Δίκτυο αποχέτευσης σε Αγία Παρασκευή και Σουρωτή

Τ

ην πρώτη θέση, μεταξύ των προτάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στη
Διαχειριστική Αρχή, από δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, κατέλαβε η πρόταση του δήμου
Θέρμης για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής και
Σουρωτής, προϋπολογισμού 5.348.800 ευρώ.
• ΣΕΛ. 13

Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
Τεύχος 171
Τιμή: 0.001 ευρώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

Έτοιμο ως το τέλος του 2018

Δημοτική
Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος &
Αθλητισμού Θέρμης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

35.000 πολύτιμοι
τίτλοι βιβλίων
Δανειστικό τμήμα λογοτεχνικού και παιδικού βιβλίου

Έπειτα από πολλές περιπέτειες ξεκινά η
αποπεράτωση του νέου δημοτικού σχολείου
Τριαδίου (5ο δημοτικό Θέρμης) με χρόνο
περαίωσης το τέλος του 2018.
• ΣΕΛ. 10

CINE ΘΕΡΜΑΪΣ

Όλο το πρόγραμμα
των κινηματογραφικών
προβολών
• ΣΕΛ. 03

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ζητά να ακυρωθεί
η περιβαλλοντική
αδειοδότηση των μονάδων
της «BIOSOL» στα Βασιλικά
• ΣΕΛ.11

Π

ερισσότερους από 35.000 τίτλους
βιβλίων, καθώς και μεγάλο αριθμό
έγκυρων περιοδικών, εφημερίδων και
οπτικοακουστικού υλικού διαθέτει το δίκτυο βιβλιοθηκών του δήμου το οποίο
λειτουργεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Αποτελείται από την κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης και τις βιβλιοθήκες των
Κέντρων Πολιτισμού Ν. Ρυσίου, Ν. Ραιδεστού, Ταγαράδων και τη νεοσύστατη

δημοτική βιβλιοθήκη Βασιλικών.
Καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου η βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με εκδοτικούς
οίκους, διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων γύρω από το βιβλίο, διαλέξεις από
καταξιωμένους συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες με επίκεντρο το
παιδί και το βιβλίο. Σημαντική η συμβολή στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας από τις Λέσχες Ανάγνωσης.
• ΣΕΛ. 04
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Τι έγραψε ο τύπος
...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

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

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

Στις 23 Ιουλίου η πρεμιέρα
για το θερινό Cine «Θερμαϊς»
Μ

ε την Γαλλική ταινία Week-ends
(Γαλλία, 2014, 90’) ξεκινούν στις 23
Ιουλίου οι προβολές του δημοτικού θερινός κινηματογράφου Θέρμη Cine «Θερμαϊς».
Τη φετινή χρονιά ξεχωρίζει η συνεργασία
με το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους
Δράμας, το Γαλλικό Ινστιτούτο (IFG) και την
πρεσβεία της Γαλλίας, το Goethe-Institut,
το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, την Πρεσβεία της Ισπανίας, το Ινστιτούτο Θερβάντες
και την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα.
Η ώρα έναρξης είναι στις 21:00 με ελεύθερη
είσοδο, ενώ στα Βασιλικά οι προβολές θα
πραγματοποιηθούν στο σινέ «Άλσος - Φώφης Πατίκα» στις 16, 23 και 30 Αυγούστου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
24 Ιουλίου
• Ein Geschenk der G�tter / Δώρο των
Θεών (Γερμανία, 2014, 102‘) σε σενάριο και σκηνοθεσία: Oliver Haffner. Με
τους: Katharina Marie Schubert και Αδάμ
Μπουσδούκος.
Η ταινία κέρδισε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου 2014 το Βραβείο
Κοινού και της Καλύτερης Παραγωγής,
ενώ η Katharina Marie Schubert ήταν υποψήφια για το Γερμανικό Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας Α’ Γυναικείου Ρόλου 2015.
25 Ιουλίου
• Le Dernier Diamant / Τελευταίο Διαμάντι
(Γαλλιά, 2014, 108’) σε σκηνοθεσία: Eric
Barbier. Με τους: Bérénice Bejo, Yvan Attal
6 Αυγούστου
• Sacromonte, los sabios de la tribu /
Σακρομόντε. Οι σοφοί της φυλής (Ισπανία, 2014, 94’) Ντοκυμαντέρ της Chus
Gutiérrez, με τους: Curro Albaicun, María

Altea Moya, Antonio Carmona
7 Αυγούστου
• French Cancan (Γαλλία,1954, 102’), σε
σενάριο -σκηνοθεσία: Jean Renoir
Με τους: Jean Gabin, Francoise Arnoul,
Maria Felix
8 Αυγούστου 2017
• Die Abenteuer des Prinzen Achmed / Οι
περιπέτειες του πρίγκιπα Άχμεντ (Γερμανία,1923-1926, 66‘) με Animation: Lotte
Reiniger
16 Αυγούστου - Βασιλικά
• Nessuno mi Puo Giudicare/ Κανείς δεν
Μπορεί να Με Κρίνει (Ιταλία, 2011, 95’)
σε σκηνοθεσία: Massimiliano Bruno, σενάριο: Massimiliano Bruno, Edoardo Maria
Falcone. Με τους: Paola Cortellesi, Raoul
Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta
20 Αυγούστου
• Unter dir die Stadt / Κάτω από σένα η
πόλη (Γερμανία, 2010, 109‘) σε σκηνοθεσία: Christoph Hochiusler. Με τους: Robert
Hunger-Bühler, Nicolette Krebitz, Mark
Waschke u.a.
Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών
το 2010 και τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο Φεστιβάλ του Μονάχου.
21 Αυγούστου
• Las ovejas no pierden el tren /Τα πρόβατα δεν χάνουν το τραίνο (Ισπανία, 2014,
103’), σε σκηνοθεσία - σενάριο: Álvaro
Fernández Armero
Με τους: Raul Arévalo, Inma Cuesta, Alberto
San Jua, Candela Peña, Jorge Bosch, Kiti
Mánver, Irene Escolar, Pepo Oliva, Miguel
Rellán, Pilar Castro, Petra Martínez
22 Αυγούστου
• Scialla! /Ηρέμησε! (Ιταλία, 2011, 95’),
σε σκηνοθεσία- σενάριο: Francesco Bruni:

Francesco Bruni
Με τους: Barbora Bobulova, Fabrizio
Benitivoglio , Filippo Scicchitano
Βραβεία: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Βενετίας 68 (1), Silver Κορδέλες (6), David
di Donatello (8), Βραβείο νεανικού κινηματογράφου
23 Αυγούστου -Βασιλικά
• Stato il figlio / O Γιός το έκανε (Ιταλία,
2012, 93’), σε σενάριο: Daniele Ciprì,
Massimo Gaudioso και σκηνοθεσία:
Daniele Ciprì
Με τους: Toni Servillo, Giselda Volodi,
Alfredo Castro, Aurora Quattrocchi
Η ταινία συμμετείχε στα: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, Φεστιβάλ Ιταλικού
Κινηματογράφου Villerupt, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Les Arcs, Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαϊάμι,
Festival del Cinema Italiano Τόκιο
27 Αυγούστου
• La kryptonite nella borsa/ Ο κρυπτονίτης
στην τσάντα (Ιταλία, 2011, 98’), σε σκηνοθεσία: Ivan Cotroneo και σενάριο: Ivan
Cotroneo, Monica Rametta
Με τους: Valeria Golino, Cristiana
Capotondi, Luca Zingaretti, Libero De
Rienzo
28 Αυγούστου
• Victoria /Βικτόρια (Γερμανία, 2014/15,
140’), σε σκηνοθεσία: Sebastian Schipper.
Με τους: Laïa Costa, Frederik Lau, Franz
Rogowski, Burak Yigit, Max Mauff, André
M. Hennicke
Βραβεία : Αργυρή Άρκτος –Φεστιβάλ Βερολίνου 2015, μεγάλο βραβείο – Beaune,
Festival International du Film Policier 2015,
France, Βραβείο Σκηνοθεσίας – Santiago
IFF 2015, Chile και βραβείο των Νορβηγών
κριτικών κινηματογράφου.

29 Αυγούστου
• Hippocrate / Ιπποκράτης (Γαλλία, 2014,
102’), σε σκηνοθεσία: Thomas Lilti
Με τους: Vincent Lacoste, Reda Kateb,
Jacques Gamblin, Marianne Denicourt
30 Αυγούστου - Βασιλικά
• Phantom Boy (Γαλλία, 2015, 84’), σε
σκηνοθεσία: Alain Gagnol και Jean-Loup
Felicioli
3 Σεπτεμβρίου
• Baal/Μπάαλ (Γερμανία, 1969, 84´), σε
σκηνοθεσία: Volker Schlöndorff
Με τους: Rainer Werner Fassbinder, Sigi
Graue, Margarethe von Trotta, Günther
Neutze, Miriam Spoerri, Marian Seydowski,
Irmgard Paulis, Hanna Shygulla κ.ά.
4 Σεπτεμβρίου
• Rey Milo / Ο βασιλιάς Μίλο (Αργεντινή, 2013, 90’), σε σκηνοθεσία: Federico
Bareiro
5 Σεπτεμβρίου
• Beatbox και αερόφωνα -Νίκος Δημηνάκης (Ελλάδα, 2016, 53’), σε σκηνοθεσία
-σενάριο: Τζίνα Γεωργιάδου
10 Σεπτεμβρίου
• Το Φεστιβάλ της Δράμας, ταξιδεύει… με
«μικρές» αποσκευές
11 Σεπτεμβρίου
• Το Φεστιβάλ της Δράμας, ταξιδεύει… με
«μικρές» αποσκευές
12 Σεπτεμβρίου
• Doñana, cuatro estaciones /Ντονιάνα,
τέσσερις εποχές (Ισπανία, 2014, 90’)
Ντοκυμαντέρ του Javier Molina Lamothe
13 Σεπτεμβρίου
• Il etait une foret / Κάποτε υπήρχε ένα
δάσος (Γαλλία, 2014, 75’), σε σκηνοθεσία:
Luc Jacquet.

«ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ...ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Στο δημοτικό θέατρο Θέρμης η ορχήστρα «Con Fuoco»

Η

ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης «Con
Fuoco», παρουσίασε στο μουσικόφιλό κοινό της
Θέρμης, την Τετάρτη 31 Μαΐου ένα μεγάλο μέρος από το
πρόγραμμα της συνεργασίας της με την Ευανθία Ρεμπούτσικα.
Μια συνεργασία, που κορυφώθηκε με τη συναυλία στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του
2016, στην οποία συμμετείχε και η δημιουργός.
Με αφορμή τις υπέροχες μελωδίες και τα αρώματα της
«Πολίτικης Κουζίνας», προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα,

στη γνωριμία της με τη μουσική και τα τραγούδια της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και παρουσίασε μία μοναδική παράσταση στο δημοτικό θέατρο Θέρμης.
Στην συναυλία συμμετείχε ένα μικρό φωνητικό σύνολο,
που αποτελείται από μέλη της χορωδίας «Μελισσάνθη»
και μαθήτριες του εκπαιδευτηρίου Μαντουλίδη, σε διδασκαλία χορωδίας της Ελένης Θεοδωρίδου και με σόλο
τραγούδι από την Εύη Γούβαλη, σε ενορχήστρωση και
διεύθυνση ορχήστρας του Γιάννη Πολυμενέρη.
Η συναυλία περιλάμβανε και ένα μικρό απόσπασμα από

το επόμενο project της Con Fuoco, τον κύκλο τραγουδιών
«Αντικατοπτρισμοί» του Μάνου Χατζιδάκι.
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Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πινακοθήκη Θέρμης

35.000 πολύτιμοι τίτλοι βιβλίων
στη διάθεση των δημοτών
Π

ερισσότερους από 35.000 τίτλους βιβλίων, που καλύπτουν
το φάσμα όλων των επιστημών, καθώς και μεγάλο αριθμό
έγκυρων περιοδικών, εφημερίδων και οπτικοακουστικού υλικού διαθέτει σήμερα, το δίκτυο βιβλιοθηκών του δήμου.
Το δίκτυο βιβλιοθηκών που λειτουργεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
αποτελείται από την κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης και
τις βιβλιοθήκες των Κέντρων Πολιτισμού Ν. Ρυσίου, Ν. Ραιδεστού, Ταγαράδων και η νεοσύστατη δημοτική βιβλιοθήκη Βασιλικών.
Η κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης, διαθέτει περίπου
20.000 τίτλους βιβλίων, μεγάλο μέρος της συλλογής προέρχεται από δωρεές και από αγορές οι οποίες ανέρχονται κατά μέσο
όρο σε 1.000 τίτλους ετησίως. Η ταξινόμηση και αναζήτηση του
υλικού γίνεται σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα Dewey, ενώ
για την εισαγωγή υλικού σε Η/Υ, χρησιμοποιείται το σύστημα
αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.).
Η είσοδος στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη
για οποιοδήποτε πολίτη και η πρόσβαση τόσο στα βιβλία όσο
και στο αρχειακό υλικό είναι ελεύθερη σε όλους. Στο χώρο του
αναγνωστηρίου υπάρχει ελεύθερο δίκτυο wi-fi για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η βιβλιοθήκη διαθέτει δανειστικό τμήμα λογοτεχνικών βιβλίων για ενήλικες και ξεχωριστό
δανειστικό τμήμα παιδικών βιβλίων. Η μηχανοργάνωση και
αναζήτηση των βιβλίων γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ ο δανεισμός επιτρέπεται σε όλα τα βιβλία εκτός από
τα πληροφοριακά, τις σειρές, τις εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά και
τα λευκώματα.
Σε ειδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης υπάρχει μουσική συλλογή του
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης που αποτελείται από παρτιτούρες
μουσικών έργων και ψηφιακών δίσκων CD από γνωστούς σύνθετες κλασσικής και σύγχρονης μουσικής, όπου οι σπουδαστές του
Ωδείου μπορούν να δανειστούν και να αξιοποιήσουν το υλικό.
Ο δανεισμός πραγματοποιείται μετά από έκδοση κάρτας μέλους,
προσκομίζοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Στις δημοτικές βιβλιοθήκες, που λειτουργούν στα Κέντρα Πολιτισμού Ν. Ρυσίου, Ν. Ραιδεστού και Ταγαράδων οι τίτλοι βιβλίων ανανεώνονται συνεχώς και παράλληλα οργανώνονται μέσω
της δημοτικής βιβλιοθήκης πολιτιστικές δράσεις γύρω από το
χώρο του βιβλίου, με σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας
και την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της έκφρασης μέσα
από τη λογοτεχνία.
Τα τελευταία χρόνια στο δίκτυο βιβλιοθηκών προστέθηκε και
η νεοσύστατη δημοτική βιβλιοθήκη Βασιλικών που στεγάζεται
στο Κέντρο Πολιτισμού Βασιλικών. Με την δημιουργία της νέας
δομής δόθηκε η δυνατότητα στους κατοίκους να εμπλουτίζουν
τις γνώσεις τους και ταυτόχρονα με τις παράλληλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την δημοτική βιβλιοθήκη Βασιλικών δημιουργήθηκε ένας χώρος δημιουργικής
έκφρασης και πολιτιστικής διερεύνησης από τους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής της δημοτικής ενότητας Βασιλικών. Η
συλλογή της δημοτικής βιβλιοθήκης Βασιλικών παρουσιάζει
αυξητική και ποιοτική ανάπτυξη και στο τέλος του 2016 ξεπέ-

Εκδήλωση στη δημοτική βιβλιοθήκη Νέου Ρυσίου.

ρασε τις 5.000 τίτλους. Στόχος της διοίκησης της βιβλιοθήκης
είναι η ανάπτυξη των υπαρχόντων συλλογών και η δημιουργία
νέων πυρήνων στα υπόλοιπα Κέντρα Πολιτισμού του δήμου,
συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω πολιτιστική
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ακόμη στα μελλοντικά μας
σχέδια είναι η προμήθεια ενός νέου προηγμένου συστήματος
αυτοματοποίησης της συλλογής, συγκεκριμένα το λογισμικό
ΚΟΗΑ που θα συμβάλει στην ενοποίηση του δικτύου των δημοτικών βιβλιοθηκών και στην παροχή ακόμη καλύτερων υπηρεσιών εξ αποστάσεως στους πολίτες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
Καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου η βιβλιοθήκη, σε συνεργασία
με εκδοτικούς οίκους, διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων γύρω
από το βιβλίο, διαλέξεις από καταξιωμένους συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες με επίκεντρο το παιδί και το βιβλίο.
Η δημοτική βιβλιοθήκη είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Πανελλήνιας Εκστρατείας Ανάγνωσης Καινοτομίας και Δημιουργικότητας του δικτύου δημόσιων βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του Future Library.
Με την συμμετοχή της στο παραπάνω πρόγραμμα η βιβλιοθήκη αποτελεί τον πυρήνα πολιτιστικών δράσεων προς όφελος
της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα είναι μεγάλα τα οφέλη
των δημοτών από την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της μεγάλης δωρεάς σε τίτλους βιβλίων και τεχνολογικού εξοπλισμού
για τον εκσυγχρονισμό της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών στους

Πληροφορίες
http://bibliothermi.blogspot.gr/2017/06/2017_12.html
https://www.facebook.com/Πολιτιστικό-Κέντρο-Θέρμης-106807399341058/
https://www.facebook.com/Δήμος-Θέρμης-1033220496711675/

δημότες μας.
Από τα τέλη του 2015 η Δημοτική Βιβλιοθήκη -Πινακοθήκη
Θέρμης είναι ο πυρήνας ενημέρωσης και υλοποίησης στη Β.
Ελλάδα του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή» σε συνεργασία με
τον διεθνή οργανισμό WWF Ελλάς και τις κατά τόπους σχολικές
μονάδες.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Παράλληλα με την δημοτική βιβλιοθήκη στον ίδιο χώρο
λειτουργεί από το 2004 και η δημοτική πινακοθήκη Θέρμης
που ως σκοπό έχει την ανάδειξη της καλλιτεχνικής έκφρασης
των ανθρώπων μέσα από τις διάφορες μορφές της τέχνης και
η εξοικείωση των πολιτών και η επαφή με την δημιουργία.
Πάντα η δημοτική πινακοθήκη επιτελούσε εκπαιδευτικό έργο
και με τις επισκέψεις των σχολείων στις διάφορες εκθέσεις
που διοργανώνει, συμβάλει στην απόκτηση καλλιτεχνικής
παιδείας και στην εξοικείωση και γνωριμία των πολιτών με
όλες τις μορφές τέχνης.

ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Τα τελευταία χρόνια η δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης σε συνεργασία με ομάδες των τοπικών κοινωνιών δημιούργησαν
Λέσχες Ανάγνωσης με σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση της
φιλαναγνωσίας των πολιτών μέσα από δράσεις γύρω από το
βιβλίο, την ανάλυση και ερμηνεία του λόγου και τέλος την
ανάπτυξη της λογοτεχνικής κρίσης των μελών τους.
Αυτό το διάστημα δραστηριοποιούνται ενεργά (6) Λέσχες
Ανάγνωσης:
- Λέσχη Ανάγνωσης Θέρμης «Βιβλιοπτήσεις»
- Λέσχη Ανάγνωσης Θέρμης «Διδώ Σωτηρίου»
- Λέσχη Ανάγνωσης Ταγαράδων «Λογοτεχνικές Αναζητήσεις»
- Λέσχη Ανάγνωσης Ν. Ραιδεστού «Ροδόστο»
- Αγλλόφωνη Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης Θέρμης και
- Λέσχη Ανάγνωσης Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Δ.Σ. Βασιλικών «Ο Τριγωνοψαρούλης».
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ»

Καλοκαιρινή εκστρατεία
ανάγνωσης και καινοτομίας
Α

πό τις 16 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017, θα διαρκέσει το πρόγραμμα καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης καινοτομίας και δημιουργικότητας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πινακοθήκης Θέρμης.
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».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Τέταρτη 5 Ιούλιου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης
Βασιλικών / Ώρες 17:00 μ.μ.-18:30 μ.μ.
Εργαστήριο emoticons. Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης, γράμματα και αριθμούς φτιάχνουμε εκφράσεις προσώπων.
Για παιδιά 9-12 ετών
Εμψυχώτρια: Τσιώκου Ιωάννα –νηπιαγωγός.
• Δευτέρα 10 Ιούλιου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης πινακοθήκης Θέρμης /
Ώρες 18:00 μ.μ.-20:00 μ.μ.
Ζωγραφική με κουκίδες. Στο ατελιέ του
Ζωρζ Σερά. Για παιδιά 6-12 ετών.
Εμψυχωτής: Αλαβέρας Χρήστος –εικαστικός.
• Δευτέρα 21 Αυγούστου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης πινακοθήκης Θέρμης /
Ώρες 17:00 μ.μ.-18:00 μ.μ.
Ζωγραφική με σταγόνες στο ατελιέ του
Τζάκσον Πόλλοκ. Για παιδιά 6-12 ετών
Εμψυχωτής: Αλαβέρας Χρήστος –εικαστικός.

• Δευτέρα 3 Ιούλιου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης πινακοθήκης Θέρμης /
18:00 μ.μ. -20:00 μ.μ.
Παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούργια βιβλία της καλοκαιρινής εκστρατείας. Από
βιβλίο σε βιβλίο γνωρίζουμε τους ήρωες, τις περιπέτειες, τους τόπους. Για όλα
τα παιδιά, με εμψυχωτές τους: Βαγιωνά
Χρήστο, Ταρακτσή Αντιγόνη.

• Τέταρτη 22 Αυγούστου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης πινακοθήκης Θέρμης /
Ώρες 18:00 μ.μ.-20:00 μ.μ.
Σημείο, γραμμή, επίπεδο, στο ατελιέ του
Βασίλη Καντίνσκι. Για παιδιά 6-12 ετών
Εμψυχώτρια: Κουρμουλακη Αγγελική
-εικαστικός.

• Τέταρτη 5 Ιούλιου
Αίθουσα δημοτικής β Ν. Ρυσιου /
Ώρες 11:00 π.μ. -13:00 μ.μ.
Ζωγραφική με σταγόνες, στο ατελιέ του
Τζάκσον Πόλλοκ. Για παιδιά 6-12 ετών
Εμψυχώτρια: Θεοτοκάτου Θάλεια -εικαστικός.

• Πέμπτη 23 Αυγούστου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης πινακοθήκης Θέρμης /
Ώρες 18:30 μ.μ.-20:00 μ.μ.
Σημεία συνάντησης -λογοτεχνικές συναντήσεις από ταξίδι σε ταξίδι. Τα ταξίδια
στα βιβλία γίνονται σημείο συνάντησής
μας. Για παιδιά 9-12 ετών
Εμψυχωτές: Σώμα ελληνικού οδηγισμού.

• Τέταρτη 5 Ιούλιου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης
Βασιλικών (Πάρκο Χάνια)
Ώρες 18:00 μ.μ-20:00 μ.μ.
Εμψυχωτές: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείο Τεχνολογίας -«NOESIS»,
Peiramatistas.

• Παρασκευή 24 Αυγούστου
Στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
στο Φοίνικα / Ώρες 11:00 π.μ.-13:00
μ.μ.
Οι λέξεις ως σημεία. Ένα παιχνίδι αφήγησης και συγγραφής με αφετηρία τρεις

λέξεις. Για παιδιά 6-12 ετών με εμψυχωτές τους: Βαγιωνά Χρήστο και Ταρακτσή
Αντιγόνη.
• Κυριακή 27 Αυγούστου
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείο Τεχνολογίας -«NOESIS» /
Ώρες 18:00 μ.μ.-20:00 μ.μ.
Το σημείο πήξης και τήξης. Οι πάγοι
στο Βόρειο και το Νότιο Πόλο. Για παιδιά 6-12 ετών με εμψυχωτές την ομάδα
προπτυχιακών φοιτητών Χημείας Α.Π.Θ.
ReAcTiON.
• Δευτέρα 28 Αυγούστου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης πινακοθήκης Θέρμης /
Ώρες 18:00 μ.μ.-20:00 μ.μ.
Το σημείο βρασμού. Ένα εργαστήριο για
τον θυμό. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας
Εμψυχώτρια: Πανέρα Άλτα –ψυχολόγος
• Τρίτη 29 Αυγούστου
Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Φοίνικα /
Ώρες 11:00 π.μ.-13:00 μ.μ.
Εργαστήριο emoticons. Χρησιμοποιώντας σημεία στίξης, γράμματα και αριθμούς φτιάχνουμε εκφράσεις προσώπων.
Για παιδιά 9-12 ετών. Εμψυχωτές: Βαγιωνάς Χρήστος, Τσιώκου Ιωάννα -νηπιαγωγός, Λεμονή Όλγα –εκπαιδευτικός.
• Τρίτη 29 Αυγούστου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης πινακοθήκης Θέρμης /
Ώρες 18:30 μ.μ.-20:00 μ.μ.
Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό. Κατασκευή ενός μίνι πλανητάριου μέσα στη
βιβλιοθήκη για παρατηρήσουν οι συμμετέχοντες τα αστέρια και τους αστερισμούς. Για παιδιά 6-12 ετών. Εμψυχωτές:
1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης
• Τέταρτη 30 Αυγούστου
Αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης πινακοθήκης Θέρμης και
πλατεία Παραμάνα Θέρμης /
Ώρες 18:00 μ.μ.-20:00 μ.μ.
Εργαστήρια πειραμάτων με καθημερινά
υλικά και θεματικές το νερό, το διάστημα, την ηλιακή ενέργεια. Για παιδιά 03-

103 ετών
Εμψυχωτές: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείο Τεχνολογίας -«NOESIS»,
Peiramatistas.
• Πέμπτη 31 Αυγούστου
Αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πινακοθήκης Θέρμης /
Ώρες 18:30 μ.μ.-20:00 μ.μ.
Εμψυχωτές: ομάδα γραφιστικής τέχνης
«Γραμματοχυμός», Αντωνιάδου Νικολέτα, Αδαμογιάννη Ιωάννα, Βαγιωνάς Χρήστος, Ταρακτσή Αντιγόνη
Συντονιστής Κ.Ε 2017:
- Βαγιωνάς Χρήστος-Προϊστάμενος τμήματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πινακοθήκης Θέρμης/Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ- δήμου Θέρμης
- Υποστήριξη εκδηλώσεων :Ταρακτσή
Αντιγόνη, Στουγιάννη Αργυρώ-βιβλιοθηκονόμοι /Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ- δήμου Θέρμης
Διοργάνωση
- Tμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πινακοθήκης Θέρμης /Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
Πληροφορίες
- http://bibliothermi.blogspot.gr/2017
/06/2017_12.html
- https://www.facebook.com/Πολιτιστικό-Κέντρο-Θέρμης-106807399341058/
https://www.facebook.com/ΔήμοςΘέρμης -1033220496711675/
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Η σχολή χορού στην Κύπρο

Δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις παραστάσεις της σχολής χορού της ΔΕΠΠΑΘ στην Κύπρο.

