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Με ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια, 
γιορτάζονται και φέτος τα Χριστούγεννα στο δήμο Θέρμης. Οι εκδηλώσεις τις οποίες επιμελείται 

η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού απλώνονται σε όλες τις Δημοτικές 
και Τοπικές Κοινότητες του δήμου, στις πλατείες και στις γειτονιές. 

Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους οικισμούς του δήμου Θέρμης

ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
«Λευκή νύχτα» 
και φέτος στη Θέρμη

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
Νέες ειδικότητες 
στο ΕΠΑΛ Βασιλικών

Τι αλλάζει στο 
υπόγειο πάρκινγκ

Αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας του 
υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, δυνα-

μικότητας 172 θέσεων, ο οποίος λειτουργεί 
στην πλατεία Παραμάνα της Θέρμης δρο-
μολογεί ο δήμος. Στόχος των αλλαγών είναι 
η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, τόσο 
των μόνιμων κατοίκων και των εργαζομένων 
πέριξ της πλατείας, όσο και των επισκεπτών. 
Οι σημαντικότερες αφορούν το ωράριο λει-
τουργίας του σταθμού το οποίο διευρύνεται, 
το χρονικό διάστημα της δωρεάν στάθμευ-
σης το οποίο διπλασιάζεται καθώς και άλ-

λες ρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν τους 
χρήστες. 
Συγκεκριμένα, διπλασιάζεται από τη μισή 
ώρα στη μία, η δωρεάν παραμονή στο πάρ-
κινγκ. Επίσης, δωρεάν είναι η στάθμευση 
μετά τις 9 το βράδυ και έως τις 23.45 που 
κλείνει ο σταθμός. Το ωράριο λειτουργίας 
διευρύνεται τα Σάββατα από τις 7.45 το πρωί 
έως τις 23.45 το βράδυ. Επίσης θα λειτουργεί 
και τις Κυριακές που είναι ανοιχτή η αγορά, 
από τις 7.45 έως τις 15.45. 

• ΣΕΛ. 08

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
800 κάδοι για την 
ανακύκλωση χαρτιού

ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
Σε Τρίλοφο και Πλαγιάρι 
το φυσικό αέριο  

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διπλασιάζεται ο δωρεάν χρόνος στάθμευσης

• ΣΕΛ.13

• ΣΕΛ. 09

• ΣΕΛ. 07

• ΣΕΛ. 16
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

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

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

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

axmetaloulis@gmail.com

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

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

Ανδρέας Πλουμής και Αχιλλέας Μεταλούλης.

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

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

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

Με ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις, βασισμένες σε 
παραδοσιακές αξίες που σηματοδοτούν τις αγαπημένες 
γιορτές μικρών και μεγάλων θα γιορτάσει φέτος ο δήμος 
Θέρμης τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς. Όπως επισημαίνεται, στο επίκεντρο θα βρίσκεται 
το παιδί και η οικογένεια, δημιουργώντας για όλους μια 
ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Το άναμμα των φώτων του παραδοσιακού χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου που θα στολίσει την πλατεία Παραμάνα 
της Θέρμης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δε-
κεμβρίου 2017, στις 19:30 το βράδυ, με την παρουσία 
του Άγιου Βασίλη αλλά και ποικίλα δρώμενα για τα 
παιδιά, όπως face painting και τα φετινά «ανεμοσκορ-
πίσματα».
Ο δήμος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης υπόσχεται πα-
ραμυθένιες εκδηλώσεις που προβάλλουν και αναδει-
κνύουν πρωταγωνιστές τα παιδιά, που θα πραγματο-
ποιούνται στις περισσότερες γωνιές του δήμου. «Στόχος 
είναι για μια ακόμη χρονιά η Θέρμη να μετατραπεί σε μια 
μαγευτική, παραμυθένια πόλη», αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά. Στην κατεύθυνση αυτή ποικίλα καλλιτεχνικά και 
εκπαιδευτικά εργαστήρια, μουσικά δρώμενα και παρου-
σιάσεις παιδικών βιβλίων συνθέτουν τις «χριστουγεννιά-
τικες περιπέτειες από σημείο σε σημείο», ενώ η χριστου-
γεννιάτικη αγορά και οι λαχταριστές γωνιές με λιχουδιές 
συμπληρώνουν την εορταστική ατμόσφαιρα.

ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ



Σειρά παρεμβάσεων σε κτίρια τα οποία φιλοξε-
νούν δραστηριότητες των Κέντρων Πολιτισμού 

των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου 

Θέρμης πραγματοποιεί το Τμήμα Συντήρησης και 

Αυτεπιστασίας του δήμου. Σκοπός των εργασιών 

είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των 

κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό τις προηγούμενες ημέ-

ρες ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του δημοτικού 

σχολείου της Λακκιάς, το οποίο σήμερα φιλοξε-

νεί δράσεις πολιτισμού. Στο συγκεκριμένο κτίριο 

έγιναν παρεμβάσεις ελαιοχρωματισμού εσωτερικά 

και εξωτερικά, υδραυλικές εργασίες, καθώς και 

παρεμβάσεις αναβάθμισης του εξωτερικού του 

χώρου.

Ανάλογες παρεμβάσεις ξεκίνησαν και θα ολοκλη-

ρωθούν σύντομα και στο Κέντρο Πολιτισμού Πλα-

γιαρίου. Στο κτίριο φιλοξενούνται μεταξύ άλλων 

λ α ο γ ρ α -

φικό μου-

σείο αλλά 

και χώροι 

άθλησης.

Με προγραμ-

ματισμό και 

ιεράρχηση 

προτεραιοτή-

των το Τμήμα 

Συντήρησης 

και Αυτεπι-

στασίας του 

δήμου Θέρ-

μης, μετά την 

ολοκλήρω-

ση των ερ-

γασιών στο κτίριο 

της δημοτικής 

κοινότητας Νέου 

Ρυσίου, προχώ- 

ρησε στις ανα-

γκαίες επισκευές 

και συντηρήσεις 

του διώροφου 

κτιρίου του κοι-

νοτικού καταστή-

ματος Περιστε-

ράς. Ειδικότερα, 

πραγματοποιή-

θηκαν εργασίες 

συντήρησης και 

ελα ιοχρωμα -

τισμού, ολο-

κληρώθηκε η 

π ρ ο σ π ά θ ε ι α 

αισθητικής ανα-

βάθμισης του λαογραφικού μουσείου το οποίο φιλοξενείται 

στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, ανακαινίστηκε 

συνολικά ο χώρος του ιατρείου καθώς και οι αί-

θουσες άθλησης.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκίνησαν αντί-

στοιχες εργασίες στο δημοτικό σχολείο Βασιλικών 

και στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, που λει-

τουργούν στον ίδιο χώρο.

«Με σχέδιο και προγραμματισμό ολοκληρώνου-

με παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής ανα-

βάθμισης όλων των δημοτικών κτιριακών υπο-

δομών. Με σταθερή παρουσία και πολλαπλές 

εργασίες τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης 

και Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

δήμου μας, το τελευταίο χρονικό διάστημα ολο-

κλήρωσαν επιδιόρθωση φθορών και πολλαπλές 

συντηρήσεις σε περισσότερα από εξήντα σχολικά 

κτίρια, πραγματοποίησαν ελαιοχρωματισμούς, οι-

κοδομικές και υδραυλικές εργασίες στους χώρους 

όπου φιλοξενούνται δομές πολιτισμού, αλλά και 

στα κτίρια των Κοινοτικών μας Καταστημάτων. 

Ανανεώνουμε σταδιακά και σταθερά τις κτιριακές 

μας υποδομές, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται 

κατά βάση από υπαλλήλους και συνεργεία του 

Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας», επι-

σημαίνει μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 

Βασίλης Μουστάκας.

Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια
ΣΕ ΛΑΚΚΙΑ, ΠΛΑΓΙΑΡΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΔΕΠΠΑΘ
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Εργασίες ελαιοχρωματισμού στο κοινοτικό 
κατάστημα στην Περιστερά. 

Άλλαξε η εικόνα στο δημοτικό σχολείο Βασιλικών μετά τις εργασίες συντήρησης. 

H χορωδία του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων και η παιδική χορωδία των Ταγαράδων στο 
μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στο 8ο διεθνές φεστιβάλ χορωδι-
ών και φιλαρμονικών που πραγ-

ματοποιήθηκε στο μέγαρο μουσικής 

Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν οι χορω-

δίες της  Θέρμης, των Ταγαράδων, 

της Νέας Ραιδεστού και η παιδική 

χορωδία των Ταγαράδων. Η καλ-

λιτεχνική διεύθυνση των χορωδιών 

ήταν της μαέστρου της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 

Ελευθερίας Μεταξά.

