό οφείλονταν και στις έντονες καιρικές συνθήκες. Με έμφαση και προτεραιότητα στην
ασφάλεια

αλλά και τη βελτίωση και αναβάθμιση

της ποιότητας ζωής των πολιτών του δήμου μας, η
πεζογέφυρα μετά και τη σημερινή ολοκλήρωση των
εργασιών βρίσκεται στη διάθεση προς χρήση των δημοτών της Θέρμης.
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Εγκρίθηκε η πρόταση
του δήμου ACT SOCIAL
Ε

γκρίθηκε η πρόταση που υπεβλήθη από τον δήμο Θέρμης,
με τίτλο «Δράσεις καινοτόμου
στήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή» (ACTions for
the SuppOrt and enhancement
of
SocIAl entrepreneurship at
Local level), με ακρωνύμιο ACT
SOCIAL στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. Η
πρόταση εντάσσεται στον άξονα
προτεραιότητας 4: Διασυνοριακή
περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και ειδικότερα στην
επενδυτική προτεραιότητα 9.c Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις.
Στη συγκεκριμένη πρόταση ο δήμος Θέρμης συμμετέχει ως επικεφαλής εταιρικού σχήματος μαζί
με τους: Α. Association of South
West Municipalities από τη Βουλγαρία και Β. Association Euni
Partners επίσης από τη Βουλγαρία.

Στόχος της πρότασης είναι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας
σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο μέσα από την υποστήριξη της
δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων,
τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και την εδραίωσή
της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της πρόκειται να δημιουργηθεί μία δομή
υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ θα ενισχυθεί και η επιτυχημένη πρακτική
της υφιστάμενης δομής στήριξης
ανέργων του δήμου Θέρμης, για
την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας
ευρείας κλίμακας: συμβουλευτική, εκπαίδευση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση
κοινωνικών επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της
κοινωνικής οικονομίας.
Στη λειτουργία και τους σκοπούς
των δομών που θα αναπτυχθούν
και στις δύο πλευρές των συνό-

ρων στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνονται ακόμη η πληροφόρηση, παρακίνηση
και υποστήριξη της εκδήλωσης
τοπικών
εταιρικών
σχημάτων,
συλλογικού και αλληλέγγυου
χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
η παροχή συμβουλευτικών και
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών θερμοκοιτίδας
ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας (χώροι κοινής χρήσης γραφείων, γραμματειακής,
λογιστικής υποστήριξης, κλπ) και
η ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των κοινωνικών
επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών συνεργασίας σε
τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο
μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων. Να σημειωθεί τέλος πως η
διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στα
650.000 ευρώ.

Εκπαιδευτική συνάντηση
για το στρατηγικό σχεδιασμό των δήμων

Η

ορθή χρήση εργαλείων για το
στρατηγικό σχεδιασμό των δήμων
ήταν το αντικείμενο εκπαιδευτικής συνάντησης στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, όπου συμμετείχε και ο δήμος
Θέρμης.
Το εκπαιδευτικό ταξίδι στην πόλη Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, αφορούσε τους
βραβευθέντες δήμους του προγράμματος «Καλών Πρακτικών» στους δήμους
της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ταξιδιού για τους βραβευθέντες
δήμους παρουσιάστηκαν όλες οι καλές
πρακτικές των δήμων που συμμετείχαν,
ενώ συζητήθηκαν και ιδέες – προτάσεις
για την ωρίμανση νέων.
Ο δήμος Θέρμης συμμετείχε με την καλή
πρακτική του προγράμματος «People»
για την οποία και έχει βραβευτεί. Κατά
τη διάρκεια των εργαστηρίων που πραγ-

ματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνάντησης ο δήμος Θέρμης
ωρίμασε σε όλα τα επίπεδα το στρατηγικό σχεδιασμό μιας νέας ενδεχόμενης
καλής πρακτικής.
Στην εκπαιδευτική αυτή συνάντηση
συμμετείχαν από την Ελλάδα οι δήμοι:
Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Νότιας Κυνουρίας, Τρίπολης και Χερσονήσου, ενώ η
διοργάνωσή της έγινε από την Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Αναπτυξιακή
Εταιρία DURA της Κροατίας.
Το δήμο μας εκπροσώπησαν η είναι η
διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ιωάννα Παντελίδου και η υπάλληλος του τμήματος Προγραμματισμού
Ευγενία Παπανικολάου.

Στιγμιότυπο από το εκπαιδευτικό ταξίδι στο Ντουμπρόβνικ
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συμμετεχουν περισσοτερα απο 500 ατομα

Θαλασσινά μπάνια για τα μέλη των ΚΑΠΗ
Ξ

Οι λουόμενοι στην παραλία στα Ν. Πλάγια

εκίνησε την Δευτέρα 10 Ιουλίου το πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ 2017» που αφορά τα θαλασσινά μπάνια των
μελών των ΚΑΠΗ δήμου Θέρμης. Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος το πρόγραμμα θα διαρκέσει δεκαπέντε ημέρες,
στη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν 150
δρομολόγια από 10 ειδικά μισθωμένα για το σκοπό αυτό
λεωφορεία σε κοντινές παραλίες όπως τα Νέα Πλάγια, τα
Φλογητά, η Βεργιά Χαλκιδικής και ο Ποταμός Επανομής.
Το πρόγραμμα είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα και
με εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή καθώς πρόκειται να συμμετάσχουν περίπου 500 μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου μας.
Στη Θέρμη ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον που η διοίκηση των μελών προγραμμάτισε την επέκταση του προγράμματος και για τέταρτη εβδομάδα. Παράλληλα, πρόσφερε στους συμμετέχοντες δωρεάν ημερήσιες εξορμήσεις στην Παναγία Σουμελά, στους Νέους Πόρους Πιερίας
και τα Πυργαδίκια.

Στιγμιότυπο από την αναχώρηση των μελών του ΚΑΠΗ
από την πλατεία Θέρμης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

«Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων»

Τ

ην παράσταση «Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα
των θαυμάτων» του Λουϊς Κάρολ, ανέβασαν τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με
Αναπηρία «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» του δήμου Θέρμης στο πλαίσιο
της καλοκαιρινής γιορτής τους στο αμφιθέατρου του 1ου
Λυκείου Μίκρας.
Το πολύχρωμο μουσικο –κινητικό δρώμενο που παρουσίασε η ομάδα ΕΜΙΓΚΡΕ του ΚΔΑΠμεΑ, δημιουργήθηκε
πάνω σε μία ιδέα της γυμνάστριας ειδικής αγωγής του
ΚΔΑΠ Μαρίας Τσιακανίκα, η οποία είχε τη σκηνική, μουσική και κινητική επιμέλεια της παράστασης, με τη συνδρομή
της εικαστικού του ΚΔΑΠ Δήμητρας Κερεφιάδου που είχε
τη σκηνογραφική επιμέλεια και τις εικαστικές δημιουργίες
της. Αναφορά στο πολύτιμο έργο τους, από την πλευρά
της ειδικότητας του καθενός, έγινε για όλο το προσωπικό
της δομής αλλά και τους συνεργάτες που πρόσφεραν το
χρόνο, τη διάθεση και την αγάπη τους σε αυτή τη προ-

σπάθεια από την ψυχολόγο της δομής Σταματία Βαλαβάνη.
«Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε παιδιά και εκπαιδευτικούς γιατί ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και η δημιουργική απασχόληση για τα άτομα με

Υπηρεσίες ψυχολογικής
υποστήριξης των μελών ΚΑΠΗ

Σ

τα πλαίσια του σχεδιασμού για την οργάνωση και
την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης υγείας
στα ΚΑΠΗ, το ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης»
προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης σε θέματα ψυχικής υγείας
στα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου μας. Το ΝΠΔΔ θεωρεί
απαραίτητη τη στήριξη των ηλικιωμένων ατόμων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους
συμπολίτες μας να παραμείνουν ενεργοί, απολαμβάνοντας τη ζωή τους που στην τρίτη ηλικία έχει τις δικές
της χάρες και τις δικές της προκλήσεις. Οι υπηρεσίες
παρέχονται άμεσα και εξατομικευμένα από την ψυχο-

λόγο Μαρία Καλογήρου στον χώρο των ΚΑΠΗ τις ώρες
07:30 πμ – 15:30 μμ.
Πιο συγκεκριμένα τα μέλη που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής
υποστήριξης θα πρέπει να επικοινωνούν με τη ψυχολόγο στα ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης τις κάτωθι ημέρες:
Δευτέρα –ΚΑΠΗ Βασιλικών, Πλατεία δημαρχείου, τηλ.
23960 22115 -74107 και 41047
Τρίτη –ΚΑΠΗ Κ. Σχολαρίου, Κοινότητα Κ. Σχολαρίου,
τηλ. 23920 91999
Τετάρτη –ΚΑΠΗ Θέρμης, Ιασωνίδου 19, τηλ. 2310
466534
Πέμπτη –ΚΑΠΗ Τριλόφου, Πλατεία δημαρχείου, τηλ.
23920 62057

αναπηρία οι οποίες μπορούν ακόμη και να αλλάξουν τη
ζωή αυτών των ατόμων» είπε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του νομικού προσώπου Πασχάλης Αναγνώστου. Και
συνέχισε λέγοντας ότι «Φέτος, με τον φυσιοθεραπευτή της
δομής Γιώργο Μεραχτσάκη, υλοποιήθηκαν δύο νέα προγράμματα, η λουτροθεραπεία στα λουτρά του Λαγκαδά
και η ιπποθεραπεία στον ιππικό όμιλο Βορείου Ελλάδος.
Παράλληλα θα υλοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα και κατέληξε ότι «Πάνω από όλα
είναι η προσέγγιση της οικογένειας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που για πρώτη χρονιά φέτος οι αιτήσεις για το ΕΣΠΑ
ξεπέρασαν τις 56».
Η υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση έκλεισε με ένα τραγούδι από όλη την ομάδα του ΚΔΑΠ κάτω από την μουσική καθοδήγηση της μουσικοθεραπεύτριας της δομής Δανάης Γιωγιού, σε στίχους που έγραψαν για την περίπτωση
τα παιδιά της δομής Αναστασία, Ελένη και Δημήτρης.

Δωρεάν ψυχολογική
υποστήριξη για όλους

Ο

δήμος Θέρμης αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες
πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των κατοίκων του προσφέρει εντελώς δωρεάν ψυχολογική και
συμβουλευτική υποστήριξη για ενήλικες και παιδιά.
Συγκεκριμένα παρέχεται: Συμβουλευτική ενηλίκων, αντιμετώπιση του άγχους, της κατάθλιψης, των κρίσεων πανικού,
συμβουλευτική παιδιών και εφήβων, συμβουλευτική σε
επίπεδο ατόμου, ζεύγους και οικογένειας, δυσκολίες στις
σχέσεις γονέων – παιδιών και τραυματικά συμβάντα ζωής.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ψυχολόγο κα Εμμανουέλλα Παπαεμμανουήλ στο χώρο του ΚΑΠΗ Τριαδίου, καθημερινά τις ώρες 07:30 πμ – 15:30 μμ. Τηλέφωνο για
κλείσιμο ραντεβού 2310 465 460
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μαζικη συμμετοχη στα προγραμματα του δημου θερμησ

Εκατοντάδες παιδιά
στις καλοκαιρινές δράσεις
Ε

κατοντάδες παιδιά συμμετέχουν και το
φετινό καλοκαίρι στις δράσεις «Παιδί
και θάλασσα», «Φύλαξη και Δημιουργική
Απασχόληση» και «Δημιουργική Απασχόληση», τις οποίες αναπτύσσει ο δήμος Θέρμης, με στόχο τη δημιουργική αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου των παιδιών καθώς
και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων νέων.
Το πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουλίου, ενώ στο πλαί-

σιο του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση» εκατοντάδες παιδιά συμμετέχουν
στα καθημερινά προγράμματα των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της
ΔΕΠΠΑΘ. Έως το τέλος Ιουλίου θα διαρκέσει και το πρόγραμμα καλοκαιρινής φύλαξης που υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο σε 5
σχολεία του δήμου Θέρμης. Αναλυτικά το
κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

Θερινά τμήματα Δημιουργικής
Απασχόλησης από τη ΔΕΠΠΑΘ
και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής

Ομαδική δραστηριότητα στην αίθουσα χορού στο ΚΔΑΠ Τριαδίου

Θ

Γενική άποψη των παιδιών στην παραλία

413 παιδιά στο «Παιδί και θάλασσα»
Έληξε με επιτυχία και με τη συμμετοχή 413
παιδιών και στις δύο περιόδους, το πρόγραμμα «παιδί και θάλασσα» 2017 που
υλοποίησε και φέτος η ΔΕΠΠΑΘ . Με πολλά παιχνίδια στη θάλασσα, μακροβούτια
αλλά και ποικίλες άλλες αθλητικές δραστηριότητες σε καθημερινές ημερήσιες εκδρομές, παιδιά από όλη την έκταση του δήμου
Θέρμης, απόλαυσαν 15 μέρες ξεγνοιασιάς

και χαλάρωσης.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η εξοικείωση των παιδιών με το νερό, ώστε να αποβάλλουν τις φοβίες τους μέσω του ομαδικού
παιχνιδιού και παράλληλα, να βελτιώσουν
τις ικανότητες τους, στην επίπλευση και στην
κολύμβηση. Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε
με ομαδικά παιχνίδια στη θάλασσα και στην
αμμουδιά.

Η νικήτρια ομάδα στους αγώνες ποδοσφαίρου στην άμμο

ερινά τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης λειτουργούν για μία ακόμη
χρονιά η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος
και Αθλητισμού Θέρμης και το Νομικό Πρόσωπο Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής. Το πρόγραμμα, που υλοποιεί η
ΔΕΑΠΠΑΘ αναπτύσσεται στα Κέντρα Πολιτισμού Τριαδίου, Νέας Ραιδεστού,
Νέου Ρυσίου και Τριλόφου, ενώ στο πλαίσιο της δράσης, δόθηκε προτεραιότητα στα παιδιά του προγράμματος ΕΣΠΑ, στα παιδιά διαζευγμένων και
πολύτεκνων οικογενειών και στα παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται το πρωί.
Αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιούν για άλλη μια χρονιά τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής. Το πρόγραμμα λειτουργεί
στο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου, Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών, Δημοτικό Σχολείο Ν. Ρυσίου και 2ο Δημοτικό Σχολείο
Θέρμης.

Ομαδική δραστηριότητα στο ΚΔΑΠ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης
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Νομικό Πρόσωπο

Καλοκαιρινές γιορτές
των παιδικών σταθμών
Τ

ις καθιερωμένες καλοκαιρινές γιορτές πραγματοποίησαν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί
του δήμου. «Οι γιορτές στον παιδικό σταθμό, αν δομηθούν σωστά και προετοιμαστούν
χωρίς άγχος και πίεση για τα παιδιά, χωρίς εξαντλητικές πρόβες που δεν έχουν τίποτα να
προσφέρουν, τότε πραγματικά μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο χαρούμενα κομμάτια στη σχολική ζωή. Φέρνουν το γονιό σε επαφή με όλα τα καλλιτεχνικά δρώμενα που

Πλαγιάρι «Νότες Στοργής»

έλαβαν χώρα στον παιδικό σταθμό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Αυτή τη φιλοσοφία ακολουθούμε στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Θέρμης, οργανώνοντας γιορτές με χαρούμενο χαρακτήρα και με προτροπή στη συμμετοχή των γονιών.»
επισημαίνει η διευθύντρια των παιδικών σταθμών του δήμου, Ελένη Τσολακίδου.