Σ

το πολιτιστικό φεστιβάλ του
Πανεπιστημίου
Κύπρου,
συμμετείχε το προεπαγγελματικό τμήμα της σχολής χορού της
ΔΕΠΠΑΘ προσκεκλημένο του
πολιτιστικού κέντρου του Πανεπιστημίου. Την αποστολή φιλοξένησε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στο αρχοντικό Αξιοθέας,
στην εντός των τειχών περιοχή
της Λευκωσίας.
Η αποστολή επισκέφτηκε, επίσης το τμήμα χορού του Πανεπι-

στήμιο Λευκωσίας - Department
of Music and Dance University
of Nikosia όπου υπήρξε συνεργασία και παρακολούθηση
δωρεάν σεμιναρίων σύγχρονου χορού, με καθηγητή τον
Alexander Michael και τζαζ χορού, με καθηγήτρια την Dara
Milovanovic.
Επιπλέον οι μαθήτριες της σχολής
χορού της ΔΕΠΠΑΘ παρακολουθήσαν από κοντά το μάθημα των
σπουδαστών της σχολής χορού

Scène της Καρολίνας Κωνσταντίνου καθώς επίσης και μια παράσταση στο ειδικά διαμορφωμένο
θέατρο τους στη Λεμεσό. Εκτός
από την άρτια τεχνική κατάρτιση
των σπουδαστών, τους εντυπωσίασε το ήθος και ο επαγγελματισμός τους, αποτέλεσμα της άριστης εκπαίδευσης που παρέχεται
στη σχολή.
Στην αποστολή της σχολής χορού της Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. συμμετείχαν οι καθηγητές Ελένη Συνδίκα

και Σοφία Τσαμασλίδου, καθώς
και οι σπουδάστριες: Κωνσταντίνα Βαλασίδου, Κατερίνα Λαζαρίδου, Σμαράγδα Λουπνίδου,
Χριστίνα Ξουρίδα, Ευαγγελία
Παπαδάκη, Μαρία Σκούρτη,
Μαρία Φωτιάδου, Στέλλα Χουρεχίδου και Χαρά Χουρεμίδου.
Η σχολή χορού ευχαριστεί
πολύ όλους τους φορείς, που
προσέφεραν αυτή την αξέχαστη
εμπειρία. Ειδικότερα ευχαριστεί
θερμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ομάδα «Θεάτρου Όραμα» της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

«Οίκος ευγηρίας» του Μανώλη Κορρέ

Τ

ο θεατρικό έργο του Μανώλη Κορρέ
«Οίκος ευγηρίας» παρουσίασε στο
δημοτικό θέατρο Θέρμης η ομάδα «Θεάτρου Όραμα» της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Ο «Οίκος ευγηρίας» του Κορρέ καταγράφει λεπτομερώς και με ακρίβεια όλα όσα
συμβαίνουν σε πολλά γηροκομεία στη
χώρα μας και όχι μόνο. Εγκατάλειψη ανήμπορων ψυχών, από τα παιδιά τους, γιατί
όταν γεράσει ο άνθρωπος δυστυχώς συνήθως είναι βάρος για τις οικογένειές τους.
Λες και νομίζουν οι νέοι ότι ποτέ δε θα
περάσουν και οι ίδιοι το κατώφλι της τρίτης ηλικίας.
Επίσης το έργο πραγματεύεται την εκμετάλλευση στο έπακρο αυτών των ανθρώ-

πων από τις διοικήσεις των ευαγών δήθεν
ιδρυμάτων.
Η σκηνοθετική ματιά είδε το έργο, σήμερα
εν έτη 2017, από μια άλλη οπτική γωνία
όπου όλη η Ελλάδα κοντεύει να καταντήσει, ένα απέραντο γηροκομείο με το φευγιό των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό για
την αναζήτηση της όποιας ελπίδας.
Το στοίχημα της διαχρονικότητας του κειμένου θα κερδηθεί όταν θα δείτε, αγαπητοί φίλοι θεατές, την παράσταση και φύγετε από το θέατρο συγκινημένοι, αποφορτισμένοι αλλά και με τη σπίθα στα μάτια σας
ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, αρκεί να το
θέλουμε εμείς οι ίδιοι πραγματικά.
Η σκηνοθεσία ήταν του Θεόφιλου Λάλου,

με την βοήθεια της Κέλλυς Κυρμπάση, η
σκηνογραφική -ενδυματολογική επιμέλεια
ήταν της Σοφίας Ιεροδιακόνου, η μουσική
επιμέλεια ήταν της Ντίνας Ντισλή και οι
φωτισμοί του Γρηγόρη Μόσχου.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Βάντα Ερμείδου,
Ηλίας Μπερμπέρης, Σοφία Ιεροδιακόνου,
Νίκος Μαλούδης, Δημήτρης Δήμου, Βαγγέλης Καραμπάσογλου, Γιάννης Λάσκος,
Τάνια Βρατσκίδου, Τζένη Σταθοπούλου,
Σμαρώ Τσιφουτίδου, Ελευθερία Νάκου,
Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ντίνα Ντισλή,
Γρηγόρης Σούγγαρης, Ηλιάνα Αγρογιάννη,
Δανάη Γεωργιάδου, Θοδωρής Κουστολίδης, Κέλλυ Κυρμπάση, Ζωή Ταυλαρίδου,
Χριστίνα Τσοντίλη και Θεόφιλος Λάλος.

και συγκεκριμένα το πολιτιστικό
κέντρο που έκανε την πρόσκληση. Τέλος ευχαριστεί την κυρία
Στέλλα Μιχαηλίδου, απόφοιτη
του Τμήματος Φυσικής Αγωγής
του Α.Π.Θ. και της Δραματικής
Σχολής του Κ.Θ.Β.Ε., χορογράφου, ηθοποιού, σκηνοθέτη και
συγγραφέα, που με το βιβλίο
της «ΙΖΑΝΤΟΡΑ ΝΤΑΚ» ταξίδευσε μέχρι την Κύπρο και προσέφερε στις σπουδάστριες αυτή
την πολύτιμη εμπειρία.
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Τρία καλοκαιρινά προγράμματα
απασχόλησης για τα παιδιά
«Π

αιδί και θάλασσα», «Φύλαξη και
Δημιουργική Απασχόληση» και
«Δημιουργική Απασχόληση», είναι τα τρία καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά τα αοποία
αναπτύσει και φέτος ο δήμος Θέρμης, με στό-

χο τη διμιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου των παιδιών καθώς και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων νέων. Το πρόγραμμα
«Παιδί και θάλασσα» θα διαρκέσει από τις 3
έως τις 14 Ιουλίου, με καθημερινές εξορμήσεις

στη Χαλκιδική. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση» εκατοντάδες
παιδιά θα συμμετέχουν στα καθημερινά προγράμματα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΕΠΠΑΘ. Έως το τέλος

Ιουλίου θα διαρκέσει το πρόγραμμα καλοκαιρινής φύλαξης το οποίο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, σε 5 σχολεία του δήμου
Θέρμης. Αναλυτικά το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:

Θερινά τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης
από τη ΔΕΠΠΑΘ και το Νομικό Πρόσωπο

Θ

ερινά τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης λειτουργούν για μία ακόμη χρονιά η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού
Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) και το Νομικό Πρόσωπο Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής.
Το πρόγραμμα, που υλοποιεί η ΔΕΑΠΠΑΘ απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, και έχει στόχο την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στα Κέντρα Πολιτισμού Τριαδίου, Νέας Ραιδεστού,
Νέου Ρυσίου και Τριλόφου. Λειτουργεί για το διάστημα από
19/06/2017 έως 31/07/2017, με πρωινό ωράριο (08.00 –
16.00).
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

Π

αιχνίδι, μακροβούτια, και
δροσερές βουτιές στη θάλασσα και συγκεκριμένα στην
παραλία Βεριά της Νέας Καλλικράτειας της Χαλκιδικής, θα απολαύσουν και φέτος, το διάστημα,
από τις 3 έως τις 14 Ιουλίου όσα
παιδιά θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού
«Παιδί και Θάλασσα» που υλοποιεί άλλη μια χρονιά ο δήμος
Θέρμης μέσω της ΔΕΠΠΑΘ.
Σκοπός του προγράμματος είναι
η εξοικείωση των παιδιών με το
νερό, ώστε να αποβάλλουν τις
φοβίες τους μέσω του ομαδικού
παιχνιδιού και παράλληλα να
βελτιώσουν τις ικανότητες τους,
στην επίπλευση και στην κολύμβηση.
Το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται
με ομαδικά παιχνίδια στη θάλασσα και στην αμμουδιά (beach
Volley, beach Soccer). Τα παιδιά
θα συνοδεύονται από γυμναστές,
ναυαγοσώστες και συνοδούς του

γονείς εργάζονται το πρωί.
Το κόστος συμμετοχής, για τα παιδιά των μη ωφελούμενων
του προγράμματος ΕΣΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 12,00
ευρώ ανά εβδομάδα για ένα παιδί ή των 8,00 ευρώ ανά
εβδομάδα για δύο παιδιά και πάνω.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιεί για άλλη μια χρονιά τα
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής
Αγωγής διοργανώνουν πρόγραμμα καλοκαιρινής φύλαξης
με διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των θερινών
διακοπών των σχολείων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα
Καλοκαιρινής φύλαξης Παιδιών με Δημιουργική Απασχόληση για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (5 έως
12 ετών) διαρκεί δύο περίπου μήνες από 19/06/2017 έως

31/07/2017, και τα τμήματα λειτουργούν καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 07:30 έως τις 15:30 με τη δυνατότητα πρώτης αποχώρησης στις 13:30. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει δραστηριότητες αθλητισμού, ζωγραφικής –
καλλιτεχνικών, θεατρικής αγωγής, και μουσικής που υλοποιούνται από πτυχιούχους εκπαιδευτικούς.
Το πρόγραμμα λειτουργεί στο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου, Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών, Δημοτικό Σχολείο Ν. Ρυσίου και
2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (Μανδρίτσας 2).
Το κόστος συμμετοχής των γονέων στο πρόγραμμα ανέερχεται στα δώδεκα (12,00) ευρώ την εβδομάδα. Για δύο ή τρία
παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής των γονέων θα ανέλθει στα οκτώ (8,00) ευρώ ανά
παιδί την εβδομάδα.

«Παιδί και Θάλασσα»

προγράμματος, ενώ παράλληλα
θα υπάρχει και συνοδός – ιατρός.
Η μετακίνηση θα γίνεται με λεωφορεία από τα σημεία συνάντησης

- εκκίνησης ανά οικισμό, προς στην
παραλία της Βεριά και επιστροφή.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά δημοτών και κα-

τοίκων Θέρμης που έχουν γεννηθεί
τα έτη 2003 έως 2010.
Προϋποθέσεις για την συμμετοχή
είναι

Α) υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα,
β) ιατρική βεβαίωση για την καλή
υγεία των παιδιών,
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης για τις ειδικές εκπτώσεις και
δ) εκκαθαριστικό εφορίας για τις
ειδικές εκπτώσεις
Η διάρκεια της περιόδου είναι
δύο εβδομάδες και περιλαμβάνει 10 εξορμήσεις.
Η οικονομική συμμετοχή των
οικογενειών καλύπτει τμήμα του
κόστους μετακίνησης των παιδιών, και έχει ως εξής: 1 παιδί 40
ευρώ, 2 παιδιά 70 ευρώ, 3 παιδιά 90 ευρώ, παιδιά πολύτεκνων
και μονογονεϊκών οικογενειών
30 ευρώ ανά παιδί και παιδιά
μακροχρόνιων ανέργων (και οι
δύο γονείς άνω των 12μηνών)
με ετήσιο εισόδημα μικρότερο
6.000,00 ευρώ 10 ευρώ ανά
παιδί.
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Διαβούλευση στη Θέρμη για τη

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος με τον πρόεδρο της «Εγνατία
Οδός» Α.Ε. Απόστολο Αντωνούδη (αριστερά).

Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος παρουσιάζει τις θέσεις του δήμου
για το συγκεκριμένο έργο.

Σ

των μελετών για τα δύο τμήματα του έργου εκ
μέρους των μελετητών και στη συνέχεια έγιναν
οι παρεμβάσεις από τους παρευρισκόμενους.

υζήτηση με αντικείμενο την επικείμενη έγκριση από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος των δύο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι οποίες αφορούν τμήματα του οδικού
άξονα της νέας εξωτερικής περιφερειακής, από
τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) του Χορτιάτη ως τη
σύνδεση με το δρόμο Θέρμης – Γαλάτιστας και
το αεροδρόμιο «Μακεδονία», διοργάνωσε στις
16 Ιουνίου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος. Η συζήτηση έγινε
στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης με τη συμμετοχή
του δημάρχου Θέρμης Θόδωρου Παπαδόπουλου, μελών του δημοτικού συμβουλίου, του
πρόεδρου της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Απόστολου
Αντωνούδη, μελετητών του έργου, προέδρων
δημοτικών κοινοτήτων του δήμου Θέρμης κ.ά.
Το πρώτο σκέλος του έργου αφορά το τμήμα
του αυτοκινητόδρομου από τον Α/Κ Χορτιάτη
έως τον κόμβο της Νέας Ραιδεστού και το δεύτερο είναι εκείνο που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο

με το αεροδρόμιο, μέσω του κόμβου Τριαδίου.
Όπως εξήγησε ο κ. Φάμελλος σκοπός της διαβούλευσης ήταν να υπάρξει κοινή προσέγγιση
μεταξύ υπουργείου και τοπικής κοινωνίας ώστε
να ενσωματωθούν στις ΜΠΕ όλες οι παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει κατά καιρούς από
το δήμο, κατοίκους και άλλους φορείς για το
συγκεκριμένο έργο. Εισαγωγικά ο αναπληρωτής υπουργός έθεσε ως βασικά σημεία της
διαβούλευσης την κατάργηση του κόμβου Φιλοθέης, την απομάκρυνση του οδικού άξονα
από τον οικισμό Φιλοθέης, την παράκαμψη της
Νέας Ραιδεστού, το τμήμα του έργου από τον
Α/Κ Χορτιάτη ως τη Θέρμη, τον κόμβο Τριαδίου κ.λπ. Επισήμανε ταυτόχρονα, ότι αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου, ωστόσο είπε, οι μελέτες θα
πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να είναι συμφωνημένες και έτοιμες όταν θα βρεθούν και
οι αναγκαίοι πόροι. Ακολούθησε παρουσίαση

Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΤΗΣ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
Στην παρέμβασή του ο δήμαρχος Θέρμης χαρακτήρισε κατ’ αρχάς θετική την πρωτοβουλία
του κ. Φάμελλου για την οργάνωση της διαβούλευσης. Είπε ότι ο δήμος, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου έχει κάνει τις παρατηρήσεις του για τα δύο αυτά τμήματα του έργου,
εκ των οποίων άλλες έγιναν δεκτές από τις
αρμόδιες αρχές της περιφέρειας και άλλες όχι.
«Εμείς εμμένουμε σε αυτές τις θέσεις μας και
θα τις ξαναστείλουμε στον κ. υπουργό ώστε να
τις λάβει υπόψη του στην τελική απόφαση» τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος. Συγχρόνως, ζήτησε,
μιας και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρηματοδότηση γι’ αυτό το μεγάλο έργο, να διατεθούν

Ο δρόμος από Τριάδι έως Α/Κ Πανοράματος

Ε

ιδική συζήτηση έγινε για τον παράπλευρο δρόμο ο οποίος
θα συνδέει τον δρόμο Θέρμης – Τριαδίου με τον ανισσόπεδο κόμβο (Α/Κ) Πανοράματος. Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «για να
είμαστε ακριβείς και συγκεκριμένοι, δεν μπορούν να μπουν περιβαλλοντικοί όροι γι’ αυτό το κομμάτι σε αυτήν την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όμως, υπάρχει μια συζήτηση για το πώς μπορεί
να συνδεθεί η οδός Θέρμης - Πανοράματος με την οδό Θέρμης
– Τριαδίου. Αυτό είναι το επίδικο τμήμα το οποίο συζητάμε. Όλοι
έχουμε αποκλείσει το κομμάτι αυτό να είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος ο οποίος θα μετέφερε κίνηση από τον Α/Κ Πανοράματος
στη Θέρμη, στον κόμβο Τριαδίου και πιθανά στη Ν. Ραιδεστό, για-

τί αυτός ήταν ο φόβος μας, μην παρακάμπτεται η Θεσσαλονίκης
– Μουδανιών και διοχετευτεί η κίνηση προς Χαλκιδική μέσω του
Θέρμης – Γαλάτιστα». Ο κ. Φάμελλος πρότεινε «να δούμε τα χαρακτηριστικά της αστικής εξυπηρέτησης που πρέπει να έχει αυτό
το κομμάτι του δρόμου, που πιθανά να μην είναι ίδιας διατομής
και διευκόλυνσης, έτσι ώστε να μην προσελκύει εξωτερικούς κυκλοφοριακούς φόρτους. Προφανώς πρέπει να εξυπηρετεί τις τοπικές μετακινήσεις, να δούμε λοιπόν ποια πρέπει να είναι η όδευση
σε αυτό το τμήμα». Για το θέμα αυτό ο δήμαρχος Θέρμης είπε ότι
ο δρόμος αυτός θα πρέπει να κατασκευαστεί, να είναι περιορισμένης διατομής, προκειμένου να εξυπηρετεί τοπικές μετακινήσεις.

πόροι ώστε να γίνουν δύο άλλα, περισσότερο
επείγοντα έργα. Το πρώτο αφορά τη διαπλάτυνση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Ν.
Μουδανιών και την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στο ύψος της Καρδίας και το δεύτερο την
ολοκλήρωση του δρόμου Θέρμης – Γαλάτιστας το οποίο έχει σημαντικές εκκρεμότητες.
Ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε στη συμπληρωματική εργολαβία η οποία θα γίνει για το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου μέχρι τη Γαλάτιστα
να ενταχθεί η παράκαμψη της Ν. Ραιδεστού καθώς και η μελέτη την οποία έχει κάνει ο δήμος
για τα όμβρια της Ν. Ραιδεστού.
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της
Καρδίας Ιωακείμ Τρικαλιάρης ζήτησε να
μπουν ηχοπετάσματα στο δρόμο Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών στο ύψος του οικισμού,
να γίνουν παρεμβάσεις στις εισόδους και εξόδους του οικισμού καθώς και στην κατηφόρα
της Καρδίας όπου υπάρχουν μεγάλες κλίσεις
και σημειώνονται πολλά δυστυχήματα.
Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Νέας
Ραιδεστού Παναγιώτης Κατρανιάς είπε ότι είναι σημαντική η πρόταση για κατασκευή παρακαμπτήριας οδού και ζήτησε να γίνει έτσι
ο σχεδιασμός ώστε η κίνηση να διοχετεύεται
πράγματι προς αυτή την οδό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος της Εγνατία
Οδός Α.Ε. Απόστολος Αντωνούδης ζήτησε να
ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία της διαβούλευσης καθώς έχει καθυστερήσει. Εξήγησε πως «το έργο έχει βασανίσει πάρα πολύ
την Εγνατία η οποία ασχολήθηκε εξονυχιστικά
με αυτό σε μια προσπάθεια να αμβλύνει και
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νέα εξωτερική περιφερειακή
να εξαλείψει κάθε αρνητική συνέπεια από την
κατασκευή του οδικού άξονα». Ανέφερε ότι
θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για
την εξεύρεση χρηματοδότησης.
Ως προς το έργο Θέρμης – Γαλάτιστα το οποίο
εκτελεί η Εγνατία Οδός Α.Ε. ο κ. Αντωνούδης
επισήμανε ότι υπήρξαν μεγάλα προβλήματα
και καθυστερήσεις γιατί το έργο ήταν κακοσχεδιασμένο. Τόνισε ότι απαιτείται συντονισμός κινήσεων ώστε στην επόμενη εργολαβία
για το συγκεκριμένο έργο να περιληφθεί και
η παράκαμψη της Ν. Ραιδεστού για την οποία
θα απαιτηθεί σημαντική υπέρβαση του προϋπολογισμού, όπως εξήγησε.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΥ
Συνοψίζοντας τη συζήτηση ο αναπληρωτής
υπουργός είπε ότι τα μείζονα ζητήματα σε αυτό
το έργο είναι η επίλυση των προβλημάτων
σχετικά με τον οικισμό της Φιλοθέης και η παράκαμψη της Ν. Ραιδεστού. Σύμφωνα με τον κ.
Φάμελλο οι βασικές διορθώσεις οι οποίες θα
επιδιωχθούν στις δύο ΜΠΕ θα είναι οι εξής:
1. Τροποποιείται η αρχική πρόταση όσον
αφορά τον κόμβο της Φιλοθέης ο οποίος
θα καταργηθεί, ενώ ταυτόχρονα ο δρόμος
απομακρύνεται από τον οικισμό (κατά 200
με 250 μέτρα), θα είναι σε όρυγμα και εν
μέρει καλυμμένος.

2. Θα εξαντληθούν όλα τα μέτρα προστασίας,
είτε με όρυγμα είτε με ηχοπετάσματα, στο
τμήμα του δρόμου μεταξύ Ν. Ραιδεστού και
Τριαδίου για την προστασία της περιορισμένης εκτός σχεδίου κατοικίας.
3. Θα συνδεθεί η λειτουργία του κόμβου Τριαδίου με την παράκαμψη της Ν. Ραιδεστού.
Θα μπει στους περιβαλλοντικούς όρους. Ο
σχεδιασμός της κυκλοφορίας θα είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνει την παράκαμψη
της Ν. Ραιδεστού.
4. Το βασικό έργο οδοποιίας είναι η διαπλάτυνση της οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων

στο ύψος της Καρδίας. Εκεί πρέπει να δοθεί
η προτεραιότητα των χρηματοδοτήσεων.
5. Το δεύτερο σημαντικό έργο είναι η ολοκλήρωση του δρόμου Θέρμης – Γαλάτιστας, με την προσθήκη της παράκαμψης
της Ν. Ραιδεστού.
6. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την περιβαλλοντική προστασία του φράγματος
Τριαδίου.
7. Θα συνδεθεί η διάβαση στο αεροδρόμιο
«Σέδες» με την οδό Θέρμης – Ταγαράδων
ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη περιπορεία
και να διευκολυνθούν οι ενδοδημοτικές
μετακινήσεις.

Οι θέσεις του δήμου Θέρμης

Γ

ια τα δύο αυτά έργα ο δήμος Θέρμης, με αποφάσεις
του δημοτικού συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και των τοπικών κοινοτήτων από τις οποίες διέρχονται οι οδικοί άξονες έχει από καιρό διατυπώσει τις θέσεις
του σχετικά με το τι θα πρέπει να αλλάξει στο σχεδιασμό
αυτών των έργων. Ειδικότερα:
• Για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
αφορά το τμήμα του έργου από Χορτιάτη έως Νέα Ραιδεστό οι κυριότερες από τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει
θέσει το δημοτικό συμβούλιο, στη συνεδρίασή του την
1η Δεκεμβρίου 2014 είναι οι ακόλουθες:
1. Το έργο να υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και όχι με
το σύστημα της παραχώρησης, ώστε να μην υπάρχει
περίπτωση επιβολής διοδίων.
2. Στην περιοχή βορειοδυτικά του οικισμού της Φιλοθέης, να τροποποιηθεί ο σχεδιασμός του κεντρικού άξονα, με στόχο την ανάσχεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είτε με απομάκρυνση της κεντρικής αρτηρίας
από το όριο του οικισμού για τη διασφάλιση απόστασης 350 μ. από τα όρια του οικισμού, είτε, αν αυτό δεν
είναι εφικτό, με σχεδιασμό του έργου με τεχνικά έργα
(σήραγγα, cut & cover).
3. Να εξεταστεί η δυνατότητα μη κάλυψης του ρέματος
Τριαδίου, με την κατασκευή κατάλληλου τεχνικού.
4. Τα προτεινόμενα μέτρα για την αποτροπή των επιπτώσεων στη στάθμη του θορύβου κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, δηλαδή τα ηχοπετάσματα κατά μήκος
της συνδετήριας του αεροδρομίου, όπως θα προταθούν από την ειδική ακουστική μελέτη που θα εκπονηθεί, να υλοποιηθούν στο πλαίσιο κατασκευής του
έργου και πριν από την έναρξη της λειτουργίας του.
5. Ο δήμος Θέρμης θα λάβει υπόψη του τις προτάσεις της
ΜΠΕ σχετικά με τη διέλευση του άξονα από τα όρια
της περιοχής επέκτασης Σχεδίου Πόλης του οικισμού
Ν. Ραιδεστού, προκειμένου να παραμείνουν ελεύθερες
εκτάσεις, χωρίς δόμηση κατοικίας, ικανού εύρους εκατέρωθεν της οριογραμμής της οδού.
3. Να διασφαλιστεί η στατική επάρκεια και λειτουργία
του φράγματος Τριαδίου. Η μελέτη να εκπονηθεί σε
συνεργασία με το δήμο Θέρμης. Επίσης να αποκατα-

σταθούν τυχόν ζημίες σε αρδευτικούς αγωγούς του
φράγματος

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
• Για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά
τη σύνδεση της νέας εξωτερικής περιφερειακής με το αεροδρόμιο οι βασικότερες από τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει
θέσει το δημοτικό συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 14
Οκτωβρίου 2015 είναι οι ακόλουθες:
1. Σε περίπτωση μη προώθησης του έργου της Θαλάσσιας
Αστικής Συγκοινωνίας, να μην κατασκευαστεί το τμήμα του
έργου από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο του αεροδρομίου μέχρι την παράκτια περιοχή, ώστε να μη διαταραχθεί ο
υγρότοπος στις εκβολές του ποταμού Ανθεμούντα.
2. Προτείνεται δημιουργία άνω διάβασης στη θέση συμβολής του έργου με την αγροτική οδό στη Χ.Θ. 0+650,
επειδή αποτελεί μία από τις βασικές αγροτικές οδούς του
αγροκτήματος της Θέρμης, και μεταφέρει υψηλότερο κυκλοφοριακό φόρτο από την «κάθετη οδό 2-Σέδες», στην
οποία προτείνεται άνω διάβαση. Αν δεν είναι δυνατή η δημιουργία δύο άνω διαβάσεων, προτείνεται η αντικατάσταση της προτεινόμενης στην «κάθετη οδό 2-Σέδες» με άνω
διάβαση στη Χ.Θ. 0+650.
3. Προτείνεται η σύνδεση με κάθετη οδό της «Κάθετης οδού
2-ΣΕΔΕΣ» με την αγροτική οδό που συναντά τον υπό μελέτη άξονα στη Χ.Θ. 0+650 και επιπλέον, να διαμορφωθεί και ασφαλτοστρωθεί η προτεινόμενη «Κάθετη οδός
2-ΣΕΔΕΣ» στην επέκτασή της μέχρι την προαναφερόμενη
αγροτική οδό.
4. Στο πλαίσιο του έργου να διευθετηθεί η αποχέτευση των
ομβρίων της περιοχής ένθεν κακείθεν της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, μεταξύ του Α/Κ Χαλκιδικής και της
οδού Τροχιοδιάδρομος προς αεροδρόμιο, προς τον Ανθεμούντα.
5. Να μελετηθεί η περιοχή γύρω από τα Φαρμακέικα, ως προς
την ελεύθερη ροή των όμβριων προς τον Ανθεμούντα.
Επιπλέον, διατυπώνονται οι εξής κοινές παρατηρήσεις και για
τα δύο έργα:

Από την παρουσίαση του έργου που έκαναν οι μελετητές.

α. Να ενσωματωθούν στους γενικούς περιβαλλοντικούς
όρους της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών
όρων όλα τα μέτρα και οι επεμβάσεις, γενικά και ειδικά,
που προτείνονται από τη ΜΠΕ, προκειμένου να τηρηθούν
υποχρεωτικά από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία
κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
β. Κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου να ελέγχεται η
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον φορέα του
έργου (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) και τις αρμόδιες αρχές, με τη
διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, τακτικών και
έκτακτων.
γ. Για την ακριβή χωροθέτηση του εργοταξίου του έργου
εντός των ορίων του δήμου Θέρμης (περιοχή επιχειρηματικού πάρκου τύπου Β στη ΒΙ.ΠΕ. Ν. Ραιδεστού ή οπουδήποτε αλλού), και κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του
χώρου, να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του δήμου Θέρμης.
δ. Σε περίπτωση που προταθεί απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ανενεργά λατομεία στην περιοχή του
δήμου Θέρμης, να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του δήμου.
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Αρχίζει η αποπεράτωση του νέου
δημοτικού σχολείου στο Τριάδι
Τ

ο αργότερο ως το τέλος του 2018 πρόκειται να αποπερατωθεί το κτίριο του νέου δημοτικού σχολείου στο Τριάδι (5ο δημοτικό Θέρμης). Στις 6 Ιουνίου υπογράφηκε στο
δημαρχείο Θέρμης η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου του έργου: «Καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση προσθήκες
5ου δημοτικού σχολείου Θέρμης-Τριαδίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.540.ΟΟΟ ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο
μετά την έκπτωση (58,27%) του αναδόχου διαμορφώθηκε
στα 1.093.568,28 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και ειδικότερα τον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ10 «Επένδυση στην
εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Την πλήρη ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο ο
δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος. «Είναι μια
δικαίωση για το δήμο μας καθώς πρόκειται για ένα έργο
το οποίο το κυνηγάμε εδώ και χρόνια. Όλοι γνωρίζουν την
περιπέτεια στην οποία είχε περιέλθει από το 2010 όταν
εγκαταλείφθηκε η κατασκευή του νέου σχολείου. Τώρα οι
εργασίες ξαναρχίζουν, αφορούν ένα μεγαλύτερο σχολείο

από αυτό που αρχικά είχε σχεδιαστεί και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 100%».

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η κατασκευή του δημοτικού σχολείου είχε ξεκινήσει το
2008, με φορέα υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Θεσσαλονίκης. Όμως, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης διεκόπησαν οι εργασίες και, τελικά, υπήρξε διάλυση της εργολαβίας. Η τεράστια πληθυσμιακή αύξηση του οικισμού
Τριαδίου την τελευταία δεκαετία δημιούργησε την ανάγκη
επανασχεδιασμού του κτιρίου με προσθήκη καθ’ ύψος και
κατ’ επέκταση και νέα εσωτερική διαρρύθμιση. Ο δήμος
Θέρμης ανέθεσε μελέτες σε ιδιώτες μελετητές, οι οποίες
ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Τον Απρίλιο του 2016 ο δήμος υπέβαλε φάκελο για την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία». Ο φάκελος περιείχε τις πλήρεις μελέτες (αρχιτεκτονική,
στατική, θερμομόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, καύσιμου αερίου, Η/Μ εγκαταστάσεων
και περιβάλλοντα χώρου), καθώς και όλες τις απαιτούμενες
άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και
την άδεια δόμησης. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης η
διοίκηση του δήμου προχώρησε στη διενέργεια του διαγωνι-

σμού και στην υπογραφή της σύμβασης. Ανάδοχος του έργου
ανακηρύχθηκε η κατασκευαστική εταιρεία «Δυναμική Έργων
Α.Ε.», ενώ η προθεσμία παράδοσης ορίστηκε στους 18 μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στο Τριάδι ήταν εξαιρετικά αναγκαία. Σημειώνεται ότι σήμερα οι περίπου 400 μαθητές
του Τριαδίου στεγάζονται σε κτίριο με δυνατότητα να στεγάσει
το μισό μαθητικό δυναμικό, το οποίο αντιστοιχεί στο 3ο 10/θέσιο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Θέρμης (Τριαδίου). Οι υπόλοιποι μαθητές ανήκουν στο 5ο 10/θέσιο δημοτικό σχολείο Θέρμης (Τριαδίου), το οποίο ιδρύθηκε, λόγω της τεράστιας αύξησης
του πληθυσμού, το 2008, και συστεγάζεται με το 3ο δημοτικό
σχολείο. Από τα 19 τμήματα του σχολείου τα τρία στεγάζονται
σε βοηθητικούς χώρους με ελάχιστο εμβαδόν, ένα στο γραφείο
του εκπαιδευτικού προσωπικού, άλλα τρία σε αίθουσες προκάτ
τύπου kibo και ακόμη τρία σε λυόμενο κτίριο που έχει κατασκευαστεί για χρήση νηπιαγωγείου σε διπλανό οικόπεδο.
Για την προμήθεια των προκάτ αιθουσών, καθώς και για διάφορες παρεμβάσεις διαμόρφωσης χώρων και για τις μελέτες
επέκτασης του ημιτελούς κτιρίου ο δήμος Θέρμης έχει ξοδέψει από ίδιους πόρους περισσότερες από 200.000 ευρώ.