Συμμετοχή στο διεθνές φεστιβάλ 
χορωδιών και φιλαρμονικών



4 Πολιτισμός
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

Ο δήμος Θέρμης στον παλμό
Με ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν 

στο επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια, θα γιορ-
τάσει φέτος τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς ο δήμος Θέρμης. Όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια έτσι και τώρα οι εκδηλώσεις τις οποίες επιμελείται 
η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και 
Αθλητισμού απλώνονται σε όλες τις Δημοτικές και Τοπι-
κές Κοινότητες του δήμου, στις πλατείες και στις γειτονιές, 
ώστε όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερα τα παιδιά να έχουν την 
ευκαιρία να νιώσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα. 
Ειδικότερα, σε κάθε οικισμό θα γίνουν οι καθιερωμένες 
εκδηλώσεις για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέ-
ντρου, στις οποίες συμμετέχουν παιδικές χορωδίες, χο-
ρωδίες από τα τοπικά ΚΑΠΗ, παραδοσιακά χορευτικά 
συγκροτήματα, τμήματα της ΔΕΠΠΑΘ. Οι εκδηλώσεις 
πλαισιώνονται, επίσης, από διάφορα δρώμενα (θεατρικά, 
εικαστικά κ.λπ.).
Παράλληλα, διοργανώνεται και φέτος, για τρίτη συ-
νεχή χρονιά η «λευκή νύχτα» στην αγορά της Θέρμης, 
με πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελματικών Εμπόρων 
Θέρμης και την υποστήριξη της ΔΕΠΠΑΘ. Το εορταστικό 
πρόγραμμα της ΔΕΠΠΑΘ περιλαμβάνει και πολλές ακό-
μη εκδηλώσεις οι οποίες θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο Θέρμης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
Στη Νέα Ραιδεστό το άναμμα του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου στο Κέντρο Πολιτισμού έγινε την Παρασκευή 
1 Δεκεμβρίου. Συμμετείχαν τα τμήματα Εικαστικών της 
ΔΕΠΠΑΘ, η παιδική χορωδία Δ.Ω.Θ. Ν. Ραιδεστού 
υπό τη διεύθυνση της Ειρήνης Μαραντίδου και η μικτή 
χορωδία Ν. Ραιδεστού υπό τη διεύθυνση της Ελευθε-
ρίας Μεταξά.Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, στις 6 
το απόγευμα στην αίθουσα δημοτικής βιβλιοθήκης Ν. 
Ραιδεστού, θα πραγμα-
τοποιηθούν τα «Στολι-
δομαγειρέματα». Πρό-
κειται για εργαστήριο 
κατασκευής χριστουγεν-
νιάτικων στολιδιών. Με 
οδηγό την φαντασία και 
την βοήθεια των ξωτι-
κών μέσα από τα βιβλία 
της βιβλιοθήκης, δημι-
ουργούμε μοναδικά χρι-
στουγεννιάτικα στολίδια  
με ύφασμα, κλωστές και 
ζυμάρι. Εμψυχώτρια εί-
ναι η παιδαγωγός – εικα-
στικός, Γαβρά Βεργούλα.

ΚΑΡΔΙΑ
Στην Καρδία το άναμμα 
του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 2 Δε-
κεμβρίου. Συμμετείχαν 

τα τμήματα Εικαστικών της ΔΕΠΠΑΘ «Ο Ευμένης» τα 
οποία στόλισαν το δέντρο με χειροποίητα στολίδια, οι 
ενοριακές νεανικές ομάδες του Ι.Ν. Γεννήσεως της Θε-
οτόκου Καρδίας που έψαλαν παραδοσιακά κάλαντα 
μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων και ο Σύλ-
λογος Δράσεων Κατοίκων Καρδίας, ενώ ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Καρδίας πρόσφερε κεράσματα.