Παιδικός σταθμός «Ελαφάκια»

«Όλοι μαζί μια αγκαλιά για να φτάσουμε ψηλά» ήταν ο τίτλος της καλοκαιρινής παράστασης των προνηπίων του παιδικού σταθμού Πλαγιαρίου «Νότες Στοργής». Ένα παραμύθι
της Μαριάννας Κατρά και της Ζένιας Μπαγιώκη στο οποίο
τα παιδιά έβαλαν και τη δική τους πινελιά. Ψάχνοντας στο
ταξίδι τους να βρούνε τη χώρα της χαράς και της αγάπης παρουσίασαν τον παιδικό σταθμό ως τη χώρα αυτή, κάνοντας
αναδρομή σε μοναδικές στιγμές που πέρασαν σ’ αυτόν!
Σε μία παράσταση όλο χρώματα δεν έλειψαν τα έργα τέχνης
των παιδιών καθώς και ο ζωγράφος και μουσικός Γιάννης
Μηλιώνης ο οποίος συνόδευσε με την κιθάρα του τα παιδιά.

Παιδικός σταθμός Βασιλικών
Στον παιδικό σταθμό Βασιλικών τα παιδιά μαζί και οι γονείς
αναβίωσαν παραδοσιακά παιχνίδια και τραγούδια, συνδέοντας το χτες με το σήμερα. Αυτό ήταν και το θέμα της αποχαιρετιστήριας καλοκαιρινής γιορτής τους, με τον τίτλο «ελάτε να παίξουμε και να χορέψουμε».
Ήταν μια μοναδική παράσταση, όπου πρωταγωνίστησε ο
αυθορμητισμός και το κέφι, αφήνοντας σε όλους τις καλύτερες εντυπώσεις και έκλεισε με την ευχή για ένα ξεκούραστο
και καλό καλοκαίρι.

Παιδικός σταθμός Νέας Ραιδεστού
Τα παιδιά των μεγάλων προνηπίων του Π.Σ. «Ελαφάκια»
και οι δασκάλες τους επέλεξαν φέτος να αποχαιρετήσουν
την χρονιά με μια διαφορετική γιορτή. Με τη βοήθεια της
βαλίτσας του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας τα παιδιά
και οι γονείς αναβίωσαν αρχικά την μουσική εκδοχή του παραμυθιού και γνώρισαν τρεις επιπλέον παραλλαγές μέσω
της δραματοποίησης, της αφήγησης, της χρονικής αλληλουχίας και φυσικά του παιχνιδιού. Τα μηνύματα που πήραν τα
παιδιά ήταν ότι θα πρέπει πάντοτε να αναζητούν την αλήθεια
και να δίνουν μια δίνουν μια ευκαιρία σε πρόσωπα και καταστάσεις.

Καρδία «Γλυκές Μελωδίες»

Παιδικός σταθμός Θέρμης

Με την βοήθεια του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των
δημοτικών παιδικών σταθμών του δήμου Θέρμης «Μελισσόπουλα, Ελαφάκια και Γλυκές Μελωδίες Καρδίας» τα
παιδιά του παιδικού σταθμού Καρδίας απολαύσανε πρωινό
στην αυλή.
Για το λόγο αυτό η διοίκηση του σταθμού ευχαριστεί το
σύλλογο Γονέων και τον κ. Γεώργιο Δερμετζόγλου για το
βάψιμο των τραπεζιών και τους κυρίους Δημήτριο Τζιτρελή
και Παναγιώτη Σαλονικιό για την συναρμολόγηση.

Μέσα από ένα ταξίδι μουσικό, τα παιδιά και οι γονείς του
παιδικού σταθμού Ν. Ραιδεστού διασκέδασαν και απήλαυσαν την καλοκαιρινή γιορτή η οποία έγινε στην αυλή του
σχολείου.

Παιδικός σταθμός «Μελισόπουλα»

Σε κλίμα ενθουσιασμού και με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στην αυλή του σχολείου η καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια
γιορτή του Π.Σ. Θέρμης, η οποία σηματοδοτεί και το τυπικό
κλείσιμο της χρονιάς.
Τις καρδιές όλων κέρδισαν οι μικροί πρωταγωνιστές οι οποίοι με το τραγούδι, το χορό και τα αγωνίσματα ξεδίπλωσαν
το πλούσιο ταλέντο τους και ενθουσίασαν το κοινό.
Ο σταθμός συνεχίζει τη λειτουργία του με χαλαρές και δροσιστικές δραστηριότητες μέχρι το τέλος Ιουλίου και ανανεώνει το ραντεβού με τους φιλοξενούμενους του για τον Σεπτέμβρη.

Τα παιδιά του παιδικού σταθμού «Μελισόπουλα» πραγματοποίησαν την αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή τους γιορτή
στην αυλή του σχολείου. Τα παιδιά χόρεψαν, τραγούδησαν
και διαγωνίστηκαν σε διάφορα αθλήματα.
Κέφι, χαμόγελα αλλά και στιγμές συγκίνησης ήταν τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες βραβεύτηκαν με μετάλλια και κύπελλα.
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Θεατρικό φινάλε με το
«Ταξίδι στο σχολείο του χθες»

Μ

ε την θεατρική παράσταση που ανέβασαν οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Μίκρας με θέμα «Ταξίδι στο σχολείο του χθες»
στο χωριό της Ειρήνης ολοκληρώθηκε η φετινή χρονιά για το σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη γιορτή πραγματοποιείται, για
τέταρτη συνεχή χρονιά.
Για την ετοιμασία της εκδήλωσης πολύτιμη
ήταν η στήριξη και η βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών τους, Παντελή Παντελίδη,
Μαρίας-Ματένιας Παπαδοπούλου και Κυριακής Χατζάκου που με το πολιτιστικό πρόγραμμα που δούλεψαν όλη τη σχολική χρονιά, συμπαραστάθηκαν και καθοδήγησαν
τους μαθητές ώστε να επιτύχουν το ικανοποιητικό αποτέλεσμα και γι αυτό χειροκροτήθηκαν απ’ όλους τους παρευρισκόμενους.
Η επιμέλεια των σκηνικών της παράστασης
έγινε από τον καθηγητή των καλλιτεχνικών
Κωνσταντίνο Βουτσάς και τον καθηγητή της
πληροφορικής Δημήτριο Τζαρό.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ακούστηκαν οι συνεντεύξεις που πήραν οι μαθητές
από το διευθυντή τους Νικόλαο Κωνστα-

ντινίδη, ο οποίος με πολλή αγάπη στηρίζει
κάθε προσπάθεια καθηγητών και μαθητών,
καθώς και η συνέντευξη από την φιλόλογοεκπαιδευτικό από το Σχολάρι Ελένη Ράλλη,
οι οποίοι μίλησαν στους μαθητές για τα δικά
τους σχολικά χρόνια.
Μετά το θεατρικό ακολούθησε η αποφοίτηση των μαθητών της Γ’ γυμνασίου, έγινε η
απονομή αναμνηστικών δακτυλιδιών καθώς
και ομιλία από την καθηγήτρια της φυσικής
αγωγής Ευλαμπίας Χαρπαντίδου, η οποία
κατευόδωσε τους αποφοίτους εκ μέρους του
διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων
με πολλή αγάπη.
Στο τέλος ο διευθυντής κ.
Κωνσταντινίδης, απηύθυνε
ευχαριστίες στην Χριστίνα
Κεσογλίδου-Καρρά
για
την φιλοξενία του σχολείου στο ανοιχτό θέατρο του
χωριού της Ειρήνης για
τρίτη συνεχή χρονιά. Ευχαριστίες ακόμη απηύθυνε
στον Μάκη Τρικαλλιάρη,

ο οποίος για άλλη μια χρονιά ανέλαβε την
έκδοση των αφισών, προσκλήσεων και των
προγραμμάτων της εκδήλωσης. Ευχαριστίες
ακόμη απηύθυνε στον Παναγιώτη Φαχαντίδη, υπεύθυνο του μουσείου εκπαίδευσης
και ζωής στο Νέο Ρύσιο για τη γενναιόδωρη
προσφορά του και το δανεισμό υλικού του
μουσείου στην παράσταση καθώς και τα εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» για τον
ίδιο λόγο. Ευχαρίστησε, τέλος όλους τους
ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματική και ηθική
τους στήριξη, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και φυσικά τους μαθητές για την πολύ
καλή παρουσία τους.

Διαμόρφωση
κήπου στο
1ο Νηπιαγωγείο
Θέρμης

Τ

ο 1 ο νηπιαγωγείο Θέρμης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 201617, εκπονώντας πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης-αγωγής για
τα νήπια με θέμα «τα αρωματικά φυτά
και βότανα» καθώς και παίρνοντας μέρος στο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Αγωγής του της Δ/νης Α/θμιας Εκπ/σης με
θέμα: «Φτιάχνοντας το σχολικό κήπο»,
κατάφερε να αναμορφώσει τον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο του με τη συνδρομή της Δ/σης Πρασίνου του Δήμου
Θέρμης καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Το αποτέλεσμα μετά
την υλοποίηση του προγράμματος ήταν
πολύ όμορφο.

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
από το Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔA
To Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» αναγνωρίζοντας ότι οι
διακρίσεις, οι προκαταλήψεις, η βία, ο ρατσισμός και η
αποδοχή της διαφορετικότητας είναι πολύπλοκα κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν τους ανθρώπους και τις
σχέσεις τους, πραγματοποίησε την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Όχι στη Βία Ναι στη Φιλία»
στα σχολεία και στην τοπική κοινωνία της ανατολικής
Θεσσαλονίκης. Η καμπάνια ξεκίνησε τον Οκτώβριο
2016 και ολοκληρώθηκε με διήμερο φεστιβάλ πρόληψης, 26 και 27 Ιουνίου 2017.
Το φεστιβάλ περιλάμβανε: διαδραστικά παιχνίδια για
παιδιά (συνδιοργανωτές οι βιβλιοθήκες του δήμου Καλαμαριάς), προβολές ταινιών για μικρούς και μεγάλους

και παράσταση καραγκιόζη από τον καραγκιοζοπαίκτη
Αγ. Αγαπίου, με σχετική θεματολογία, μουσική από μαθητές (1ο Γυμνάσιο Χορτιάτη και 1ο Λύκειο Μηχανιώνας), έκθεση καλλιτεχνικών έργων μαθητών (Δημοτικά
σχολεία Επανομής, 1ο Γυμνάσιο Χορτιάτη), κατάθεση
της εμπειρίας εκπαιδευτικών και γονέων που συμμετείχαν σε σχετικά προγράμματα.
Η καμπάνια περιελάμβανε επίσης: δράσεις ευαισθητοποίησης για το AIDS «Βάζουμε stop στο στίγμα», στις
οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 200 γονείς και
1000 μαθητές (συνδιοργανωτές: Αντιδημαρχία Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας Δήμου Καλαμαριάς, Κέντρο Ζωής), προγράμματα αγωγής υγείας

για την πρόληψη της βίας, σε Νηπιαγωγεία των δήμων
Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού και στα Δημοτικά
σχολεία Επανομής, στα οποία συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί και 400 μαθητές, δράσεις πρόληψης για τη
βία-σχολικό εκφοβισμό και αποδοχή της διαφορετικότητας στις σχολικές κοινότητες των δήμων Καλαμαριάς,
Θέρμης, Θερμαϊκού και Πυλαίας – Χορτιάτη, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 300 γονείς και 1500
μαθητές και δράσεις για την πρόληψη των εξαρτήσεων
(«Θεματική Εβδομάδα» του ΥΠΕΠΘ) στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 500 μαθητές Γυμνασίου των
δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού και Πυλαίας
– Χορτιάτη.
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ΑΦΟΡΟΎΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του προγράμματος
συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης
Τ

ο πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των σχολικών κοινοτήτων του δήμου
υλοποίησε η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς δήμου Θέρμης ανταποκρινόμενη στις
αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα στήριξης των
σχολικών κοινοτήτων ευθύνης του και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών
κοινοτήτων του δήμου και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων.
Ο δήμος Θέρμης ανάθεσε την υλοποίηση του προγράμματος
παροχής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων
των σχολικών κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ
ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. λαμβάνοντας
υπ’ όψη του την εμπειρία της σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης διοίκησης και υλοποίησης συναφών ενεργειών.
Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη παρεμβάσεων και
υπηρεσιών ενδυνάμωσης και στήριξης των σχολικών κοινοτήτων όλων των βαθμίδων του δήμου Θέρμης, αλλά και η πρόληψη και διαχείριση επιμέρους θεμάτων, μέσα από ατομικές
και ομαδικές συνεδρίες. Δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά και
έφηβους/ες, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν
και να βοηθηθούν σε θέματα που τους απασχολούν, έχοντας
κοντά τους έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, έναν ψυχολόγο.
Αναλυτικά, οι επιμέρους υπηρεσίες που παρέχονταν στις σχολικές κοινότητες του δήμου μέσω του προγράμματος ήταν οι
εξής:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Στόχος των ενεργειών ενημέρωσης ήταν η αναλυτική πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή της εκπαιδευτικής
και μαθητικής κοινότητας, καθώς και του συνόλου των γονέων και κηδεμόνων όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου
σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δράσεις που θα παρασχεθούν
με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση / ενίσχυση της συμμετοχής τους σε αυτές.
Αναλυτικότερα πραγματοποιήθηκαν επτά ενημερωτικές συναντήσεις:
- Τρεις ενημερωτικές συναντήσεις με διευθυντές και συλλόγους νηπιαγωγών-δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
του δήμου /μία ανά δημοτική ενότητα.
- Τρεις ενημερωτικές συναντήσεις με διευθυντές και συλλόγους καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου /
μία ανά δημοτική ενότητα.
- Μία ενημερωτική συνάντηση με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, γονείς και κηδεμόνες όλων των σχολικών βαθμίδων του δήμου.
Παράλληλα, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες δημοσιοποίησης Έναρξης του έργου προς όλες τις σχολικές βαθμίδες του δήμου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 126
συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης με γονείς, μαθητές και
εκπαιδευτικούς όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου Θέρμης.
Τα κύρια θέματα τα οποία έθεσαν ως αίτημα οι μαθητές/τριες

και οι γονείς αφορούσαν: ζητήματα σχέσεων παιδιών-γονέων,
ορίων εντός του οικογενειακού συστήματος, επιθετικότητας και
βίας στις σχέσεις των παιδιών και των εφήβων, σχέσεις μεταξύ
αδερφών, άγχος για τις επιδόσεις στο σχολείο αλλά και για τις
επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις κ.α.