Πως θα είναι το νέο σχολείο

Τ

ο σχολείο βρίσκεται στην επέκταση
Τριαδίου, επί της οδού Αγιορειτών
Πατέρων, σε οικόπεδο εμβαδού περίπου
4.6 στρεμμάτων. Η αρχική μελέτη προέβλεπε μονώροφο κτίριο με επτά αίθουσες
διδασκαλίας και τις ελάχιστες απαιτούμενες υποστηρικτικές χρήσεις (γραφεία,
χώρους υγιεινής, αποθήκες). Για να επιτευχθεί αύξηση της δυναμικότητας του
κτιρίου από 150 σε 225 μαθητές έγινε νέα
διαμερισμάτωση του ισογείου του υπό
κατασκευή κτιρίου και προσθήκη ενός
επιπλέον ορόφου.
Το νέο κτίριο περιλαμβάνει δύο επιπλέον
αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερα εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους γραφείων, βιβλιοθήκη, τραπεζαρία
και άλλες απαιτούμενες υποστηρικτικές
χρήσεις.
Η κατ’ επέκταση προσθήκη αφορά στην
κατασκευή μεγάλου ημιυπαίθριου χώρου
(200 τ.μ.), στην ανατολική πλευρά του
κτιρίου.
Αναλυτικά, ο ισόγειος χώρος, συνολικού
εμβαδού περίπου 980 τ.μ. περιλαμβάνει:
πέντε αίθουσες διδασκαλίας των 50 τ.μ.,
βιβλιοθήκη, γραφεία δασκάλων και διευθυντή, γραμματεία, βοηθητικούς χώρους

(WC μαθητών, ΑμΕΑ και προσωπικού,
αποθηκευτικοί χώροι), μικρό γραφείοαναρρωτήριο, κουζίνα/τραπεζαρία και
κυλικείο.
Ο όροφος, συνολικού εμβαδού 940 τ.μ.
περίπου περιλαμβάνει: τέσσερις αίθουσες
διδασκαλίας των 50 τ.μ., τέσσερα εργαστήρια (ξένων γλωσσών, πληροφορικής,
φυσικών επιστημών και αισθητικής αγωγής), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 140
τ.μ. με υποστηρικτικές χρήσεις (σκηνή,
αποθήκη σκηνής, αποδυτήρια), γραφεία
συλλόγων γονέων, βοηθητικούς χώρους
(χώροι υγιεινής, αποθήκη οργάνων, γενι-

κή αποθήκη, αρχείο).
Η κατασκευή του μεγάλου (περίπου 200
τ.μ.) ημιυπαίθριου χώρου (υπόστεγου)
που προαναφέρθηκε, απαιτείται από τις
προδιαγραφές του ΟΣΚ για προαυλισμό
σε βροχερό καιρό.
Το υπόστεγο κατασκευάζεται στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, όπου υπάρχει
διαθέσιμος χώρος. Τέλος, στο υπόγειο
του κτιρίου εμβαδού περίπου 350 τ.μ.
τοποθετούνται: γενική αποθήκη, αποθήκη οργάνων, γενικό αρχείο, και Η/Μ
εγκαταστάσεις (λεβητοστάσιο, δεξαμενή
καυσίμων, δεξαμενή και αντλιοστάσιο

πυρόσβεσης και το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα).
Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου βρίσκεται στα νότια αυτού, ενώ στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου δημιουργείται
μεγαλύτερη διεύρυνση όπου χωροθετούνται γήπεδα (μπάσκετ, βόλεϊ). Επίσης
προβλέπονται κερκίδες για την εξυπηρέτηση των γηπέδων και φύτευση του
οικοπέδου σε όλη τη διαθέσιμη έκταση.
Η μελέτη του έργου έχει ακολουθήσει
όλους τους κανονισμούς και οδηγίες σχεδιασμού ώστε το κτίριο να είναι πλήρως
προσβάσιμο από τα άτομα με αναπηρία.
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Να ακυρωθεί η αδειοδότηση
των μονάδων της «BIOSOL»
Π

ροσφυγές ενώπιον του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος με τις οποίες ζητά να ακυρωθούν οι αποφάσεις
του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
των δύο μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας στην περιοχή των Βασιλικών κατέθεσε ο δήμος Θέρμης.
Η πρώτη προσφυγή κατά της απόφασης 3408/22.5.2017 του
πρώην γ.γ. της ΑΔΜΘ Νικήτα Φραγκισκάκη αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας (ισχύος 498 kWe) που προγραμματίζεται να εγκατασταθεί στα υπ’ αριθ. 1471 και 1472
αγροτεμάχια του αγροκτήματος Βασιλικών, στην εκτός σχεδίου
περιοχή της δημοτικής ενότητας Βασιλικών. Η δεύτερη στρέφεται κατά της απόφασης 3407/22.5.2017 που αφορά αντίστοιχο
σταθμό ο οποίος προγραμματίζεται να εγκατασταθεί στο υπ’
αριθ. 511 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λακκιάς. Οι προσφυγές πρόκειται να εξεταστούν από τον αναπληρωτή υπουργό, αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλο.

ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ
Στις πολυσέλιδες προσφυγές του ενώπιον του υπουργού ο
δήμος Θέρμης αναφέρεται λεπτομερώς σε όλες τις ενέργειες
στις οποίες είχε προβεί πριν από την έκδοση της οριστικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία γνωμοδότησε
αρνητικά για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για τις δύο μονάδες. Παραθέτει αναλυτικά τη μακρά διαδικασία διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, τον επενδυτή, την
ΑΔΜΘ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα υπενθυμίζει ότι:
- Ανάρτησε τη σχετική ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης στην ιστοσελίδα του δήμου,
προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες και να καταθέσουν τυχόν απόψεις τους για την εγκατάσταση και λειτουργία των δύο σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
αεριοποίηση βιομάζας σε Βασιλικά και Λακκιά.
- Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Βασιλικών, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και του δημοτικού συμβουλίου, που γνωμοδότησαν διακριτά.
- Το σύνολο όλων των απόψεων (αποφάσεις και ειδικά έντυπα που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία),
συγκεντρώθηκε και διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού).
- Τέλος, πραγματοποιήθηκε λαϊκή συνέλευση στα Βασιλικά,
στις 7.11.2014, όπου παρουσιάστηκαν οι μελέτες και κατατέθηκαν οι απόψεις των πολιτών.
Έπειτα από των ανωτέρω διαβούλευση εκδόθηκαν οι εξής –
μια για κάθε εξεταζόμενη μονάδα- αποφάσεις:
- Του τοπικού συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Βασιλικών, η οποία γνωμοδότησε αρνητικά επί των εξεταζόμενων
ΜΠΕ, επειδή τα αγροτεμάχια βρίσκονται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «γη υψηλής παραγωγικότητας» και σε περιοχή αναδασμού, καθώς και επειδή στην περιοχή υπάρχουν
παραγωγικές-αγροτικές μονάδες (θερμοκήπια), κτηνοτροφικές μονάδες-βοσκότοποι και χώροι αναψυχής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης
Φάμελλος (δεξιά) καλείται να αποφασίσει για την προσφυγή
που κατέθεσε ο δήμος Θέρμης δια του δημάρχου Θόδωρου
Παπαδόπουλου.

- Του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης το οποίο έκρινε «επιστημονικά ανεπαρκείς και τεχνικά ελλιπείς» τις εξεταζόμενες
ΜΠΕ, και ανέπεμψε τον φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμπληρωθούν
και να διορθωθούν δεκαπέντε (15) συγκεκριμένα σημεία
των μελετών, που αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Οι παρατηρήσεις αυτές δια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΚΜ διαβιβάστηκαν προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή ο οποίος, κατόπιν αυτού, συνέταξε επικαιροποιημένες ΜΠΕ
- Παράλληλα, ο δήμος Θέρμης είχε ζητήσει γνωμοδότηση από
το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του ΑΠΘ (καθηγητής Νίκος Μουσιόπουλος), στην οποία
παρουσιάζονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα προβλήματα στο περιβάλλον και στην ασφάλεια από τη λειτουργία
των εν λόγω μονάδων και επισημαίνεται η ανεπάρκεια και
οι ελλείψεις των ΜΠΕ, ακόμη και μετά τη συμπλήρωση και
επικαιροποίησή τους.
- Έπειτα απ’ όλα αυτά το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης με τις
υπ’ αριθ. 2/2015 1/2015 και 2/2015 αποφάσεις, στις οποίες
περιλαμβάνονται αναλυτικά οι απόψεις του δήμου επί του
θέματος, γνωμοδότησε αρνητικά επί των δύο ΜΠΕ.
Επιπλέον, ειδικότερα για τον σταθμό στην περιοχή των Βασιλικών
ο δήμος απέστειλε προς την ΑΔΜΘ στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η προτεινόμενη θέση της επίμαχης εγκατάστασης
βρίσκεται στη ζώνη κατάληψης του υπό μελέτη οδικού άξονα
Θέρμης-Γαλάτιστας, έργο για το οποίο υπάρχουν εγκεκριμένοι
περιβαλλοντικοί όροι και ολοκληρώνονται οι μελέτες.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Στις πολυσέλιδες προσφυγές του ενώπιον του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος ο δήμος επικαλείται

μια σειρά λόγους. Κυριότεροι εξ αυτών είναι οι:
1. Παραβίαση της αρχής της νομιμότητας και έλλειψη
αιτιολογίας.
Στην προσφυγή τονίζεται πως «γίνεται αντιληπτό ότι μέσα
από τη γνωμοδοτική διαδικασία προέκυψαν βάσιμες και
επιστημονικά τεκμηριωμένες αιτιάσεις για την πληρότητα και ορθότητα των ΜΠΕ, που δεν απαντήθηκαν από
τους προτεινόμενους με την προσβαλλόμενη απόφαση
περιβαλλοντικούς όρους».
2. Παραβίαση του νόμου.
Αναφέρεται στην προσφυγή ότι η έγκριση της επένδυσης
από την ΑΔΜΘ στερείται αιτιολογίας «η οποία υπαγορεύθηκε από την έλλειψη απαντήσεων πάνω σε επιστημονικά τεκμηριωμένες αιτιάσεις ότι με τους εν λόγω
περιβαλλοντικούς όρους δεν λαμβάνεται η νομοθετικά
προβλεπόμενη πρόνοια για την προστασία του περιβάλλοντος και υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας επιβάρυνσης του περιβάλλοντος». Αποδίδεται, δε, αυτό
στο γεγονός ότι «υφίστανται ελλείψεις στην εθνική νομοθεσία περί κατάταξης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης της υπό εξέταση εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας». Τονίζεται πως «από τα παραπάνω
προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων εκδόθηκε βασιζόμενη σε ελλιπή, ασαφή και διφορούμενη νομοθεσία».
3. Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Στην προσφυγή του ο δήμος σημειώνει ότι παραβιάστηκε
η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης των
ΜΠΕ από την αδειοδοτούσα Αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ). Αναφέρει ενδεικτικά πως δεν ελήφθη
υπόψη ότι «μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση όσον αφορά την
εγκατάσταση της υπό εξέταση μονάδας στην προτεινόμενη θέση». Σημειώνει, επίσης, ότι λείπει η απαραίτητη γνωμοδότηση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, δηλαδή του
αρμόδιου βάσει της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας συλλογικού οργάνου και παράλληλα υπενθυμίζει
την αρνητική γνωμοδότηση του δήμου Θέρμης και της
δημοτικής κοινότητας Βασιλικών, που συνοδεύεται από
3.514 υπογραφές πολιτών. Επιπλέον, λείπει η γνώμη
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της ΑΔΜΘ, στο οποίο η αδειοδοτούσα
αρχή (ΔΙΠΕΧΩ της ΑΔΜΘ) προσέφυγε τρεις φορές (η τελευταία τον περασμένο Μάρτιο).
4. Παράνομη χωροθέτηση.
Τέλος, στην προσφυγή του δήμου Θέρμης αναφέρεται
ότι, εκτός των άλλων, «δεν καλύπτεται η προϋπόθεση
της εγγύτητας της εγκατάστασης με την πηγή προέλευσης της πρώτης ύλης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να
χωροθετηθεί προνομιακά και εξαιρετικά στην εν λόγω
περιοχή, που είναι χαρακτηρισμένη ως γη υψηλής παραγωγικότητας και προορίζεται πρωτίστως για αγροτική
εκμετάλλευση».
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Κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού
στους οικισμούς του δήμου Θέρμης
Σ

την προμήθεια τριάντα ειδικών κάδων ανακύκλωσης γυαλιού προχωρά η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θέρμης. Ο «μπλε κώδωνας» λειτουργεί με
αποκλειστικό στόχο την ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών. Απευθύνεται σε όλους τους δημότες αλλά κυρίως σε
μεγάλους παραγωγούς και σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου καταναλώνονται προϊόντα σε γυάλινη συσκευασία όπως για παράδειγμα κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά
συγκροτήματα, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν πιο
καθαρό και αμιγές ρεύμα αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί
κοντά στο σημείο παραγωγής.
Οι «μπλε κώδωνες» θα διανεμηθούν σε όλη την έκταση του
δήμου και σύμφωνα με την έρευνα του επόπτη της αρμόδιας
υπηρεσίας, η τοποθέτησή τους στα διοικητικά όρια του δήμου
θα γίνει ως εξής:
Στον Τρίλοφο:
• Στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ελευθερίας, στην κεντρική πλατεία Τριλόφου πίσω από το Ηρώο.
• Στην πλατεία Ρωμέικο, στον παλιό μύλο.
• Στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην περιοχή των σχολείων (1ο γυμνάσιο Μίκρας και νηπιαγωγείο).
• Στην παράπλευρη (παλιά) Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής, στη διασταύρωση με την οδό Μακεδονίας.
Στο Πλαγιάρι:
• Στην οδό Μιαούλη, έναντι της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου.
• Στην οδό Μιαούλη επί του πεζοδρομίου κοντά σε γνωστά
καταστήματα ψυχαγωγίας

Ο «μπλε κώδωνας» λειτουργεί με αποκλειστικό στόχο την
ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών.

• Στην οδό Μιαούλη επί του παράπλευρου πεζόδρομου.
• Στη συμβολή των οδών Ηπείρου με Ιωνίας, στην πλατεία
του δημοτικού αναψυκτηρίου.
Στην Καρδία:
• Κοντά στο κτήριο της κοινότητας.
• Πλησίον της εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
• Στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας με Ευριπίδου.
Στο Κ. Σχολάρι:
• Στην κεντρική πλατεία.
Στο Νέο Ρύσιο:
• Στην οδό Αδαμαντίου Κοραή 4.
• Στις θυρίδες κοντά στο κοινοτικό κατάστημα.
• Στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως με Καραγιαννοπούλου.

Νέο όχημα πλύσης των κάδων
απέκτησε η υπηρεσία Καθαριότητας

Τ

η δυνατότητα πλύσης των κάδων απορριμμάτων θα έχει σύντομα η αρμόδια
Υπηρεσία Καθαριότητας, μετά την παραλαβή
του νέου οχήματος πλύσης των κάδων απορριμμάτων. Το όχημα παρέλαβε η υπηρεσία
οχημάτων και αφού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία θα «αναλάβει δράση» σε
όλη την έκταση του δήμου μας.
Πρόκειται για ένα ευέλικτο όχημα και απόλυτα
προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις καθαριότητας
και υγιεινής των δημοσίων χώρων, μην επιτρέποντας την δημιουργία εστιών μόλυνσης. Το
νέο όχημα – πλυντήριο θα εξασφαλίζει τ ο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, την άρτια
πλύση των κάδων απορριμμάτων ακόμα και με
βαριά αστικά απορρίμματα. Στόχος της Αντιδημαρχίας Καθαριότη-

τας και της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου
Θέρμης είναι να ανταποκριθούν στις μεγάλες
απαιτήσεις της καθαριότητας και κατά τους
θερινούς μήνες που οι υψηλές θερμοκρασίες
προκαλούν έντονη δυσοσμία.
«Η καθαριότητα του δήμου μας και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά
και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία
των δημοτών και του δήμου αλλά και με την
παράλληλη βελτίωση της λειτουργίας των
υπηρεσιών καθαριότητας και τον άρτιο εξοπλισμό τους. Η τήρηση της καθαριότητας του
δήμου και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας
είναι υπόθεση όλων μας», ανέφερε
χαρακτηριστικά σε δηλώσεις ο
αντιδήμαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης Σωκράτης Σαμαράς, με την παραλαβή του
νέου οχήματος – πλυντηρίου
των κάδων απορριμμάτων.

Στους Ταγαράδες:
• Στην οδό Γράμμου Βίτσι, στο δημοτικό σχολείο.
• Στην οδό Καραϊσκάκη, μεταξύ κοινότητας και εκκλησίας.
Στην Αγία Παρασκευή:
• Στην πλατεία δίπλα στη βρύση στο πάρκο.
Στη Σουρωτή:
• Στην πλατεία κοντά στην εκκλησία και απέναντι από την τράπεζα.
Στα Βασιλικά:
• Στο χώρο του υποθηκοφυλακείου και της τράπεζας.
• Στην κεντρική πλατεία.
• Στο δημοτικό κατάστημα.
Στη Νέα Ραιδεστό:
• Μεταξύ πλατείας και εκκλησίας, δίπλα στη στάση των αστικών λεωφορείων.
• Στην οδό Πολυτεχνείου 31, εντός του πάρκου και κοντά στο
κοινοτικό κατάστημα.
Στο Τριάδι:
• Στην E.O Θέρμης – Τριαδίου, στη συμβολή με Αεροπορίας
Στρατού.
• Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην πλατεία (στο τέρμα των
αστικών λεωφορείων).
Στη Θέρμη:
• Επί της Υψηλάντου πλησίον Εστιατορίου.
• Στη διασταύρωση των οδών Βασ. Κασάπη με Μεγάλου
Αλεξάνδρου στην είσοδο της Θέρμης.
• Στη διασταύρωση των οδών Δημ. Καραολή με Ιασωνίδου
στο πολιτιστικό κέντρο του δήμου.
• Στην οδό Μακρυγιάννη κοντά στο 1ο δημοτικό σχολείο.

Καταπολέμηση κουνουπιών και
εντόμων σε όλους τους οικισμούς
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας
Κεντ. Μακεδονίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις στο φυσικό και στο
περιαστικό σύστημα όλων των οικισμών
του δήμου, έως και δύο χιλιόμετρα πέριξ
αυτών, καθώς και στις αστικές εστίες και
εντός των ιδιοκτησιών σε έξι οικισμούς και
συγκεκριμένα σε Αγία Παρασκευή, Καρδία, Λακκιά, Μονοπήγαδο, Πλαγιάρι και
Τρίλοφο.
Η κύρια μέθοδος καταπολέμησης είναι η
καταπολέμηση των κουνουπιών στο στάδιο της προνύμφης, με τη χρήση ήπιων και
φιλικών για το περιβάλλον σκευασμάτων.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
Παράλληλα, υπογράφηκε η σύμβαση για
το συμπληρωματικό πρόγραμμα καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασί-

ας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις
προνυμφοκτονίας εντός των οικισμών και
σε ιδιόκτητους χώρους στο Ν. Ρύσιο, τη Ν.
Ραιδεστό, τους Ταγαράδες, το Τριάδι, τα
Βασιλικά, το Λιβάδι, τη Σουρωτή, την Περιστερά, και το Κ. Σχολάρι, που δεν περιλαμβάνονται στην αστική καταπολέμηση
κουνουπιών της Περιφέρειας.
Εκτός από τα κουνούπια, το πρόγραμμα εστιάζει και στην καταπολέμηση των
ψύλλων με ψεκασμούς σε περιοχές όπου
υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες προληπτικά αλλά και σε υπαίθριες εκτάσεις
όπως πάρκα, περίβολοι δημοσίων κτιρίων, πλατείες.
Οι κάτοικοι σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή αυξημένη όχληση σε κάποια περιοχή του δήμου μπορούν να επικοινωνούν
με την εταιρεία Οικοανάπτυξη που έχει την
ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης, στο τηλέφωνο 8001124424.
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Άναψε το πράσινο φως
για τα δίκτυα αποχέτευσης
Τ

ην πρώτη θέση, μεταξύ των συνολικά 15 προτάσεων οι
οποίες υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στη Διαχειριστική Αρχή, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και ειδικότερα στη
δράση «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας
αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας»
από δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, κατέλαβε η πρόταση
του δήμου Θέρμης για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
ακαθάρτων στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής και Σουρωτής,
της δημοτικής ενότητας Βασιλικών. Το γεγονός αυτό ανοίγει το
δρόμο για την κατασκευή των έργων τα οποία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.
Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2017 η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του δήμου Θέρμης υπέβαλε προς αξιολόγηση στη
Διαχειριστική Αρχή της ΠΚΜ δύο μελέτες οι οποίες αφορούσαν
την «κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης», στους οικισμούς Αγίας
Παρασκευής και Σουρωτής. Ο συνολικός προϋπολογισμός των
έργων ανέρχεται σε 5.348.800 ευρώ (2.583.500 της Αγίας Παρασκευής και 2.765.300 της Σουρωτής).
Στη Διαχειριστική Αρχή υποβλήθηκαν συνολικά 15 προτάσεις,
από τις οποίες επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση οι 12 με προϋπολογισμό περίπου 65 εκατ. ευρώ. Από αυτές την υψηλότερη βαθμολογία (8,80) στον προσωρινό πίνακα αξιολογημένων
προτάσεων απέσπασε η πρόταση του δήμου Θέρμης για τα δύο
συγκεκριμένα έργα αποχέτευσης. Μετά την οριστικοποίηση του
πίνακα αξιολόγησης εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής ο δήμος θα προχωρήσει σε επικαιροποίηση του προϋπολογισμού
των έργων και των τευχών δημοπράτησης ώστε στη συνέχεια να
γίνει ο διαγωνισμός για την ανακήρυξη αναδόχου.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή:
α. εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (βασικοί και
δευτερεύοντες αγωγοί) στον οικισμό Αγίας Παρασκευής και
τις οικιστικές περιοχές που βρίσκονται δυτικά και νοτιοδυτικά
του οικισμού, συνολικού μήκους περίπου 5.620 μ.
β. εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (συλλεκτήρες
και βασικοί) στον οικισμό Σουρωτής, συνολικού μήκους περίπου 7.360 μ.
γ. κύριου συλλεκτήρα αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Αγίας Παρασκευής έως τη θέση συμβολής με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών-Θέρμης, συνολικού
μήκους περίπου 2.240 μ.
δ. κύριου συλλεκτήρα αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον
οικισμό Σουρωτής έως τη θέση συμβολής με τον κεντρικό
αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών-Θέρμης, συνολικού μήκους
περίπου 2.450 μ.
ε. συνοδές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, ωθητικοί αγωγοί
κ.λπ.).
Στόχος του έργου είναι μέσα από τη διαχείριση των υγρών
αποβλήτων των δύο αυτών οικισμών οι οποίοι βρίσκονται στη
λεκάνη του Ανθεμούντα να προστατευτούν οι υδροφορείς που
χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για υδρευτική χρήση,
εφόσον η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη αστικοποίηση.

Αντίστοιχα για τον οικισμό της Σουρωτής Παρασκευής η υδραυλική μελέτη του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσής ανατέθηκε
στις 29 Οκτωβρίου του 2012 και εγκρίθηκε στις 29 Νοεμβρίου
του 2013. Η μελέτη των εσωτερικών δικτύων ανατέθηκε στις
13 Μαΐου 2011 και εγκρίθηκε στις 30 Ιουλίου του 2012, ενώ
η γεωτεχνική –γεωλογική μελέτη ανατέθηκε στις 3 Μαϊου 2012
και εγκρίθηκε στις 23 Ιουλίου του 2012.
Στη συνέχεια το 2012 είχε υποβληθεί αντίστοιχη πρόταση στην
ΕΕΤΑ.

ΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αποχέτευσης
στους δύο οικισμούς ανέρχεται σε 5.348.800 ευρώ (2.583.500
της Αγίας Παρασκευής και 2.765.300 της Σουρωτής).

Το κύριο πρόβλημα το οποίο θα λυθεί με την κατασκευή των
αποχετευτικών δικτύων είναι η ανεξέλεγκτη ρύπανση εδαφών
και επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη λειτουργία στην
περιοχή απορροφητικών βόθρων και την ανεξέλεγκτη ρίψη
αστικών υγρών αποβλήτων σε ρέματα της περιοχής. Επιπλέον,
η επιφανειακή απορροή του Ανθεμούντα καταλήγει στον ανατολικό Θερμαϊκό κόλπο, υποβαθμίζοντας τα νερά κολύμβησης
και το γενικότερο οικοσύστημα.
Τέλος, η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και η σύνδεσή
τους με την σταθμό βιολογικού καθαρισμού της Θέρμης θα
ολοκληρώσει τα έργα αποχέτευσης των οικισμών της λεκάνης
του Ανθεμούντα και ως εκ τούτου αποτελεί κρίσιμη αναγκαιότητα για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και την
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδατικών πόρων της
υδρογεωλογικής λεκάνης του ποταμού Ανθεμούντα.

ΜΕΛΕΤΕΣ
Μία από τις πρώτες ενέργειες του Καλικρατικού δήμου θέρμης
ήταν η ανάθεση εκπόνησης των απαραίτητων μελετών για τα
έργα αποχέτευσης των δύο οικισμών. Στο πλαίσιο αυτό, για τον
οικισμό της Αγία Παρασκευής η υδραυλική μελέτη του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσής ανατέθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2012
και εγκρίθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2013. Η μελέτη των εσωτερικών δικτύων ανατέθηκε στις 13 Μαΐου 2011 και εγκρίθηκε
στις 10 Ιουλίου του 2012, ενώ η γεωτεχνική –γεωλογική μελέτη
ανατέθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2012 και εγκρίθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 2013.