ΤΡΙΑΔΙ
Στον οικισμό του Τριαδίου το άναμμα του χριστουγεννιά-
τικου δέντρου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Δεκεμ-
βρίου, στην πλατεία του χωριού. Συμμετείχαν ο Σύλλογος 
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Τριαδίου «Αγ. Γεώργιος», 
το τμήμα Εικαστικών Κ.Π. Τριαδίου, η Ελληνική Οργάνω-
ση Πρόνοιας και Ισότητας «Πνοή Ελπίδας» και η χορωδία 
Ενηλίκων του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Τριαδίου. 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Στην πλατεία Χάνια πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Δε-
κεμβρίου, το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δένδρου. 
Συμμετείχαν τα τμήματα Εικαστικών της ΔΕΠΠΑΘ, το 
τμήμα παραδοσιακών χορών του Κέντρου Πολιτισμού 
Βασιλικών, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων  Βασιλικών 
υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας Μουντζέλη, η παιδική 
χορωδία του 1ου δημοτικού σχολείου Βασιλικών καθώς 
και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, το 
χορευτικό τμήμα ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ. Βασιλικών,  η χορωδία του 
ΚΑΠΗ Βασιλικών ενώ μοιραστήκαν κεράσματα και κλι-
κούδια.
Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στην αί-
θουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνεται δημι-
ουργικό εργαστήριο χριστουγεννιάτικων κατασκευών. 
Οι μαθητές του τμήματος Ε2 της Ε’ τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου Βασιλικών με οδηγό την δημιουργική τους φα-
ντασία, ετοιμάζουν μοναδικά χριστουγεννιάτικα στολίδια 

από ανακυκλώσιμα υλικά. Εμψυχώτρια είναι η εκπαιδευ-
τικός Όλγα Λεμόνη. 
Την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι ο ΛΑ.ΧΟ.
ΣΥ.ΒΑ διοργανώνει τη Γουρνοχαρά. 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Στην Αγία Παρασκευή το άναμμα του χριστουγεννιάτι-
κου δέντρο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρί-
ου. Συμμετείχαν το τμήμα Εικαστικών της ΔΕΠΠΑΘ, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Παρασκευής, παραδοσιακό 
παιδικό χορευτικό, η Σχολή Χορού ΔΕΠΠΑΘ, το ΚΑΠΗ 
Αγ. Παρασκευής. Μαζί με κεράσματα και κρασί  ακού-
στηκαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τα παιδιά του 
Κατηχητικού και του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παρα-
σκευής. 

ΘΕΡΜΗ
Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Παραμά-
να πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για το  άναμμα του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου της Θέρμης. Το πρόγραμ-
μα περιλάμβανε την «επίσκεψη» του Άγιου Βασίλη - 
face painting / ανεμοσκορπίσματα, την παιδική χορω-
δία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης υπό τη διεύθυνση 
της Ειρήνης Μαραντίδου, την παιδική χορωδία του 
2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης υπό τη διεύθυνση 
της Αλεξίας Τανούρη. Συμμετείχε ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης, 
ενώ ζεστό κακάο μοιράσε το 1ο Σύστημα Προσκόπων 
Θέρμης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, επίσης, συναυ-
λία από το τμήμα Φωνητικής – Μονωδίας Δ.Ω. Θέρ-
μης υπό την Θάλεια Μαυρίδου. Τραγουδήσαν οι: Κική 
Τσαλίκη, Ελένη Δημοπούλου, Νίκος Κίρτσος, Δημή-
τρης Δημόπουλος και Μαρία Τσαγκάρη, ενώ στο πιάνο 
ήταν ο Κωνσταντίνος Γκαρίπης.

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, 
στο Κέντρο Πολιτισμού πραγ-
ματοποιήθηκε το άναμμα του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η 
εκδήλωση περιλαμβάνε χρι-
στουγεννιάτικες κατασκευές από 
τα τμήματα Εικαστικών της ΔΕΠ-
ΠΑΘ, παράσταση από τη Σχολή 
Χορού Κ.Π. Ν. Ρυσίου, τραγού-
δια από τη μαθητική χορωδία 
του 2ου Γυμνασίου Θέρμης. 
Συμμετείχαν, επίσης, το παιδικό 
τμήμα του Λαογραφικού Συλ-
λόγου «Η Αρετσού» Ν. Ρυσίου, 
ο Α.Σ. «Αναγέννηση» Ν. Ρυσί-
ου, ο Σύλλογος Γονέων και Κη-
δεμόνων Δημοτικού Σχολείου 
Ν. Ρυσίου και 2ου Γυμνασίου 
Θέρμης. 

Από τις εκδηλώσεις για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Καρδία
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ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην 
πλατεία, άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου. Θα συμ-
μετέχουν η Μικτή Χορωδία Πολιτιστικού Πνευματικού 
Κέντρου Ι.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου, η Εθελοντική Ομά-
δα Γυναικών, ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Αγ. Αντωνί-
ου. Θα διοργανωθεί Bazaar από τον Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου, 
ενώ κεράσματα θα προσφέρει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Παναγία Σουμελά».

ΛΑΚΚΙΑ
Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, 
στην πλατεία, άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου. Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή, με παραδοσιακά γλυκά και χο-
ρευτικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λακκιάς.

ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην κε-
ντρική πλατεία, άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου, με 
κεράσματα από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Έμπορων 
Τριλόφου, το Σύλλογο Γυναικών Τριλόφου, τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Τριλόφου και τους Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων, αλλά και με ζεστό τσάι από τον Αγροτικό Συ-
νεταιρισμό Τριλόφου και τη Δόξα Τριλόφου. Στην εκδή-
λωση θα συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Μίκρας 
υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας Αλμαλή και της Στέλλας 
Σαράφη, η παιδική χορωδία Δ.Ω.Θ. Τριλόφου υπό την 
Ειρήνη Μαραντίδου, το τμήμα Εικαστικών Κ.Π. Τριλόφου 
ΔΕΠΠΑΘ, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Μίκρας, οι 
Ακαδημίες Μίκρας με κεράσματα, το Σωματείο Α.Μ.Ε.Α. 
«Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης», το Σωματείο «Κοινωνία 
Αγάπης και Προσφοράς Γέροντας Παΐσιος», ο Χορευτικός 
Όμιλος Τριλόφου «Ζουμπάτ». Μαζί και παραδοσιακά 
χριστουγεννιάτικα στολίδια από αλατοζύμαρο.

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον αύλειο 
χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου το έθιμο της Βαρβάρας 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριλόφου. 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ
Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, στις 7 το βράδυ, στην 
πλατεία, άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, με χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια από το Νηπιαγωγείο Ταγα-
ράδων, παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια από το 
τμήμα παραδοσιακών χορών του Μορφωτικού Εκπολι-
τιστικού Συλλόγου Ταγαράδων και τη χορωδία και ορ-
χήστρα του 2ου Γυμνασίου Θέρμης με υπεύθυνη την Γ. 
Μελιγκοπούλου. Θα μοιραστεί ζεστό κρασί και φρυγα-
νισμένο ψωμί. Στην εκδήλωση συμμετέχουν: το Κέντρο 
Πολιτισμού Ταγαράδων, ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Ταγαράδων, ο Αθλητικός Σύλλογος «ΘΡΙ-
ΑΜΒΟΣ» Ταγαράδων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων Νηπιαγωγείου Ταγαράδων, ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ταγαράδων και η 
χορωδία ενηλίκων.  

ΣΟΥΡΩΤΗ 
Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, 
στην πλατεία, άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, με 
κεράσματα και ζεστό κρασί. Θα συμμετέχουν η παιδική 
χορωδία Κ.Π. Σουρωτής υπό την Ειρήνη Μαραντίδου, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Σουρωτής «Η Πηγή» και ο Α.Σ. 
«Ορφέας» Σουρωτής. Θα παρουσιαστεί χριστουγεννιάτικο 
δρώμενο από το Νηπιαγωγείο Σουρωτής, ενώ θα λειτουρ-
γήσει Bazaar από το Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αντωνίου. 

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ, στην 
πλατεία, άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Θα συμ-
μετέχουν τα τμήματα Εικαστικών Κ.Π. Πλαγιαρίου ΔΕΠ-

ΠΑΘ, το Εργαστήρι χριστουγεννιάτικων στολιδιών, η Φι-
λαρμονική Ορχήστρα Μίκρας υπό τις Κατερίνα Αλμαλή 
και Στέλλα Σαράφη, η παιδική χορωδία Κ.Π. Πλαγια-
ρίου. Στις 8.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. 
Αγίου Δημητρίου, θα δοθεί χριστουγεννιάτικη συναυλία 
από τη Μικτή Χορωδία Μίκρας υπό τη διεύθυνση της 
Ελευθερίας Μεταξά και την παιδική χορωδία Κ.Π. Πλα-
γιαρίου υπό τη διεύθυνση του Στυλιανού Ζαχαρίου.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, άναμμα 
χριστουγεννιάτικου δέντρου με χριστουγεννιάτικα τραγού-
δια και κεράσματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περιστε-
ράς και τον Σύλλογο Γυναικών Περιστεράς «Η Ερατώ».

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην 
κεντρική πλατεία, άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, 
παρουσία του Άη Βασίλη. Θα συμμετέχουν ο Σύλλο-
γος Πολιτισμού, Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου, το μο-
ντέρνο παιδικό χορευτικό του Συλλόγου Κ. Σχολαρίου. 
Θα ακουστούν παραδοσιακά κάλαντα από το ΚΑΠΗ Κ. 
Σχολαρίου και θα μοιραστεί ζεστό κρασί από τους το-
πικούς παραγωγούς. 