αλλαγές στην οικογενειακή ζωή, κατάθλιψη, εξαρτήσεις και
διαδίκτυο, σεξουαλικότητα και έφηβοι, άγχος και εξετάσεις
Σε κάθε ομάδα συζητήθηκαν ερωτήσεις και απορίες των
γονέων τόσο κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όσο και μετά το
πέρας των συζητήσεων και αφιερώθηκε επιπλέον χρόνος σε
προσωπικές ερωτήσεις γονέων. Οι γονείς στήριξαν το θεσμό
των συναντήσεων και συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις.
Κάποιοι από αυτούς κατέθεταν ,παράλληλα ή μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, αιτήματα για ατομική στήριξη
τους στη διαχείριση προσωπικών θεμάτων που τους απασχολούσαν.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ

Η ψυχολόγος του προγράμματος Ελένη Περράκη

Όλες οι συναντήσεις, ατομικές και ομαδικές, είχαν συμβουλευτικό και όχι θεραπευτικό χαρακτήρα και διέπονταν από τις
αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, που συνεπάγεται την
τήρηση του απόρρητου των πληροφοριών των συναντήσεων. Όπου κρινόταν απαραίτητο, πραγματοποιήθηκαν παραπομπές.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
Υλοποιήθηκαν έξι ομάδες στήριξης γονέων και κηδεμόνων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δομές/
σχολικές μονάδες του δήμου. Κάθε ομάδα πραγματοποίησε
οκτώ δίωρες συναντήσεις, διάρκειας δύο ωρών, σε 15νθημερη ή εβδομαδιαία βάση. Οι ομάδες οργανώθηκαν και συντονίστηκαν από τρεις ψυχολόγους.
Οι ομάδες στήριξης γονέων είχαν στόχο να παρέχουν γνώσεις
και πληροφόρηση (απόψεις της επιστήμης) και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, να αξιοποιήσουν τα «δυνατά στοιχεία» της οικογένειας για να βοηθήσουν τους γονείς να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου τα
παιδιά μπορούν να ευδοκιμήσουν σε προσωπικό, κοινωνικό
και ακαδημαϊκό επίπεδο, να θέσουν τις βάσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού και τέλος,
στην πρόληψη προβλημάτων και στην προστασία της ψυχικής
υγείας και θετικής εξέλιξης του
Στις συναντήσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 100 γονείς
και τα βασικά θέματα που διαχειρίστηκαν ήταν: Σχεδιάζοντας
το προφίλ του ιδανικού γονέα, τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας -ανάγκες, ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά
στάδια ανάπτυξης, εφηβεία: ο δρόμος προς την ανεξαρτησία,
οικογένεια: μορφές, όρια, σχέσεις γονέων παιδιών -εφήβων,
συγκρούσεις, επιρροή συνομηλίκων, συναισθήματα, ενθάρρυνση και αυτοεκτίμηση, επικοινωνία - ενεργητική ακρόαση,
σχολείο και γονεϊκή εμπλοκή και συμμετοχή, απώλεια και

Η δράση αφορούσε στην υλοποίηση στοχευμένων ομαδικών
παρεμβάσεων σε μαθητές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Θέρμης. Ο στόχος των
συναντήσεων ήταν να αποκτήσουν οι έφηβοι τα απαραίτητα
«εργαλεία» για την αποτελεσματική διαχείριση του άγχους
ώστε να καταφέρουν να διαχειρίζονται εποικοδομητικά τη
δυσφορία που τους προκαλεί το έντονο άγχος με τη βοήθεια
συζητήσεων, ειδικά διαμορφωμένων βιωματικών ασκήσεων,
τεχνικών αναπνοής και χαλάρωσης. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δεκατέσσερις ομαδικές συναντήσεις σε ομάδες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 7 διαφορετικά σχολεία
(3 Γυμνάσια και 4 Λύκεια), δίωρης διάρκειας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο τετράωρων βιωματικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Δουλεύοντας με
παιδιά και εφήβους: ζητήματα ψυχοκοινωνικών σχέσεων στο
σχολικό πλαίσιο». Στόχος των σεμιναρίων ήταν η κατάρτιση
των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούσαν στην εκπαίδευση σε τεχνικές επικοινωνίας στο σχολικό πλαίσιο αλλά
και το ευρύτερο, την πρόληψη της αρνητικής συμπεριφοράς
των μαθητών και την αναζήτηση πρακτικών εργαλείων για να
συζητήσουν με τα παιδιά θέματα που αφορούν αξίες και κοινωνικά ζητήματα. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά
35 εκπαιδευτικοί.

«Επιβεβλημενη η επαναληψη
του προγραμματος»
«Το πρόγραμμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη Σχολικών
Μονάδων του Δήμου Θέρμης» είναι μια μεγάλη πρόσφορα του δήμου μας προς τους μαθητές-ιες των οικογενειών
τους και τους εκπαιδευτικούς, με θεαματικά αποτελέσματα.
Περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική, συμβουλευτική σε ομάδες έφηβων, σχολές γονέων και σεμινάρια εκπαιδευτικών. Η δύσκολη περίοδος που διανύει η
χώρα έχει επηρεάσει και τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας
με δυσμενείς επιπτώσεις για αυτό είναι επιβεβλημένο να
επαναληφτεί το πρόγραμμα αυτό και τη νέα σχολική περίοδο» δήλωσε σχετικά ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος
Αποστόλου.
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αθλητικοσ πολιτιστικοσ συλλογοσ «αμφιτριτη»

3 φεστιβάλ ρυθμικής γυμναστικής
ο

Τ

ο 3ο φεστιβάλ ρυθμικής γυμναστικής κοριτσιών με τον
χαρακτηριστικό τίτλο «ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ» διοργάνωσε στο
κλειστό γυμναστήριο Θέρμης ο αθλητικός πολιτιστικός
σύλλογος «Αμφιτρίτη»ζ με τη συνεργασία και υποστήριξη
του δήμου Θέρμης. Σκοπός του φεστιβάλ ήταν να φέρει
πιο κοντά στο όμορφο άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής
τα μικρά παιδιά, προκειμένου να μπορέσουν να γνωρίσουν τη ρυθμική και να ασχοληθούν με αυτή.
Στο 3ο φεστιβάλ ρυθμικής γυμναστικής οι θεατές είχαν την
δυνατότητα να απολαύσουν πολλές ομάδες αθλητριών
στα προγράμματα και τις χορογραφίες τους στις ηλικίες
των 5 και 6 ετών.
Η ρυθμική γυμναστική ίσως είναι ένα απαιτητικό άθλημα
στην αγωνιστική του μορφή, στην μορφή όμως της αθλητικής δραστηριότητας βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τις
φυσικές τους ικανότητες όπως ευλυγισία, δύναμη, αντοχή
αλλά και σημαντικές ψυχοκινητικές δεξιότητες όπως γνώση, αντίληψη του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού. Επιπλέον συμβάλει στο να αποκτήσουν οι αθλήτριες αρμονία
και χάρη στις κινήσεις τους. Είναι μια αθλητική δραστηριότητα με την οποία μπορούν να ασχοληθούν όλα τα παιδιά
από μικρή ηλικία.

Διάκριση για τον
Βασίλη Γκορτσιλά
Στα 16 του έγινε ο
πρώτος

Έλληνας

που συμμετείχε στο
μικτό ντουέτο της
συγχρονισμένης
κολύμβησης
17ου

του

παγκοσμίου

πρωταθλήματος
υγρού στίβου που
πραγματοποιήθηκε
στη

Βουδαπέστη.

Δύο χρόνια μετά
την

είσοδο

του

αγωνίσματος

στην

αντίστοιχη διοργά-

Γιορτή λήξης της ακαδημίας στίβου
του αθλητικού φυτώριου Άδωνις

Σ

τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης της ακαδημίας στίβου του
αθλητικού φυτώριου Θέρμης Άδωνις.
Πάνω από 100 παιδιά ηλικίας 5-10 ετών συμμετείχαν
στα kid’s athletics που οργάνωσαν οι προπονητές του
συλλόγου και δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε διάφορες
αθλητικές δραστηριότητες στίβου. Οι μικροί αθλητές το
απόλαυσαν με την ψυχή τους ενώ οι γονείς τους τα καμάρωναν από την κερκίδα.
Η γιορτινή αυτή ημέρα έκλεισε με την απονομή των αναμνηστικών διπλωμάτων στα παιδιά ανανεώνοντας όλοι το
ραντεβού για την 1η Σεπτέμβρη. Το Δ.Σ. και οι προπονητές του συλλόγου εύχονται σε όλους καλό καλοκαίρι.

νωση του Καζάν με
την καθοδήγηση της ομοσπονδιακής προπονήτριας
Ναταλίας Τσερνέτσκα ο συνδημότης μας, μαθητής
του 1ου Λυκείου Θέρμης και αθλητής του ΓΑΣ Βόσπορος Καλαμαριάς
Ο Βασίλης Γκορτσιλάς με αφετηρία το πόλο, αγωνιστικέ στο ελεύθερο μεικτό ντουέτο με τη Βασιλική
Κοφίδη και στο τεχνικό μεικτό ντουέτο με την Όλγα
Κουργιαντάκη. Στα 16 του χρόνια, είναι το πρώτο
αγόρι από ελληνικής πλευράς που μπαίνει στον μέχρι πρότινος περιχαρακωμένο και γυναικοκρατούμενο χώρο της συγχρονισμένης κολύμβησης.
«Προσπάθησαν τα παιδιά όσο μπορούσαν. Ο Βασίλης κάνει συγχρονισμένη πολύ λίγο καιρό. Τον
καλέσαμε πρώτη φορά για καμπ τον Απρίλιο. Όταν
δεν γνώριζε τίποτε. Έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα

Άνοδος στην Β’ ΕΚΑΣΘ
για την Αναγέννηση Ν. Ρυσίου

Σ

την Β κατηγορία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (ΕΚΑΣΘ) θα αγωνίζεται
την επόμενη χρονιά η αντρική ομάδα
μπάσκετ της Αναγέννησης Νέου Ρυσίου. Η ομάδα πέτυχε την άνοδο στα
μπαράζ επικρατώντας με 2-0 νίκες
επί της ομάδας του Μέγα Αλέξανδρου Εχεδώρου.
Με την ολοκλήρωση της τελευταίας

προόδου, κάτι που δείχνει ότι το μέλλον θα είναι
δικό του» δήλωσε η ομοσπονδιακή προπονήτρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά το μικτό
ντουέτο παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθληαγωνιστικής της κανονικής περιόδου
του πρωταθλήματος, η ομάδα πέτυχε την είσοδο της στα μπαράζ ανόδου στην Β κατηγορία αφού κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον όμιλο της
με 23 νίκες και 3 ήττες.
Ολοκληρώθηκε με αυτόν τον θετικό τρόπο η προσπάθεια που έκαναν
παίκτες και διοίκηση για επιστροφή
της ομάδας στην Β’ κατηγορία.

μα του Καζάν το 2015. Στις προθέσεις της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής είναι να εξισωθεί ο αριθμός
ανδρών και γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
έχοντας σε όλα τα αθλήματα συμμετοχές και από τα
δύο φύλα, επομένως θεωρείται εξαιρετικά πιθανό
το μικτό ντουέτο να ενταχθεί σύντομα στο ολυμπιακό πρόγραμμα.
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σε ταγαραδεσ, τριαδι και τριλοφο

Eργασίες συντήρησης
σε γήπεδα ποδοσφαίρου
Μ

ε γοργούς ρυθμούς, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σταδιακά οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης όλων των αθλητικών υποδομών
του δήμου Θέρμης. Έχοντας την ευθύνη των εργασιών
και των παρεμβάσεων η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού, πραγματοποίησε το
τελευταίο χρονικό διάστημα εργασίες στα ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου των Ταγαράδων, του Τριαδίου και του
Τριλόφου.
Συγκεκριμένα, συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ, το προηγούμενο
διάστημα προχώρησαν στην επανατοποθέτηση δεξαμενών ποτίσματος στο ανοιχτό πράσινο γήπεδο ποδοσφαίρου Τριαδίου, ενώ αντικατέστησαν και τον προγραμμα-

Εντυπωσίασε
η 2η ανάβαση Λιβαδίου

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή
του Λιβαδίου ο θεσμός του κυπέλλου αναβάσεων
Βορείου Ελλάδος το διήμερο 1 και 2 Ιουλίου.
Η 2η ανάβαση Λιβαδίου επιφύλασσε ένα εντυπωσιακό
θέαμα για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Εκατοντάδες θεατές παρακολουθήσαν τα δοκιμαστικά και
την διεξαγωγή του αγώνα σε μία ορεινή διαδρομή που
εντυπωσίασε.
Τον αγώνα διοργάνωσε ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, με αρωγό και υποστηρικτή του αγώνα το δήμο
Θέρμης, την τοπική κοινότητα Λιβαδίου, τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης, καθώς και τους
εθελοντές της πολιτικής προστασίας Θέρμης –Λιβαδίου.
Οι εικοσιεννέα οδηγοί που συμμετείχαν, αγωνιστήκαν με
στόχο την επίτευξη του καλύτερου χρόνου στη γνωστή
και αγαπημένη για τους περισσότερους οδηγούς διαδρομή από τα Βασιλικά προς το Λιβάδι συνολικού μήκους
3,970 χιλιομέτρων.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Σάββατο 1 Ιουλίου, αρχικά με τη διεξαγωγή του τεχνικού και διοικητικού
ελέγχου και έπειτα, με 3 περιόδους χρονομετρημένων
δοκιμαστικών. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
2 Ιουλίου και περιλαμβάνει 2 σκέλη, ενώ το πρώτο αυτοκίνητο ξεκινήσει τη διαδρομή στις 11:00, τόσο την ημέρα
του αγώνα όσο και εκείνη των δοκιμών. Να σημειωθεί ότι
ο αγώνας ήταν ενταγμένος στον 3ο γύρο του κυπέλλου
αναβάσεων Βορείου Ελλάδος.
Η τελετή λήξης και η απονομής επάθλων στους νικητές
πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία του Λιβαδίου,
ενώ ο Σ.Ο.Α.Α.Β.Ε. μετέδιδε τον αγώνα διαδικτυακά, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.soaave.gr., και σε πραγματικό χρόνο με 3 κάμερες, οι οποίες ήταν τοποθετημένες
στην εκκίνηση, στο μέσο της ειδικής και στον τερματισμό.

τιστή νερού στο ανοιχτό ποδοσφαιρικό
γήπεδο των Ταγαράδων με στόχο το καλύτερο πότισμα των πράσινων γηπέδων.
Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις, συνεχίζονται
αυτή την εβδομάδα στο ανοιχτό ποδοσφαιρικό γήπεδο Τριλόφου, όπου γίνεται
συνολική ανακαίνιση των αποδυτηρίων.
Να σημειωθεί πως οι εργασίες αναβάθμισης σε όλες τις αθλητικές υποδομές του
δήμου Θέρμης, θα συνεχιστούν καθ’ όλη
τη διάρκεια των θερινών μηνών, ώστε
να είναι πανέτοιμα να υποδεχτούν τους
αθλητές κατά τη νέα αθλητική περίοδο.

ΤΜΗΜΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝγκ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Στην Κύπρο ο Γιάννης Παπαϊωάννου

Σ

την Κύπρο βρέθηκε ο αθλητής του Θερμαϊκού Θέρμης και της ΕΟΜΑ Ιωάννης Παπαϊωάννου. Ο αθλητής
από τη Θέρμη αγωνίστηκε σε αγώνα βραδιάς Muay Thai
με αντίπαλο τον έμπειρο Κύπριο παίχτη Χρήστο Ευγενίου, με όρους full muay thai. Τον αγώνα έκλεισαν ο
Μάρκος και Κώστας Κονδυλάκης σε συνεργασία με την
ΕΟΜΑ και την ομοσπονδία του Muay thai. Ήταν ένας
από τους πιο θεαματικούς και δυνατούς αγώνες της διοργάνωσης, όπου ο Παπαϊωάννου έδειξε άλλη μια φορά
την κλάση του. Ο αγώνας κρίθηκε στα σημεία υπέρ του
Κύπριου αθλητή και οι διοργανωτές ζήτησαν κατευθείαν
την ρεβάνς διότι το αποτέλεσμα ήταν αμφισβητήσιμο.
Ο προπονητής του Νικόλαος Κονδυλάκης από τον σύλλογο του Θερμαϊκού Θέρμης σε δηλώσεις του, επεσήμανε ότι είναι παρά πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση του αθλητή του, διότι αντιμετωπίζει πάντα δύσκολες προκλήσεις και δύσκολους αντιπάλους. Εξέφρασε,
επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές των
αγώνα για την φιλοξενία στην Κύπρο.
Όσο για τον Παπαϊωάννου, σημείωσε ότι έφυγε έχοντας
στις αποσκευές του νέες εμπειρίες προσθέτοντας έναν

ακόμα μεγάλο αγώνα στο ιστορικό του.
Σημειώνεται ότι το τμήμα Kick Boxing του Θερμαϊκού με
την καθοδήγηση του προπονητή Νίκου Κονδυλάκη έχει
φέρει στην Θέρμη παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς τίτλους. Η αγωνιστική του ομάδα συμμετέχει στο εξωτερικό
σε πολλούς αγώνες, με αθλητές πραγματικούς μαχητές
μέσα στα ρινγκ, αποδεικνύοντας την σκληρή δουλειά
που κάνουν.
Για το λόγο αυτό ο σύλλογος εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του αλλά και σε όλους όσους βοηθάνε στην προετοιμασία των αθλητών, τους χορηγούς της
ομάδας αλλά και το γιατρό της Ιωάννη Τεπετζή.

ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
Νωρίτερα η ομάδα Kick Boxing του Θερμαϊκού Θέρμης
με προπονητή τον Νίκο Κονδυλάκη συμμετείχε στους
αγώνες που έγιναν στο κλειστό γήπεδο του Μακεδονικού, υπό την αιγίδα της ΕΟΜΑ.
Οι αθλητές Αλέξανδρος Ουζούνης, Μπέλι Μπάγια, Σαμουήλ Ρούτσι, Βασίλης Βατσικούρας στο ερασιτεχνικό
κομμάτι της διοργάνωσης έδωσαν ο καθένας από 2 και
πλέον αγώνες στο ρινγκ σε στυλ Low kick.
Ο μικρός αθλητής Σαμουήλ Ρούτσι, ηλικίας 6 ετών ξεσήκωσε την κερκίδα με την τεχνική του κατάρτιση, ενώ
ο Μπέλι Μπάγια πήρε πανηγυρικά και τους δύο αγώνες. Όσο για τους Α. Ουζούνη και Β. Βατσικούρα έδειξαν στους αγώνες τους ότι εάν θα συνεχίσουν έτσι θα
μπορέσουν να αγωνιστούν σε μεγάλους αγώνες, σύμφωνα και με τον πρόεδρος της ΕΟΜΑ κ. Σαριγιαννίδη.
Στο επαγγελματικό κομμάτι ο μεγάλος μαχητής, με πολλές διεθνής διακρίσεις, Ιωάννης Παπαϊωάννου, έπαιξε
δυο αγώνες με τους Γιαννακίδη (ομάδα Αρμάγου) και
Σαραπτσή (ομάδα Άρη), εν όψει της προετοιμασίας που
κάνει για τον αγώνα του στο Κόσσοβο.
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θεατρικη ομαδα «αλμα»

«Ιστορίες γυναικών»
Τ

ις ιστορίες άσημων και διάσημων γυναικών περιλάμβανε η θεατρική παράσταση που παρουσίασε στο
αμφιθέατρο του Λυκείου Τριλόφου η θεατρική ομάδα
ΑΛΜΑ του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου.
Τι θα έλεγε η Δυσδαιμόνα αν τολμούσε να μιλήσει στον
Οθέλλο; Ποια μπορεί να ήταν τα τελευταία λόγια της
Γκούντρουν Έσλιν πριν κρεμαστεί στη φυλακή; Τι λέει
μια διάσημη ηθοποιός στην ερωμένη του άντρα της; Πως
αφηγούνται την καθημερινότητά τους γυναίκες της διπλανής πόρτας; Στα ερωτήματα αυτά προσπάθησε να δώσει
απαντήσεις η θεατρική ομάδα ΑΛΜΑ.
Οι ρόλοι της γυναίκας είναι πάρα πολλοί. «Απατημένη.
Καταπιεσμένη. Επαναστάτρια. Άπιστη. Ονειροπόλα. Ερ-

γαζόμενη. Νοικοκυρά. Μητέρα. Γιαγιά. Σε απειλή» μέσα
στα κείμενα των Αύγουστου Στριντμπεργκ, Ντάριο Φο Φράνκα Ράμε, Κριστίνε Μπρύκνερ και Ελίζας Σολέα επτά
γυναίκες αποκτούν φωνή και η κάθε μια αφηγείται την
ιστορία της.
Τα αποσπάσματα που παρουσιάστηκαν ήταν η «Η πιο
δυνατή» του Α. Στρινμπεργκ, «Μια γυναίκα μόνη» του
Ντάριο Φο-Φράνκα Ράμε, «Όχι μνημεία για την Γκούντρουν Έσλιν», της Κριστίνε Μπρύκνερ, «Γύρισα σπίτι»
του Ντάριο Φο-Φράνκα Ράμε, «Ο λόγος που δόθηκα
στον υπολογιστή μου», της Ελίζας Σολέα, «Ω, Δυσδαιμόνα, αν είχες μόνο μιλήσει», της Κριστίνε Μπρύκνερ και
«το ξύπνημα» του Ντάριο Φο-Φράνκα Ράμε

Γιόρτασε τον
Προφήτη Ηλία
το Κάτω Σχολάρι

ΣΥΛΛΟΓΟσ ΒΛΑΧΩΝ ΘΕΡΜΗΣ – ΤΡΙΑΔΙΟΥ

ΣΟΥΜΚΕΤΡΟΥ 2017

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο φράγμα Θέρμης η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση του Συλλόγου
Βλάχων Θέρμης -Τριαδίου «Ο Άγιος Νικόλαος», προς τιμήν των
Αγίων Πέτρου και Παύλου «ΣΟΥΜΚΕΤΡΟΥ».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τέλεση πανηγυρικού εσπερινού
με αρτοκλασία.
Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τμήματα
του συλλόγου Ποντίων Παναγία Σουμελά Θέρμης, τον πολιτιστικό σύλλογο Τριαδίου «Ο Άγιος Γεώργιος». Στην συνέχεια ο
Δημήτρης Παράσχος και η ορχήστρα του άναψαν το κέφι και το
γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ε

Στο Πλατύ Ημαθίας
η «Ξαστεριά»

Σ

τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Γ’ ΚΟΜΝΗΝΑ
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων
Πλατέος «Οι Κομνηνοί» στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος με το Μιχάλη και Αλέξανδρο
Τζουγανάκη, συμμετείχε ο σύλλογος φίλων
κρητικής παράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης.

Την εκδήλωση άνοιξε το χορευτικό τμήμα
του Συλλόγου Ποντίων οι Κομνηνοί χορεύοντας ποντιακά τραγούδια και στη συνέχεια τη
χορευτική σκυτάλη πήρε το χορευτικό τμήμα
της «Ξαστεριάς» χορεύοντας κρητικούς παραδοσιακούς χορούς.

Κολυμβητικοί αγώνες για την ενίσχυση
των σκοπών της ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

Η

ελληνική οργάνωση πρόνοιας και ισότητας ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ συμμετείχε στην διοργάνωση του 3ου κολυμβητικού περίπατου, «SWIM FOR LIFE», που πραγματοποιήθηκε
στο camping Armenistis, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ο κολυμβητικός περίπατος είχε 2 διαδρομές 1000 μέτρα και 3000
μέτρα και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της κολυμβητικής ομάδας της Ελληνικής Μαραθώνιας Κολύμβησης για
καλό σκοπό. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε με
τη συμμετοχή 107 κολυμβητών και σκοπό είχε να ενισχύσει
τη δραστηριότητα της Πνοή Ελπίδας, σε είδη πρώτης ανάγκης
για τις 84 άπορες οικογένειες στην Βόρεια Ελλάδα, τις οποίες
στηρίζει η συγκεκριμένη οργάνωση.

ορταστικές εκδηλώσεις για τον Προφήτη Ηλία πραγματοποιηθήκαν στο
Κάτω Σχολάρι. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν η Τοπική Κοινότητα, η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Σύλλογος Πολιτισμού και Εθελοντισμού Κάτω Σχολαρίου.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε την τέλεση του μέγα πανηγυρικού εσπερινού και η περιφορά της ιερής
εικόνας του Προφήτη Ηλία γύρω από το
δασύλλιο. Ανήμερα της εορτής την Πέμπτη 20 Ιουλίου, τελέστηκε ο όρθρος και
η Θεία Λειτουργία. Μετά το τέλος των
θρησκευτικών εκδηλώσεων ακολούθησε παραδοσιακό πανηγύρι και μοίρασμα
ψαριών, ελιών και άλλων εδεσμάτων
στους παρευρισκόμενους.

Πανηγύρι
στη Σουρωτή

Τ

ο καθιερωμένο πανηγύρι προς τιμήν
των Αγίων Αναργύρων συνδιοργάνωσαν η Τοπική Κοινότητα και ο πολιτιστικός σύλλογος Σουρωτής «Η Πηγή». Οι
εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον
πανηγυρικό εσπερινό και την περιφορά
της εικόνας. Ακολούθησε παραδοσιακό
πολιτιστικό πρόγραμμα στην πλατεία της
Σουρωτής.
Στη συνέχεια παραδοσιακούς χορούς παρουσίασαν ο λαογραφικός χορευτικός
σύλλογος Βασιλικών, ο σύλλογος έρευνας και διάδοσης της κρητικής παράδοσης
«ΙΔΑΙΑ ΓΗ» και φυσικά ο πολιτιστικός σύλλογος σουρωτής «Η Πηγή».
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1 Αντάμωμα πολιτιστικών
συλλόγων Μακεδόνων
ο

Τ

ο 1ο Αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων Μακεδόνων του νομού Θεσσαλονίκης, συνδιοργάνωσαν ο σύλλογος
Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης, ο δήμος
Θέρμης και η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Μακεδονικών συλλόγων.
Στην εκδήλωση πήραν μέρος 24 Πολιτιστικοί σύλλογοι Μακεδόνων, οι οποίοι
παρουσίασαν σε ομάδες παραδοσιακούς
χορούς από πολλές περιοχές της Μακεδονίας.
Αφορμή για τη διοργάνωση του 1ου
Ανταμώματος Πολιτιστικών Συλλόγων
Μακεδόνων Ν. Θεσσαλονίκης, ήταν η
πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών
Συλλόγων Μακεδόνων Γεώργιο Τάτσιο,
με συνδιοργανωτή τον σύλλογό του δήμου μας.
Την έναρξη της βραδιάς έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΜ, κ. Τάτσιος και ακο-

λούθησαν οι χαιρετισμοί από τον πρόεδρο του συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων
Ανέστη Κεφαλά και το δήμαρχο Θέρμης
Θεόδωρο Παπαδόπουλο.
Στη συνέχεια όλες οι χορευτικές ομάδες
πιάστηκαν η μία δίπλα στην άλλη, χέρι
με χέρι, δημιουργώντας έναν μεγάλο,
ενωτικό κύκλο. Ακολούθησε η παρουσίαση των χορευτικών ενοτήτων που είχαν
οριστεί ως εξής: Ανθεμούντας, Άσσηρος,
Δρυμός- Νεοχωρούδα, Πυλαία.
Την εισήγηση της κάθε περιοχής έκανε ο
Νίκος Θεοδωράκης. Κάθε σύλλογος σχημάτισε τον δικό του κύκλο και χόρεψε με
διάθεση και κέφι, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου. Όταν ολοκληρώθηκαν και οι 4 χορευτικές ενότητες, ακολούθησε γλέντι για όλο τον κόσμο, με το
κλαρίνο, το νταούλι, το λαούτο και την
κορνέτα να δίνουν το ηχηρό στίγμα της
Μακεδονίας.

Στο 3ο φεστιβάλ Αλοννήσου
ο λαογραφικός σύλλογος Ν. Ρυσίου

Καλοκαιρινή γιορτή
για τον Άγιο Αναστάσιο τον Πέρση

Τ

Σ

’ ένα εξαιρετικό 3ήμερο φεστιβάλ
συμμετείχε ο Λαογραφικός Σύλλογος
Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού». Στο 3o φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Αλοννήσου
που διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος
Αλοννήσου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το δήμο Αλοννήσου και
το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το διάστημα
8 με 10 Ιουλίου, στο διαμάντι των Σποράδων στην Αλόννησο.
Με 756 συμμετοχές και 25 χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και την
Κύπρο και με τους χορούς να κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ο σύλλογος
πραγματοποίησε εντυπωσιακές παρου-

σίες κατά την πρώτη και την τρίτη ημέρα
του φεστιβάλ, αφήνοντας τις καλύτερες
εντυπώσεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
Συνάντηση χορωδιών στο Κέντρο Πολιτισμού Νέου Ρυσίου διοργάνωσε ο Λαογραφικό Σύλλογο Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού». Στη συνάντηση συμμετείχαν η χορωδία του Προοδευτικού Συλλόγου Αρετσούς-Δέρκων του δήμου Καλαμαριάς, η
χορωδία της Σουρωτής, η χορωδία του
Ι.Ν. Αγ. Νεκταρίου Δενδροποτάμου και η
χορωδία του Λαογραφικού Συλλόγου Ν.
Ρυσίου.

ην καθιερωμένη καλοκαιρινή γιορτή
του πραγματοποίησε το ΚΔΑΠ ΜΕΑ
Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης. Την γιορτή
άνοιξαν τα παιδιά του συλλόγου τα οποία
τραγούδησαν ελληνικά τραγούδια. Ακολούθησε η παρουσίαση παραδοσιακών
χορών από χορευτικά τμήματα του λαογραφικού συλλόγου Νέου Ρυσιου «Η
Αρετσού», το σύλλογο Σερραίων Θέρμης, την Ένωση Ποντίων Πανοράματος,
το σύλλογο Ποντίων Κάτω Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία», το σύλλογος
Φίλων Κρητικής Παράδοσης Θέρμης
«Ξαστεριά», το ταμείο αλληλοβοήθειας

συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΘ και το
λαογραφικός πολιτιστικός σύλλογος Ν.
Μηχανιώνας «Παναγία Φανερωμένη».
Μετά το πέρας της εκδήλωσης οι διοργανωτές ευχαρίστησαν τους χορηγούς, τους
εθελοντές για την προετοιμασία και διανομή του φαγητού, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου
Γυμνασίου Μίκρας Κώστα Περήφανο για
την ηχητική κάλυψη, τον Φώτη Παυλίδη
και τα «Ξαστερακια», που συνόδευσαν τα
παιδιά του συλλόγου με τα μουσικά τους
όργανα και τέλος όλους τους συλλόγους
που πλαισίωσαν τη γιορτή.
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ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΡΩΤΗ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τιμήθηκε η μνήμη του Οσίου Παϊσίου
Μ

ε πολύ μεγάλη προσέλευση ορθόδοξων πιστών από την Ελλάδα
αλλά και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου και του Αγίου Αρσενίου, στη
Σουρωτή – Αγία Παρασκευή του δήμου
μας η καθιερωμένη αγρυπνία προς τιμήν
του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Στο
Ιερό Ησυχαστήριο ως γνωστόν βρίσκεται
ο τάφος του Οσίου Παϊσίου και κάθε χρόνο στις 11 προς 12 Ιουλίου τελείται αγρυ-

πνία με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών.
Σημειώνεται ότι ο Όσιος Παϊσίος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994 και ενταφιάστηκε δίπλα από το ναό του Αγίου Αρσενίου. Με απόφαση που λήφθηκε κατά
την σύνοδο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 13
Ιανουαρίου 2015 ο Γέροντας Παΐσιος ο
Αγιορείτης εντάχθηκε στο Αγιολόγιο της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ η μνήμη του
θα τιμάται στις 12 Ιουλίου.