Η πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής αφορούσε έργα δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, δηλαδή
σε οικισμούς με πληθυσμό 2.000-15.000 κατοίκους, υπό την
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των
λυμάτων. Οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής και Σουρωτής δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό πίνακα με τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας επειδή αυτός είχε συνταχθεί με βάση την απογραφή
πληθυσμού του 2001 και δεν είχε επικαιροποιηθεί με στοιχεία
της απογραφής πληθυσμού του 2011 και με άλλα νεότερα στοιχεία.
Ειδικότερα, με βάση την απογραφή του 2001 ο οικισμός της Αγίας Παρασκευής είχε 1.073 κατοίκους, ενώ σε αυτήν του 2011
είχε φτάσει στους 2.244, δηλαδή πληρούσε το πληθυσμιακό
κριτήριο για ένταξη στο πρόγραμμα. Επιπλέον, ο πραγματικός
πληθυσμός το 2017 εκτιμάται (με βάση τον αριθμό υδρομέτρων) σε 2.936 κατοίκους. Μάλιστα, με βάση την πληθυσμιακή
εξέλιξη των τελευταίων ετών, το 2021 ο εκτιμώμενος πληθυσμός θα ανέλθει στους 3.972 κατοίκους.
Αντιστοίχως, για τον οικισμό της Σουρωτής, με βάση την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός ήταν μόλις 671 κάτοικοι ενώ το
2011 ανήλθε στους 1.560. Ωστόσο, το 2017 εκτιμάται ότι φτάνει
στους 2.398 και το 2021 αναμένεται ότι θα ανέλθει σε 3.068.
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι τη δεκαετία 20012011, ο πληθυσμός των οικισμών Αγίας Παρασκευής και Σουρωτής παρουσίασαν αύξηση περίπου 110% και 133% αντίστοιχα.
Τα ποσοστά αυτά είναι το μεγαλύτερο (για τη Σουρωτή) και το
τέταρτο μεγαλύτερο (για την Αγία Παρασκευής) από τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας του σχετικού πίνακα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων που αφορά το νομό Θεσσαλονίκης,. Μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης από την Αγία Παρασκευή, πλην της Σουρωτής, παρουσιάζουν μόνο οι οικισμοί Τρίλοφος και Καρδία,
επίσης του δήμου Θέρμης στους οποίους έχουν κατασκευαστεί
τα δίκτυα αποχέτευσης.
Τον περασμένο Γενάρη ο δήμος Θέρμης έστειλε αυτά τα επικαιροποιημένα στοιχεία στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας να συμπεριληφθούν και η Αγία Παρασκευή και η Σουρωτή στους οικισμούς
Γ’ προτεραιότητας. Ένα μήνα μετά και έπειτα από παρέμβαση
του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου απάντησε εγγράφως
ότι κάνει δεκτό το αίτημα του δήμου Θέρμης, εντάσσοντας τους
δύο οικισμούς στην κατηγορία Γ’ προτεραιότητας, θεωρώντας
τους ως ενιαίο οικιστικό σύνολο με τον οικισμό των Βασιλικών.
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΛΑΓΙΑΡΙ, ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Έργα ασφαλτόστρωσης στην Καρδία
Μ

ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται το έργο των
ασφαλτοστρώσεων σε όλους τους οικισμούς
του δήμου Θέρμης. Τις τελευταίες εβδομάδες η Τεχνική Υπηρεσία διέκοψε τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στο Πλαγιάρι παρότι ο εν λόγω οικισμός όπως
και αυτός του Τριλόφου ήταν στις άμεσες προτεραιότητες του δήμου και συνεχίζονται οι εργασίες στον
οικισμό της Καρδίας. Ο Τρίλοφος και το Πλαγιάρι θα
ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου, για το
οποίο ήδη η προεργασία εγκατάστασής του έχει ξεκινήσει. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα
ολοκληρωθούν οι εργασίες για το δίκτυο του φυσικού αερίου και θα υπάρξει επανεκκίνηση του έργου
των ασφαλτοστρώσεων σε Πλαγιάρι και Τρίλοφο.
Με καλό ρυθμό υλοποιούνται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στον οικισμό της Καρδίας αφού περίπου το
75% τους προβλεπόμενου έργου ολοκληρώθηκε.
Το σύνολο του προϋπολογισμού για τον οικισμό της
Καρδίας είναι 280.000 ευρώ. Ειδικότερα, ασφαλτοστρώθηκαν οι οδοί Δημοκρατίας (από ράμπα ζύγισης έως οδό Μακρυγιάννη), Παπαφλέσσα, Υψηλάντη, Προύσης (από Υψηλάντη έως τέλος οικισμού),
Καρατάσου (από Υψηλάντη έως Αν. Ρωμυλίας). Έργα
ασφαλτόστρωσης έγιναν και στις οδούς: Ν. Πλαστήρα (από Νιόβης έως τη γέφυρα), Ανθέων (από τη γέφυρα έως το 1ο Ο.Τ) και Σοφίας Βέμπο. Παράλληλα,
εκτελούνται εργασίες κρασπεδώσεων και υλοποίησης τμήματος της Πράξης Εφαρμογής στην επέκταση της Θέρμης ώστε να ολοκληρωθούν επικείμενα
και να διανοιχθούν δρόμοι. Ο προγραμματισμός για
τη συνέχεια περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις στο
Νέο Ρύσιο, σε τμήματα παράπλευρης στην Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και στους ορεινούς οικισμούς
του δήμου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

Παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών

Μ

ε στόχο την παροχή καλύτερης ποιότητας και ποσότητας νερού σε όλη
την έκταση του δήμου Θέρμης, η ΔΕΥΑΘ,
αντιμετώπισε το τελευταίο χρονικό διάστημα, σημαντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο συνολικό δίκτυό της, ενώ
προχώρησε και σε έργα που στοχεύουν στη
σταδιακή βελτίωση της καθημερινότητας
των δημοτών. Αναλυτικά οι παρεμβάσεις
παρουσιάζονται ακολούθως:
Το τελευταίο δίμηνο αποκαταστάθηκαν στη
Θέρμη συνολικά εβδομήντα οκτώ βλάβες
ύδρευσης, πέντε βλάβες άρδευσης, έγιναν
εννέα αντικαταστάσεις υδρομέτρων και μία
νέα σύνδεση. Επίσης, έγινε κατασκευή νέου
δικτύου 100 m. Στις επεκτάσεις της Θέρμης
αποκαταστάθηκαν δύο βλάβες ύδρευσης.
Σε καθημερινή βάση τα συνεργεία της ΔΕΥΑΘ, πραγματοποιούσαν ελέγχους των δε-

ξαμενών, των αντλιοστασίων και ελέγχους
των ακαθάρτων του αντλιοστασίου του
Νέου Ρυσίου.
Παράλληλα προχώρησαν σε ασφαλτόστρωση και σε αποκατάσταση πλακών,
λόγω βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης.
Στη Νέα Ραιδεστό έγινε μετατόπιση αγωγού Φ160 και αποκατάσταση πλακών και
ασφαλτόστρωσης, αλλά και κατασκευή και
τοποθέτηση φρεατίου. Στα Βασιλικά, διορθώθηκαν συνολικά τριάντα πέντε βλάβες
ύδρευσης και άρδευσης και αντικαταστάθηκαν δύο υδρόμετρα. Καθημερινά γινόταν
έλεγχος των δεξαμενών και γέμισμα με χλώριο όπου χρειαζόταν. Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Σουρωτή και την Αγ.
Παρασκευή με αποκατάσταση πλακών,
όπου κρίθηκε απαραίτητο, λόγω βλαβών
στο δίκτυο ύδρευσης.

Στον Άγιο Αντώνιο εξάλλου, τα συνεργεία
προέβησαν στην επέκταση δικτύου Φ63 16
atm 100 m και δικτύου Φ63 10 atm 250
και στη Μίκρα, διορθώθηκαν περισσότερες
από είκοσι βλάβες ύδρευσης και άρδευσης,
ενώ έγινε και αντικατάσταση υδρομέτρων.
Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις πλακών πραγματοποιήθηκαν τέλος στο Πλαγιάρι και τον Τρίλοφο, λόγω βλαβών στο
δίκτυο ύδρευσης, ενώ στο Νέο Ρύσιο έγινε
έλεγχος και καθαρισμός σχαρών και φρεατίων.
Με εντιμότητα, όραμα και γνώση, η ΔΕΥΑΘ
συνεχίζει να ανταποκρίνεται στα εκατοντάδες αιτήματα των δημοτών, να σχεδιάσει
και να προγραμματίζει παρεμβάσεις, που
διευκολύνουν την καθημερινότητα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων
του δήμου.
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ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του δήμου
Χ

είρα βοήθειας στους συνανθρώπους μας
που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ιδιαιτέρα στην εποχή της βαθιάς κρίσης
που αντιμετωπίζουμε, προσφέρει ο δήμος
Θέρμης μέσω του το Κοινωνικό Παντοπωλείο
«ΣΤΗΡΙΖΩ» του δήμου.
Όπως επισημαίνει ο εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλός για τη λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Κώστας Τιτέλης μετά από μεγάλη προσπάθεια ο δήμος κατάφερε φέτος να
εντάξει την δομή σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ (δομές
παροχής βασικών αγαθών), κάτι το οποίο θα

αναβάθμιση κυρίως τις κοινωνικές δραστηριότητες του κοινωνικού παντοπωλείου. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του νέου κανονισμού
του ΕΣΠΑ όλοι οι ήδη δικαιούχοι και οι νέοι ενδιαφερόμενοι οφείλουν τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο 2017 να καταθέσουν νέες αιτήσεις
καθώς διευρύνονται τα οικονομικά όρια στις
περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων.
Να σημειωθεί πως το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης, στηρίζει σήμερα
350 νοικοκυριά, που προέρχονται από όλους
τους οικισμούς του δήμου και αντιμετωπίζουν

προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις εκθέσεις παρακολούθησης των κοινωνικών μας
λειτουργών, υπάρχουν άστεγοι, ηλικιωμένοι
χωρίς εισοδήματα, άνεργοι πολίτες και πάρα
πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.
Οι ωφελούμενοι της δομής, λόγω της οικονομικής κρίσης, αυξάνονται ενώ οι ανάγκες διευρύνονται. Για το λόγο αυτό ο δήμος Θέρμης
προσφέρει βοήθεια μέσα από το δημοτικό
προϋπολογισμό, ενώ η δομή μετακόμισε πέρυσι σε μεγαλύτερο χώρο.

Βοήθεια από τα My Market,
το «Όλοι Μαζί Μπορούμε»
και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Τ

ο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης επέλεξε η βραβευμένη εθελοντική πρωτοβουλία «Όλοι Μαζί Μπορούμε» μετά από πρόταση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, για τη δωρεά τροφίμων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο
της ανοιξιάτικης γιορτής της Σχολής, «Μέρας Μαγιού». Για κάθε εισιτήριο της εκδήλωσης, η ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ My Market προσέφερε
ένα πακέτο από τρόφιμα και είδη προσωπικής φροντίδας για τους σκοπούς του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Στη «Μέρας Μαγιού» κόπηκαν 3000 εισιτήρια.
Ωστόσο τα My-Market προσέφεραν σήμερα 3500
πακέτα τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής,
για να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες
ανάγκες των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θέρμης.
Στη εκδήλωση παράδοσης ο δήμαρχος Θέρμης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος καλωσόρισε αυτή την
πρωτοβουλία ενίσχυσης της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και ευχαρίστησε το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ την Αμερικανική
Γεωργική Σχολή και την ελληνική αλυσίδα σούπερ
μάρκετ My Market για τη γενναία προσφορά τους.
«Πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή δίνουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία παρά τις δύσκολες μέρες
που διανύει παραμένει όρθια, επιπλέον εφόδια, δύναμη και κουράγιο να συνεχίσει να προσφέρει και
να βοηθά το συνάνθρωπο συμπολίτη.
Όλοι Μαζί Μπορούμε και σε ότι αφορά την Αυτοδιοίκηση δεσμευόμαστε να αξιοποιούμε στο έπακρο
κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην επίτευξη της
κοινωνικής μας δράσης, απέναντι στους ολοένα και
αυξανόμενους συνδημότες μας που το έχουν ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο
Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.
Ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Aπό δεξιά ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος,
η εκπρόσωπος του ομίλου METRO και των My Market
Δήμητρα Δασκαλάκη και ο πρόεδρος της Α.Γ.Σ. Δρ.
Πάνος Κανέλης.

Δρ. Πάνος Κανέλης τόνισε πως επιλέχτηκε ο δήμος
Θέρμης και το Κοινωνικό του Παντοπωλείο για τη
δωρεά των τροφίμων που συγκέντρωσε η Ανοιξιάτικη Γιορτή της Σχολής, καθώς η ίδια η Σχολή
βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου και είναι
φυσικό επόμενο, να προηγείται σε κάθε επίπεδο
κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας. «Όλοι
Μαζί Μπορούμε αρκεί να κοιτάξουμε τον πλησίον
μας και τις ανάγκες του», σημείωσε ο κ. Κανέλης.
Η εκπρόσωπος του ομίλου METRO και της ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ My Market Δήμητρα
Δασκαλάκη εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση
και ευχαρίστηση του Ομίλου, που κατάφερε να
είναι πιστός στο σημερινό ραντεβού του, παραδίδοντας στο Δήμαρχο Θέρμης κ. Παπαδόπουλο και
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, 3500 πακέτα τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής από τα οποία
θα ωφεληθούν 350 οικογένειες που διαμένουν σε
όλους τους οικισμούς του δήμου.

Όπως, επισημαίνει ο κ. Τιτέλης, την προσπάθεια του δήμου στηρίζουν πολλοί εθελοντές,
οι οποίοι στηρίζουν στην εύρυθμη λειτουργία
του. Μεταξύ αυτών πολλοί επώνυμοι χορηγοί
όπως τα σούπερ μάρκετ, Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl και ΜΥ Μάρκετ, η Αμερικανική
Γεωργική Σχολή, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ,
το κολλέγιο Ανατόλια, καθώς και πολλοί σύλλογοι που με εκδηλώσεις συγκεντρώνουν
τρόφιμα για το «ΣΤΗΡΙΖΩ», όπως και απλοί
συμπολίτες μας που καθημερινά προσφέρουν
τρόφιμα, ρούχα, παπούτσια, σχολικά είδη κ.α.

Στη διάθεση των ανέργων
το Γραφείο Απασχόλησης

Τ

ο Γραφείο Απασχόλησης του
δήμου Θέρμης, έχει στόχο
την προώθηση στην απασχόληση των ανέργων του δήμου
Θέρμης, την υπεύθυνη και άμεση πληροφόρηση σχετικά με
προγράμματα απασχόλησης και
επαγγελματικής κατάρτισης, την
κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας και την ενημέρωση τους για
προγράμματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης του απασχολούμενου
προσωπικού τους
Απευθύνεται στους ανέργους που
επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,
σε εργαζόμενους που επιθυμούν
μια αλλαγή στην εργασία τους
και σε νέους που θέλουν έγκυρη
πληροφόρηση σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και
απασχόλησης.
Επίσης συνεργάζεται με επιχειρήσεις, εταιρείες και εργοδότες που
επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό όλων των ειδικοτήτων ή
ζητούν πληροφόρηση για προγράμματα επιδότησης εργασίας,
επιμόρφωσης προσωπικού, κλπ.
Όλες οι υπηρεσίες του γραφείου παρέχονται δωρεάν.
Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Απ. και Γρ. Ταβάκη 28 στον 1ο όροφο
λειτουργεί καθημερινά και εξυπηρετεί από τις 08:00 έως και 15:00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2313300738 και Φαξ:2310466512,
email: geae.dimosthermis@gmail.com
Χαϊδευτός Αστέριος – Εργασιακός Σύμβουλος
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

16

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 1

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΟ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

Ενοικίαση διαμερισμάτων
για φιλοξενία προσφύγων
Δ

ιαμερίσματα στην περιοχή του δήμου
Θέρμης για την προσωρινή φιλοξενία
προσφύγων αναζητά η Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ. Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται ήδη εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο
στους δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς
και Νεάπολης Συκεών και η πρόθεση της Υ.Α.
είναι να επεκταθεί και σε άλλους δήμους. Στο
πλαίσιο αυτό η δημοτική αρχή απευθύνει πρόσκληση στους δημότες οι οποίοι ενδιαφέρονται
να μισθώσουν τα διαμερίσματά τους, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καλώντας στα τηλέφωνα
2313 300745 και 2313 300746 προκειμένου
να ενημερωθούν για όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου προγράμματος.
Σύμφωνα με την Υ.Α. στα διαμερίσματα αυτά
θα μείνουν οικογένειες προσφύγων οι οποίοι
έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου ή
μετεγκατάστασης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Για την εξασφάλιση των ιδιοκτητών προκειμένου να αρθούν τυχόν επιφυλάξεις σχετικά με
την υλοποίηση της σύμβασης, προκαταβάλλεται ένας αριθμός ενοικίων ενώ όλοι οι λογαριασμοί είναι στο όνομα του δήμου ή άλλου αντισυμβαλλόμενου φορέα, όπως για παράδειγμα
η Ανατολική. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα
σχεδιασμό η μίσθωση μπορεί να έχει διάρκεια
έως και το τέλος του 2018 και το μίσθωμα θα
ανέρχεται έως 400 ευρώ μηνιαίως.

ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα τα προς ενοικίαση
διαμερίσματα θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Στο πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
μπαίνει και ο δήμος Θέρμης.

1. Να βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου,
σε τοποθεσία κατάλληλη, που να επιτρέπει
πρόσβαση σε υπηρεσίες. Πρέπει να έχουν
εμβαδόν 60 - 90 τ.μ. και να διαθέτουν όλα
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό, τίτλοι
ιδιοκτησίας κ.ο.κ.).
2. Να είναι κατάλληλα για φιλοξενία 4-6 ατόμων. Επίσης να διαθέτουν:
α) Φυσικό και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία,
επαρκή θέρμανση και ψύξη, ζεστό νερό,
πόσιμο νερό, αποχέτευση.
β) Κουζίνα, χώρους υγιεινής, υπνοδωμάτια

που να φιλοξενούν το μέγιστο 4 άτομα με
κατάλληλες συνθήκες ύπνου, ελάχιστο κοινό χώρο εστίασης, συζήτησης, παιχνιδιού
και μελέτης για τα παιδιά. Επίσης, η εύκολη
πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή και θα βαρύνει
στη διαδικασία της επιλογής.
3. Θα μπορούν να είναι επιπλωμένα, οπότε και θα καταγραφούν τα υπάρχοντα
έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές και οικοσκευές για να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης.
4. Το μίσθωμα ορίζεται από Επιτροπή
Εκτίμησης σε αναλογία με τα τετραγωνικά

μέτρα αλλά και με την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η περιοχή ή ο όροφος ή αν
είναι επιπλωμένο, με ανώτατο όριο τα 400
€ / μήνα, σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
μίσθωσης και μετά την αφαίρεση των νόμιμων κατά τους κείμενους νόμους, κρατήσεων και θα προπληρώνεται ανά τρίμηνο.
5. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη ποσού για τυχόν
επισκευές, διορθώσεις του διαμερίσματος
καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και
προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση τυχόν
ζημιών κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες, στο τέλος του
προγράμματος.
6. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα έχει συμβαλλόμενο το δήμο ή άλλον φορέα (Ανατολική), με χρονική διάρκεια έως το τέλος του
2018.
7. Οι λειτουργικές ανάγκες των διαμερισμάτων
(λογαριασμοί θέρμανσης, ηλεκτρισμού,
νερού και κοινοχρήστων) καλύπτονται εξολοκλήρου από τον δήμο (ή οποιονδήποτε
άλλον αντισυμβαλλόμενο φορέα), στο
όνομα του οποίου θα εκδίδονται και οι λογαριασμοί.
8. Οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων
και η καλή κατάσταση των διαμερισμάτων
θα επιβλέπονται καθημερινά, ενώ θα τεθεί
σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον
οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες
υγιεινής και συμπεριφοράς των προσφύγων
τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους διαμένοντες στην πολυκατοικία.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Αθλητικές δραστηριότητες στα ΚΔΑΠ Θέρμης, Καρδίας και Τριλόφου

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι αθλητικές
δραστηριότητες στα ΚΔΑΠ Θέρμης, Καρδίας και
Τριλόφου που οργανώθηκαν στο πλαίσιο της «Ημέρας
για την Οικογένεια» (Family Day). Οι αγώνες διοργανώθηκαν από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Νομικού Προσώπου.
Στις 10, 12 και 15 Μαϊου, παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί αγωνίστηκαν σε μια σειρά από άκρως διασκεδαστικά αθλήματα, με απώτερο στόχο τη χαρά
του παιχνιδιού, διδάσκοντας στην πράξη την αξία της
ευγενούς άμιλλας και του υγιούς συναγωνισμού. Με
τον τρόπο αυτό, είχαν την ευκαιρία να αποκομίσουν
όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία που προσφέρει ο αθλητι-

σμός μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας και του
συναγωνισμού.
Αφορμή για την πραγματοποίηση αυτής της σειράς
αθλητικών αγώνων έδωσε ο εορτασμός της Διεθνούς
Ημέρας της Οικογένειας η οποία καθιερώθηκε το 1993
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου.
Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας και της σημασίας που δίδεται στον ποιοτικό χρόνο κατά τον οποίο
οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους μοιράζονται εμπειρίες, κάνουν δραστηριότητες όλοι μαζί σαν οικογένεια

που αποτελούν πηγή ικανοποίησης για τα παιδιά και
συμβάλλουν στην εξέλιξή τους και στην ολόπλευρη
ανάπτυξή τους.
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ΤΟ ΚΔΑΠΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

«Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων»

Σ

το 1ο διήμερο φεστιβάλ Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία που διοργάνωσε
ο δήμος Νεάπολης –Συκεών συμμετείχε το ΚΔΑΠ μεΑ
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» του δήμου Θέρμης.
Η ομάδα Εmigre αποτελούμενη από εκπαιδευτές και
άτομα με αναπηρία, παρουσίασε την Παρασκευή 5 Μαϊου, στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης, ένα μουσικοθεατρικό δρώμενο βασισμένο στο παραμύθι «Η Αλίκη
στη χώρα των θαυμάτων» του Λιούις Κάρολ, ενώ το
Σάββατο 6 Μάιου η ψυχολόγος της δομής, παρουσίασε
στην επιστημονική ημερίδα που διεξήχθη στο δημοτικό
θέατρο Νεάπολης, την εισήγησή της με θέμα «Καθημερινότητα, εξωτερικές δράσεις και κοινωνική ένταξη».
Όλοι οι χαρακτήρες από τη χώρα των θαυμάτων, η Αλίκη,
ο λαγός, ο τρελοκαπελάς, τα τραπουλόχαρτα, ο βασιλιάς
και η βασίλισσα με το τεράστιο κεφάλι, παρουσιάστηκαν
επί σκηνής, κινούμενοι με εξαιρετική χορογραφία ανά-

μεσα στα ευφάνταστα σκηνικά που δημιούργησε η καλλιτεχνική ομάδα του Emigre, η οποία αξιοποίησε ακόμη
και την παρουσία των παιδιών στα αναπηρικά αμαξίδια,
δημιουργώντας έτσι τον ονειρικό κόσμο του παραμυθιού.

Συνεργασία με το τμήμα Γλυπτικής
της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Μ

ε την εκδήλωση παράδοσης του γλυπτού, που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΚΔΑΠ- μεΑ
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» με το Τμήμα Γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. επισφραγίστηκε η συνεργασία των δύο φορέων.
Σε μία γεμάτη συναισθηματική φόρτιση εκδήλωση, την Τετάρτη 24 Μαΐου,
τα παιδιά παρέλαβαν το γλυπτό που
δημιούργησαν μετά από 3 χρόνια συνεργασίας με το Τμήμα Γλυπτικής και
τον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος
Γιώργο Τσάρα.
Να σημειωθεί πως η συνεργασία του
ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» με το Τμήμα
Γλυπτικής, ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο
του 2015 στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, κοινωνικοποίησης και δημιουργικής
απασχόλησης των παιδιών. Σε όλη αυτή
τη διάρκεια, τα παιδιά της δομής όχι
μόνο ενσωματώθηκαν στο τμήμα αλλά
έμαθαν, πειραματίστηκαν και δημιούργησαν σχέσεις καρδιάς με τους φοιτητές
και τους υπεύθυνους του τμήματος και

ιδιαίτερα την «ψυχή του εργαστηρίου» Μαρία Χαλβατζή.
Τα παιδιά του ΚΔΑΠ -μεΑ επισκέπτονται το Εργαστήριο του
Τμήματος σε τακτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, με το λεωφορείο της δομής και η επίσκεψη αφορά διαφορετικές ομάδες
παιδιών κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτών των εκπαιδευτικών
επισκέψεων διερευνήθηκε η κατεύθυνση εκπαίδευσης ως προς την κατασκευή
και εκμάθηση, με βάση τις λειτουργικές
δυνατότητες των παιδιών. Αποτέλεσμα
αυτής της κατεύθυνσης αποτελεί το παραπάνω γλυπτό.
Την υποδοχή επιμελήθηκε η εικαστικός,
υπεύθυνη της ομάδας των παιδιών του
ΚΔΑΠ-μεΑ Δήμητρα Κερεφιάδου, η
οποία ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν στην πραγμάτωση του ιδιαίτερου
αυτού εγχειρήματος. Οι υπεύθυνοι των
δύο φορέων έδωσαν υπόσχεση ανανέωσης της συνεργασίας για την επόμενη
χρονιά με τη συμμετοχή περισσότερων
παιδιών της δομής του ΚΔΑΠ- μεΑ με
σκοπό τη γνωριμία τους με αυτή τη δημιουργική έκφραση της τέχνης.

Εκδρομή στο περιβαλλοντικό πάρκο Θέρμης

Τ

α παιδιά του ΚΔΑΠ μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν με τα παιδιά του ΚΔΑΠμεΑ Πολίχνης, σε έναν από τους ιδιαίτερα όμορφους
και αντιπροσωπευτικούς χώρους του δήμου Θέρμης, το
περιβαλλοντικό πάρκο. Με τον τρόπο αυτό ανταπέδωσαν την επίσκεψη που είχαν πραγματοποιήσει στον δήμο
Παύλου Μελά και την ιδιαίτερα ζεστή φιλοξενία που
έτυχαν από τα παιδιά και το προσωπικό της δομής εκεί.
Στο εν λόγω πάρκο, που βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από
το Φράγμα, μέσα σε μια πολύ όμορφη φύση, τα παιδιά

ξεκίνησαν παιχνίδια γνωριμίας στον κύκλο του αερόστατου με την μπάλα.
Στη συνέχεια απόλαυσαν τη βόλτα τους στα γήπεδα, στα
πάρκα και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιχνίδι,
ενώ αργότερα ξεκουράστηκαν στα όμορφα ξύλινα τραπεζοκαθίσματα. Τότε ξεκίνησε το τραγούδι και ο χορός
και όλοι συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Είχαν επίσης την ευκαιρία να συνευρεθούν με φίλους από άλλο
ΚΔΑΠ, σε μία συνύπαρξη που προωθεί την κοινωνικοποίηση μέσα από τη διασκέδαση.

Η ομάδα του ΚΔΑΠ-μεΑ «Αγκαλιά-ζω» και οι εκπαιδευτικοί του που είχαν τη σκηνική, μουσική και κινητική
επιμέλεια του χορευτικού δρώμενου, τη σκηνογραφική επιμέλεια και τις εικαστικές δημιουργίες, τόνισαν το
μήνυμα ότι η χώρα των θαυμάτων νομιμοποιεί το μη
συνηθισμένο και μας αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη αλήθεια στην ανθρώπινη ιστορία, ότι δηλαδή αυτό που ορίζουμε ως φυσιολογικό δεν υπάρχει, γι’ αυτό οφείλουμε
ως κοινωνία να δείχνουμε κατανόηση και αποδοχή στο
διαφορετικό.
Αυτό το μήνυμα αποτύπωσε και η παρουσίαση των
εξωτερικών δράσεων της δομής που σκοπό έχουν την
κοινωνικοποίηση των παιδιών και την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κόσμου.Αξίζουν συγχαρητήρια
στα παιδιά της δομής που δούλεψαν με την ψυχή τους
και εισέπραξαν το «μπράβο» από το κοινό και τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Θεραπευτική
ιππασία

Τ

ην Παρασκευή 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η
1η επίσκεψη παιδιών του ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» στον Ιππικό Όμιλο Βορείου Ελλάδος, εγκαινιάζοντας με τον τρόπο αυτό μία σειρά από συνεδρίες για το
2017, που σκοπό έχουν
να φέρουν τα άτομα με
αναπηρία της δομής σε
επαφή με το άλογο με
σκοπό την ευχαρίστηση, την ψυχαγωγία, την
κοινωνικοποίηση και τη
βελτίωση των ικανοτήτων τους μέσα από την
άσκηση.
Μια ομάδα 6 ατόμων
με αναπηρία, με τους
συνοδούς επισκέφτηκαν
τον όμορφο χώρο του
Ομίλου όπου οι εκπαιδευτές και το προσωπικό τους
υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Η ηρεμία της θάλασσας,
η δροσιά της φύσης και η ζεστή φιλοξενία του προσωπικού αποτέλεσαν την καλύτερη έναρξη της δράσης αυτής. Τα παιδιά του ΚΔΑΠ-μεΑ έδειξαν μεγάλο
ενθουσιασμό για τα άλογα και ήρθαν πολύ γρήγορα
σε επαφή μαζί τους. Τάισαν, χάιδεψαν, περιποιήθηκαν
και ανέβηκαν στα άλογα δείχνοντας μεγάλη εμπιστοσύνη και οικειότητα μαζί τους. Επιβεβαιώθηκε έτσι για
ακόμα μία φορά ότι η ιππασία και η επαφή με αυτό
το ζώο δρα θεραπευτικά τόσο στο σώμα όσο και στην
ψυχολογία όλων μας.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Ιππικό Όμιλο
Βορείου Ελλάδος ορίστηκαν ημέρες και ώρες για
τις συνεδρίες διαφορετικών ομάδων παιδιών, με
σκοπό όλοι να αποκτήσουν τα οφέλη της επαφής
με το άλογο.
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Σημαντικές διακρίσεις
για το 2ο λύκειο Μίκρας
Φ

τάνοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ο διευθυντής Δημήτριος Παπαδόπουλος
και ο σύλλογος διδασκόντων του 2ου Γενικού Λυκείου Μίκρας συγχαίρουν τους
μαθητές του σχολείου που με τη συμμετοχή και τη διάκρισή τους σε συνέδρια και
διαγωνισμούς τίμησαν το σχολείο και παρουσιάζουν ένα απολογισμό συμμετοχών
και διακρίσεων. Ειδικότερα:
Ο μαθητής της Β’ Λυκείου, Γεώργιος Παρδάλης, ήταν ένας από τους 6 μαθητές
πανελλαδικά, που επιλέχθηκε και συμμετείχε στις εργασίες του 84ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Νέων, στο Τροντχάιμ της Νορβηγίας. Στο
συνέδριο με θέμα «Όταν το Παρελθόν Συναντά το Μέλλον» συμμετείχαν 325 μαθητές από 40 Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν
τα σύγχρονα προβλήματα, να αναπτύξουν
φιλίες και να πετύχουν την προσωπική
τους ανάπτυξη.
Στον 3ο μαθητικό διαγωνισμό του Γραφείου Αγωγής Υγείας «Χτίζοντας Γέφυρες, όχι
Τείχη», η μαθήτρια της Β’ Λυκείου, Φωτεινή Θεολόγου, κέρδισε το Α’ βραβείο και
ο μαθητής της Α’ Λυκείου, Αλέξανδρος
Παναγής, το Β’ βραβείο και έπαινο στην
κατηγορία «Ζωγραφιά».
Στον διαγωνισμό ζωγραφικής/ σκίτσου
που διοργανώθηκε από την Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρεία ο μαθητής Γιώργος
Πολυχρονόπουλος κέρδισε έπαινο.