ΛΙΒΑΔΙ
Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, κάλαντα από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Λειβαδιωτών και την Κυριακή 25 Δε-
κεμβρίου, στις 11 το πρωί, χριστουγεννιάτικη γιορτή 
για τα παιδιά με κεράσματα και δώρα.

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ
Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος θα τραγουδήσει τα κάλαντα του Πό-
ντου. Τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα 
θα γίνει γιορτή για τα παιδιά.

Σημαντική στήριξη στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις παρέχει η Δημοτική Επιχείρηση Πολι-
τισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης. Συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις συμμετέχουν 
τα ακόλουθα τμήματα της ΔΕΠΠΑΘ: Ορχήστρα Σαξοφώνων Δ.Ω.Θ. Ku Klux Sax / Διεύθυνση: 
Θεόφιλος Σωτηριάδης, Ορχήστρα Δ.Ω.Θ. CON FUOCO Διεύθυνση: Γιάννης Πολυμενέρης, 
Τμήμα Φωνητικής - Μονωδίας / Θάλεια Μαυρίδου, Παιδική Χορωδία Δ.Ω.Θέρμης-Ν. Ραι-
δεστού- Σουρωτής-Τριλόφου / Διεύθυνση: Ειρήνη Μαραντίδου, Μικτή Χορωδία Θέρμης-Μί-
κρας- Ταγαράδων / Διεύθυνση: Ελευθερία Μεταξά, Παιδική Χορωδία Κ.Π. Πλαγιαριου / Δι-
εύθυνση: Στυλιανός Ζαχαρίου, Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής Κ.Π. Ν. Ραιδεστού / Χοράρχης: 
Λεωνίδας Βλαχόπουλος, Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων Βασιλικών / Διεύθυνση: Κατερίνα 
Μουντζέλη, Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων Θέρμης / Διεύθυνση: Μίλτος Πολυχρονίδης, Φι-
λαρμονική Ορχήστρα Νέων Μίκρας / Διεύθυνση: Κατερίνα Αλμαλή, Στέλλα Σαράφη.
Επίσης συμμετέχουν: Χορωδία και Ορχήστρα 2ου Γυμνασίου Θέρμης / Διεύθυνση: Γ. Μελι-
γκοπούλου, Παιδική Χορωδία 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης / Διεύθυνση: Α. Τανούρη. 
Την τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων έχει ο Γρηγόρης Μόσχου.
Εκτός της ΔΕΠΠΑΘ πολύτιμη στήριξη παρέχουν επίσης η Δημοτική Κοινότητα  Θέρμης, η Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Θέρμης, το Πρόγραμμα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 
οι πρόσκοποι, τοπικοί σύλλογοι, καθώς και το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης. 

Στηρίζουν τις εκδηλώσεις

των χριστουγεννιάτικων εορτών



Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων οι οποίες θα δι-

οργανωθούν στην κεντρική πλατεία Παραμάνα της 

Θέρμης και στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, την 

περίοδο έως τα Χριστούγεννα έχει ως εξής:

• Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου

Αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πινακοθήκης Θέρμης /  

18:00 μ.μ. 

οι χριστουγεννιάτικες περιπέτειες από σημείο σε ση-

μείο. Ένα χριστουγεννιάτικο δημιουργικό εργαστήρι κα-

τασκευών «TREE-BON». Μικροί και μεγάλοι δημιουρ-

γήσοαν μοναδικά χριστουγεννιάτικα δεντράκια με την 

πολύτιμη  βοήθεια των ξωτικών του Αϊ Βασίλη. Εμψυ-

χώτρια η εικαστικός Λία Βασιλειάδου. 

• Τρίτη 5 Δεκεμβρίου

Πλατεία Παραμάνα / 

20:00 μ.μ.

παραδοσιακό γλέντι και κεράσματα από τον Σύλλογο 

Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος, 

στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν 

του Αγίου Νικολάου.

• Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου /  

10:30 μ.μ. 

 το παραδοσιακό μοίρασμα Ψαριών από τον Σύλλογο 

Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

• Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο /  

19:30 μ.μ. 

η εκδήλωση «Γιορτινά Τραγούδια ηχούν..». Θα συμμετέ-

χουν η Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου  Θέρμης, 

το Ελληνικό Κολλέγιο, η Παιδική Χορωδία του Κ.Π. Ταγα-

ράδων, η Πολυφωνική Χορωδία «Θερμαΐδες» υπό τη δι-

εύθυνση της Ειρήνης Μαραντίδου καθώς και η Ελευθερία 

Μεταξά - Αρμοδώρου (διεύθυνση από το πιάνο)

• Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο / 

19:00 μ.μ.