O βίος του Οσίου

Ο

όσιος Παΐσιος γεννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας, στις 25 Ιουλίου του 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν
Πρόδρομος και η μητέρα του Ευλαμπία.
Ο Γέροντας είχε ακόμα 8 αδέλφια. Στις 7
Αυγούστου του 1924, μια εβδομάδα πριν
οι Φαρασιώτες φύγουν για την Ελλάδα, ο
Γέροντας βαφτίστηκε από τον Άγιο Αρσένιο
τον Καππαδόκη.
Πέντε εβδομάδες μετά, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1924 η οικογένεια Εζνεπίδη, έφτασε
στον Πειραιά και στη συνέχεια πήγε στην
Κέρκυρα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην
Ηγουμενίτσα και κατέληξε στην Κόνιτσα.
Εκεί ο Αρσένιος τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Από μικρός έδειχνε ιδιαίτερη κλίση
προς τον μοναχισμό και επιθυμούσε να
μονάσει. Το 1945 ο Αρσένιος κατατάχτηκε
στο στρατό όπου απολύθηκε το 1949.
Ο Παΐσιος εισήλθε στο Άγιο Όρος για να
μονάσει το 1949. Η πρώτη μονή ήταν η
Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στις
Καρυές. Εν συνεχεία κατέλυσε στη σκήτη
του Αγίου Παντελεήμονος, στο κελί των
Εισοδίων της Θεοτόκου. Εκεί θα γνωρίσει
τον πατέρα Κύριλλο που ήταν ηγούμενος
στη μονή.

Λίγο αργότερα κατευθύνθηκε στη Μονή
Εσφιγμένου. Εκεί τελέσθηκε η τελετή της
«ρασοευχής» και πήρε το πρώτο όνομά
του που ήταν Αβέρκιος. Εκεί ξεχώρισε για
την εργατικότητά του, τη μεγάλη αγάπη και
κατανόηση που έδειχνε για τους «αδελφούς» του, την υπακοή στο γέροντά του,
την ταπεινοφροσύνη του. Προσευχόταν
έντονα και διάβαζε διαρκώς, ιδιαίτερα τον
Αββά Ισαάκ.
Το 1954 κατευθύνθηκε προς την Μονή Φιλοθέου. Η συνάντησή του με τον Γέροντα
Συμεών θα είναι καταλυτική για την πορεία
και διαμόρφωση του μοναχικού χαρακτήρα του. Μετά από δύο χρόνια, το 1956,
χειροθετήθηκε «Σταυροφόρος» και πήρε
το «Μικρό Σχήμα». Τότε ήταν τελικά που
ονομάστηκε και «Παΐσιος», χάρη στο Μητροπολίτη Καισαρείας Παΐσιο τον Β’.
Το 1958 πήγε στο Στόμιο Κονίτσας. Επί 4
έτη έμεινε εκεί και αγαπήθηκε πολύ από
τον λαό της περιοχής για την προσφορά.
Από εκεί πήγε στο Όρος Σινά στο κελί των
Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Ο Γέροντας εργαζόταν ως ξυλουργός και ό,τι κέρδιζε το έδινε σε φιλανθρωπίες.

Ο όσιος Παίσιος ο Αγιορείτης

Επιστροφή στο Άγιο Όρος

Τ

ο 1964 επέστρεψε στο Άγιο Όρος στη
σκήτη των Ιβήρων. Το 1966, ασθένησε σοβαρά υποβλήθηκε σε μερική αφαίρεση των πνευμόνων. Μέχρι να αναρρώσει φιλοξενήθηκε στην Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Επέστρεψε στο Άγιο
Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967
μετακινήθηκε στα Κατουνάκια, στο Λαυρεώτικο κελί του Υπάτου.
Το επόμενο έτος μεταφέρεται στη Μονή
Σταυρονικήτα, όπου συνεισέφερε στην
ανακαίνιση του μοναστηριού. Συχνά βοη-

θούσε ως ψάλτης στη Σκήτη Τιμίου Προδρόμου το Γέροντα Τύχωνα. Οι δύο γέροντες ανέπτυξαν δυνατή φιλία η οποία
τερματίσθηκε με την κοίμηση του Γέροντα
Τύχωνα το 1968.
Το 1979 αποχώρησε από την σκήτη του
Τιμίου Προδρόμου και κατευθύνθηκε
προς την Μονή Κουτλουμουσίου. Από
την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα πλήθος λαού τον επισκεπτόταν.
Επίσης δεχόταν πάρα πολλές επιστολές.
Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του,

συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή, σε
σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα, 2 με 3
ώρες την ημέρα.
Ο Παΐσιος ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, ο οποίος ξεχώριζε για την «χαριτωμένη» απλότητά του και την έντονη αγωνία
που τον διακατείχε για την βοήθεια των
συνανθρώπων του, που αναζητούσαν ένα
πνευματικό καθοδηγητή. Ο ίδιος αποτελούσε παράδειγμα ανθρώπου αφιερωμένου στον Θεό, αφαιρώντας τις προσωπικές
επιδιώξεις και τα προσωπικά θελήματα.

Στιγμιότυπο από την προσέλευση των πιστών
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Συμβασιούχοι: εργασία, προσωρινή
απασχόληση ή διαχρονική ομηρία;
Η

σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μια παλιά ιστορία.
Η αναγκαιότητα για την απασχόληση εργαζομένων για πολύ
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προέκυψε για να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες και εποχιακές ανάγκες που εμφανίζονται
στη λειτουργία των δήμων. Υπάρχουν παραδείγματα που αιτιολογούν απόλυτα αυτού του είδους τις συμβάσεις. Νησιωτικοί και τουριστικοί δήμοι που βλέπουν τον πληθυσμό τους
να διπλασιάζεται ή και να τριπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς
μήνες είναι απαραίτητο να ενισχύουν τις ανταποδοτικές τους
υπηρεσίες με προσωπικό εποχικά. Παραθαλάσσιοι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστες για την
ασφάλεια των πολιτών που χρησιμοποιούν τις παραλίες τους.
Αλλά και πολλοί ηπειρωτικοί δήμοι που έχουν ανάγκες σε
προσωπικό για την δασοπροστασία (διμηνήτες) ή ακόμη και
για την εποχική κάλυψη των κενών που δημιουργούνται λόγω
των αδειών του μόνιμου προσωπικού, είναι λογικό να εφαρμόζουν αυτού του είδους τις συμβάσεις εργασίας που είναι
στην ουσία συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης.
Ωστόσο, διαχρονικά οι συμβάσεις αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω σκεπτικού. Η διαστρέβλωση
δημιουργήθηκε από δύο διαφορετικές πηγές. Η πρώτη σχετίζεται με το ζήτημα της απαράδεκτης κηδεμονίας που χρόνια
τώρα ασκεί η εκάστοτε κυβέρνηση στους Ο.Τ.Α. Διότι αν οι
κυβερνήσεις πίστευαν στην αυτοδιοίκηση και την αυτοδιαχείριση των δήμων θα άφηναν κάθε δήμο να αποφασίζει ελεύθερα
και να προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του και ιδίως για τις ανάγκες των ανταποδοτικών
υπηρεσιών που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν επιβαρύνουν
με οποιοδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να
αιτιολογείται η όποια παρέμβαση. Η απαράδεκτη αυτή πρακτική σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν
απαγορευτεί όλες οι προσλήψεις στον ευρύτερο τομέα λόγω
των μνημονιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, έχει οδηγήσει
τους δήμους στην στρεβλή αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής
για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ανάγκες που στην ουσία είναι πάγιες. Έτσι κάθε χρόνο οι δήμοι αναλώνονται σε μια
χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, συνήθως οκτάμηνης διάρκειας, για
να μπορέσουν να παρέχουν με πληρότητα ανταποδοτικές υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά διαχρονικά οι κυβερνήσεις αξιοποιούν όλο αυτό το στρεβλό σύστημα για να δημιουργήσουν
«στρατιές ομήρων» στους οποίους υπόσχονται λαγούς με
πετραχήλια, δηλαδή την πολυπόθητη μονιμοποίηση ώστε να
αποκομίσουν εκλογικά οφέλη. Και όλα αυτά ενώ γνωρίζουν
ότι με από τότε που εισήχθηκε ο νόμος 2190/1994, όλοι οι
διαγωνισμοί για μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο προκηρύσσονται
και οργανώνονται μόνο από το ΑΣΕΠ, είτε μέσω διαγωνισμών
ή με αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι συνταγματική επιταγή ότι συμβάσεις ορισμένου
χρόνου δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις προσωπικού μόνιμης
απασχόλησης.
Παρά λοιπόν τις προσδοκίες για αλλαγή αυτής της πολιτικής
εξαπάτησης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη για δουλειά, η
παρούσα κυβέρνηση έκανε μια σειρά από βήματα, με υπουργικές αποφάσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις-τροπολογίες

που δημιούργησαν αφενός ψεύτικες προσδοκίες σε μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, αφετέρου τεράστια αναστάτωση στους δήμους όλης της χώρας.
Ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων πίστεψε ότι υπάρχει περίπτωση να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ενώ ήταν εκ των προτέρων φανερό ότι κάτι
τέτοιο θα προσέκρουε στις διατάξεις του Συντάγματος η κυβέρνηση δίχως να ακούσει τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης παρέτεινε αλλεπάλληλα συμβάσεις αρχικής διάρκειας
οκτώ μηνών, με αποτέλεσμα να βρεθούν υπάλληλοι που να
έχουν ξεπεράσει τους 24 μήνες συνεχούς εργασίας. Ατυχώς για
την κυβέρνηση και δυστυχώς για τους συμβασιούχους όταν τα
εντάλματα πληρωμής των συγκεκριμένων εργαζόμενων έφτασαν για έλεγχο στις υπηρεσίες επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτά δεν υπογράφηκαν και φτάσαμε έτσι στην πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
φυσιολογικά έκρινε άκυρες όλες τις παρατάσεις ακυρώνοντας
τα όνειρα και τις προσδοκίες των εργαζόμενων. Από την άλλη
πλευρά η κυβέρνηση επιβάλλοντας αυτοδίκαιες παρατάσεις,
οδήγησε πολλούς μικρούς και νησιωτικούς δήμους που πράγματι είχαν μόνο εποχικές ανάγκες να διατηρήσουν έναν μεγάλο αριθμό προσωπικού και κατά τη διάρκεια εποχών που δεν
τους ήταν απαραίτητο, επιβαρύνοντας έτσι δυσανάλογα τους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Όλο αυτό το αλαλούμ που είναι χαρακτηριστικό της προχειρότητας και της αποσπασματικής άσκησης πολιτικής και από
αυτή την κυβέρνηση, επηρέασε προφανώς και τον δήμο Θέρμης. Ο δήμος μας έχοντας πάρει έγκριση από το υπουργείο
Εσωτερικών το 2014 προχώρησε στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) οκτάμηνης διάρκειας στην υπηρεσία καθαριότητας,
για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4325/2015, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την
παράταση έως 30-11-2015 των συμβάσεων εννέα ατόμων με
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και τεσσάρων ατόμων με
σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στη Διεύθυνση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου και στη συνέχεια
σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4351/2015, το δημοτικό συμβούλιο επέκτεινε περαιτέρω την σύμβαση εργασίας τους έως και
31/12/2015.
Μετά η κυβέρνηση με την πρακτική της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, που καταδίκαζε όταν ήταν στην αντιπολίτευση υποχρέωσε τους δήμους άρα και μας σε αυτοδίκαιη παράταση μέχρι και 31/12/2016, όλων των ενεργών ατομικών
συμβάσεων για το προσωπικό των ΟΤΑ, που απασχολείται σε
κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης. Και τέλος το γαϊτανάκι ολοκληρώθηκε με την
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4429/2016 που παρέτεινε αυτοδίκαια μέχρι και 31-12-2017, πάλι κατά παρέκκλιση κάθε
διάταξης, όσες ατομικές συμβάσεις είχαν λήξει μέχρι και ενενήντα ημέρες πριν από την έναρξη του νόμου, καθώς και όσες
ατομικές συμβάσεις ήταν σε ισχύ, για την κάλυψη των αναγκών
καθαριότητας.
Αλλά όπως ήταν αναμενόμενο ήρθε το Ελεγκτικό Συνέδριο και

αποφασίζοντας για την αντισυνταγματικότητα όλων των παραπάνω
γκρέμισε και επίσημα τις φρούδες
ελπίδες που για μικροπολιτικούς
λόγους είχε καλλιεργήσει η κυβέρνηση στο προσωπικό των δήμων.
Αποτέλεσμα τελικά ήταν η δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων
των δήμων αλλά και των αιρετών
ώστε να σταματήσει αυτός ο συνεχής εμπαιγμός από την κυβέρνηση.
Έτσι αναγκάστηκε το υπουργείο
Εσωτερικών να ψηφίσει νόμο που δίνει το δικαίωμα στους δήμους να τροποποιήσουν τους οργανισμούς εσωτερικών υπηρεσιών τους και να προκηρύξουν μέσω ΑΣΕΠ, όπως είναι το
νόμιμο και ορθό, μόνιμες θέσεις εργασίας για την κάλυψη των
ανταποδοτικών υπηρεσιακών τους αναγκών.
Στις διαδικασίες αυτές μπορούν να πάρουν μέρος όλοι όσοι
έχουν κατά καιρούς εργαστεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
σε ανταποδοτικές υπηρεσίες και μάλιστα με μοριοδότηση της
σχετικής εμπειρίας τους. Άλλωστε, αποτελεί πάγια θέση των
συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης η πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ισονομία
των πολιτών. Στο δήμο μας με τη διαδικασία αυτή θα προσληφθούν αν όλα πάνε κατ’ ευχή και χωρίς εμπλοκές 66 άτομα
που θα στελεχώσουν με μόνιμο προσωπικό τη Διεύθυνση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (απόφαση 251/2017), ενώ
ταυτόχρονα σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου ο δήμος
αφού διέκοψε τις παλιές συμβάσεις σύνηψε νέες συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2017 με τους υφιστάμενους συμβασιούχους
ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.
Η κυβέρνηση μάλιστα πανηγύρισε αυτήν την πρωτοβουλία
της με μεγαλοπρέπεια, ένας πανηγυρισμός ωστόσο που έχει
την ίδια αξία με το αν πανηγυρίσει σήμερα κανείς την ανακάλυψη του τροχού! Η νομοθεσία για την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού είναι γνωστή από το 1994! Η αυτοτέλεια και η
αυτοδιαχείριση των ΟΤΑ είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη!
Οι ανάγκες των ΟΤΑ για μόνιμο προσωπικό είναι γνωστές στα
υπουργεία από τους πρώτους κιόλας μήνες εφαρμογής του
«Καλλικράτη»! Τι λόγο και τι αιτιολογία είχε όλη αυτή η περιπέτεια, θα μπορούσε να αναρωτηθεί ένας πολίτης με κοινή
λογική; Η απάντηση είναι απλή. Ο μοναδικός λόγος ήταν η δημιουργία μιας νέα στρατιάς εκλογικής πελατείας από ανθρώπους που το μόνο αίτημά τους είναι το δικαίωμα στην εργασία!
Ελπίζουμε ότι μέσα από αυτή την κωμικοτραγική κατάσταση
να δοθεί ένα οριστικό τέλος στη διαχρονική διαστρέβλωση της
δυνατότητας απασχόλησης προσωπικού για έκτακτες ανάγκες.
Ελπίζουμε ότι έπειτα από χρόνια κομματικής εκμετάλλευσης
του δικαιώματος για εργασία η κυβέρνηση αυτή αλλά και οι
επόμενες θα αντιληφθούν ότι αφενός η Τοπική Αυτοδιοίκηση
μπορεί να διαχειριστεί μόνη της τα του οίκου της, αφετέρου
ότι καλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται μόνο από
μόνιμο προσωπικό!
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Δημοτική παράταξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ερωτήματα για την ανακίνιση
της υπόθεσης Βιοσόλ
Μ