Ο μαθητής της Γ’ Λυκείου, Αλέξανδρος
Δημόπουλος, κέρδισε την 1η θέση στη
σφαιροβολία στους σχολικούς αγώνες
Λυκείων.
Η ομάδα καλαθοσφαίρισης του σχολείου
έφτασε στην τελική φάση των σχολικών
αγώνων Λυκείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Ομάδα 10 μαθητών συμμετείχε στις εργασίες -και με μουσικό δρώμενο- στο
3ο Συμπόσιο ASPnet Unesco Κεντρικής
Μακεδονίας με θέμα «Άυλη Πολιτισμική
Κληρονομιά» στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Λυκείου Σερρών, στις 3 και 4
Μαρτίου 2017.
Ομάδα 8 μαθητών του σχολείου συμμετείχε στο 15ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών
Θεσσαλονίκης (M.U.N.) στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης στις
9-11/12/2016.
Ομάδα 12 μαθητών του σχολείου συμμετείχε στην 1η Πανελλήνια Μαθητική
Προσομοίωση των Επιτροπών του Ο.Η.Ε.
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», που
διεξήχθη στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» και στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στις 1618/12/2016.
Ομάδα 4 μαθητών συμμετείχε τρεις φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
στην «Εικονική Συνέλευση Μαθητικών
Κοινοτήτων» υπό την αιγίδα του Συνηγόρου του Παιδιού.

Ομάδα 5 μαθητών παρακολούθησε μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων, που διοργάνωσε το Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου και η Δ.Δ.Ε.
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στον χώρο της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας
συμμετείχαν 9 μαθητές του σχολείου και
η μαθήτρια της Β’ λυκείου, Αικατερίνη
Ανδριανοπούλου πέτυχε υψηλή βαθμολογία.
Ομάδα 4 μαθητών παρουσίασε την εργασία που εκπόνησε στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόσωπα και Ιστορίες: προσωπικότητες των επιστημών και του πολιτισμού ως πρότυπα έμπνευσης, ζωής και

σταδιοδρομίας» σε ειδική εκδήλωση στις
8 Μαΐου 2017.
Η ομάδα των 17 μαθητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης παρουσίασε στις 7 Απριλίου
2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας,
το συνολικό της έργο κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς, παρουσιάζοντας και θεατρικό δρώμενο.
Τέλος, ομάδα μαθητριών του σχολείου
συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με θέμα «Ταξίδι στην Αφροδίτη», που διοργάνωσε το 2ο Πειραματικό
Λύκειο Θεσσαλονίκης, σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ημέρα σταδιοδρομίας

Σ

το πλαίσιο του προγράμματος
Σ.Ε.Π. το 2ο Λύκειο Μίκρας σε
συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Θερμαϊκού
διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά την
«Ημέρα Σταδιοδρομίας», με σκοπό να
βοηθήσει τους μαθητές του στη διαδικασία επιλογής των σπουδών, να τους
δώσει μία σαφή εικόνα για ποικίλα
επαγγέλματα και να τους διευκολύνει
στη μελλοντική τους επιλογή.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς
η πληρέστερη γνώση της επαγγελματικής πραγματικότητας βοηθά πάντα στη
λήψη ωριμότερων αποφάσεων.
Εκλεκτοί επιστήμονες και επαγγελμα-

Ο εισηγητής Αργύρης Γεροβασιλείου,
αναλύει το επάγγελμα του Οινολόγου.

τίες ενημέρωσαν τους μαθητές για τις
συνθήκες και τις προοπτικές σύγχρονων επαγγελμάτων, προκειμένου να
προσανατολιστούν και να επιλέξουν το
μελλοντικό επάγγελμά τους.

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Η

σχολή οικονομίας, διοίκησης και νομικών επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο «Αειφόρος Γεωργία
και Επιχειρήσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Η διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων
σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα,
ενώ το Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» θα
διεξαχθεί μέσω ευέλικτων μορφών μάθησης που θα
συνδυάζουν την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο
διδασκαλία με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ακαδημαϊκή υπεύθυνος και διευθύντρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι αναπληρώτρια
καθηγήτρια του τομέα οικολογίας τμήματος βιολογίας

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ευφημία Παπαθεοδώρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο «Βιοοικονομία και
Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» είναι διεπιστημονικό και έχει κυρίως πρακτικό στόχο. Προσφέρει
τεχνολογική, νομική και διαχειριστική εξειδίκευση, άμεσα χρηστική τόσο στα νομικά επαγγέλματα, όσο και στα
επαγγέλματα επιστημών και τεχνολογίας, που αφορά το
αντικείμενό του.
Συγκεκριμένα στοχεύει σε τομείς, όπως:
- οι μονάδες υγείας, η βιομηχανία φαρμάκων και ιατρικών μηχανημάτων, η βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανία
γεωργικών μη βρώσιμων προϊόντων, χημική βιομηχα-

νία, ο τομέας της έρευνας (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια),
- δικηγόρους και managers που δραστηριοποιούνται
στους παραπάνω τομείς (π.χ. νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους εταιρειών)
Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση
μέχρι 10 Οκτωβρίου 2017 ή μέχρι την κάλυψη των
θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται
στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/
admissions.html.
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Ενημέρωση μαθητών για την διατροφή
Π

ληθώρα δράσεων περιελάμβανε το
πρόγραμμα αγωγής υγείας, με επίκεντρο την διατροφή, που αναπτύχτηκε
σε σχολεία του δήμου. Την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του προγράμματος

είχε το διαιτολόγιο γραφείο του Κέντρου
Υγείας Θέρμης, με την καθοδήγηση της
ειδικής διαιτολόγου του ΚΥΘ Αθανασίας
Βλάχου.
Τα παιδιά έμαθαν μέσω βιωματικού τρό-

που και ειδικής προσέγγισης για τα θέματα της υγιεινής διατροφής, δημιούργησαν
δεκατιανό, ζωγράφισαν την πυραμίδα
μέσα στην κοιλιά του δράκου, έκαναν
σουπλά για να τους θυμίζει τη διατροφή

και εκτός σχολείου και ανέπτυξαν ακόμη
ποικίλες δράσεις.
Στο ετήσιο πρόγραμμα διατροφής συμμετείχαν το 1ο, 2ο και 4ο Δημοτικά Θέρμης,
το 2ο και 3ο Γυμνάσια Θέρμης.

2ο Δημοτικό Σχολείο

Σ

το 2o Δημοτικό Σχολείο Θέρμης
με πρωτοβουλία των δάσκαλων
Κωνσταντίνου Τσώνη και Στέλλας
Κοβάτση της Ε Τάξης και Γιάννη
Βούζιου και Θεόδωρο Μυλωνά της
Β Τάξης και τη συμπαράσταση της
διευθύντριας Παναγιώτας Καλαμαρινού διοργανώθηκε εκδήλωση με
στόχο την υγιεινή διατροφή των μαθητών σε συνεργασία με το Κέντρο
Υγείας Θέρμης και την ειδική διατροφολόγο Αθανασία Βλάχου.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα υγιεινής διατροφής, η ανάπτυξη

ορθών διατροφικών συνηθειών και
η ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών μέσα από
τη δράση υγιεινού προγεύματος.
Η προετοιμασία του υγιεινού προγεύματος δημιούργησε προϋποθέσεις για την αναγνώριση της αξίας της
υγιεινής διατροφής και την ανάληψη
ρόλων και ευθυνών για την δίκη τους
υγεία. Η βιωματική δράση συνέβαλε
στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, από τους μαθητές,
για τη μετέπειτα ζωή τους, συμβάλλοντας έτσι στην σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη τους

4ο Δημοτικό Σχολείο

Σ

το 4ο Δημοτικό Σχολείο το ετήσιο διατροφικό πρόγραμμα υλοποίησαν οι δάσκαλοι
Βασίλης Γαλανούλης, Φωτεινή Δήμου, Παυλίνα
Χατζηδανιήλ και Παναγιώτα Τσιούλα, η ειδική
θεατρολόγος Αριστέα Ρίζου και η πληροφορικός
Ελισάβετ Κόρμπου με την συμπαράσταση της διευθύντριας Γλυκερίας Αξαρλή.
Στα πλαίσια του προγράμματος κάθε εβδομάδα
γινόταν μάθημα για τη διατροφή με ποικίλους
εκπαιδευτικούς τρόπους.
Ειδικότερα έγινε ανάλυση παραμυθιού «Ο μικρός δράκος και η βασιλική οικογένεια των τρο-

φίμων», των ομάδων των τροφών και των συστατικών τους.
Τα παιδιά μάθανε για την πυραμίδα, σχεδίασαν
δικά τους γεύματα μικρά και μεγάλα, δημιούργησαν δεκατιανό υγιεινό και στη συνέχεια έφαγαν, έκαναν αναπαράσταση το παραμύθι, ζωγράφισαν το μικρό δράκο με την πυραμίδα έγινε
σουπλά το όποιο και θα έχουν τα παιδιά για αναμνηστικό διατροφής.
Στα πλαίσια του προγράμματος η πληροφορικός
κ. Κόρμπου ανέλαβε να δημιουργήσει ηλεκτρονικό βίβλο (e book) με τις δράσεις των παιδιών.

2o Γυμνάσιο

3o Γυμνάσιο

Σ

Σ

το 2ο Γυμνάσιο Θέρμης με πρωτοβουλία
του διευθυντή του σχολείου Γρηγόριο
Μισαηλίδη και σε συνεργασία με καθηγητές
διοργανώθηκε στα πλαίσια της θεματικής
εβδομάδας εκδήλωση για την ενημέρωση
των μαθητών για την υγιεινή διατροφή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό
κέντρο του Ιερού Ναού των Ταγαράδων με
τη συμπαράσταση του ιερέα πατέρα Καλαφάτη.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα υγιεινής
διατροφής, η ανάπτυξη ορθών διατροφικών
συνηθειών και η γνώση της μεσογειακής διατροφής.

το 3ο Γυμνάσιο Θέρμης και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που αναπτυχτήκαν κατά την διάρκεια
της θεματικής εβδομάδας, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Μάγδα Καρακώστα διοργανώθηκε εκδήλωση
για την ενημέρωση των μαθητών για την υγιεινή διατροφή.

1ο Δημοτικό Σχολείο

Σ

το 1ο Δημοτικό Σχολείο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την «Γιορτή της μητέρας», στο πλαίσιο
της οποίας τα παιδιά με την καθοδήγηση των δασκάλων τους δημιούργησαν δεκατιανό.
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ, ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, Η ΣΙΤΙΣΗ

900 παιδιά στις προνοιακές δομές
Σ

ε περίπου 900 ανέρχονται οι αιτήσεις
γονέων για τη φιλοξενία βρεφών, νηπίων και παιδιών στις προνοιακές δομές του
δήμου Θέρμης για την περίοδο 2017-2018
η οποία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Εξ αυτών οι 551 αφορούν στους επτά παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς, άλλες περίπου 300 στα πέντε Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και 50 στο
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιάζω» του ΝΠΔΔ.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις εγγραφής ανά παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό είναι οι
εξής: βρεφονηπιακός σταθμός Θέρμης 123
αιτήσεις, «Ελαφάκια» (Νέο Ρύσιο) 120,
«Μελισσόπουλα» 125, Βασιλικών 72,
Πλαγιαρίου «Νότες Στοργής» 66, παιδικός
σταθμός Καρδίας 23 και παιδικός Νέας
Ραιδεστού «Φωλίτσα» 22. Πέρυσι στους
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
είχαν φιλοξενηθεί 584 βρέφη και νήπια.
Η προθεσμία για τις αιτήσεις εγγραφής έληξε στις 15 Ιουνίου. Οι περισσότεροι από
τους αιτούντες γονείς κατέθεσαν και αίτηση
για ένταξη στο πρόγραμμα. «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
(ΕΣΠΑ). Ο οριστικός πίνακας των ωφελουμένων μητέρων του προγράμματος (για
εντολή τοποθέτησης - voucher) επρόκειτο
να ανακοινωθεί στις 4 Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στους παιδικούς σταθμούς του
δήμου Θέρμης, σε σχέση με τον πληθυσμό
είναι οι περισσότερες από κάθε άλλον δήμο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο δήμο Θερμαϊκού η παραπάνω αναλογία είναι 1 θέση ανά
910 κατοίκους, στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη
1 θέση ανά 350 κατοίκους, στο δήμο Καλαμαριάς 1 θέση ανά 120 κατοίκους, στο δήμο
Ωραιοκάστρου 1 θέση ανά 75 κατοίκους, ενώ
στο δήμο Θέρμης 1 θέση ανά 60 κατοίκους.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
Με την 12/19-5-2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και
Προσχολικής Αγωγής» τα μηνιαία τροφεία
για τη νέα σχολική περίοδο 2017-2018
διαμορφώθηκαν ως εξής με βάση το οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης
χρονιάς (εκκαθαριστικό 2016):
- Δωρεάν φοίτηση για γονείς με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ.
- 50 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 6.001 έως 10.000 ευρώ.
- 80 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 10.001 έως 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Θέρμης (ανέρχονται σε 868), σε σχέση με τον πληθυσμό είναι οι
περισσότερες από κάθε άλλον δήμο.

- 110 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 15.001 έως 20.000 ευρώ.
- 130 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 25.000 ευρώ.
- 150 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 25.001 έως 30.000 ευρώ.
- 170 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 35.000 ευρώ.
- 200 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 35.001 έως 40.000 ευρώ.
- 220 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 40.001 έως 50.000 ευρώ.
- 250 ευρώ για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 50.001 ευρώ και άνω.
- Όσοι γονείς έχουν οικογενειακό εισόδημα
έως 10.000 ευρώ, έχουν αιτηθεί να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και η αίτησή τους έχει απορριφθεί, η φοίτηση των
παιδιών τους θα είναι δωρεάν.
- Το ίδιο ισχύει και για όσους γονείς έχουν
εισόδημα έως 10.000 ευρώ και δεν έχουν
αποδεδειγμένα το δικαίωμα συμμετοχής
στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παράλληλα προβλέπεται μειωμένη καταβολή τροφείων ή απαλλαγή, για τις εξής
κατηγορίες:
- Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους
σταθμούς έχουν έκπτωση 20%.
- Τρίτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 25.000
ευρώ έχουν έκπτωση 30%.
- Οι πολύτεκνες οικογένειες (με τέσσερα
παιδιά και άνω) εάν το εισόδημά τους είναι μέχρι 35.000 ευρώ δικαιούνται δωρε-

άν φοίτησης, ενώ με εισόδημα πάνω από
35.000 ευρώ έχουν έκπτωση 30%. Για
κάθε παιδί, πλέον των τεσσάρων το όριο
του εισοδήματος θα αυξάνεται κατά 10%.
- Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο
με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’
ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με
την προϋπόθεση να υπάρχει σχετική
βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής
επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά μέχρι τις
18.000 ευρώ, η φοίτηση είναι δωρεάν.
- Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα
μέχρι 18.000 ευρώ δικαιούνται επίσης δωρεάν φοίτησης.
- Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης
και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
ανέρχεται συνολικά στις 18.000 ευρώ δικαιούνται δωρεάν φοίτησης.
- Αν οικογένειες εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες,
υπολογίζεται η κατηγορία με την μεγαλύτερη ελάφρυνση.
Για να ισχύσουν οι ανωτέρω απαλλαγές,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ωφελούμενοι ή να μη δικαιούνται συμμετοχή στο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση
και να έχουν απορριφθεί.
- Επιπλέον, για τους γονείς που δεν είναι κάτοικοι του δήμου Θέρμης, ανεξαρτήτου ειδικής κατηγορίας, η κλίμακα μηνιαίων τροφείων είναι ενιαία, ύψους 250 ευρώ και σε
περίπτωση που φιλοξενούνται δύο παιδιά
της ίδιας οικογένειας έχουν έκπτωση 20%.

Η ΣΙΤΙΣΗ
Υπογραμμίζεται ότι σε όλους τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του
δήμου Θέρμης παρέχεται στα παιδιά σίτιση
(πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό). «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπηρεσία
η οποία παρέχεται στους παιδικούς σταθμούς του δήμου μας, σε αντίθεση με τους
ιδιωτικούς» δηλώνει η Φανή Δομουχτσή,
προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής
Πρόνοιας του δήμου Θέρμης. Προσθέτει
πως «η σίτιση έχει πολλαπλές ωφέλειες
καθώς απαλλάσσει τους γονείς από ένα
επιπλέον κόστος, αλλά και από μια καθημερινή έγνοια. Παράλληλα, όλα τα παιδιά
τρέφονται το ίδιο, ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας των οικογενειών τους.
Τους παρέχεται σωστή και ισορροπημένη
διατροφή, ενώ η κοινή σίτιση συμβάλλει
στην καλύτερη διαπαιδαγώγησή τους».
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες προβλέπεται
και υποστήριξη από παιδίατρο και λογοθεραπευτή.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Την περίοδο 2016-2017 το συνολικό κόστος λειτουργίας των παιδικών σταθμών
του δήμου Θέρμης ανήλθε σε περίπου
2,3 εκατ. ευρώ. Ένα σημαντικό μερίδιο του
κόστους καλύπτεται από το δήμο Θέρμης
ο οποίος διέθεσε για το 2017 1.150.000
ευρώ, έναντι 983.000 τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το μηνιαίο κόστος ανά παιδί
ανέρχεται στα 350 ευρώ.
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Αποχαιρετισμός
στον καθηγητή Δημήτρη Θέμελη
Α

πεβίωσε την Κυριακή 11 Ιουνίου
2017 ο Δημήτρης Θέμελης, ομότιμος καθηγητής μουσικολογίας στο τμήμα
μουσικών σπουδών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και συνθέτης της δυτικής και ελληνικής μουσικής,
Ο Δημήτρης Θέμελης γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1931 και ήταν γιος του
ποιητή Γιώργου Θέμελη. Καθοριστικό για
την σταδιοδρομία του υπήρξε το γεγονός
ότι πέρασε ένα μέρος των παιδικών χρόνων του στην Ικαρία -τόπο καταγωγής της
μητέρας του-, μάλιστα κατά τη δύσκολη
χρονική περίοδο 1940 - 1944, όπου του
δόθηκε η ευκαιρία να μάθει να παίζει
νησιώτικη λύρα από λυράρηδες εκείνης
της εποχής και να γνωρίσει τη ζωντανή
πράξη της παραδοσιακής μας μουσικής.
Απόφοιτος του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης -βιολί και θεωρητικά- συνέχισε
με υποτροφία (DAAD) τις σπουδές του
στο Μόναχο: βιολί με τον καθηγητή Kurt
Stiehler και Μουσικολογία, Βυζαντινολογία και Αρχαία Ιστορία στο πανεπιστήμιο
του Μονάχου, απ’ όπου αποφοίτησε ως
διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής.
Διετέλεσε διευθυντής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (1971-1985), και από
το 1985-1998 καθηγητής Μουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του
ΑΠΘ, του οποίου διετέλεσε συνιδρυτής
και πρόεδρος επί τέσσερις θητείες. Επίσης
διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής Καλών
Τεχνών του ΑΠΘ και πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Από το Σεπτέμβριο του 1998 ανακηρύχθηκε ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ.
Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής της Κρατικής Ορχήστρας
Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, εκπρόσωπος του Διεθνούς Συμβουλίου Παραδοσιακής Μουσικής (ICTM) στην Ελλάδα,
μέλος της Γερμανικής Εταιρίας Μουσικής
Έρευνας και της Διεθνούς Εταιρείας Εθνομουσικολογίας, μέλος του Προεδρείου
του Διεθνούς Οργανισμού Λαϊκής Τέχνης
(IOV), επίσης τακτικό μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης. Το 1990
τιμήθηκε από την Μουσική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος με το «χρυσό βραβείο»
μουσικής προσφοράς.
Πραγματοποίησε πολλές διαλέξεις και
συμμετείχε σε διεθνή μουσικολογικά
συνέδρια. Δημοσίευσε πολυάριθμες ερ-

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος βράβευσε τον καθηγητή Δημήτρη Θέμελη αναγνωρίζοντας την προσφορά του μουσικολόγου
καθηγητή στην ιστορική λαογραφική παράδοση της περιοχής του Τριλόφου.

γασίες, μεταξύ άλλων, για την ελληνική
μουσική (έντεχνη και παραδοσιακή) για
τη διδακτική του βιολιού κ.ά. Από τα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε επίσης με τη
σύνθεση, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος
των έργων του το συνέθεσε τις δύο τελευταίες δεκαετίες, στις οποίες διαμόρφωσε
μια δική του μουσική γλώσσα. Συνθέσεις
του έχουν παιχτεί στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Επιμελήθηκε επιστημονικές-καλλιτεχνικές εκδόσεις όπως «τα τραγούδια του
Τριλόφου», έκδοση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ (παραγωγή: Δημήτρης
Θέμελης, Γιάννης Καϊμάκης, Επιτροπή
Ερευνών Α.Π.Θ.), και το CD ήχου «Τραγούδια της Ικαρίας» στο οποίο παίζει νησιώτικη λύρα.
Η δισκογραφική έρευνα με τίτλο «Τραγούδια του Τριλόφου», αποτελεί συλλογή τραγουδιών της περιοχής του Τριλόφου, περιλαμβάνει επιτόπιες ηχογραφήσεις του 1992 και 1993 από ομάδα ντό-

πιων κατοίκων και βρίσκεται στο αρχείο
του ΑΠΘ.
Ο Χορευτικός Όμιλος Τριλόφου «Ζουμπάτ», τίμησε, τον Ιούνιο του 2015, σε
ειδική εκδήλωση, τον πρωτεργάτη αυτής
της δισκογραφικής εργασίας και μόνιμο
κάτοικο Τριλόφου έως τον θάνατό του,
Δημήτρη Θέμελη. Στη εκδήλωση συμμετείχαν όλα τα τμήματα του Συλλόγου
και παρουσιάστηκαν τα τραγούδια από τη
μουσική έκδοση «Τραγούδια του Τριλό-

φου» αλλά και ντόπιοι χοροί.
Ο Χορευτικός Όμιλος Τριλόφου «Ζουμπάτ» λέει ένα μεγάλο αντίο στον εξαιρετικό συντοπίτη, στον άνθρωπο που
από την αγάπη του και μόνο για την περιοχή κατέγραψε ένα σημαντικό κομμάτι
του πολιτισμού της, διαφυλάσσοντας με
αυτόν τον τρόπο την μουσική λαλιά της
αγάπης, του γάμου, της ξενιτιάς και του
θανάτου.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Ο δήμος Θέρμης ευχαριστεί την εταιρεία
Interbeton για την προσφορά 1.500 τόνων προσπάσματος, για τις ανάγκες συντήρησης των αγροτικών δρόμων του δήμου.
Η συντήρηση είναι αναγκαία μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν
την περιοχή του δήμου μας.

Ο διευθυντής του Π.Ε.Δ.Υ. Κέντρου
Υγείας Θέρμης Ιορδάνης Κελγκούρης
και η Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Θ.
ευχαριστούν την επιχείρηση Μπακλατζίδη για την χορηγία μεγάλης ποσότητας τροφίμων, τα οποία διατεθήκαν την
περίοδο του Πάσχα σε 50 οικογένειες.
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Στην Β’ κατηγορία της ΕΠΣΜ ανέβηκε
ο Ατρόμητος Αγίας Παρασκευής
Σ

την Β κατηγορία της Ένωσης ποδοσφαιρικών Σωματείων
Μακεδονίας ανέβηκε η αντρική ομάδα ποδοσφαίρου του
«Μ.Α.Σ. Ατρόμητος Αγ. Παρασκευής». Για το γεγονός αυτό ο
πρόεδρος του συλλόγου Χρήστος Ταβιτίδης εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όσους συντέλεσαν στην επιτυχημένη πορεία, την
κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της ποδοσφαιρικής ομάδας στην Β’ κατηγορία της Ε.Π.Σ.Μ.
Ειδικότερα ευχαριστεί τον προπονητή Γιώργο Σαντεξή για την
άψογη συνεργασία του καθώς και όλους τους αθλητές που
μετά από συνεχή προσπάθεια και ατέλειωτες ώρες δουλειάς
στο γήπεδο χάρισαν την άνοδο. Σημείωσε, ότι στην προσπάθεια
συνέβαλλαν και τα άλλα μέλη της: ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Κώνστας, ο γενικός γραμματέας Ευαγγελία Τσιραμπίδου, η
ταμίας Ελπίδα Κιουρτσή και το μέλος Πασχάλης Τσαγκιρόπουλος. Ευχαριστεί τέλος όλους τους χορηγούς της ομάδας για την
οικονομική στήριξη, τους φιλάθλους της ομάδος, γονείς και

ΑΚΑΔΗΜΊΕΣ

παιδιά της ακαδημίας που χειροκρότησαν και υποστήριξαν με
την δύναμη της φωνής τους σε κάθε αναμέτρηση την ομάδας,
στηρίζοντας το «όνειρο» της διοίκησης.

Βαρύτητα δίνει ο σύλλογός και στην ακαδημία του συλλόγου,
όπου διαθέτει 5 παιδικά τμήματα υποδομών (Νέων, Παίδων,
Προπαιδικό, Junior, Prejunior και Babini).
Η φετινή ποδοσφαιρική χρονιά ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουνίου με την τελετή λήξης των ακαδημιών και με μουσική εκδήλωση. Η διοίκηση του συλλόγου τίμησε στους ανθρώπους
που βοήθησαν την ομάδα και λειτούργησαν υπέρ της όλα τα
χρόνια, απονέμοντας τιμητικές πλακέτες. Σε όλους τους αθλητές και στις ομάδες που συμμετείχαν στο εσωτερικό τουρνουά
δόθηκαν μετάλλια και κύπελλα.
Ακολούθησε για το κλείσιμο της βραδιάς μουσική εκδήλωση
με τους μουσικούς και τραγουδιστές Χρήστο Κουκουλάκη,
Θανάση Παπανικολάου, Θοδωρή Τζήκα, Άγγελο Βλαϊκούδη, Φάνη Τσοκανά, Γιώργο Σαρμή και Γιώργο Τζοτζόρογλου.

Με Street volley
και summer camp έκλεισε
τη χρονιά ο Ατρόμητος Τριαδίου

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία έκλεισε η φετινή
χρονιά για την Ακαδημία Volleyball
του Ατρόμητου Τριαδίου με τη διοργάνωση του 3ου Street volley που έγινε όπως
κάθε χρόνο στον πεζόδρομο της Θέρμης.
Εκτός από τα παιδιά της Ακαδημίας του
Ατρόμητου, στην εκδήλωση πήραν μέρος και άλλες ομάδες της περιοχής όπως
ο Προμηθέας Πυλαίας, ο Ζέφυρος και ο
Ορφέας Πλαγιαρίου. Μετά τους αγώνες
που έγιναν στον πεζόδρομο, τα παιδιά συ-

γκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της
Θέρμης για τις καθιερωμένες αναμνηστικές
φωτογραφίες και εκεί απονεμήθηκαν σε
όλα αναμνηστικά συμμετοχής και φυσικοί
χυμοί «Ζωή» από τον χορηγό Θόδωρο
Μπέσσα τον οποίο η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί πολύ.
Εκτός από το Street volley ο Ατρόμητος
Τριαδίου διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά
φέτος και ένα volley summer camp με τη
συμμετοχή παιδιών της ομάδας αλλά και

Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν στο 3ο Street volley που διοργάνωσε στον πεζόδρομο της
Θέρμης ο Ατρόμητος Τριαδίου.

παιδιών από άλλες ομάδες.
Το camp, διάρκειας δύο εβδομάδων, διοργανώθηκε στο ΔΑΚ Θέρμης με τρίωρη
διάρκεια κάθε μέρα και αφορούσε στην

ΚΟΡΥΦΩΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ

«Ο αθλητισμός είναι ζωή»

Μ

ε ένα σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον
αγώνα κατά των ναρκωτικών κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε η «Επιτροπή
Οργάνωσης Αθλητικών Δραστηριοτήτων» στον
αγώνα κατά των ναρκωτικών του δήμου Θέρμης. Με το σύνθημα «ο αθλητισμός είναι ζωή»
η επιτροπή έχει στόχο την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του αθλητισμού και τη δυναμική που
αναπτύσσει ως βασικό εργαλείο αντίστασης στα
κακώς κείμενα της κοινωνίας και βέβαια στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.
Η Επιτροπή ξεκίνησε την δράση της από την ομάδα αγωγής υγείας του 3ου Γυμνασίου Θέρμης
και διευρύνοντας τον κύκλο της απαρτίζεται από
εκπαιδευτικούς, μαθητές, και γονείς. Στα πλαίσια
των δράσεων της διοργανώνει, με τη στήριξη του
δήμου Θέρμης, μια σειρά εκδηλώσεων κατά των

ναρκωτικών στις οποίες συμμετέχουν μαθήτριες
και μαθητές δημοτικών και γυμνασίων του δήμου
Θέρμης.
Οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιηθήκαν στη Νέα Ραιδεστό, το Τριάδι και
κορυφώθηκαν στη Θέρμη. Συγκεκριμένα, στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου της Θέρμης πραγματοποιήθηκαν οι ημιτελικοί και τελικοί αγώνες
ποδοσφαίρου για αγόρια και κορίτσια. Παράλληλα στο περιβαλλοντικό πάρκο της Θέρμης έγιναν
οι τελικοί αγώνες μπάσκετ για αγόρια και κορίτσια
γυμνασίου.
Στη συνέχεια η γιορτή μεταφέρθηκε στην πλατεία
Παραμάνα της Θέρμης όπου μαθητές 3ου Γυμνασίου Θέρμης τραγούδησαν, εθελοντές πλαισιώσαν με μουσική και χορευτικά, ενώ το πρόγραμμα
της μέρας έκλείσε με συναυλία των Blues -Rock.