ε αφορμή την εκ νέου ανακίνηση του θέματος της εγκατάστασης δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από αεριοποίηση βιομάζας, σε Βασιλικά και Λακκιά, η παράταξή
μας –παράλληλα με την ανησυχία της για την εξέλιξη της υπόθεσης- επιθυμεί να διατυπώσει δημόσια και δύο καίρια ερωτήματα:
1) Πώς είναι δυνατόν απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης
να μην κοινοποιείται στο Δήμο, από τον οποίο ως άμεσα ενδιαφερόμενο είχε ζητηθεί γνωμοδότηση για το έργο κι’ όταν μάλιστα η γνωμοδότηση ήταν ομόφωνα αρνητική, με το επιχείρημα
πως ό,τι έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θεωρείται κοινοποιηθέν;
Κι’ αν δεν το είχε αντιληφθεί σύμβουλος της παράταξής μας τί
θα γινόταν;
Όταν μάλιστα η προθεσμία προσφυγής για θεραπεία είναι τόσο
περιορισμένη (30 ημέρες) και αποκλειστική.
Εφόσον το θέμα αποτελεί τοπική πολιτική προτεραιότητα ο δήμος Θέρμης όφειλε να παρακολουθεί την υπόθεση σε μόνιμη
βάση. Εκτός και αν δεν είχε τόσο ενδιαφέρον η αδειοδότηση για
τη διοίκηση του δήμου. Πάντως ως δέσμευση στην κοινωνία των
Βασιλικών έπρεπε να το κάνει, και δεν το έκανε.
2) Πώς είναι δυνατόν μια υπόθεση, που θεωρούσαμε ότι είχε
κλείσει, να ανακινείται από τον πρώην Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παραμονές της απομάκρυνσής του από

τη θέση, και ενώ ήταν ενάμιση χρόνο παγωμένη και χωρίς να
συνεδριάσει το αρμόδιο περιβαλλοντικό συμβούλιο στο οποίο
είχε παραπέμψει ο ίδιος τον φάκελο; Δεν ήθελε μήπως ν’ αφήσει
εκκρεμότητες αποχωρώντας; Και προχώρησε στην έγκριση, περιφρονώντας την καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, και
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να εξυπηρετήσει
ποια σκοπιμότητα; Την ανάπτυξη της περιοχής; Η κρίση επαφίεται στους συμπολίτες μας. Σημειώνουμε πάντως ότι είναι πάντως
λυπηρό ένας ανώτατος υπηρεσιακός παράγοντας, στον οποίο η
πολιτεία εμπιστεύθηκε μια ανώτερη πολιτική θέση, να λειτουργεί
κατ’ αυτόν τον τρόπο, που εκθέτει πρώτ’ απ’ όλα το θεσμό που
εκπροσωπεί.
Αναδεικνύει, όμως, κι’ ένα λάθος που από την αρχή είχαμε
επισημάνει. Ότι στις πολιτικές θέσεις, που εκπροσωπούν και
δεσμεύουν την κυβέρνηση, πρέπει να τοποθετούνται πολιτικά
πρόσωπα και όχι υπηρεσιακοί παράγοντες, που με τις αποφάσεις
τους μπορεί να την εκθέσουν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιες θα
ήταν οι επιπτώσεις, αν η απόφαση δε γινόταν έγκαιρα αντιληπτή
και ποιες θα ήταν οι
συνέπειες για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που
θα βρισκόταν ενώπιον τετελεσμένου γεγονότος. Μήπως αυτός
ήταν και ο στόχος;

Επιτέλους… βελτιωτικές αποφάσεις,
στη χάραξη της εξωτερικής περιφερειακής

Τ

ο γνωστό θέμα της χάραξης του τμήματος της εξωτερικής
περιφερειακής, που θα συνδέει την Εγνατία οδό με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ταλαιπώρησε κυρίως τις τοπικές κοινότητες του Τριαδίου, της Νέας Ραιδεστού και της Φιλοθέης πάνω
από 9 χρόνια (από το έτος 2008), καθόσον προβλεπόταν να διέρχεται μέσω των οικισμών αυτών, με τρόπο που δημιουργούσε τεράστια προβλήματα χωρίς να λύνει κανένα υφιστάμενο.
Οι αγώνες που έδωσαν οι πολίτες της τοπικής κοινωνίας μέσω
της κίνησης ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, καθώς και όλες οι προσπάθειες κινητοποίησης, συλλογής υπογραφών και ενημέρωσης
από την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, αλλά και
απλών κατοίκων, απέφεραν επιτέλους καρπούς, έστω και μετά
από 9 χρόνια!
Σε συνάντηση ενημέρωσης και διαβούλευσης των αιρετών και
φορέων του δήμου Θέρμης, που προκάλεσε ο αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. κ. Απόστολο Αντωνούδη, παρουσία του δημάρχου Θέρμης, και μελών
του Δημοτικού και Τοπικών συμβουλίων, την Παρασκευή
16/06/2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, αποφασίστηκαν
και συμφωνήθηκαν οι παρακάτω, σημαντικές κατά τη γνώμη
μας παρεμβάσεις:
1. Κατάργηση του κόμβου Φιλοθέης, αύξηση της απόστασης
διέλευσης της οδού από τα όρια του οικισμού. Η χάραξη προβλέπει βύθιση με δημιουργία ορύγματος και οπτική απόκρυψη
με μερική κάλυψη του δρόμου.
2. Κατασκευή παράκαμψης του οικισμού της Ν. Ραιδεστού, με
σκοπό να συνδεθεί η λειτουργία του κόμβου Τριαδίου με την
παράκαμψη Ν. Ραιδεστού, ώστε ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός

να διευκολύνει την κίνηση προς την παράκαμψη και όχι διαμπερώς από τον οικισμό. Παράλληλα ο δήμος Θέρμης δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει τα απαραίτητα συγκοινωνιακά έργα μείωσης
της ταχύτητας και αισθητικής ανάπλασης της υφιστάμενης Ε.Ο.,
ώστε να αποτελεί ένα νέο κόσμημα για τον οικισμό.
3. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για τις κατοικίες που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου δόμηση, στα όρια
της Νέας Ραιδεστού και του Τριαδίου, που επηρεάζονται άμεσα
από τη διέλευσή της (ορύγματα, ηχοπετάσματα, φύτευση κλπ).
4. Μέλος της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ εισηγήθηκε επίσης, την
δημιουργία κατάλληλων διελεύσεων κάτω από την χάραξη
της εξωτερικής περιφερειακής, η οποία τέμνει κάθετα τους οικισμούς του δήμου μας, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα
να προσεγγίζουν με πολλαπλούς και εύκολους τρόπους, το
κέντρο του δήμου μας (ποδηλατόδρομος, πεζόδρομοι κλπ).
Εισηγήθηκε επίσης την απλοποίηση της χάραξης των νέων
κόμβων.
5. Τέλος υιοθετούμε την πρόταση των Ενεργών Πολιτών, για
σχεδίαση και ανάπτυξη ενός μέσου μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς, που θα συνδέεται με το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Φυσικά δεν θεωρούμε ότι είναι η βέλτιστη λύση, αλλά τελικά
νομίζουμε ότι πετύχαμε πολλά περισσότερα απ’ ό,τι φανταζόμασταν!
Οι παραπάνω αποφάσεις αποτελούν τεράστια πρόοδο, επιτυχία
και δικαίωση, στο πάγιο αίτημα της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ αλλά και των κατοίκων του οικισμού μας, οι
οποίες θα λύσουν χρόνια και επικίνδυνα προβλήματα του οικισμού. Προβλήματα που στοίχισαν κατά καιρούς πολύ ακριβά,
σε αρκετούς συμπολίτες μας και μη.

Ανεπαρκείς κτιριακές
υποδομές στα
Βασιλικά για την
στέγαση υπηρεσιών

Σ

τη Δημ. Κοιν. Βασιλικών λειτουργούν υπηρεσίες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως είναι, από το 1914, το Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών και, από το 1963, το Ειρηνοδικείο
Βασιλικών.
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο, το οποίο αναβαθμίστηκε ως
υπηρεσία το 2007 με διορισμό και δεύτερου Ειρηνοδίκη,
έχει εδαφική αρμοδιότητα σε πολλούς δήμους της Π.Ε.
Θεσ/νίκης όσο και της Χαλκιδικής και παρουσιάζει μεγάλο φόρτο εργασίας. Η διοικητική αυτή δομή περιλαμβάνει και 5 (πέντε) συμβολαιογραφικά γραφεία με έδρα τα
Βασιλικά και μία ακόμη κενή ανοιχτή συμβολαιογραφική
έδρα. Η μόνη περίοδος που καταργήθηκε η λειτουργία
της υπηρεσίας ήταν κατά την διάρκεια της χούντας.
Στεγάζεται στον 1ο όροφο του πρώην Γυμνασίου Βασιλικών, κτίσμα ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία, με χρόνο κατασκευής του μεν ισόγειου πριν από το
1955, της δε προσθήκης του 1ου ορόφου το 1964.
Το κτίσμα στερείται οικοδομικής άδειας και βασικών
υποδομών για την εύρυθμη λειτουργία και την εναρμόνισή του με τις ισχύουσες προδιαγραφές, αφού δεν
διαθέτει πιστοποιητικό Πυρασφάλειας ούτε πρόσβαση
για άτομα με ειδικές ανάγκες, διαθέτει δε ανεπαρκείς χώρους γραφείων, αιθουσών ακροατηρίου και τουαλετών,
δεν υπάρχει χώρος αναμονής πολιτών και δικηγόρων
με αποτέλεσμα να συνωστίζονται στον εξωτερικό εξώστη του κτιρίου. Επίσης λόγω παλαιότητας του κτιρίου
υπάρχουν προβλήματα κτιριολογικά και θέρμανσης που
άμεσα πρέπει να λυθούν.
Παρά τα συνεχή έγγραφα του Ειρηνοδικείου Βασιλικών
προς τον Δήμο μας, καμία παρέμβαση δεν έγινε ώστε
να αποκατασταθούν τα προβλήματα, με αποτέλεσμα η
υπηρεσία να ζητάει την απομάκρυνσή της από το κτίριο,
σύμφωνα με το από 23-5-2017 έγγραφο προς τον Δήμαρχο Θέρμης, αφού και η μίσθωση δωδεκαετούς διάρκειας έληξε το Μάρτιο του 2015, χωρίς να έχει ανανεωθεί.
Θεωρούμε ότι το κτίριο πρέπει να αποκατασταθεί και
να εναρμονιστεί με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς. Επιστημονικές τεχνικές για τα παραπάνω
υπάρχουν. Η λειτουργία του βοηθά την οικονομική και
κοινωνική ζωή της περιοχής και δεν πρέπει λόγω αντιμετωπίσιμων κτιριακών προβλημάτων να απομακρυνθούν
από τα Βασιλικά οι υπηρεσίες που στεγάζει.
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Αποκλεισμοί στους παιδικούς
σταθμούς με ευθύνη της κυβέρνησης
Μ

ε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος για τη δωρεάν φοίτηση στους παιδικούς σταθμούς, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, επιβεβαιώθηκε ότι
περισσότερα από 55.000 παιδιά μένουν εκτός Προσχολικής
Αγωγής, υπολογίζοντας το σύνολο όσων έκαναν αίτηση και
απορρίφθηκαν, είτε επειδή δεν πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια, είτε επειδή συμπληρώθηκαν οι θέσεις που καλύπτει ο
προϋπολογισμός του προγράμματος.
Τα στοιχεία φανερώνουν ότι ενώ συνολικά διευρύνονται οι
ανάγκες για δημόσια δωρεάν Προσχολική Αγωγή, οι δυνατότητες κάλυψης αυτών των αναγκών περιορίζονται. Έτσι,
ενώ αποκλείεται περίπου το 1/3 αυτών που κάνουν αιτήσεις,
υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που δεν κάνουν καν τον κόπο να
μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αφού αποκλείονται εκ των
προτέρων λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Απ’ αυτούς, άλλοι υποχρεώνονται να πληρώνουν υψηλά τροφεία και άλλοι
προσπαθούν να τα βολέψουν μόνοι τους, κρατώντας τα παιδιά τους στο σπίτι. Ενώ βεβαίως, άλλο μεγάλο ζήτημα είναι
και το περιεχόμενο της Προσχολικής Αγωγής που παρέχεται
από τις σχετικές δομές.
Είναι φανερό ότι για όλη αυτή την κατάσταση ευθύνεται μια
πολιτική που δεν αντιμετωπίζει την Προσχολική Αγωγή ως
ανάγκη και καθολικό δωρεάν δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας, ενώ στηρίζει την επιχειρηματική δράση και σε αυτόν
τον τομέα. Αυτήν την πολιτική στηρίζει και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, παρ’ όλες τις περί αντιθέτου διακηρύξεις και εντυπώσεις που προσπάθησε να δημιουργήσει.
Σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος
«Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 2017
-2018», οι δικαιούχοι voucher είναι για φέτος 92.231, έναντι
84.800 πέρυσι, όπου και πάλι υπήρχαν χιλιάδες αποκλεισμοί. Οι υποψηφιότητες που πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια
ήταν φέτος 132.982 (121.569 πέρυσι), ενώ οι αιτήσεις που
κατατέθηκαν συνολικά αφορούσαν σε 150.000 παιδιά.
Αλλά και γι’ αυτούς που πήραν το πολυπόθητο voucher δεν
είναι βέβαιο ότι τελικά το παιδί τους θα εγγραφεί σε κάποιον
δημοτικό παιδικό σταθμό, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι
θέσεις υπολείπονται των δικαιούχων. Οπότε, η «λύση» που
απομένει είναι ο ιδιωτικός παιδικός σταθμός, όπου ενδέχεται όμως να υπάρξει επιβάρυνση για τη λαϊκή οικογένεια,
από πρόσθετες «παροχές» που βάζουν στα συμφωνητικά
οι ιδιοκτήτες.
Επομένως, απ’ όπου κι αν το πιάσεις, αυτός που στερεί την
Προσχολική Αγωγή από χιλιάδες παιδιά των λαϊκών οικογενειών, ή την προσφέρει επί πληρωμή σε άλλα, είναι το
κράτος και η πολιτική του, που στρέφεται συνολικά ενάντια
στα δικαιώματα και στις ανάγκες της εργατικής - λαϊκής οικογένειας.
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την επικαιρότητα των θέσεων
του ΚΚΕ, που αναδεικνύει την ανάγκη για ολοκληρωμένο
σχέδιο αγωγής και φροντίδας για όλα τα παιδιά, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, σε κατάλληλες δομές, πλήρως
στελεχωμένες με εξειδικευμένο και βοηθητικό προσωπικό.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους,
τους ανέργους, τα νέα ζευγάρια, να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για την αντιλαϊκή πολιτική μέσα από οργανωμένο αγώνα, διεκδικώντας: Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν
Παιδεία για όλους. Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγω-

γή. Προνήπια και νήπια στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά. Σίτιση για όλα τα παιδιά
με ευθύνη του κράτους. Όλα τα παιδιά κάτω των 4 ετών σε
δημόσιους παιδικούς σταθμούς, χωρίς τροφεία. Μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους (νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους).
Τα αιτήματα αυτά και οι στόχοι απαντούν στις σύγχρονες
λαϊκές ανάγκες και βρίσκονται στον αντίποδα της πολιτικής
και των σχεδιασμών της κυβέρνησης και του κράτους, που
στερούν την Προσχολική Αγωγή από χιλιάδες παιδιά, ενώ
φορτώνουν αλύπητα την εργατική -λαϊκή οικογένεια με χαράτσια, θυσίες και μέτρα, στο όνομα της ανάκαμψης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ
ΚΕΔΕ Η Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
Τις επικίνδυνες εξελίξεις που δρομολογεί η κυβέρνηση στο
χώρο των παιδικών σταθμών έθεσε στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), εκ μέρους της «Λαϊκής
Συσπείρωσης», η Ελπ. Παντελάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές συνίστανται στο χαρακτήρα και
τη μορφή του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής», το οποίο προβλέπει τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)
και ΚΔΑΠ για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Η Ελπ. Παντελάκη κάλεσε την ΚΕΔΕ να πάρει θέση στην
κυβερνητική απόφαση η χρηματοδότηση -το λεγόμενο
voucher- να δίνεται απευθείας στον ωφελούμενο και όχι στις
δομές, γεγονός που όπως υπογράμμισε σημαίνει πως οι δημοτικές δομές βρίσκονται στον αέρα, αφού σε μεγάλο βαθμό στηρίζουν τη λειτουργία τους στη χρηματοδότηση από το
εν λόγω πρόγραμμα.
Σημείωσε ότι οι δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
με απόφαση του Δ.Σ. της
Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων (ΠΕΔ) δηλώνουν
αντίθετοι σε αυτή την
εξέλιξη, ενώ υιοθέτησαν
ψήφισμα της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» που ανάμεσα σε άλλα ζητά την
ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τους παιδικούς σταθμούς ώστε
να μπορέσουν να καλυφθούν οι διευρυμένες
λαϊκές ανάγκες.
Υπενθυμίζεται ότι στο εν
λόγω ψήφισμα εγκαλείται η ΚΕΔΕ ότι δέχτηκε
να εντάσσεται το σύνολο
των θέσεων των δημοτικών δομών στο πρόγραμμα και όχι το 70%
όπως ίσχυε, κάτι που σημαίνει ότι πολλά παιδιά

που σήμερα υποδέχονται
οι δημοτικοί παιδικοί
σταθμοί θα εκδιωχθούν
από αυτούς.
Από την πλευρά της η
διοίκηση της ΚΕΔΕ απάντησε ότι συμφωνεί με
τη θέση να μην πηγαίνει
το voucher στον ωφελούμενο, αλλά στη δομή, χωρίς ωστόσο να επιμείνουν σε
μια θέση ή διεκδίκηση που θα βελτιώσει τα πράγματα. Ο
δήμαρχος Αιγάλεω του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μπίρμπας, μάλιστα δικαιολόγησε την κυβερνητική απόφαση, λέγοντας ότι αυτό
επιβάλλεται από την ΕΕ.
Παράλληλα σημειώθηκε ο κίνδυνος το voucher να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής, ενώ όπως τονίστηκε δεν διασφαλίζεται καν η πρώτη μητέρα στη φθίνουσα σειρά κατάταξης, αφού θα πρέπει η ίδια να βρει δομή για το παιδί της.
Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΚΕΔΕ μετά τη συνεδρίαση σημειώνεται ότι «η πλήρης εξατομίκευση του Voucher,
σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 5% σε κάθε κατηγορία
Voucher και 500 ευρώ στα Voucher των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, τη
μείωση του ωραρίου των βρεφονηπιοκόμων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς θέτει σε κίνδυνο
την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος ενώ καθιστούν
μη ανταγωνιστικές τις δημοτικές δομές». Δεν γίνεται, όμως
κουβέντα για την ανάγκη ουσιαστικής χρηματοδότησης των
δημοτικών δομών, ούτε βέβαια για πώς θα διεκδικήσει την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Η Ελπ. Παντελάκη κάλεσε την ΚΕΔΕ να επιμείνει ότι πρέπει
να υπάρξει κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία των
δομών και τους εργαζόμενους να απαιτήσουν να καλυφθεί
πλήρως το δικαίωμα του παιδιού τους στην προσχολική
αγωγή.
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Δημοτική παράταξη ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ πανελλαδικής
κινητοποίησης ενάντια στους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Δ

υο χρόνια τώρα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
προσπαθεί να εφαρμόσει μια πολιτική απελευθέρωσης των πλειστηριασμών. Η απελευθέρωση των
πλειστηριασμών αποτελεί βασικό πυλώνα του συνολικότερου πολιτικού σχεδίου για το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης, αφού μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, την πώληση των «κόκκινων» δανείων και
τη «μεταβίβαση» μεγάλου όγκου ακίνητης περιουσίας
(σπίτια, γη, επαγγελματικοί χώροι) σε εξευτελιστικές τιμές στα αρπακτικά funds, θα «καθαρίσει» το τραπεζιτικό
κεφάλαιο από τα βαρίδια που το εμποδίζουν να παίξει
το ρόλο του στην καπιταλιστική ανάκαμψη. Η αδυναμία
εφαρμογής αυτής της πολιτικής μπορεί να γίνει επικίνδυνη για το συνολικό σχέδιο κυβέρνησης (και μνημονιακών κομμάτων), Ε.Ε. και κεφαλαίου και γι αυτό καταφεύγουν σε κάθε μέτρο για να ξεπεράσουν τα εμπόδια
που βάζει το κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς και
την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Αφού
δεν κατάφεραν να σταματήσουν το κίνημα με την προπαγάνδα και την κατασυκοφάντηση, την καταστολή και τις
διώξεις, επιδιώκουν τώρα να το παρακάμψουν θεσμοθετώντας με το 4ο μνημόνιο και το νέο Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Όμως και σ’ αυτή τη όξυνση της επίθεσης του κεφαλαίου
καθώς και την αλλαγή της στάσης των συμβολαιογράφων (που αφού εξασφάλισαν το ρόλο τους στους ηλε-

κτρονικούς πλειστηριασμούς, έσπασαν την «αποχή» του
προηγούμενου διαστήματος) οι κατά τόπους Συντονισμοί
Συλλογικοτήτων και οι Πρωτοβουλίες ενάντια στους
Πλειστηριασμούς απαντήσαμε με την εντατικοποίηση
της δράσης, την περαιτέρω μαζικοποίηση της παρέμβασής μας στα Ειρηνοδικεία και την ακύρωση όλων των
πλειστηριασμών. Ως Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης εκτιμούμε ότι τώρα είναι η ώρα για την όξυνση της αντεπίθεσης του κινήματος, για να μπει οριστικό
τέλος σ’ αυτή την πολιτική αρπαγής της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, με την κατάργηση του νομοθετικού
πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και

Φωτογραφία αρχείου από παλαιότερη κινητοποίηση του
κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς

τη θεσμοθέτηση νέου που θα προστατεύει πραγματικά
τη λαϊκή περιουσία.
Την ώρα που οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι πληρώνουν τεράστια χρηματικά ποσά για τη δημιουργία πλατφόρμας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και η
κυβέρνηση ανακοινώνει την εφαρμογή τους από το Σεπτέμβρη, θεωρούμε ότι το κίνημα ήδη από τον Αύγουστο πρέπει να δώσει την πιο δυναμική απάντηση. Στην
κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τη συνδιοργάνωση πανελλαδικής συγκέντρωσης, την Πέμπτη 31 Αυγούστου
στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Την ίδια μέρα θεωρούμε χρήσιμο να προχωρήσουμε σε
μια πρώτη πανελλαδική Συνέλευση των Συλλογικοτήτων και Πρωτοβουλιών ενάντια στους πλειστηριασμούς
για να καθορίσουμε τα επόμενα κοινά βήματά μας μέχρι
την οριστική νίκη του αγώνα μας!
Παρακαλούμε για τη συζήτηση αυτής της πρότασής μας
και την απάντησή σας μέχρι τις 20 Ιουλίου, ώστε να συναποφασίσουμε τη δράση μας σ’ αυτή την κατεύθυνση
και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα (αφίσα, κείμενο-κάλεσμα κ.ά.) για την καλύτερη οργάνωση της κινητοποίησης.
Πληροφορίες -επικοινωνία στο τηλ. 6932913799 e-mail:
syntonsyllog@gmail.com

«ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΟΣ»
Απ’ τη γη της Αρζεντίνας
Και τη χώρα της Εβίτας
Ένας άνδρας τόσο ωραίος
Όμορφος πολύ και νέος
Δεν φαντάστηκε ποτέ του
Το λαμπρό μοιραίο μέλλον
Ούτε καν σαν υποψία
Πως θα γράψει ιστορία
Όταν έφυγε μια μέρα
Πάνω σε μοτοσυκλέτα
Μια Νόρτον πεντακόσια
Τη γνωστή σαν Ποδερόσα
Δίχως στόχο και πυξίδα
‘Οπου γης του Τσε πατρίδα
Στις λατινικές τις χώρες
Αφού πήγε κι είδε σ όλες
Βασιλεύουσα αδικία
Χούντες και φοβοκρατία

Στων λαών τις πολιτείες
Ζόμπι ανθρώπους στις φυτείες
Εξαθλίωση και πείνα…
Την ανθρώπινη δουλεία
Που δουλειά είπαν αστεία
Να γελάνε τα θηρία
Όταν είδε ο Τσε τι παίζει
Πόσο ο κόσμος υποφέρει
Η συμπόνια της καρδιάς του
Πλεύση αλλάζει στ’ όνειρά του
Έτσι βρέθηκε στο πλοίο
Μέσα στους ογδονταδύο
Με προορισμό την Κούβα
Για να ρίξουνε τη χούντα
Μια χούφτα επαναστάτες
Της ελευθερίας ναύτες
Στο ‘’γιαγιά’’ το πλοίο Γράνμα
Ο Φιντέλ κι ο Τσε Γκεβάρα
Σαν γιατρός πάει μαζί τους

Μα το λέει η ψυχή του
Ενώ πάσχει από άσθμα
Σε μια κρίση βλέπει ότι
Λείπουνε τα φάρμακά του
Και η μάσκα οξυγόνου
Στο κιβώτιο με άλλα
Δε φορτώθηκε στο Γράνμα
Μα ο Τσε την ξεπερνάει
Με υπομονή που κάνει
Μαύρη η θάλασσα το βράδυ
Και η Κούβα στο σημάδι
Το φεγγάρι λείπει όλο
Κι ένα άστρο φέγγει μόνο
Δίπλα στον Φιντέλ τον Κάστρο
Που ηγείται αυτού του άθλου
Έξι μέρες κι έξι νύχτες
Και εν πλω κακοκαιρίες
Την εβδόμη επιτέλους
Τις ακτές της Κούβας βλέπουν

Ο καιρός πάει και τους φέρνει
Πριν τους βγάλει σ αλλά μέρη
Που δεν ήτανε στα πλάνα
Μα προσάραξε το Γράνμα
Μια κι υπέρβαρο εκείνο
Μ’ οπλισμό κι ογδόντα δύο
Ήταν δύο του Δεκέμβρη
Χίλια εννιά και πέντε έξι…

Ποίημα ανωνύμου στελέχους
της παράταξης

Ρεπορτάζ
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Ο ρόλος του γονέα και του εκπαιδευτικού
Του Γιώργου Κ. Αντωνιάδη

Π

ιστεύω ότι η οικογένεια κατά κύριο λόγο
όπως και το σχολείο, αποτελούν τους
βασικούς πυλώνες για την πολύπλευρη εξέλιξη και ανάπτυξη της προσωπικότητας του
παιδιού. Γι’ αυτό καταθέτω κάποιες σκέψεις
μου με την ελπίδα ότι θα αποτελέσουν αιτία
προβληματισμού, για την ανάδειξη της αξίας
των καλών σχέσεων γονέων-εκπαιδευτικών.
Η μητέρα και η οικογένειά του παιδιού αποτελεί αναμφισβήτητα την πρώτη του επαφή
με τον κόσμο. Είναι το αρχικό κύτταρο κοινωνικοποίησης και συνεχίζεται σε όλη του
τη ζωή, κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο.
Μέσα στην οικογένεια διαμορφώνεται κυρίως η προσωπικότητα του παιδιού και συντελείται το μεγαλύτερος μέρος της νοητικής,
ψυχικής, συναισθηματικής και κοινωνικής
του ανάπτυξης. Ο ρόλος των γονέων για
αυτή την πολύπλευρη εξέλιξη του παιδιού
είναι πολύ σημαντικός.
Μετά την οικογένεια, ο αμέσως επόμενος σε
σπουδαιότητα κοινωνικός θεσμός ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού είναι το
σχολείο. Μέσα από αυτό προωθείται η συνεργασία, η κοινωνικοποίηση και η διαμόρφωση ατομικής και συλλογικής συνείδησης
της προσωπικότητας. Η σταδιακή ανάπτυξη
των βαθμίδων της γνώσης, η ψυχολογική
υποστήριξη και ενίσχυση του μαθητή, η
διαμόρφωση πλαισίου σχέσεων διδασκό-