ενδυνάμωση των παιδιών και στη βελτίωση της τεχνικής τους. Υπεύθυνοι προπονητές ήταν ο Τάκης Γαϊδατζής, η Σούζυ Παπαδοπούλου και η Νόπη Τσομίδου.

Τιμητική διάκριση από την
ΕΚΑΣΘ για τον Άκη Σιδηρόπουλο

Σ

την «χρυσή πεντάδα» του καμπ
αγοριών της ΕΚΑΣΘ αναδείχτηκε
μετά την ψηφοφορία των προπονητών
ο αθλητής μαθητής του 3ου
Γυμνασίου Θέρμης Άκης Σιδηρόπουλος. Στο καμπ συμμετείχαν 80 περίπου παιδιά
γεννημένοι 2003 και 2004.
Μετά το τέλος των αγωνισμάτων ψηφίστηκαν από όλους
τους προπονητές οι πέντε κορυφαίοι αθλητές που ξεχώρισαν. Πρώτος αναδείχτηκε ο
Άκης Σιδηρόπουλος, αθλητής του ΑΣ ΠΑΟΚ.
Την καλύτερη πεντάδα συμπληρώνουν

οι αθλητές: Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης
του ΑΣ ΑΡΗΣ, Αλέξανδρος Ζεϊμπέκης
του ΑΣ ΑΡΗΣ, Βασίλειος Θεογιάννης
της ΔΟΞΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ και Γεώργιος Πετανίδης
του ΑΣ ΑΡΗΣ.
Στους αθλητές δόθηκε ως
έπαθλο από μια μπάλα μπάσκετ η οποία έχει χαραγμένο
το έμβλημα της ΕΚΑΣΘ και
αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι, ενώ την απονομή έκανε ο
πρώην αρχηγός της εθνικής
παίδων και εφήβων Μιχάλης
Λιάπης (φωτό).
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Εργασίες συντήρησης γηπέδων
Μ

ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του δήμου
Θέρμης σε αθλητικούς χώρους με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης
σε γήπεδα, γυμναστήρια, αίθουσες που
φιλοξενούν δραστηριότητες σωματείων
και προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
Ο προγραμματισμός της ΔΕΠΠΑΘ περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης με παρεμβάσεις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές
και ανανεώσεις χρωμάτων στους αγωνιστικούς χώρους και τα αποδυτήρια του
γηπέδου.
Ο δήμος Θέρμης διαθέτοντας λιγοστούς
πόρους, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους, αλλά με ανεξάντλητα αποθέματα ευθύνης, προσπαθεί να
ανταποκριθεί εγκαίρως στη συντήρηση
και προετοιμασία όλων των δημοτικών
αθλητικών υποδομών, ώστε να είναι
πανέτοιμες να υποδεχτούν τους Αθλητές
μας την νέα περίοδο.
Στα πλαίσια αυτά ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των προβολέων του γηπέδου
του Θερμαϊκού Θέρμης έτσι ώστε με την
έναρξη της νέας σεζόν τον Αύγουστο οι
προβολείς του γηπέδου, 20 στον αριθμό, να λειτουργούν στο σύνολό τους,
φωτίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το γήπεδο.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο γήπεδο
της Λακκιάς, οι οποίες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων και συνολική αντικατάσταση
του ποτιστικού συστήματος του γηπέδου.
Στο βοηθητικό γήπεδο των Βασιλικών, τα
συνεργεία του δήμου, προετοίμασαν τον
αγωνιστικό χώρο ώστε να προχωρήσουν
άμεσα σε επανασπορά χλοοτάπητα.

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙ
Δημοτικούς αθλητικούς χώρους στον
Άγιο Αντώνιο και το Λιβάδι επισκέφτηκε
ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Νικόλαος
Λαγός, συνοδευόμενος από στελέχη της
Δημοτικής Επιχείρησης. Στο πλαίσιο της
επίσκεψης ενημερώθηκε για τις ελλείψεις
των δύο ποδοσφαιρικών γηπέδων, από
τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
Καλλιόπης Πουρσανίδου και Αριστείδη
Τσιλιπάκο αντίστοιχα, καθώς και από τους
εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων
που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους χώρους.
Αποτέλεσμα της ενημέρωσης ήταν να
δρομολογηθεί άμεσα η βελτίωση της
οροφής των κερκίδων στο γήπεδο του
Αγίου Αντωνίου, όπου εντοπίστηκαν σημαντικές ελλείψεις καθώς και η αντικατάσταση του φωτισμού του γηπέδου. Παράλληλα θα γίνουν εργασίες βελτίωσης
του χλοοτάπητα του γηπέδου, με αντιμυκητοκτόνο φάρμακο, σε μία προσπάθεια
αναζωογόνησης του χόρτου. Αντίστοιχες
εργασίες αντικατάστασης των καμένων
λαμπτήρων των προβολέων, επισκευές
ή αντικαταστάσεις ηλεκτρολογικών πινάκων και βελτίωσης του χλοοτάπητα, θα
γίνουν άμεσα και στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Λιβάδι, ενώ θα επιδιορθωθεί και
το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, με εργασίες
τόσο στην επιφάνεια του γηπέδου όσο και
στις μπασκέτες, με αντικατάσταση διχτυών
και διαγράμμιση του χώρου του γηπέδου.
Να σημειωθεί πως οι εργασίες βελτίωσης
όλων των αθλητικών υποδομών του δήμου Θέρμης, θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη
διάρκεια των θερινών μηνών.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Στους χώρους των κλειστών γυμναστηρίων οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης,
αποκατάστασης και αναβάθμισης των
αθλητικών χώρων του δήμου περιλαμβάνουν εργασίες ελαιοχρωματισμού και
ανανέωσης χρωμάτων των εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων του γηπέδων.
Ακολούθησαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στο γήπεδο των Βετεράνων που
βρίσκεται στο Φράγμα Θέρμης καθώς και
στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στη Νέα Ραιδεστό.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη συνολική αντικατάσταση του φωτιστικού συ-

στήματος του γηπέδου των Βετεράνων
στο φράγμα Θέρμης και το βάψιμο των
εστιών. Στη Νέα Ραιδεστό και στο ανοιχτό
γήπεδο μπάσκετ, ο σιδεράς του Δήμου
Θέρμης, αντικατέστησε σήμερα την κατεστραμμένη σιδερένια πόρτα στην είσοδο
του γηπέδου προκειμένου να είναι ασφαλής η διέλευση των παιδιών που καθημερινά επισκέπτονται το συγκεκριμένο
Αθλητικό χώρο.
Στην κατεύθυνση στήριξης του αθλητισμού, που αποτελεί αναμφισβήτητα κοινωνικό αγαθό και που δίνει χρόνια στη
ζωή και ζωή στα χρόνια, η ΔΕΠΠΑΘ προγραμματίζει και νέες παρεμβάσεις βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων
δίνοντας την ευκαιρία στα νέα παιδιά να
εξασκούν το αγαπημένο τους άθλημα και
να βρουν μια διέξοδο, που οδηγεί μακριά
από τις επικίνδυνες ατραπούς της ζωής.
Συγκεκριμένα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προβλέπεται η εκτέλεση
εργασιών συντήρησης και βελτίωσης
γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων με περιφράξεις, εργασίες γενικής
μόρφωσης εδάφους, επιστρώσεις, μονώσεις, συντηρήσεις - βελτιώσεις αποδυτηρίων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
– φωτισμούς, τοποθέτησης μπασκετών
καλαθοσφαίρισης , συντήρησης εστιών
ποδοσφαίρου και επανασποράς χλοοτάπητα σε όλες τις αθλητικές υποδομές του
δήμου, αρχής γενομένης από το αθλητικό κέντρο «Μιναρετζής» στο Πλαγιάρι
και το ανοιχτό ποδοσφαιρικό γήπεδο της
Λακκιάς, όπου θα συντηρηθούν οι μπασκέτες του γηπέδου και θα γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις.

3ο κάμπ μπάσκετ Θερμαϊκού

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο κάμπ
μπάσκετ (Skill Development Basketball Camp)
που διοργάνωσε ο Θερμαϊκός Θέρμης σε συνεργασία
με το δήμο Θέρμης στο κλειστό γυμναστήριο της Θέρμης και επίσημο προσκεκλημένο τον Όντι Νόρις, το
χρονικό διάστημα 16-18 Ιουνίου.
Στις 3 ημέρες του καμπ επισκέφτηκαν τη Θέρμη και
συμμετείχαν στις δραστηριότητες της διοργάνωσης
πολλοί εκλεκτοί επισκέπτες, μεταξύ αυτών, o Μιχάλης Τσαϊιρέλης (Άρης, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ), Χάρης
Παπαγεωργίου, Γιάννης Φούφης, Θόδωρος Αστεριάδης, Σταμάτης Μανωλόπουλος, κ.α. ενώ οι μικροί
αθλητές απασχολούντα στο διάλειμμα του καμπ από
καθηγήτρια καλλιτεχνικών.
Στο τέλος του κάμπ διοργανώθηκε αγώνας επίδειξης
μπάσκετ με αμαξίδιο από την ομάδα μπάσκετ με αμα-

ξίδιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 1994. Στις παράλληλες εκδηλώσεις του κάμπ περιλαμβανόταν η επίσκεψη
αντιπροσωπείας του συλλόγου και του Έντι Νόρις στο
Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης τιμήθηκαν για την βοήθεια
τους και την συμβολή του δήμου Θέρμης στη πραγματοποίηση του καμπ η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός τςη
Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. Αθήνα Παπαδάκη και Νίκος Λαγός.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν το δήμο Θέρμης, την
ΕΡΤ3 και τη Nova για τη παρουσία τους και την προβολή της διοργάνωσης και του δήμου, τους συμμετέχοντες, τους προπονητές, στους ανθρώπους που
βοήθησαν να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα άλλη
μία χρονιά, τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που
συνέβαλαν, τα εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη και τον Έντι
Νόρις, για τη τιμή που έκανε, να παρευρεθεί στο κάμπ.

Ο πρόεδρος του Θερμαικού Χ. Αμαπτζίδης, η βραβεύει την κ.
Παπαδάκη και τον κ. Λαγό
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Εκδήλωση για τον πολιτισμό και το περιβάλλον στους Ταγαράδες

«Άνοιξε τον Κλήδονα
με τ’ Αγιαννιού τη χάρη»
«Ά

νοιξε ο Κλήδονας με τ’ Αγιαννιού τη
χάρη» στους Ταγαράδες σε μια επιτυχημένη εκδήλωση αφιερωμένη στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. Την εκδήλωση, που
παρακολούθησε πλήθος κόσμου, διοργάνωσε
το Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο
Ταγαράδων και την Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων.
Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικοχορευτικό
δρώμενο με την αναβίωση του γνωστού εθίμου του Αϊ-Γιάννη του Κλήδονα με χορούς
και τραγούδια από την Ανατολική Θράκη, που
επιμελήθηκαν από κοινού η υπεύθυνη του ΚΠ
Ταγαράδων Όλγα Ευταξία και ο χοροδιδάσκαλος του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλό-

γου Ταγαράδων Στέλιος Ανθόπουλος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της αναβίωσης
του εθίμου, είχε η ανάσυρση του «αμίλητου
νερού» από το πηγάδι, η ανάγνωση των «ριζικών», στίχων που θεωρείται ότι προμηνύουν το
μέλλον της κάθε ανύπαντρης κοπέλας από την
κληδονάρισσα και το εντυπωσιακό πήδημα της
φωτιάς, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
του εθίμου. Ακολούθησε μουσικοχορευτικό
παραδοσιακό πρόγραμμα από το παιδικό τμήμα παραδοσιακών χορών του ΚΠ Ταγαράδων,
το τμήμα ενηλίκων του Μ.Ε.Σ. Ταγαράδων και
του Συλλόγου Κρητών Θέρμης «Ξαστεριά».
Η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Νανά Παπαδάκη
βράβευσε, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τη
δασκάλα των παιδικών χορευτικών τμημάτων

του Κέντρου Πολιτισμού Ελένη Γκαρμίρη για τη
σημαντική προσφορά της και συνεχάρη όλους
όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση μιας τόσο
επιτυχημένης βραδιάς.

Περιστεριανά 2017

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις στην Περιστερά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με παραδοσιακό γλέντι για
όλους στο γήπεδο της παιδικής χαράς Περιστεράς.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος», ο σύλλογος φίλων Κρήτης Θέρμης «Η Ξαστεριά», η ομάδα Μελέτης και
Διάδοσης του Μικρασιατικού Πολιτισμού «Ανατολής Ίχνη»,
ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Αρνισσας
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιστεράς, με την μουσική

υποστήριξη της ορχήστρας των Χαλκινών Γουμένισσας, της
Αρετής Καμηλάκη στο βιολί και του Νίκου Σερεμετίδη στο
τραγούδι.
Οι εκδηλώσεις κουφώθηκαν με τη Θεία λειτουργία και το
παραδοσιακό κουρμπάνι στο ξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Τοπική Κοινότητα Περιστεράς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιστεράς, ο Σύλλογος
Γυναικών Περιστεράς «Η Ερατώ», ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων, η Εκκλησιαστική Επιτροπή και η Εθελοντική
Ομάδα Περιστεράς.

11η Γιορτή Κολοκυθιού
από τον ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.

Τ

ην «11η Γιορτή Κολοκυθιού» διοργάνωσε το Σάββατο 10 Ιουνίου στον αύλειο χώρο του Δημοτικού
Σχολείου Βασιλικών ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Βασιλικών σε συνεργασία με την Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. τη
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών και την ομάδα παραγωγών Βασιλικών.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα χορευτικά συγκροτήματα: τα παιδικά τμήματα του ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ. ο πολιτιστικός σύλλογος Πολυγύρου, ο φιλοπρόοδος σύλλογος
Έδεσσας «Μέγας Αλέξανδρος», ο πολιτιστικός σύλλογος Καστανερης Γουμένισσας «Το Παικο», ο εκπολιτιστικός σύλλογος Αγίου Βασιλείου «Πύργος», η χορευτική
ομάδα Νεανικής Εστίας Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων και το σωματείο ελληνικών παραδοσιακών χορών «Λυγκηστες», με την μουσική υποστήριξη από την
ορχήστρας «Χρυσοδάχτυλοι».
Στη διάρκεία της εκδήλωσης προσφερόταν στους επισκέπτες γαστρονομικά σκευάσματα, που ετοίμασαν οι
γυναίκες του συλλόγου με βάση το κολοκύθι.

Φιλοξενία
Αυστριακού συλλόγου

Σ

την τελευταία πρόβα των χορευτικών τμημάτων ο
σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» φιλοξένησε τον χορευτικό όμιλο του
Graz της Αυστρίας. Την αντιπροσωπεία του αυστριακού συλλόγου υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του συλλόγου Α. Κεφαλας και η πρόεδρος της Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ. Α.
Παπαδάκη. Παράλληλα οι χορευτές του τμήματος ενηλίκων του συλλόγου έλαβαν μέρος στα «Περιστεριανά
2017», ενώ το τμήμα νέων παρευρέθηκε στη γιορτή
λήξης που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριαδίου.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Δημήτριος Καλαθάς στον σύντομο χαιρετισμό του έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Εκδηλώσεις μνήμης
για την επέτειο της μάχης
των Βασιλικών

Δ

υο εκδηλώσεις μνήμης και ιστορικής αναφοράς για την ιστορική επέτειο της μάχης των Βασιλικών της 9ης και 10ης Ιουνίου 1821, και το ολοκαύτωμα της Ι. Μονής της Αγίας Αναστασίας πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία «Χάνια» των Βασιλικών και
στο Καθολικό της Ιεράς Μονής της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μιλήτου κ.κ.
Αποστόλου και στο μνημείο του ανδριάντα του καπετάν Χάψα,
όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στην επέτειο της θυσίας του Καπετάν
Χάψα και των παλικαριών του στη φονική μάχη των Βασιλικών
της 10ης Ιουνίου 1821, καθώς και για το ολοκαύτωμα της Ι. Μονής της Αγίας Αναστασίας.
Οι εκδηλώσεις μνήμης αφορούν την ιστορική μάχη των Βασιλικών της 10ης Ιουνίου 1821, στην οποία οι Χαλκιδικιώτες επαναστάτες, με αρχηγό τον καπετάν Χάψα σε μια τρομακτική σύγκρουση πολεμώντας με πολυπληθέστερες τουρκικές δυνάμεις,
έπεσαν στη μάχη.

Αναβίωση του Κλήδονα
στο Λειβάδι

Ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών διοργάνωσε σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα την αναβίωση του εθίμου του Αι Γιαννη του Κλήδονα το Σάββατο 24 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία του Λειβαδίου «Τα Πλατάνια».
Παλαιότερα, οι κάτοικοι του Λειβαδίου γιόρταζαν το έθιμο του
Κλήδονα την παραμονή της γιορτής του Αη Γιάννη ανάβοντας μεγάλες φωτιές, τους φανούς ή αφανούς, στις πλατείες και τις γειτονιές του χωριού, τραγουδώντας και χορεύοντας γύρω από αυτές.

Πολιτισμός
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Τα 6α Θερμιώτικα διοργάνωσε ο Χ.Ο.Θ.
Τ

α 6α Θερμιώτικα διοργάνωσε στο άλσος του Αγίου Τρύφωνα ο Χορευτικός
Όμιλος Θέρμης, γιορτάζοντας τα 6 χρόνια
από την ίδρυση του. Ήταν μια πολύ όμορφη
βραδιά, γεμάτη με κέφι και καλή διάθεση..
Στην εκδήλωση συμμετείχαν η παραδοσιακή ορχήστρα των Χρυσοδάχτυλων, οι χοροδιδάσκαλοι Θωμάς Ράδης, που είχε και
την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης,
Ζήσης Οικονόμου και Άκης Ταβλαρίδη, οι

χορεύτριες Ευαγγελία Ηλία και Κονδυλία
Ντότσου που παρουσίασαν την εκδήλωση
και πολλοί εθελοντές που βοήθησαν να
στηθεί και να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι πολιτιστικοί σύλλογοι: το Σωματείο
Παναγία Σουμελά Θέρμης, ο Σύλλογος Κρητών Θέρμης «Ξαστεριά», ο Σύλλογος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Τριαδίου «Άγιος

Το έθιμο της «Γερακίνας» αναβίωσε
ο σύλλογος Σερραίων Θέρμης

Ο

Σύλλογος Σερραίων κατοίκων δήμου Θέρμης,
αναβίωσε στο φράγμα της
Θέρμης, το έθιμο της «Γερακίνας», στα πλαίσια της 2ης
Πολιτιστικής Γιορτής παρουσίασης και αναβίωσης εθίμων
του νομού Σερρών.
Όπως μας επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Σερραίων
κατοίκων δήμου Θέρμης Παναγιώτης Μαλούδης, το έθιμο
αναβιώθηκε από μέλη του χορευτικού παραδοσιακού τμήματος και πλαισιώθηκε από
τους ζουρνάδες του Σερραίου
καλλιτέχνη Αριστείδη Δράμαλη.
Στην παραδοσιακή γιορτή, πέραν της αναβίωσης της Σερραϊκής παράδοσης, τα μέλη και
οι φίλοι του συλλόγου που
παρευρέθησαν, διασκέδασαν
με τους ζουρνάδες μας, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα Σερραϊκά εδέσματα, όπως λουκάνικα
Τζουμαγιάς και ακανέδες.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι από την
Κριθιά Θεσσαλονίκης και την

Γεώργιος», ο Λαογραφικός Σύλλογος Βασιλικών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιστεράς,
η Ένωση Βαβδινών Θεσ/νίκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Τούμπας «οι ΑΝΩ-ΚΑΤΩ», ο Πολιτιστικός Mορφωτικός Σύλλογο
Εύοσμου «Κοσμάς ο Αιτωλός», η Ομάδα
Μελέτης και Διάδοσης του Μικρασιατικού
Πολιτισμού «ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΧΝΗ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαριλάου και το Χορευτικό
Τμήμα του ΟΑΣΘ.

Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα
ποντιακής διαλέκτου

Σ

Αμμουδιά Σερρών, παρουσιάζοντας
παραδοσιακούς
χορούς, συνοδευόμενοι από
τους ήχους των ζουρνάδων.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν
την Ομοσπονδία Σερραϊκών
Συλλόγων Θεσσαλονίκης
και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: Νιγριτινών Θεσσαλονίκης, Σερραίων Θεσσαλονίκης,
Σιδηροκαστρινών Θεσσαλονίκης, Σκοπηνών Θεσσαλονίκης,
Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης,
Φίλων Κρητικής Παράδοσης
Θέρμης, Λαογραφικός Νέου
Ρυσίου, Α. Γεώργιος Τριαδίου,
Θρακιωτών -Μανδριτσιωτών
Θέρμης, Χορευτικού Ομίλου
Θέρμης, Αγίου Τρύφωνα
Θέρμης καθώς επίσης και τον
αθλητικό σύλλογο Θερμαϊκός

Θέρμης, για την παρουσία τους.

ΕΚΛΟΓΕΣ
Νέα διοίκηση απέκτησε ο σύλλογος Σερραίων μετά την γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου
διοικητικού συμβούλιου. Το
νέο ΔΣ αποτελείται από τους:
Μαλούδης Παναγιώτης (Πρόεδρος),
Γκαλέτσας Κωνσταντίνος
(Αντιπρόεδρος),
Μπακιρτζής Κωνσταντίνος
(Γραμματέας),
Κολτσιάκης Παρασκευάς
(Ταμίας),
Κοντσιλίδης Ιωάννης (Μέλος),
Μαγκριώτης Παναγιώτης
(Μέλος) και
Γουλιάρης Ευάγγελος (Μέλος)

τo θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου
Θέρμης πραγματοποιήθηκε η τελετή
λήξης του προγράμματος «Διδασκαλίας
της Ποντιακής Διαλέκτου σε ενήλικες».
Το πρόγραμμα διάρκειας 100 ωρών υλοποιήθηκε με επιτυχία κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017 από εθελοντές και
εθελόντριες πιστοποιημένους εκπαιδευτές
της ποντιακής διαλέκτου και το οποίο παρακολούθησαν 250 εκπαιδευόμενοι. Στην
Θέρμη υλοποιήθηκαν δύο τμήματα εκμάθησης της ποντιακής διαλέκτου, το τμήμα
των προχωρημένων με δάσκαλο τον Ιωάννη Αδαμίδη και το τμήμα των αρχαρίων
με δάσκαλο τον Αριστείδη Ιορδανίδη.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν: η συντονίστρια
του προγράμματος για το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας Ε. Ροδά, ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας, Α’ Αντιπρόεδρος του
Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, υπεύθυνος του προγράμματος
Ε. Πελαγίδης, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων εκπαιδευτικών Κ. Ανθόπουλος, ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Ν. Φαχαντίδης και ο γενικός
γραμματέας του δήμου Θέρμης Γ. Καλαουζίδης.
Στην τελετή απονομής βεβαιώσεων οι μαθητές και μαθήτριες και των δύο τμημάτων

(Σιδηρόπουλος Θεόφιλος, Ψαρρά Αγγελική, Γεωργιάδου Ευμορφία, Καλούση
Βαρβάρα από τους προχωρημένους και
Γαβριηλίδης Ιωάννης, Γρηγοριάδης Θεόδωρος, Μουρατίδου Μητροδώρα, Κοταλακίδης Ιωάννης από τους αρχαρίους) διάβασαν αποσπάσματα από την «Καμπάνα
του Πόντου» του Φίλωνα Κτενίδη, δημιουργού του περιοδικού «Ποντιακή Εστία»
και Α’ προέδρου του Σωματείου Παναγία
Σουμελά καθώς επίσης και δύο επιστολές μελλοθανάτων από τα δικαστήρια
της Αμάσειας, που έγιναν τον Σεπτέμβριο
του 1921, του Αλεξάνδρου Ακριτίδη και
του Ματθαίου Κωφίδη (από τις Παπαδοπούλου Δέσποινα και Χατζηαναστασίου
Μάγδα).
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε εφαρμογή
ερευνητικής δράσης στο πλαίσιο εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου για ενήλικες με
αξιοποίηση ρομποτικής τεχνολογίας υπό
την επιστημονική εποπτεία του κ. Φαχαντίδη.
Η τελετή συνεχίστηκε με θεατρικό δρώμενο από την εκπαιδευτικό και μέλος του
Συνδέσμου Γιούλη Γεωργιάδου. Στο τέλος
της Τελετής ακούστηκε το τραγούδι «Την
πατρίδα μ’ έχασα» από τον Αχιλλέα Βασιλειάδη, με την λύρα του Παναγιώτη Βελονά. Ακολούθησε παρακάθ’ στο εστιατόριο
«ΘΕΡΜΑΪΣ».

Ξαστεριάς ξετελέματα

Μ

ε την καθιερωμένη εκδήλωση «Ξαστεριάς Ξετελέματα»
ολοκληρώθηκε η πολιτιστική χρονιά για τον σύλλογο
φίλων κρητικής παράδοσης Θέρμης «Ξαστεριά». Ήταν μια υπέροχη εκδήλωση, ενώ οι δράσεις της Ξαστεριάς συνεχίζονται και
το καλοκαάιρι.
Ο σύλλογος ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη
γιορτινή βραδιά, και ειδικότερα το δήμο Θέρμης και τον πρόεδρο
της τοπικής κοινότητας Σ. Βογιατζή, την πρόεδρο της ΔΕΠΠΑΘ Α.
Παπαδάκη, τον τεχνικό του δήμου Γ. Μόσχου, τους χορηγούς, τα
μέλη της ριζίτικης χορωδίας των Κρητικών τμημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων Νέας Πολιτείας Εύοσμου, τους γονείς

που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και στα χορευτικά και στα
μουσικά τμήματα, τους δασκάλους των μουσικών μας τμημάτων,
Ηλία Ανδρεουλάκη, Δημήτρη Μακρή και Λευτέρη Πασσιά για
την μεθυστική, μελωδική συνοδεία, το χοροδιδάσκαλό μας, Βαγγέλη Γιαννακάκη και τη χορευτική ομάδα ενηλίκων και παίδων
για την προσπάθεια και την συγκλονιστική εμφάνιση.
Ευχαριστούν, επίσης τους τοπικούς συλλόγους της Θέρμης, τους
εκπροσώπους του Χορευτικού Ομίλου Τριλόφου ‘Ζουμπάτ’ και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστεράς, τον Σύλλογο από το Πλατύ
Ημαθίας, τον αντιπρόεδρο Samit Semiz και τη σύζυγό του Ayten
Semiz του Συλλόγου Büyük Mübadele Dernegi Merkez από την

Κωνσταντινούπολη, τους αδερφούς Κρητικούς Συλλόγους, το
Σύλλογο Κρητών Χαλκιδικής ο Νίκος Καζαντζάκης και το Σύλλογο Έρευνας και Διάδοσης της Κρητικής Παράδοσης Ιδαία Γη που
μας τίμησαν με την παρουσία και τη συμπαράστασή τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης
συμμετείχε το προηγούμενο διάστημα στα Εαρινά Ταγαράδων,
στα Αγιοπαυλίτικα 2017, στο 36ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στα Περιστεριών 2017, και στην εκδήλωση μνήμης
για τον Μεσσήνιο Μακεδονομάχο Καπετάν Άγρα.
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ο δημοτικό συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 4, 17, 23 και 30 Μαϊου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
4ης ΜΑΪΟΥ
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόταση της υπηρεσίας για την ένστασης της
εταιρείας VALCON A.T.E. ανάδοχο του
έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα Γηπέδου Καρδίας» κατά του με αρ.πρωτ.
6341/24-4-2017 εγγράφου της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρμης.
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Πράτανος, Σαραφιανός, Μοσχόπουλος, Αγοραστούδη και Χρυσοστομίδου
-Σαμαρά, οι οποίοι δήλωσαν παρόν.
- Απέρριψε ομόφωνα την αίτηση αναγνώρισης χρέους της εταιρείας VALCON A.T.E.
ανάδοχο του έργου «Αντικατάσταση
χλοοτάπητα Γηπέδου Καρδίας».
- Ενέκρινε ομόφωνα τον εξώδικο συμβιβασμό.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά παραλαβής υπηρεσιών.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκδοση
βιβλίου ιστορικού περιεχομένου και τη
δέσμευση της σχετικής πίστωσης. Με την
απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Σαραφιανός, Μοσχόπουλος, Αγοραστούδη, Σφονδύλας και Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε ομόφωνα τη διαγραφή οφειλών
δημοτικών τελών και φόρων που αφορούν στο σχολικό κτήριο του 2ου ΓΕΛ
Θέρμης και του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των
Σχολικών Επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’
βάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή του
ποσού σε αυτές.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
(13η)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
17ης ΜΑΪΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση -συμπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή του έργου
με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στο
επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο
του αγροκτήματος Κάτω και Άνω Σχολαρίου» (σχετική η υπ. Αριθμ. 320/2016
απόφαση του ΔΣ Θέρμης).
- Παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα του
3ου σταδίου και διορθωμένων στοιχείων παραδοτέων 2ου σταδίου στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Β’
Αναδασμού Αγροκτήματος Βασιλικών
της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης
και Μ.Π.Ε. έργων αναδασμού».
- Παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα της
«Μελέτης προσαρμογής της πολεοδο-

μικής μελέτης των οικισμών Θέρμης και
Τριαδίου της Δ.Ε. Θέρμης του δήμου
Θέρμης στο Ν. 4269/2014 και στις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου Δ.Ε. Θέρμης».
- Παρέλαβε ομόφωνα τη μελέτη «Δομητική παρακολούθηση σχολικού κτιρίου».
- Ενέκρινε ομόφωνα την 1η παράταση
προθεσμίας του έργου «Εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων του κέντρου
κοινότητας δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη
σύμβασης με το Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη
Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε». Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι
τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση της προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων
και λοιπού εξοπλισμού.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό των μελών της τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαίωσης σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών Ν. 4264/2014, όπου
ορίσθηκε, ως αναπληρωτής του δημάρχου, ο Δ.Σ. κ. Καρκατζίνος.
- Εξέφρασε κατά πλειοψηφία τη σύμφωνη γνώμη του για την αναπροσαρμογή
των τροφείων των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών Θέρμης. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης,
Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου, οι
οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρακτικό
παραλαβής υπηρεσιών. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή οφειλών από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας
(Τ.Α.Π.) και παραβάσεις Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών που αφορούν τέλη
παράτασης ταφής, τέλος εκταφής, τέλος
οστεοφυλακίου, τέλη ακίνητης περιουσίας.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μετάβαση του
Αντιδημάρχου Τεχνικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών δόμησης στη Χερσόνησο
Κρήτης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2017. (14η ).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
23ης ΜΑΪΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την μετάβαση του
Αντιδημάρχου Τεχνικών υπηρεσιών και

υπηρεσιών δόμησης στην Αθήνα.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον έλεγχο
υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄
τριμήνου οικονομικού έτους 2017. Με
την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ. Πράτανος, Ιωσηφίδης, Αγοραστούδη, Μοσχόπουλος και
Σαραφιανός, τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης από τη μισθώτρια εταιρεία OLYMPIC BOATS Ο.Ε. που αφορά
τμήμα του υπ’αριθ. 328 (χέρσου) αγροτεμαχίου αγροκτήματος Ν. Ρυσίου έκτασης 5.000 τ.μ.
- Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των
υπ’ αριθμ. 85 και 86 αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Περί ορισμού
Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών
Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση σύμβασης σχετικά με την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, τα μηχανήματα
έργου και τα αγροτικά μηχανήματα του
δήμου Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ακαθαρίστων Βασιλικών και συλλεκτήρα
Βασιλικών Θέρμης» με αριθ. Μελέτης
27/2013.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση γης
στην εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι»
για τη δημιουργία λαχανόκηπων.
- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υπόθεσης του δήμου.
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό παραλαβής υπηρεσιών.
- Ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2017.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
30ης ΜΑΪΟΥ
- Ανακάλεσε ομόφωνα την απόφαση
123/2017 του Δ.Σ. δήμου Θέρμης
λόγω μείωσης του προϋπολογισμού
και την επαναδιατύπωση της απόφασης για την αποδοχή της πράξης με
θέμα: «Ένταξη της πράξης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την εξοικονόμηση ενέργειας συγκροτήματος κτιρίων
στο Λιβάδι δήμου Θερμής» με κωδικό
ΟΠΣ 5001364 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014
-2020».

- Ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για
κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας (τροποποιήθηκε το ωράριο).
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του
έργου «Αντικατάσταση Χλοοτάπητα
Γηπέδου Καρδίας». Με την απόφαση
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος,
Σαραφιανός, Αγοραστούδη, και Ιωσηφίδης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με
λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα -1ου και 2ου ΠΚΤΜΝΕ
του έργου «Εργασίες Εσωτερικών Διαμορφώσεων του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β. Ταβάκη
και Δημ. Καραολή δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο
πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις ασφαλτοστρωμένων δρόμων».
- Ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση σύνταξης διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής για την ιδιοκτησία στην περιοχή
Επέκτασης Θέρμης με κτηματολογικό
αριθμό 0608019 με ιδιοκτήτες τους
Ναζίρη Σάββα του Αθανασίου και της
Μαρίας και της Σμήλιου Μαρίας του
Νικολάου και της Βιργινίας.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία
οδού στη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία
οδού στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου
σε «Δόξας Τριλόφου» και όχι «Δόξης
Τριλόφου».
- Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία
οδού στην Τοπική Κοινότητα Αγίου
Αντωνίου.
- Καθόρισε ομόφωνα την αριθμού θέσεων πωλητών στη νεοϊδρυθείσα λαϊκή
αγορά Ν. Ραιδεστού.
- Χορήγησε ομόφωνα αδεία έρευνας και
εκσκαφής για ανεύρεση θησαυρού
στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον εκ νέου καθορισμό αποζημίωσης Προέδρου του ΔΣ
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και
Αθλητισμού Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2017.
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Το νόημα των «αλλαγών» στο θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας των δήμων
Ω

>

Το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας των
δήμων που είναι περισσότερο
γνωστό ως «Σχέδιο
Καλλικράτης» πλησιάζει τα
6,5 χρόνια εφαρμογής. Είναι
ένα θεσμικό πλαίσιο που
είχε ως στόχο τη δημιουργία
ισχυρών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και το αρχικό
πνεύμα σχεδιασμού του ήταν
προς την σωστή κατεύθυνση.
Γι αυτό άλλωστε και
στηρίχθηκε από όλους τους
πολιτικούς χώρους που
αποδέχονται και επιδιώκουν
εκείνο το αυτοδιοικητικό
μοντέλο στο οποίο
ασκούνται περισσότερες
αρμοδιότητες κοντά
στον πολίτη, δηλαδή μια
πραγματικά αποκεντρωμένη
αυτοδιοίκηση.

στόσο, η εφαρμογή του Καλλικράτη,
όπως ήταν φυσικό παρουσίασε από τον
πρώτο χρόνο προβλήματα, τα οποία εντοπίστηκαν αμέσως από τους Δήμους και τα θεσμικά όργανα εκπροσώπησής τους (Π.Ε.Δ.,
Κ.Ε.Δ.Ε.). Κάποια από αυτά τα προβλήματα
αφορούσαν στην αδυναμία άμεσης προσαρμογής των νέων Ο.Τ.Α. στο καινούριο θεσμικό
πλαίσιο, άλλα στην αδυναμία οργάνωσης λόγων έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και
κυρίως στην υποχρηματοδότηση. Τα χρόνια
που πέρασαν από το 2011 και παρά το ότι η
αυτοδιοίκηση με σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των συνεδρίων της, πρότεινε αλλαγές που
θα βελτίωναν τη λειτουργία των Δήμων και θα
τους καθιστούσαν περισσότερο αποτελεσματικούς, καμία κυβέρνηση δεν έδωσε την δέουσα προσοχή ώστε να παρέμβει διορθωτικά
υιοθετώντας από τις 110 προτάσεις που υποβλήθηκαν ή έστω εκείνες με τις οποίες συμφωνούσαν. Οι ελάχιστες θετικές διορθώσεις
ήταν σημειακές και έγιναν μετά από την αφόρητη πίεση της αυτοδιοίκησης. Η κατάσταση
μάλιστα έγινε πολύ χειρότερη γιατί η εφαρμογή του Καλλικράτη συνέπεσε με την όξυνση
των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και
τη συνακόλουθη εφαρμογή των δεκατριών
μέχρι σήμερα πακέτων λιτότητας από όλες
ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις. Σημειώνουμε δε
ότι σε όλο αυτόν τον κυκεώνα περικοπών, η
τοπική αυτοδιοίκηση αφού πρώτα εντέχνως
παρουσιάστηκε ως «πρόβλημα», υπέστη
τις μεγαλύτερες περικοπές χρηματοδότησης
(γύρω στο 60%) και μάλιστα από τους θεσμοθετημένους και συνταγματικά κατοχυρωμένους πόρους της.
Σήμερα, η κυβέρνηση ακολουθώντας την πεπατημένη των προηγουμένων μνημονιακών
κυβερνήσεων φέρνει πάλι στο προσκήνιο της
πολιτικής συζήτησης το ζήτημα των αλλαγών
στον Καλλικράτη. Μάλιστα, μετά από μια
περίοδο «διαβούλευσης» το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε μια σειρά από παρεμβάσεις,
εικοσιπέντε στον αριθμό, οι οποίες κατά τη
γνώμη της κυβέρνησης αποτελούν «μεγάλες
τομές», «βαθιές αλλαγές» και «αναπτυξιακές
παρεμβάσεις». Οι δε παρεμβάσεις αυτές δεν
παρουσιάζονται ως θέσεις της κυβέρνησης
αλλά ως το πόρισμα μιας επιτροπής που συστήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο για να
προτείνει αλλαγές. Μια περισσότερο προσεκτική ματιά θα κατέτασσε τις αλλαγές αυτές
στις εξής κατηγορίες:
(α) αυτονόητες (π.χ. ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, ανάδειξη της ιδιαιτερότητας κάθε

δήμου, συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις των συλλογικών
οργάνων του οικείου ΟΤΑ, αλλαγή των διαδικασιών εποπτείας, κατάργηση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας»,
εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει την
οικονομική διοίκηση και τα ίδια έσοδα, επανασχεδιασμός του θεσμού των ανταποδοτικών
υπηρεσιών και του συστήματος των ΚΑΠ),
(β) γενικόλογες (π.χ. ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, αναβάθμιση του ρόλου της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθιέρωση
δημοψηφισμάτων, καθιέρωση συνελεύσεων
γειτονιάς, αναπτυξιακός αναπροσανατολισμός των Δήμων, κοινωνική αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ, αναβάθμιση του
ρόλου των ΟΤΑ στο πλαίσιο του δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού), και
(γ) αναποτελεσματικές (π.χ. καθιέρωση της
απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος
για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβουλίων
με ταυτόχρονη διατήρηση του συστήματος
των δύο γύρων, διαδικασίες υποχρεωτικής διαβούλευσης σε επίπεδο κοινωνίας, ενίσχυση
των δομών και διαδικασιών του συμμετοχικού
προϋπολογισμού κ.α.)
Η κυβέρνηση με άλλα λόγια ακολουθεί μια
εργαλειακού τύπου και επικοινωνιακού χαρακτήρα διαδικασία δήθεν αλλαγών και το μόνο
που ίσως να επιτύχει είναι η κάποια βελτίωση

της υφιστάμενης λειτουργίας των Δήμων στο
πλαίσιο των ίδιων βασικών αξιών. Καμία από
τις προτάσεις δεν περιέχει στοιχεία ενός πραγματικού μετασχηματισμού του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καμία από τις προτάσεις
δεν κινείται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας αυτοδιοικητικών θεσμών με οικονομική
αυτοτέλεια και αποφασιστική παρέμβαση σε
όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής ζωής των
πόλεων και των κοινοτήτων. Μια αυτοδιοίκηση με αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα με
το κεντρικό κράτος να έχει έναν ρόλο εποπτικό, συντονιστικό και επικουρικό. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά
είναι αυτονόητα. Εκεί οι διαδικασίες λήψης των
πολιτικών αποφάσεων έχουν μεταφερθεί πιο
κοντά στους πολίτες, με αποτέλεσμα αυτοί
να αισθάνονται και να γίνονται περισσότερο
υπεύθυνοι για τη ζωή τους και την κοινωνική
και πολιτική ευημερία τους. Στη χώρα μας
διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, θέλουν την τοπική αυτοδιοίκηση εξαρτημένη, ετερόφωτη και υποτελή.
Ακόμη και η παρούσα κυβέρνηση που διακηρύσσει συνεχώς τον προοδευτικό της προσανατολισμό για άλλη μια φορά επιχειρεί με επιφανειακού τύπου αλλαγές να ρίξει στάχτη στα
μάτια του κόσμου της αυτοδιοίκησης αλλά και
των πολιτών. Δυστυχώς άλλη μια ευκαιρία
μοιάζει ότι θα πάει χαμένη.
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Διαβούλευση ουσιαστική! Για τον
εκδημοκρατισμό της δημοκρατίας!
Σ
>

Η Παρέμβαση Πολιτών
στοχεύοντας στην ενημέρωση
και την ενεργή συμμετοχή των
κατοίκων του Δήμου Θέρμης
δύο φορές δημοσίευσε από τις
σελίδες αυτές-πρόσφατα θέσεις/
προτάσεις της σχετικές με τη
μεταρρύθμιση του Καλλικράτη!
(Τεύχος 163ο: «Μερικές πρώτες
σκέψεις για την αναμόρφωση
του Καλλικράτη»-Τεύχος, 169ο:
«Τώρα είναι η ώρα για μια κατ’
αρχήν τοποθέτηση πάνω στις
προτάσεις της επιτροπής του
ΥΠ.ΕΣ.»!)

τις 28 του Μάη 2017 στο Πολ. Κέντρο της Ν. Ραιδεστού, η Παρέμβαση
Πολιτών οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία
διαβούλευση και έδωσε την ευκαιρία
στους πολίτες του Δήμου να ενημερωθούν επί του ζητήματος και να εκφράσουν υπεύθυνα τις απόψεις τους σχετικά!
Οι απόψεις/θέσεις των πολιτών μεταφέρθηκαν αρμοδίως στη διαβούλευση
της εκλογικής περιφέρειας (11.6.2017,
Πέτρινο-Πυλαία) και στη συνέχεια στους
αρμόδιους για τη σύνταξη του νομοσχεδίου, του ΥΠΕΣ!
Έχουμε τη χαρά να σκεφτόμαστε ότι συμβάλαμε κι εμείς και, με την ευκαιρία,
θέλουμε να τονίσουμε πράγματα ουσιώδη σχετικά με το νέο όρο διαβούλευση
(consultation) που ακούγεται τελευταία
όλο και συχνότερα στην πολιτική ζωή
και ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση!
Μέχρι πριν την κρίση ήταν γνωστό και συνάμα «δημοκρατικό» να γίνεται το μεγαλύτερο μέρος -συχνά το σύνολο- της επικοινωνίας μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας άτυπα, απρογραμμάτιστα και αδιαφανώς
διά της έκφρασης των εκλεγμένων του αντιπροσώπων στα διάφορα όργανα.
Το προηγούμενο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας είναι φανερό ότι πτώχευσε μαζί με την οικονομία της χώρας για
την οποία είναι υπεύθυνο! Η κρίση που
αποδείχτηκε όχι μόνο οικονομική αλλά
κυρίως κοινωνική, πολιτισμική, εθνική,
τουτέστιν κρίση ταυτότητας, φώτισε έντονα το πολιτικό σύστημα και οι παλιές βεβαιότητές του έχουν εκπέσει παταγωδώς
πλέον! Οι αλλαγές είναι ραγδαίες.
Νέες μορφές διακυβέρνησης -συχνά μετά
το 1990 ακούμε για «συμμετοχική»,
«ενωτική», «διαλογική», «διασκεπτική»
ή και «διαβουλευτική» δημοκρατία- που
εμφανίστηκαν στο δυτικό κόσμο κατέστησαν τελευταία αναγκαίες και στον
τόπο μας καθώς τα κράτη στο παγκόσμιο
στερέωμα σκόπιμα και σταδιακά απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που τους
δημιουργούσε η παροχή υπηρεσιών. Οι
διοικητικές αρχές και υπηρεσίες υποχωρούν βαθμηδόν σε εποπτικό και νομοθετικό ρόλο. Αντί του κράτους οι ΜΚΟ...
Όσο παράξενο κι αν μας φαίνεται η πρώτη ΜΚΟ εμφανίστηκε ταυτόχρονα με τον
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (1945)!
Για την έκφραση του συνόλου των ΜΚΟ
χρησιμοποιείται ο όρος Κοινωνία των Πολιτών. Στην Κοινωνία των Πολιτών, τον
τριτογενή τομέα της κοινωνίας, συμπεριλαμβάνονται η οικογένεια και ο ιδιώτης

και έτσι διακρίνονται από τον τομέα της
κυβέρνησης και των επιχειρήσεων! Η κοινωνική ή δημόσια διαβούλευση άνθισε
ταυτόχρονα με την Κοινωνία των Πολιτών
και αποτελεί έκφρασή της και διαδικασίαεργαλείο με σκοπό τη διαπραγμάτευση
της κοινωνίας σε έναν διάλογο πολυπαραγοντικό! Μάλιστα προβλέπεται νομοθετικά και από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε. (Άρθρο 15) και από το νόμο
του «Καλλικράτη» (άρθρο 76).
Η σχέση της ουσιαστικής δημόσιας/κοινωνικής διαβούλευσης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης τώρα αρχίζει και σχηματοποιείται και όχι μόνο στο στενά δικό
μας τόπο αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια! Θεωρητικά δεν είναι υπερβολή
αν υποστηρίξουμε πως όταν η κοινωνία
των πολιτών δεν παίρνει μέρος ή συμμετέχει με τρόπο στρεβλής διαβούλευσης στις διαδικασίες συνεννόησης της
κυβέρνησης/της τοπικής αυτοδιοίκησης
με τις επιχειρήσεις αφήνει τη διακυβέρνησή της στα χέρια των άλλων που ξέρουν από τη φύση του ρόλου τους να
διαπραγματεύονται! Η δημόσια ή κοινωνική διαβούλευση αποκτά νόημα μόνον
όταν εφαρμόζεται στην πράξη και χωρίς
προειλημμένες αποφάσεις!!
Όταν η δημόσια ή κοινωνική διαβούλευση χρησιμοποιείται προσχηματικά
και αποτελεί εύσχημη άδεια συσκευασία
λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος και περισσότερο ζημιογόνος εχθρός της ουσιαστικής διαβούλευσης. Εκεί, στην προσχηματική διαβούλευση τοποθετείται
η αρχή ενός φαύλου κύκλου διότι όσο
ο πολίτης πιστεύει ότι δεν επηρεάζει τα
πράγματα τόσο δε συμμετέχει, κι όσο δε
συμμετέχει τόσο δεν επηρεάζει τις αποφάσεις! Η ενεργή, λοιπόν, και οργανωμένη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες διαβούλευσης αποτελεί συνώνυμο της δημοκρατίας. Υπ’ αυτή την έννοια
ο όρος εκδημοκρατισμός της δημοκρατίας (Giddens) σημαίνει τη μεγαλύτερη
δυνατή, άμεση, ενεργή και οργανωμένη
συμμετοχή όλο και περισσότερων πολιτών στα κοινά!
Οι πολίτες απέχουν από τις πολιτικές διαδικασίες όταν και εφ’ όσον θεωρούν
ότι η συμμετοχή τους δε φέρνει κανένα
αποτέλεσμα και απλά αποτελεί μια ακόμη απόπειρα κοινωνικής νομιμοποίησης
των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίες λαμβάνονται ή τουλάχιστον κατευθύνονται μάλλον από ένα
πρόσωπο, τον εκάστοτε Δήμαρχο! Μια,

τελικά, ψευδής εντύπωση συμμετοχής
της Κοινωνίας των Πολιτών στις αποφάσεις της Αρχής!
Απαιτείται αλλαγή στις καθημερινές μας
πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης! Απαιτείται στη διαβουλευτική επικοινωνία μας να παίρνουμε μέρος όλες οι κοινωνικές διαστρωματώσεις, με ενσυναίσθηση, ευελιξία, καλή
θέληση, διάθεση αντίληψης/κατανόησης, αμφισβήτηση, θάρρος, ειλικρίνεια,
και προπαντός κουλτούρα συνεννόησης
και συναίνεσης! Για να πετυχαίνουμε
καλύτερες και πιο εκτεταμένες πολιτικές
αποφάσεις! Έτσι θα εγκαθιδρυθούν και
θα ριζώσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της Αρχής και του Πολίτη
αφού θα υπάρχει παντού και πάντοτε με
διαφάνεια και λογοδοσία σχετική ικανοποίηση των προσδοκιών της ενημερωμένης και συμμετέχουσας κοινωνίας
καθώς θα αυξάνει με τον καιρό η αυτοπεποίθηση του Πολίτη και θα βαθαίνει
και θα δυναμώνει μέσα σε ένα κλίμα
συνεργατικό και συναινετικό! Στο τέλος,
κάνοντας τη δημοκρατία τρόπο ζωής θα
αποκομίσουμε οφέλη όλοι και ατομικά
αφού η συμμετοχή στις διαβουλευτικές
διαδικασίες έχει χαρακτήρα παιδευτικό
και ως σύνολο προστατεύοντας τους
εαυτούς μας από τη γνωστή αυθαιρεσία
της εξουσίας ισχυροποιώντας τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς θεσμούς μας!
Η διαβούλευση είναι αναγκαία για όλα, αν
είναι δυνατόν, τα προβλήματα και με κάθε
τρόπο. Η τεχνολογία, αν αξιοποιηθεί, έχει
να δώσει λύσεις παρέχοντας φωνή και το
αίσθημα της δίκαιης συμμετοχής και της
πρόσβασης στην εξουσία σε κάθε πολίτη.
Δεν είναι ανάγκη να συζητάμε μόνο με τον
παραδοσιακό τρόπο… Είναι δυνατό να
οργανώνονται και διαβουλευτικές δημοσκοπήσεις ή τοπικά δημοψηφίσματα, και
επιτροπές πολιτών (Citizens’ juries) και
ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις.
Στόχος μας οφείλουμε να θυμόμαστε ότι
είναι η δημιουργία νέου αυτοδιοικητικού
περιβάλλοντος που θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για την αυτοανάπτυξη της
τοπικής κοινωνίας αρχικά και της χώρας
στην εξέλιξή του. Δε νοείται μετά από
την επταετία της κρίσης που βιώνουμε να
περιμένουμε ότι θα βγούμε από αυτήν
με την ίδια οικονομία που μας οδήγησε
στην κρίση, με το ίδιο παραγωγικό μοντέλο και σύστημα, με ανέγγιχτο το πολιτικό σύστημα και τον τρόπο διοίκησης
της κοινωνίας.

Τα νέα των παρατάξεων
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Δημοτική παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Για τους συμβασιούχους
στην καθαριότητα των δήμων
κοινή δήλωση των δημαρχών
της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»

> Την απόπειρα εμπαιγμού των συμβασιούχων εργαζομένων στους ΟΤΑ από τη συγκυβέρνηση καταγγέλλουν με κοινή δήλωσή τους οι
δήμαρχοι Πατρέων Κώστας Πελετίδης, Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος, Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος και Ικαρίας
Στέλιος Σταμούλος. Στην κοινή δήλωση αναφέρουν:

«Η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως και
οι προηγούμενες, υπέγραψε μνημόνια που τσακίζουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Προσπαθεί να μας πείσει ότι γυρεύει μια θετική
διέξοδο για τους χιλιάδες συμβασιούχους και
ότι τάχα ζητάει εναγωνίως δρόμο για να μην
μπούνε οι εργολάβοι στους δήμους.
Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα από αυτά που διακηρύσσουν υπόγεια και
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα στελέχη της.
Ας τους ρωτήσουμε λοιπόν εμείς απλά:
Οι 80 περίπου δήμοι, που σήμερα είναι κοντά
στο «κόκκινο», πώς άραγε μπορούν να προκηρύξουν θέσεις για πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων και μάλιστα σε αριθμό ίσο με τους
σημερινούς συμβασιούχους, όταν η κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση να έχει ο κάθε δήμος
τέτοιο ύψος ανταποδοτικών που να καλύπτει
σήμερα μέχρι τον καταληκτικό μισθό τους εργαζόμενους που θα προσλάβει;
Αλήθεια, πού να τα βρουν οι δήμοι μας τούτα
τα ποσά, μέσω των ανταποδοτικών τελών, αν
δεν χαρατσώσουν τους δημότες τους;
Ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση και τα στελέχη
της; Επειδή εμείς, ως δήμαρχοι, ξέρουμε το
εύρος της αλήθειας τους, ας αποδείξουν ότι
δεν είναι έτσι.
Ένας τρόπος πολιτικός και καθαρός υπάρχει.
Να μετατρέψει τώρα η κυβέρνηση τις προσωρινές συμβάσεις όλων σήμερα των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου. Έτσι μόνο δίνει
διέξοδο σε εργαζόμενους και ανάσα σε εκατοντάδες δήμους.
Τέλος, αν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να
κλείσει τις πόρτες των δήμων στους εργολάβους, μπορεί να το καταφέρει πολύ απλά,
καταργώντας το νομοθετικό πλαίσιο που το
επιτρέπει!».

Η ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Μαζί με τις απειλές για ποινικές διώξεις, επιστρατεύσεις απεργών, δημιουργία απεργοσπαστικών μηχανισμών, επανήλθε στη συζήτηση αυτές τις μέρες, μπροστά στην απόλυση χιλιάδων συμβασιούχων στους ΟΤΑ, η

γνωστή μυθολογία για την περιβόητη Οδηγία
1999/70/ΕΚ σχετικά με τους συμβασιούχους.
Η ευρω-οδηγία αναφέρει στη «ρήτρα 5» επί
λέξει τα εξής: «Για να αποτραπεί η κατάχρηση που μπορεί να προκύψει από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου, τα κράτη - μέλη
(...) λαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα μέτρα: (...) β) τη μέγιστη συνολική
διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου γ) τον αριθμό
των ανανεώσεων τέτοιων συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας».
Δηλαδή, στο όνομα της αποφυγής δήθεν
«κατάχρησης» των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου, δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις και
απολύονται οι συμβασιούχοι, ώστε να προσλαμβάνονται άλλοι στη θέση τους, να ανακυκλώνεται η ανεργία, να κοπεί κάθε προσδοκία μόνιμης εργασίας. Σε αυτήν την Οδηγία
στηρίχθηκε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που επικαλείται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και έκρινε ότι είναι παράνομες οι
ανανεώσεις των συμβάσεων των εργαζομένων στους ΟΤΑ.
Ο εμπαιγμός των συμβασιούχων από τον
ΣΥΡΙΖΑ έχει την προϊστορία του. Διαχρονικά
ο ΣΥΡΙΖΑ (παλιότερα ως ΣΥΝ) με παλιότερες
δηλώσεις Τσίπρα, ερωτήσεις του Δ. Παπαδημούλη στην Ευρωβουλή, είχε ανέβει
στα κεραμίδια, διαφημίζοντας ότι η ευρωένωση των μονοπωλίων υπερασπίζεται τάχα
τα συμφέροντα των συμβασιούχων με την
Οδηγία του 1999, ενώ και ο τότε βουλευτής
του ΣΥΝ Π. Λαφαζάνης ...απειλούσε ότι θα
προσφύγουν στα όργανα της ΕΕ για να εφαρμοστεί η Οδηγία. Κι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διαφήμιζε
τότε σαν «παράδεισο» την Οδηγία της ΕΕ,
«που αρνούνταν όμως να εφαρμόσουν οι
ντόπιοι κυβερνώντες», σήμερα ως κυβέρνηση επιστρατεύει αυτήν ακριβώς την Οδηγία
για να πετάξει στην ανεργία χιλιάδες συμβασιούχους.
Η δε ΝΔ, επί υπουργίας Παυλόπουλου, ενσωμάτωσε το 2008 στην ελληνική νομοθεσία τη
συγκεκριμένη Οδηγία. Στην ουσία, μονιμοποιήθηκε η πρακτική της ανακύκλωσης χιλιάδων
συμβασιούχων, της εργασιακής και πολιτικής

τους ομηρίας, που συνεχίζει σήμερα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, παραλαμβάνοντας
από τους προκατόχους τους, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ,
τη σκυτάλη της ανακύκλωσης της ανεργίας.
Είχε προηγηθεί, το 2001, η αναθεώρηση
του Ελληνικού Συντάγματος, που, πατώντας
και στη συγκεκριμένη Οδηγία, προέβλεπε
ότι «απαγορεύεται η μετατροπή συμβάσεων
ορισμένου χρόνου σε αορίστου, στο Δημόσιο», δηλαδή τη συνταγματική απαγόρευση
της μονιμοποίησης, που είχαν ψηφίσει τότε
όλοι μαζί ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ, και την οποία
επικαλούνται σήμερα η κυβέρνηση και τα
υπόλοιπα αστικά κόμματα, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Ενωση Κεντρώων.
Βέβαια, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και η
αλήθεια έχει λάμψει εδώ και χρόνια. Με
Ερώτησή της, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ είχε αποκαλύψει την οργανωμένη διαστρέβλωση από τους υπερασπιστές
του ευρωμονόδρομου: Σε απάντησή της
σε Ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Γ.
Τούσσα στα τέλη του 2008, ο τότε αρμόδιος
επίτροπος V. Spilda, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ξεκαθάριζε χωρίς περιστροφές: «Η Οδηγία 1999/70/ΕΚ (...) δεν
προβλέπει τη μετατροπή των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου»!
Με βάση αυτήν την ίδια Οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε απάντηση και σε νέα
Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ πριν λίγες μέρες, με αφορμή
τη λήξη των συμβάσεων των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών, όπου η σημερινή επίτροπος
Τίσεν, απάντησε ότι «τα κράτη - μέλη λαμβάνουν μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση
διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου». Πρόκειται για ομολογία
της ανακύκλωσης των συμβασιούχων, της
θεώρησης ως παράνομης της ανανέωσης
των συμβάσεών τους, προκειμένου να μην
έχουν κανένα δικαίωμα και απαίτηση μετά τη
λήξη της σύμβασης και την απόλυσή τους.
Να θυμίσουμε, επίσης, ότι σε άλλη Ερώτηση
της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ
για τους εργαζόμενους στα «πεντάμηνα», που

αναδείκνυε τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και το δικαίωμά τους σε μόνιμη και σταθερή δουλειά, η ΕΕ είχε απαντήσει κυνικά πως
«δεν καθορίζει δικαίωμα σε μόνιμες συμβάσεις». Άλλωστε, με διαφορετικά λόγια, το έχει
ομολογήσει και η τελευταία Λευκή Βίβλος της
ΕΕ, ότι πλέον ο μέσος εργαζόμενος από τη μια
δουλειά για όλο τον εργασιακό του βίο έχει
περάσει ήδη στη φάση που «αλλάζει 10 φορές δουλειά στη ζωή του».
Αυτή η «νόρμα» που έχει θέσει η ΕΕ, δεν γίνεται να μην υλοποιηθεί χωρίς συμβάσεις λίγων μηνών, ελαστική εργασία, ανακύκλωση
των ανέργων, κινητικότητα. Σε αυτήν, άλλωστε, την κατεύθυνση κινείται και η περιβόητη
πρόταση της ΕΕ για τον «Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων», που στο όνομα
της κατοχύρωσης δικαιωμάτων των εργαζομένων προωθεί την ενίσχυση της αντεργατικής επίθεσης.
Αυτές είναι οι «βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ»
και το λεγόμενο «ευρωπαϊκό κεκτημένο»: Το
να κάνουν «κύκλο» οι άνεργοι ανά 5μηνο,
8μηνο και μετά να πάτιουνται στην ανεργία.
Όμως, ο χρόνος έχει 12 μήνες και οι εργαζόμενοι ανάγκες που δεν μπορούν να περιμένουν.
Οι εργαζόμενοι έχουν πείρα. Το αίτημα για
μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα, καμία απόλυση, μαζικούς μόνιμους
διορισμούς για την αντιμετώπιση των λαϊκών
αναγκών, αντιστρατεύεται τη στρατηγική του
κεφαλαίου για μέγιστη κερδοφορία. Συνδέεται με τις άμεσες σύγχρονες ανάγκες της
εργατικής τάξης, που ασφυκτιούν και καταπνίγονται στην εργασιακή γαλέρα που έχουν
επιβάλλει οι καπιταλιστές και όλες οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντά τους.
Γι’ αυτό θα πρέπει να αποτελέσει υπόθεση
κάθε εργαζόμενου και συνδικάτου.
Να δυναμώσει αποφασιστικά η πάλη των
εργαζομένων και του λαού ενάντια στην
πολιτική της ΕΕ, της σημερινής κυβέρνησης
και των προηγούμενων, βάζοντας στο στόχαστρο την αιτία που γεννάει το πρόβλημα,
το βάρβαρο σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, διεκδικώντας την εξουσία, τα
κλειδιά της παραγωγής και της οικονομίας.
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Ανακοίνωση για τα προβλήματα
της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης
Η

>

Αυξάνονται και
πληθαίνουν τα προβλήματα
στη Θέρμη και σε ολόκληρο
το δήμο, ως αποτέλεσμα της
βαθιάς οικονομικής κρίσης
των τεσσάρων μνημονίων, η
οποία αντανακλάται και στους
δήμους με τις περικοπές
των επιχορηγήσεων. Οι
δήμαρχοι της ΠΕΔΚΜ και
της ΚΕΔΕ αδιαφορούν αφού
αρκούνται σε μακρόσυρτους
καταγγελτικούς λόγους
ενάντια στην κυβέρνηση,
χωρίς να λένε κάτι για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δ.Ν.Τ.
την Ε.Κ.Τ., το χρέος, τα
μνημόνια κλπ.