ντων και μαθητών, η διαμόρφωση πλαισίου
σχέσεων εκπαιδευτικών και γονέων, είναι
τα εχέγγυα για την πλήρη και ομαλή ένταξη
του μαθητή στην κοινωνία και την εργασία.
Διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς εμπλέκονται στα σχολικά δρώμενα, διαπιστώνει κανείς ότι το ενδιαφέρον τους για
ενεργό συμμετοχή στη σχολική πραγματικότητα έχει σημαντικά αυξηθεί, κυρίως λόγω
της θεσμοθέτησή της. Η αξία των καλών
διαπροσωπικών σχέσεων γονέων-εκπαιδευτικών τόσο στην προώθηση της μάθησης και
της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού όσο
και στη διαχείριση των δυσλειτουργικών
μορφών συμπεριφοράς είναι εμφανής και τα
οφέλη για το μαθητή πολλαπλά.
Βασική προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση
της ωφέλειας αποτελεί να συνειδητοποιήσουν αμφότεροι - γονείς και εκπαιδευτικοί
- ότι επιτελούν διαφορετικούς ρόλους, συνεισφέροντας με διαφορετικό αλλά αλληλοσυμπληρούμενο τρόπο, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη, τη μάθηση και την εξέλιξη
του παιδιού σε όλους τους τομείς.
Από τη διδακτική (υπερτριακονταετή) αλλά
και τη διευθυντική (πενταετή) εμπειρία του
γράφοντος, διαφαίνεται ότι η αρμονική συνεργασία καθηγητών - γονέων δεν είναι πάντα αυτονόητη!
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που γονέας

διαμαρτύρεται έντονα επειδή τιμωρήθηκε
ο μαθητής για κάποια συμπεριφορά, που
δεν συνάδει με τη μαθητική του ιδιότητα.
Συχνές είναι και οι περιπτώσεις, όπου γονέας ...εισβάλει μαινόμενος στο γραφείο του
Διευθυντή για να διαμαρτυρηθεί γιατί το
παιδί του αδικήθηκε στη βαθμολογία. Το
άγχος της βαθμοθηρίας που τις περισσότερες φορές εκπορεύεται από τον γονέα (πλην
όμως μεταφέρεται πολλαπλασιασμένο στον
μαθητή), φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα.
Σε ακραίες περιπτώσεις, η βαθμοθηρία έχει
οδηγήσει ακόμα και σε δικαστική διαμάχη
που πλαισιώνεται από βαρείς χαρακτηρισμούς για τον εκπαιδευτικό, π.χ. εμπαθή ή
ακόμα και ανεπαρκή. Είναι τόσο μεγάλο το
άγχος του γονέα, που δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας διαμάχης
θα είναι πολύ για το παιδί του, παρά για τον
εκπαιδευτικό.
Βέβαια, οι πιθανότητες να βαθμολογηθεί
ένας μαθητής μια μονάδα κάτω ή μια μονάδα πάνω στο πρώτο τετράμηνο είναι υπαρκτές. Έχει όμως τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός, να διορθώσει το βαθμό στο δεύτερο
τετράμηνο. Σε καμιά περίπτωση ωστόσο
ένα τέτοιο λάθος δεν συνιστά ανεπάρκεια, η
οποία πάντως ελέγχεται από θεσμοθετημένο όργανο, τον Σχολικό Σύμβουλο. Όσο για
την «εμπάθεια» δασκάλου προς το μαθητή

του, νομίζω δεν αξίζει να αναφερθώ...
Εν κατακλείδι, η παρέμβαση των γονέων
στη σχολική μονάδα θεωρώ ότι είναι αναγκαία και ευεργετική τόσο για το δυναμικό
του σχολείου όσο και για τους γονείς με την
προϋπόθεση ότι αμφότεροι δεν ξεπερνούν
τα όρια του ρόλου τους.
Για την πλήρη εναρμόνιση και συνεργασία
τους θα πρότεινα την συνεχή επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών και τη λειτουργία της
Σχολής Γονέων. Από τη μια, ο εκπαιδευτικός με την κατάλληλη επιμόρφωση θα έχει
τη δυνατότητα να καθοδηγήσει τους γονείς,
ώστε να συνεισφέρουν με εποικοδομητικό
τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ
από την άλλη, οι σχολές γονέων θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ενημερωθούν
και να επιτύχουν σταδιακή ωρίμανση της
προσωπικότητάς τους, ώστε να μπορούν
να ανταποκριθούν με θετικό τρόπο στην
εξέλιξη του παιδιού τους. Η σωστή διαχείριση των δικαιωμάτων τους αναφορικά με
το βαθμό εμπλοκής μπορεί να προωθήσει
την ακαδημαϊκή ανέλιξη, τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και γενικότερα τη
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Ο κ. Αντωνιάδης είναι εκπαιδευτικός, πρώην
διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Θέρμης

Ήπιας μορφής τουρισμός στο δήμο Θέρμης
Της Nαταλίε Αμρουζίδου -Φερράντι

Ο

τουρισμός έχει αναδειχθεί σε μείζονα
οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως.
Σύμφωνα και με τα τελευταία στατιστικά του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο ελληνικός τουρισμός θα κάνει
για άλλη μια χρονιά νέο ρεκόρ. Αναμφισβήτητα αποτελεί μια από τις κυριότερες, εάν όχι η
κυριότερη, βιομηχανία της χώρας.
Εκατομμύρια τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα για να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα, τα βουνά
και τους αρχαιολογικούς χώρους. Ωστόσο, ο
επισκέπτης θα αναζητήσει και τις άυλες αξίες,
τις ιστορίες, τους μύθους και τα συναισθήματα
που δημιουργούνται κατά την επίσκεψη του
σε ένα μέρος. Θα αναζητήσει ουσιαστικά μια
«τουριστική εμπειρία» που θα του παρέχει βιωματικά στοιχεία και δεν θα πρέπει να συγχέουμε την «τουριστική εμπειρία» με την «τουριστική υπηρεσία» καθώς η τελευταία αποσκοπεί στην ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών.
Μέσα από αυτή την αναζήτηση, μια ειδική
μορφή ήπιου τουρισμού αναδύεται και δεν
είναι άλλη από τον αγροτουρισμό. Ο αγροτουρισμός αφορά οποιαδήποτε μορφή φιλοξενίας
προσφέρεται στο πλαίσιο γεωργικών επιχει-

ρήσεων: συμπεριλαμβάνοντας πολιτιστικές
δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής.
Δεν είναι απλά ο τουρισμός που βασίζεται στις
«φάρμες» αλλά περιλαμβάνει ένα πλήθος
δραστηριοτήτων όπου ολοκληρώνεται με την
παραδοσιακή φιλοξενία των επισκεπτών από
τους ανθρώπους της υπαίθρου. Το προφίλ του
αγροτουρίστα θεωρείται ποιοτικός, υψηλών
προδιαγραφών και σημαντικής αγοραστικής
δύναμης. Θα επιλέξει τον αγροτουρισμό σε
μια προσπάθεια να αποκοπεί προσωρινά από
την αστική καθημερινότητα, θα αναζητήσει το
κάτι διαφορετικό με σκοπό την χαλάρωσή του
σε ένα ήρεμο περιβάλλον και θα αρνηθεί τον
τουρισμό με το «βραχιολάκι».
Ο αγροτουρισμός, που εδώ και χρόνια ανθίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχίζει δειλά
-δειλά να πετάει τα μπουμπούκια του και στην
Ελλάδα. Μια χώρα που προσφέρεται από
κάθε άποψη για το είδος αυτό τουρισμού. Την
πρώτη του προσπάθεια κάνει και ο δήμος Θέρμης μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λιβάδι και
τη διαμόρφωση χώρου πολλαπλών χρήσεων,
εκθεσιακού χώρου, χώρου γραφείων και ξενώνων με στόχο την αξιοποίηση και ανάδει-

ξη του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής.
Ο ορεινός όγκος του δήμου Θέρμης κρύβει
γραφικά χωριά, παράδοση και έθιμα, πλούσια
φύση και ευκαιρίες για εξορμήσεις. Τα στοιχεία
δηλαδή που αναζητεί και ο αγροτουρίστας.
Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι στον Αγ. Αντώνιο και
το Μονοπήγαδο λειτουργούν αγροτουριστικές
μονάδες παρασκευής παραδοσιακών ποντιακών και όχι μόνο προϊόντων. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης, ο τουρίστας θα μπορούσε να
συμμετέχει στη διαδικασία παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, να βιώσει τη διαδικασία
και να διεγείρει και τις πέντε αισθήσεις του, να
γίνει σχεδιαστής του δικού του βάζου ή μπουκαλιού και επιστρέφοντας πίσω στον τόπο
κατοικίας του να το χρησιμοποιήσει και να
νιώσει περήφανος ότι το δημιούργησε αυτός ο
ίδιος, κάνοντας παράλληλα και την κατάλληλη διαφήμιση (word of mouth). Στην Ελλάδα,
αντίστοιχες δραστηριότητες όπου οι τουρίστες
συμμετέχουν ενεργά είναι κατά τη διάρκεια
συγκομιδής ελιών, με στόχο την παραγωγή
ελαιολάδου ή κατά τη διάρκεια συγκομιδής
σταφυλιών. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να
γίνει και στο δήμο Θέρμης, αναλόγως τα προϊόντα που παράγει να γίνουν και οι αντίστοιχες

δραστηριότητες με το κατάλληλο κόστος.
Τέτοια project χρειάζονται την κατάλληλη
προβολή, η οποία πλέον στις μέρες γίνεται με
πολύ εύκολο τρόπο και σχεδόν με ελάχιστο
κόστος μέσω του διαδικτύου. Η προβολή θα
μπορούσε να γίνει όχι μόνο για τον ξένο τουρίστα αλλά και τον εσωτερικό, που μπορεί να
επιλέξει το δήμο μας για ολιγοήμερες διακοπές.
Κλείνοντας, οι αγροτικές κοινωνίες μπορούν
να παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον του
τόπου μας, εφόσον ασχοληθούν σοβαρά με
τον αγροτουρισμό. Η φιλοσοφία του: Φτιάχνω
δωμάτια στο χωριό και κάνω μια πεζοπορία
για να βγάλω κανένα φράγκο», ούτε αγροτουρισμός είναι αλλά ούτε και επιτυχία θα φέρει.
Οι αγροτουριστικές δραστηριότητες στο δήμο
Θέρμης θα πρέπει να αποπνέουν αγάπη και
σεβασμό για τον τόπο και το περιβάλλον αλλά
παράλληλα να δώσουν αξία στην ιστορία και
τον πολιτισμό.
Η κ. Nαταλίε Αμρουζίδου -Φερράντι είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Tourism &
Hospitality Management του Διεθνές Πανεπιστήμιου Ελλάδος
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Αφιέρωμα

H πολιτιστική εικόνα του Αγίου Αντωνίου
Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Aντωνίου (Οικισμοί Άγιου Aντωνίου και Μονοπήγαδου) η Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) λειτουργεί ένα τμήμα κοπτικής – ραπτικής.
Δραστηριοποιούνται, επίσης τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι, ο Πολιτιστικός

σύλλογος Παναγία Σουμελά και ο Πολιτιστικός σύλλογος Προφήτης Ηλίας
στον οικισμό Άγιου Aντωνίου και ο Πολιτιστικός σύλλογος Μονοπήγαδου
στον ομώνυμο οικισμό.

Πολιτιστικός σύλλογος Παναγία Σουμελά

Σ

τον Άγιο Αντώνιο εδρεύει ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Παναγία Σουμελά. Ιδρύθηκε το 2012, και όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Μαρία Κυζιρίδου, από τότε
έως τώρα έχει στο ενεργητικό του πλήθος εμφανίσεων σε ανταμώματα, φεστιβάλ τοπικά πανελλαδικά και
παγκόσμια. Είναι πάντα αρωγός σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπου συμμετέχει με τα χορευτικά του τμήματα.
Έχει τρία χορευτικά τμήματα, το μικρό παραδοσιακών
χορών, το μεσαίο και το τμήμα εφήβων ποντιακών χορών. Τα τελευταία δύο χρόνια δημιούργησε και θεατρική ομάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδοχή από

το κοινό. Η ομάδα απαρτίζεται από απλούς καθημερινούς
ανθρώπους του χωριού που με τον αυθορμητισμό και την
απλότητα τους κατάφεραν να ανταγωνίζονται επαγγελματίες ηθοποιούς.
Ο σύλλογος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό
την διατήρηση της παράδοσης. Διοργανώνει τις εκδηλώσεις στα δύο τοπικά πανηγύρια του χωριού, όπου συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα καθώς και η θεατρική ομάδα,
εκδηλώσεις μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό και επιπλέον άλλες δύο θεατρικές παραστάσεις τα Χριστούγεννα
και το Καλοκαίρι.

Πολιτιστικός σύλλογος Μονοπήγαδου

Σ

τον οικισμό του Μονοπήγαδου λειτουργεί ο Πολιτιστικός σύλλογος Μονοπήγαδου. Ο σύλλογος, όπως μας ενημερώνει ο
πρόεδρος του Παναγιώτης Ιωακειμίδης ιδρύθηκε το 2000 ως συνέχεια του Αγροτικού
Συλλόγου Μονοπήγαδου. Ιδρυτής ήταν ο
τότε πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης και πρώτος πρόεδρος ο Αλέξανδρος Κυρκινίδης.
Βασική δράση του είναι η διοργάνωση της
εκδήλωσης μνήμης της γενοκτονίας του
ποντιακού Ελληνισμού, η οποία είναι και η
κεντρική εκδήλωση του δήμου και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του.
Ο σύλλογος μέχρι το 2002 διέθετε χορευτικό
τμήμα, ενώ στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης
του περιλαμβάνονται η εκδήλωσης κοπής
της βασιλόπιττας, το αντάμωμα παραδοσιακών ποντιακών χορευτικών που διοργανώνεται στις αρχές Μαΐου, η εκδήλωσης μνήμης
της γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισμού,
η Ποντιακή βραδιά που διοργανώνεται στια

τέλη Ιουλίου, το πανηγύρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 5 και 6 Αυγούστου, μία
παράσταση θεάτρου σκιών για τα παιδιά, τα
κάλαντα των Χριστουγέννων ανήμερα της
εορτής και η συμμετοχή στο φεστιβάλ της
Πανποντιακής Ομοσπονδίας στα τέλη Οκτωβρίου, όπως και σε όλες τις δράσεις που
διοργανώνει η Πανποντιακή Ομοσπονδία.
Διοργανώνει, τέλος εκδρομές πολιτιστικού
-ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Βασικό στοιχείο όλων των εκδηλώσεων αποτελεί η κοινωνικοποίηση των κατοίκων και η
διατήρηση της κοινωνικής ζωής στον οικισμό.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Στον οικισμό δημιουργήθηκε από τον πρώην
δήμο Βασιλικών το «Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού και λαογραφίας». Το κτίριο όπου
στεγάζεται κατασκευάστηκε από τον πρώην
δήμο Βασιλικών, ενώ τα εκθέματα συγκεντρώθηκαν από προφορές από πολλούς κατοίκους του οικισμού.

Πολιτιστικός σύλλογος
Προφήτης Ηλίας

Σ

τον Άγιο Αντώνιο δραστηριοποιείται και ο πολιτιστικός περιβαλλοντολογικός περιπατητικός σύλλογος Αγίου Αντωνίου. Ο σύλλογος διοργανώνει παραδοσιακό πανηγύρι προς
τιμήν της εορτής του Προφήτη Ηλία, στο παρεκκλήσι του
Προφήτη. Βασικοί στόχοι του συλλόγου αποτελούν η προώθηση και ανάδειξη του τόπου, η καταγραφή τοπικής ιστορίας,
η διαφήμιση τοπικών επιχειρήσεων και η καταγραφή τοπικών
ειδήσεων.

To Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού και λαογραφίας