Ε.Ε. σε συνεργασία με Ε.Κ.Τ., Δ.Ν.Τ. και
κυβέρνηση έχουν κλείσει 350.000 επιχειρήσεις, έχουν φτάσει τους άνεργους στους
1.500.000, έχουν φτωχύνει τον ελληνικό λαότου κόβουν ρεύμα και νερό, προσπαθούν να
του πάρουν και το σπίτι, που καταφέρνει να
γλιτώνει με την σταθερή και οργανωμένη αντίσταση του Συντονισμού των σωματείων , των
συλλογικοτήτων και των επιτροπών αγώνα
στην πόλη και στην ύπαιθρο.
Η πλειοψηφία της διοίκησης με επικεφαλής
το δήμαρχο Θ. Παπαδόπουλο, στο δήμο
Θέρμης, χαρακτηρίζεται ως απαθής και αδιάφορη απέναντι στα οξυμένα προβλήματα
του δήμου. Η περιβόητη κεντρική πλατεία
της Θέρμης, η πλατεία Παραμάνα, πνίγεται
στα προβλήματα: 1) ελλείψεις σε φωτισμό και
προστατευτικά καλύμματα φωτιστικών με συνέπειες για την ασφάλεια των παιδιών 2) στο
δάπεδο και στο αμφιθέατρο έχουν φύγει και
έχουν σπάσει τα πλακάκια, 3) στο Μνημείο
τα μάρμαρα έχουν σπάσει 4) στο χώρο που
αθλούνται τα παιδιά με τα skates το δάπεδο
έχει ξηλωθεί 5) το πράσινο στο κακό του το
χαλί.
Τα σιντριβάνια κατά μήκος της Κάραολη και
Δημητρίου δεν λειτουργούν και έχουν γίνει
αποθήκες σκουπιδιών, ο αυλειος χώρος στο
πολιτιστικό κέντρο σε άσχημη κατάσταση, ενώ
στα πεζοδρομία της Θέρμης πολλές πλάκες
έχουν φύγει δημιουργώντας κίνδυνο για τους
πεζούς. Στην επέκταση της Θέρμης η αποχέτευση είναι ανύπαρκτη, ο ηλεκτροφωτισμός
με μεγάλες ελλείψεις, ενώ παρατηρούνται συχνές διακοπές νερού και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση. Πάρα όλα αυτά η ΔΕΥΑΘ και η
αντιδημαρχία συντήρησης μας μιλάνε για μεγάλες επιτυχίες!!!

Τεράστια η έλλειψη σε παιδικές χαρές, παρά
τις επανειλημμένες προσπάθειες και πιέσεις
των κατοίκων. Όσο για τις υπάρχουσες, αυτές
περιμένουν την πιστοποίηση καταλληλόλητας
σύμφωνα με νόμο του 2014. Οι ευθύνες ανήκουν εξολοκλήρου στο δήμαρχο, ο οποίος
στο Δ.Σ. του Δεκέμβρη 2016 είχε δηλώσει
μετά από απαίτηση μας να προχωρήσει άμεσα
με χρήματα του δήμου στην πιστοποίηση των
παιδικών χαρών. Όπως καταλαβαίνετε, ανήκει και αυτός στους μεγάλους πολιτικούς του
«ΘΑ». Το μεγάλο πρόβλημα της σχολικής
στέγης παραμένει, ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμη
η ανέγερση του σχολικού κτιρίου στο Τριάδι,
παρά την ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Όσο για τις μεγάλες επιτυχίες στο πολιτισμό
αυτές περιορίζονται μόνο στην έδρα του πολιτιστικού κέντρου, έξω από εκεί, στις γειτονιές
της Θέρμης, στο Τριάδι και σε όλο το δήμο
υπάρχει πλήρης πολιτιστική εγκατάλειψη. Ό,τι
γίνεται, γίνεται χάρη στις ηρωικές προσπάθειες
των τοπικών συλλόγων και της τοπικής κοινωνίας. Η δημιουργία στεκιών νεολαίας αποτελεί
άμεση ανάγκη για όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες και η οργάνωση συχνών εκδηλώσεων αποτελεί βασικό παράγοντα για την
συνολική ανάπτυξη του δήμου.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν προβλήματα που
αφορούν όλο το δήμο Θέρμης, όπως το θέμα
της καθαριότητας ,έλλειψη προσωπικού για
καθαρές κοινότητες ,μεγάλη έλλειψη κάδων,
επανέρχεται η μόλυνση στο περιβάλλον της
περιοχής αφού το περιφερειακό σχέδιο και
η πλειοψηφία της διοίκησης του δήμου για
τη διαχείριση των αποβλήτων όρισε τον Άγιο
Αντώνιο για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας 130.000 τόνων αποβλήτων το χρόνο

από όλη την ανατολική Θεσαλονικηκαι Χαλκιδική.
Κατά τη γνώμη μας, η πλειοψηφία του δήμου
και ο Δήμαρχος ούτε μπορούν ούτε θέλουν να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των<< θεσμών>> (ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ). Το μόνο που γνωρίζουν να κάνουν είναι να αυξάνουν τα τέλη στις
διάφορες υπηρεσίες, όπως στα μνήματα όπου
η αύξηση έγινε επι τρία, η καθαριότητα γίνεται ποιο ακριβή με το περίφημο σύνθημα «Ο
ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ», το χαράτσι 80% συν
ΦΠΑ διατηρείται στην ύδρευση πολλά χρόνια
τώρα χωρίς αιτία, στους βρεφονηπιακούς τα
τροφεία είναι πολύ υψηλά και όλες οι σχολές
στο πολιτισμό πληρώνονται ακριβά. Καθαρή
μνημονιακή πολιτική και στο δήμο Θέρμης.
Οι τοπικές κοινωνίες που βουλιάζουν στην
εγκατάλειψη και την αδιαφορία πρέπει να
απαιτήσουν τα 8.900.000 ευρώ καθαρό υπόλοιπο στο τέλος του 2016, να τοποθετηθούν
σωστά και σύμφωνα με τις άμεσες ανάγκες της
κάθε τοπικής κοινωνίας. Να γίνει αποκέντρωση και δημιουργία νέων υπηρεσιών κοντά και
δίπλα σε όλους τους δημότες.
Συνδημότες και κάτοικοι του δήμου θέρμης
Διέξοδο από την εγκατάλειψη και την κρίση
αποτελεί ο ενωμένος αγώνας των Δημοτικών
σχημάτων, των σωματείων, των συλλόγων,
των επιτροπών αγώνα, όλων των ανθρώπων
που καθημερινά ζούνε την χρεοκοπία των επιχειρήσεων, την ανεργία , τα ελαστικά ωράρια,
τους φόρους ,τοις απανωτές μειώσεις των συντάξεων, την αύξηση των δημοτικών τελών,
την έλλειψη υπηρεσιών , ανύπαρκτα έργα
υποδομών, κομμένο ρεύμα και νερό γενικότερα ζουν και βλέπουν το βοιωτικό τους επίπεδο και τη ποιότητα ζωής να υποβαθμίζονται.

Μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αόριστου χρόνου

Γ

ιατί επιδιώκει να λύσει μόνο το προσωρινό αδιέξοδο με την αποκομιδή των
σκουπιδιών για τη βιομηχανία τουρισμού,
τους δημάρχους και την κυβέρνηση.
Γιατί διαιωνίζει τις ελαστικές μορφές εργασίας, εφαρμόζοντας την άνιση αμοιβή (όπως
στα κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ).
Γιατί τηρεί σε ισχύ τις διατάξεις για εκχώρηση
σε ιδιώτες του τομέα καθαριότητας, όπως
και για άλλες αρμοδιότητες των δήμων.
Γιατί κυρίως, δεν διασφαλίζει ούτε μία σταθερή θέση εργασίας (Α.Χ. ή Δ.Δ.) σε κανέναν από τους ήδη συμβασιούχους (καθαριότητα, παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι,
ΚΗΦΗ, μέσω ΕΣΠΑ ή ΟΑΕΔ, κ.α.).

Κλείνοντας όλα τα δημοτικά γκαράζ, κτίρια
και τους ΧΥΤΑ. Αποκλείοντας τα μεγάλα κέντρα τουρισμού από την αποκομιδή και τσακίζοντας την απεργοσπασία σε ορισμένους
δήμους.
Ισχυροποιώντας τα αιτήματα, για ίση αμοιβή, αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του
χρόνου εργασίας, διατήρηση και επέκταση
των ΒΑΕ, αρνούμενοι την αξιολόγησή τους,
ως εργαλείο προετοιμασίας μείωσης των
μισθών αλλά και νέων απολύσεων.
Έφτασαν 5-6 ημέρες κινητοποίησης (αποκλεισμός στην ουσία των δημοτικών γκαράζ), μια μεγαλειώδης συγκέντρωση και
πορεία στην Αθήνα την Πέμπτη 22 Ιούνη,

αλλά και σε αρκετές πρωτεύουσες νομών,
για να τρομοκρατηθούν οι «τρομοκράτες».
Όλος ο εσμός μιας λαομίσητης εξουσίας,
από κυβέρνηση, συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, τον ΣΕΒ, μεγαλοξενοδόχους, δημαρχαίους - τα ΜΜΕ, ξεσάλωσαν ενάντια
στο αυτονόητο αίτημα 10.000 εργαζόμενων, κυρίως στην καθαριότητα, να υπερασπιστούν τη δουλειά τους και την αξιοπρέπεια τους.
Τηλε-εκπομπές, παραινέσεις για το άκαιρο
λόγω τουρισμού, απειλές για εκχώρηση
σε ιδιώτες, κινδυνολογία για την υγεία δήθεν του λαού αλλά και καλοπιάσματα του
τύπου: «ναι έχετε δίκιο… αλλά ξέρετε το

Σύνταγμα.., το Ελεγκτικό Συνέδριο, η άσχημη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας,
…..εμείς σας θέλουμε αλλά….»
Όλα με ένα στόχο: να δείξουν ότι αυτοί
συμπάσχουν, αλλά έχουν τα χέρια τους
δεμένα.
«Μην…. δημιουργείτε προβλήματα, γιατί
η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, μ΄ ένα κλικ περνάει στην ανάπτυξη, μην
βάζετε εμπόδια για να ξεπεράσουμε την
κρίση…»
Κανένας όμως δεν κάνει πίσω. Αντίθετα οι
καταλήψεις δυναμώνουν κι άλλοι δήμοι
μπαίνουν στις κινητοποιήσεις, στην απεργία
της Πέμπτης 22/6 μπήκε όλος ο κλάδος.

Ρεπορτάζ
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ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ

Εγγραφές 120 μαθητών
σε έξι νέες ειδικότητες
Η

Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
Λακκιάς του ΟΑΕΔ, στο δήμο Θέρμης,
ανακοινώνει την εισαγωγή 120 μαθητών για
το σχολικό έτος 2017-18. Οι εγγραφές άρχισαν
τη Δευτέρα 12/06/2016. Δικαίωμα εγγραφής
στην Α’ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και
κατάρτισης και:
α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης
Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γεν. ή Επαγγελμ. Λυκείου
ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση
άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση,
από 12/6/2017 έως 31/8/2017.
1) Εάν προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων
μεγαλύτερος του προβλεπομένου θα ακολου-

θηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.
2) Εάν δεν επιτευχθεί συμπλήρωση προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή
αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί έως τη
συμπλήρωση του τμήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) Αίτηση
Ο υποψήφιος μαθητής, μαζί με την αίτηση, θα
πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά και το
έντυπο «Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη
σε προτεινόμενες δράσεις».
Β) Τίτλο σπουδών (Πρωτότυπο ή φωτοτυπία) ή
πιστοποιητικό σπουδών, ή άλλο σχολικό τίτλο
Γ) Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή Κοινότητας,
Δ) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Ε) Επίσημα έγγραφα, ή φωτοαντίγραφά τους,
που να αποδεικνύουν, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.
Θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές –
τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
- Υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων 20 μαθητές
- Βοηθών γενικής νοσηλείας 20 μαθητές
- Βοηθών γενικής βρεφονηπιοκομίας 20 μαθητές
- Τεχνιτών θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων 20 μαθητές
- Εγκαταστατών ψυκτικών και κλιματιστικών έργων 20 μαθητές
- Τεχνιτών αερίων καυσίμων 20 μαθητές
Στη διάρκεια των διετών σπουδών τους οι
μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν

Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν
θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο
σχολείο.
Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας / Πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι: Αμείβονται
και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, έχουν
σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές, παίρνουν επίδομα στέγασης και σίτισης,
όσοι έχουν τις προϋποθέσεις, ενώ δικαιούνται
αναβολή στράτευσης
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από
την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στην ΕΠΑΣ
Λακκιάς, Δήμου Θέρμης
Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960–22769, 22508) ή στο
e-mail: epas.lakkia@oaed.gr.

«Μαζεύω ό,τι αφήνει πίσω ο σκύλος μου»
Του αντιδημάρχου
Πρασίνου, Περιβάλλοντος
και Αγροτικής Ανάπτυξης
Στέλιου Γκιζάρη

Έ

νας σκύλος δεν είναι ένα άψυχο αντικείμενο το οποίο όποτε θέλουμε μπορούμε απλά να το αφήσουμε στην άκρη ή
να το εγκαταλείψουμε. Καλό είναι πριν να
αποκτήσουμε ένα σκυλί στο σπίτι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και αν μπορούμε
να του παρέχουμε την περιποίηση και την
απαραίτητη φροντίδα. Η βόλτα του σκύλου
μας δε, που αποτελεί και την εκτόνωσή του
και σίγουρα την έχει ανάγκη καθημερινά,
εάν δεν γίνεται με το σωστό τρόπο, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση όλων
μας, η φροντίδα και η περισυλλογή των
ακαθαρσιών του σκύλου μας, κατά την καθημερινή του βόλτα. Άλλωστε σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία οι ιδιοκτήτες είναι
υποχρεωμένοι να μαζεύουν τις ακαθαρσίες
των σκύλων τους. Στην αντίθετη περίπτωση προβλέπονται σχετικέ κυρώσεις, σύμφωνα με το ν. 4039/2012, άρθρο 5.1.στ’).
Πέρα και πάνω όμως, από κάθε νομοθεσία,
ένα είναι βέβαιο, πως υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που πρέπει να φροντίζουμε για
τη συλλογή των ακαθαρσιών των σκύλων
μας, οι οποίοι είναι και επιβεβλημένοι:
- Πρώτα από όλα είναι θέμα πολιτισμού. Αισθητικά, οι ακαθαρσίες δεν

προσφέρουν έναν υγιεινό και ευχάριστο δημόσιο χώρο, ούτε ένα κήπο,
ούτε είναι ωραίο κάποιος φίλος, γείτονας ή συμπολίτης να πατήσει, κατά λάθος, πάνω στις ακαθαρσίες των ζώων
μας, ούτε φυσικά και εμείς οι ίδιοι. Τα
υπολείμματα ακαθαρσιών κολλημένα στις σόλες μας είναι ό,τι χειρότερο.
- Είναι επικίνδυνα για τη δημόσια
υγεία. Είναι πολύ πιθανό να περιέχουν
σοβαρές ασθένειες, εύκολα μεταδιδόμενες σε άλλα ζώα ή ακόμα και στον
άνθρωπο. Αν ο σκύλος μας δεν είναι
πλήρως αποπαρασιτωμένος ή απόλυτα
υγιής, οι ακαθαρσίες του μπορεί να κρύβουν πολλών ειδών μικρόβια.
- Σε κάθε περίπτωση, είναι χρήσιμο να
γνωρίζουμε πως οι σκυλίσιες ακαθαρσίες δεν αποσυντίθενται ούτε κατά διάνοια τόσο γρήγορα όσο νομίζουμε. Σε
αντίθεση με τα απόβλητα των άγριων
σαρκοφάγων ζώων, (λύκοι, αλεπούδες,
κ.ά.) που είναι 100% βιοδιασπώμενα,
τα περιττώματα του σκύλου μας μπορεί
να μείνουν στο έδαφος μέχρι και ένα
χρόνο πριν να αρχίσουν να αποσυντίθενται. Ο λόγος είναι ότι η διατροφή του
σύγχρονου κατοικίδιου σκύλου διαφέρει πολύ από αυτήν των άγριων ζώων.
Εύκολα αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς
πως αν τα περιττώματα δεν γίνουν άμεσα μέρος της τροφικής αλυσίδας, κατά
τη διάρκεια της αποσύνθεσης (άλλα
ζώα, έντομα, μικροοργανισμοί), τα κό-

πρανα θα βρουν δίοδο προς τον υδροφόρο ορίζοντα και τα υπόγεια ρεύματα,
καταλήγοντας σε ποτάμια, πηγές και τη
θάλασσα. Εκεί, για να διαλυθούν, χρησιμοποιούν το οξυγόνο που βρίσκεται στο
νερό και εκλύουν αμμωνία καθώς και
άλλα βλαβερά συστατικά που ευνοούν
την υπερβολική ανάπτυξη άλγης και φυκιών, βάζοντας σε κίνδυνο τη θαλάσσια
ζωή. Αρκεί να θυμηθούμε λοιπόν, εικόνες από το πρόσφατο παρελθόν, όταν
οι βόθροι κατέληγαν στη θάλασσα. Δεν
υπάρχει κανείς που να μη γνωρίζει, πως
οι ακαθαρσίες σκύλων, ανθρώπων και
άλλων οργανισμών όταν καταλήγουν
στο νερό, είναι βλαβερές για το οικοσύστημα.
- Η συλλογή των ακαθαρσιών των σκύλων
μας, άλλωστε, είναι μία εξαιρετικά απλή
διαδικασία, αφού εκτός από τα λουριά
που πωλούνται στα καταστήματα ειδών
για κατοικίδια ζώα και έχουν ενσωματωμένη θήκη με σακούλες, μπορούμε να
έχουμε στην τσέπη μας ένα ζευγάρι γάντια μιας χρήσης ή κάποια φύλλα εφημερίδας ή μια πλαστική σακούλα. Ακόμα και εάν ξεχάσουμε τα προηγούμενα
εξαρτήματα στο σπίτι υπάρχει πάντα σε
κάποιο κάδο σκουπιδιών ή σε κλωβό
ανακύκλωσης ένα κουτί από χαρτόνι με
το οποίο μπορούμε επίσης να μαζέψουμε τις βρωμιές του κατοικίδιού μας.
Αγαπητοί δημότες, να θυμάστε πάντα πως
το κατοικίδιό σας, αν θα μπορούσε θα τα

μάζευε μόνο του. Εσείς όμως το φροντίζετε. Γι’ αυτό μην ξεχνάτε την σακούλα για
τα απορρίμματα του. Έχει ειπωθεί πολλές
φορές, ότι «οι άνθρωποι εξημέρωσαν τους
σκύλους και οι σκύλοι εξημέρωσαν τον
άνθρωπο». Οφείλουμε τελικά να παραδεχθούμε ότι η παραπάνω ρήση κρύβει μια
μεγάλη αλήθεια και αφού οι σκύλοι μας
είναι οι συνοδοιπόροι μας στη διαδρομή
της εξέλιξης, ας προσπαθήσουμε να αποδείξουμε, με τη σωστή και υπεύθυνη φροντίδα τους, πως τελικά η αγάπη είναι εκείνη
που εξημερώνει τα πάντα.
Η απόκτηση ενός σκύλου είναι απόφαση
ζωής. Τόσο απλά, αλλά και τόσο αυστηρά.
Αγαπώ το σκύλο μου, σημαίνει τον φροντίζω, όχι μόνο εντός, αλλά κυρίως εκτός της
κατοικίας μου. Σέβομαι το περιβάλλον και
τους συνανθρώπους μου, μαζεύω ό,τι αφήνει πίσω ο σκύλος μου.
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Αφιέρωμα

H πολιτιστική εικόνα του Τριλόφου
Μ

ε την Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου συνεχίζεται το αφιέρωμα των
Θέρμης Δρώμενα στην πολιτιστική εικόνα και τις πολιτιστικές δομές που διαθέτουν οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και οι οικισμοί του δήμου Θέρμης.
Στον οικισμό επίκεντρο της πολιτιστικής
δραστηριότητας αποτελεί το Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου, το οποίο αποτελεί
μια αποκεντρωμένη πολιτιστική δομή
της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠΠΑΠΘ). Η δομή στεγάζεται στο
χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου του οικισμού (το κτίριο κτίστηκε για
να λειτουργήσει ως σχολείο το 1907).
Μετά την μεταφορά του σχολείου λειτούργησαν στους χώρους του υπηρεσίες
του πρώην δήμου Μίκρας, ενώ μετά τη
δημιουργία του Καλλικρατικού δήμου

Θέρμης το 2010 λειτούργει ως χώρος
πολιτισμού.
Στην υποδομή φιλοξενούνται οι δράσεις
που αναπτύσσουν οι πολιτιστικές σχολές
της ΔΕΠΠΑΠΘ, καθώς και άλλες πολιτιστικές δράσεις που πραγματοποιούνται
από άλλους πολιτιστικούς φορείς.
Όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος της
Τοπικής Επιτροπής του Κέντρου Πολιτισμού Τριλόφου Αθανάσιος Πητίκης, στα
μουσικά τμήματα, τα τμήματα της σχολής
χορού (μπαλέτο, ρυθμική και μοντέρνο),
τα εικαστικά εργαστήρια (κεραμική και
ζωγραφική παιδιών και ενηλίκων), το
θέατρο παιδιών και το θεατρικό παιχνίδι,
το τμήμα σκάκι και τα τμήματα γυμναστικής για όλους του Α.Κ.Θ. (ορθοσωμική, πιλάτες και αεροβική) φοιτούν την
τρέχουσα χρόνια πάνω από 250 άτομα,
όλων των ηλικιών.

Το Κέντρο πολιτισμού Τριλόφου

Πολιτιστικός Σύλλογος

Χορευτικός Όμιλος «Ζουμπάτ»

Ο

Ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου ιδρύθηκε το 1965 ως «Σύλλογος Ζουμπατιανών - Τριλοφιωτών» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από
το 1985 και μετονομάστηκε σε «Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου» και
λειτουργεί με έδρα τον Τρίλοφο.
Ο Σύλλογος διατηρεί και προβάλλει την ελληνική παράδοση, υπηρετεί
τον πολιτισμό και επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο. Συμμετέχει ενεργά σε τοπικές, εθνικές και θρησκευτικές εορτές του Τριλόφου αλλά και
της ευρύτερης περιοχής.
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δράσεων του λειτουργεί: χορευτικά
τμήματα, ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, αρχαρίων, μεσαίων και προχωρημένων, τη θεατρική ομάδα «ΑΛΜΑ», τμήμα ξυλογλυπτικής και
τμήμα καλλιτεχνικό – κατασκευών.
Κάθε χρόνο οργανώνει αντάμωμα χορευτικών όπου συμμετέχουν χορευτικά από όλη την επικράτεια. Συνδιοργανώνει αιμοδοσία στον Τρίλοφο με άλλους φορείς. Οργανώνει, τέλος, παζάρι μεταχειρισμένων
πραγμάτων κάθε χρόνο και τα λεφτά, που μαζεύονται, δίνονται για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Πρόεδρος του συλλόγου είναι η Αργυρώ Χατζηαντωνίου, ενώ μπορείς κάποιος να επικοινωνήσει στο τηλ. συλλόγου 2392064144 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση politistikos_trilofou@yahoo.gr.

Χορευτικός Όμιλος Τριλόφου «Ζουμπάτ»
ιδρύθηκε το 2014. Σκοπό έχει τη διδασκαλία, αναζήτηση, διατήρηση,
διάσωση και προβολή της
λαογραφίας, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της λαϊκής
παράδοσης της πατρίδας μας
με κάθε πρόσφορο μέσο. Κύριος στόχος είναι η αναβίωση
των χορών, τραγουδιών και
εθίμων του Τριλόφου (Ζουμπάτ), καθώς και η γνωριμία
με τις παραδόσεις των γειτονικών χωριών.
Από την έναρξή του ο Όμιλος
έχει παρουσία στα πολιτιστικά
δρώμενα. Λειτουργούν τμήματα ενηλίκων αρχαρίων, προχωρημένων, παραστάσεων και παιδικό. Οι πρόβες πραγματοποιούνται
στο χώρο του γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Τριλόφου. Διδάσκονται χοροί από όλη

Σύλλογος Γυναικών
Ιδρύθηκε το 1984. Εδρεύει στο πνευματικό κέντρο του
Ιερού Ναού της Πανάγιας Τριλόφου και τα μέλη του είναι μόνο γυναίκες. Σήμερα τα ενεργά μέλη ανέρχονται
στα 180.
Σκοπός του ήταν να εξυπηρετήσει των γυναικών του χωριού, να συμβάλει στην κοινωνικοποίηση των μελών, να
εκπαιδευτούν τα μέλη στην κατασκευή εργόχειρων κ.α.
Ο σύλλογος συμμετέχει διαχρονικά στα τοπικά δρώμενα
παράλληλα με τον πολιτιστικό σύλλογο.

την Ελλάδα με έμφαση στους τοπικούς, των περιοχών νομού Θεσσαλονίκης και εν γένει της Μακεδονίας και Θράκης.
Κάθε χρόνο διοργανώνει
μουσικοχορευτικές παραστάσεις με τη συμμετοχή τμημάτων του, έχει συμμετάσχει σε
πολλές εκδηλώσεις τοπικού
χαρακτήρα αλλά και σε φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και
της Χαλκιδικής, διοργάνωσε
εκδηλώσεις για τα έθιμα του
Δωδεκαημέρου τον Μακεδονικό γάμο κ.α.
Τέλος στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης παρέχει δωρεάν συμμετοχή των παιδιών
του Παιδικού Χωριού SOS στο Παιδικό Τμήμα και
συμμετέχει στα συσσίτια του Σωματείου «Κοινωνία
Αγάπης και Προσφοράς Γέροντας Παϊσιος».
Πρόεδρος του συλλόγου είναι η Κατερίνα Μαλικά