η συναυλία «Ένα Χριστουγεννιάτικο… μπέρδεμα», μια 

γιορτινή σύμπραξη με τις ορχήστρες του Δημοτικού 

Ωδείου Θέρμης. Συμμετέχουν οι Ku Con Klux και Sax 

Fuoco, η CON FUOCO και η Ορχήστρα Σαξοφώνων 

του Δ.Ω.Θ. και η Ku Klux Sax. Υπεύθυνοι οι Θεόφιλος 

Σωτηριάδης (Ku Klux Sax) και Γιάννης Πολυμενέρης 

(Con Fuoco). 

• Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης /  

18:00 μ.μ. 

διοργανώνεται χριστουγεννιάτικο εργαστήριο ζαχαροπλα-

στικής. Μικροί και μεγάλοι ζαχαροπλάστες, με  τις μαγικές 

συνταγές των ξωτικών μέσα από τα βιβλία της Βιβλιοθήκης 

και την πολύτιμη βοήθεια από την  αποκλειστική ομάδα 

ζαχαροπλαστών από το εργαστήριο του Αη Βασίλη, θα 

δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν 

όλοι μαζί μοναδικές 

χριστουγεννιάτικες 

λιχουδιές. Διοργά-

νωση: Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Θέρμης, 

Σύλλογος Γονέων 

- Κηδεμόνων και 

Σύλλογος Εκπαι-

δευτικών καθώς 

και η Παιδική Λέ-

σχη Ανάγνωσης του 

3ου Νηπιαγωγείου 

Θέρμης.

• Σάββατο 16 Δεκεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο / 

16:00 μ.μ. - 23:00 μ.μ.

παραδοσιακή γιορτή - αφιέρωμα στη Σαλονίκη, με 

χορό και κεράσματα από τον Χορευτικό Όμιλο Θέρμης.

• Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο /  

19:00 μ.μ. 

συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από τη Χορωδία Βυ-

ζαντινής Μουσικής του Κ.Π. Ν. Ραιδεστού με χοράρχη 

τον Λεωνίδα Βλαχόπουλος.

• Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου

Αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πινακοθήκης Θέρμης /  

18:00 μ.μ. 

παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ο Αη Βασίλης, οι 

Φεγγαρένιοι Μανδύες κι ένα Μυστικό» του Θάνου Αγ-

γελική (από την Ήρα Εκδοτική). Συμμετέχει η Α’ Τάξη 

του 1ου Δ.Σ. Θέρμης. 

• Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο / 

20:00 μ.μ.

θα διοργανωθεί συναυλία με «Χριστουγεννιάτικες με-

λωδίες και τραγούδια». Συμμετέχουν: η Φιλαρμονική 

Ορχήστρα Νέων Θέρμης με μαέστρο τον Μίλτο Πο-

λυχρονίδη, οι Μικτές Χορωδίες του Κ.Π. Θέρμης, του 

Κ.Π. Ταγαράδων, της Ν. Ραιδεστου, της Μίκρας η Πο-

λυφωνική Χορωδία «Θερμαΐδες» υπό τη διεύθυνση 

από το πιάνο της Ελευθερίας Μεταξά –Αρμοδώρου.

• Σάββατο 23 Δεκεμβρίου

Πολιτιστικό κέντρο Θέρμης / 

10:00 μ.μ. - 18:00 μ.μ.

ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Μέγας 

Αλέξανδρος» διοργανώνει παραδοσιακό καφενείο – 

Bazaar. 

Στο χώρο της κεντρικής πλατείας θα λειτουργεί λού-

να παρκ, από τις 8 έως τις 31 Δεκεμβρίου. Επιπλέον 

η Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας και Ισότητας “Πνοή 

Ελπίδας”, σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών 

και Έμπορων Θέρμης, θα συγκεντρώνουν ειδή πρώτης 

ανάγκης. 

Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
με επίκεντρο τη Θέρμη

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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«Λευκή νύχτα» στην αγορά της Θέρμης
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ένωση Εμπόρων και 
Επαγγελματιών του δήμου Θέρμης διοργανώνει τη 

«Λευκή Νύχτα», λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. 
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου η αγορά της 
Θέρμης θα λειτουργήσει από τις 7 έως τις 12 το βράδυ. 
Στο χρονικό αυτό διάστημα τα εμπορικά καταστήματα 
θα κάνουν ειδικές προσφορές και εκπτώσεις στους κα-
ταναλωτές οι οποίες θα αγγίξουν το 50%. Πέρα από τις 
προσφορές, στην κεντρική πλατεία καθώς και στους βα-
σικούς εμπορικούς δρόμους της Θέρμης θα επικρατήσει 
εορταστική ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα, στις εμπορικές 
γειτονιές θα στηθούν τραπέζια και ψησταριές με μπόλικο 
κρασί και κεράσματα για τους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, 
ξυλοπόδαροι, Αϊ-Βασίληδες και τάρανδοι θα κινούνται 
στους δρόμους, σκορπώντας το κέφι σε μικρούς και με-
γάλους. Την έναρξη των εκδηλώσεων θα κάνει πολυ-
πληθής ομάδα του Σχολείου της Φύσης. Παράλληλα, 
μουσικές μπάντες όπως οι Μομόγεροι  Κατερίνης από 
το Σωματείο Παναγία Σουμελά Θέρμης και η ομάδα των 
Κρουστόφωνων θα διασχίσουν όλη την αγορά, δίνοντας 
τον χριστουγεννιάτικο τόνο.  
Τις ίδιες ώρες στην κεντρική πλατεία Παραμάνα θα 
βρίσκονται το Σύνολο Ηλεκτρικής Κιθάρας “Thermi-
chords” του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης με καλλιτε-
χνικό διευθυντή τον καθηγητή του  τμήματος  Βαγγέλη 
Αγγελόπουλο, η παιδική χορωδία του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Ν. Ραιδεστού (40 άτομα) υπό την  καλλιτε-
χνική διεύθυνση του Κανάρη Κεραμάρη καθώς και η 
ROCK BLUES μπάντα Lemonade Οn Stage. Στο εμπο-
ρικό κέντρο θα βρίσκονται οι “Spira - minore”, ένα 
σύνολο εγχόρδων αποτελούμενο από 30 βιολιά, υπό 
την καλλιτεχνική διεύθυνση της  Δήμητρας Κατιώνη. Οι 
δράσεις θα μεταφέρονται από δρόμο σε δρόμο ώστε  
να δημιουργηθεί εορταστική ατμόσφαιρα σε ολόκληρο 

το εμπορικό κέντρο. Στο αμφιθέατρο της πλατείας θα 
βρίσκεται λούνα παρκ  με παιχνίδια για μικρούς και με-
γάλους. 

ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Σκοπός της «Λευκής νύχτας», σύμφωνα με τον πρόε-
δρο της Ένωσης Εμπόρων και Επαγγελματιών του δή-
μου Θέρμης Στάθη Πιστέλα είναι να ενισχυθεί η τοπι-
κή αγορά αλλά και να περάσει ένα θετικό εορταστικό 
κλίμα στον κόσμο. Σύμφωνα με τον ίδιο στη φετινή 
διοργάνωση συμμετέχουν όλοι οι επαγγελματίες της 
Θέρμης. «Τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου θα στηθεί 
ένα μεγάλο γλέντι σε ολόκληρο το εμπορικό κέντρο 
της Θέρμης στο οποίο αναμένεται να προσέλθουν και 
κάτοικοι άλλων περιοχών για παράδειγμα από Καλα-
μαριά, ακόμη και από τη δυτική Θεσσαλονίκη, όπως 
συνέβη και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, 
υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για αγορές καθώς τα κα-
ταστήματα κάνουν σημαντικές προσφορές» επισημαίνει 
ο κ. Πιστέλας. 
Η Ένωση Εμπόρων και Επαγγελματιών του δήμου Θέρ-
μης έχει στο δυναμικό της περίπου 400 καταστήματα. 
«Οι περισσότεροι είμαστε αυτοαπασχολούμενοι, ελάχι-
στα είναι τα καταστήματα τα οποία απασχολούν επιπλέ-
ον προσωπικό» σημειώνει ο κ. Πιστέλας. Επισημαίνει 
ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, άλλαξε η 
φυσιογνωμία της αγοράς. «Σταδιακά τα εμπορικά κα-
ταστήματα υποχώρησαν και στη θέση τους άνοιξαν κα-
ταστήματα ψυχαγωγίας». Σε σχέση με το 2010 ο τζίρος 
των καταστημάτων μειώθηκε περίπου στο μισό, ενώ 
αυτή τη στιγμή στη Θέρμη τα άδεια μαγαζιά υπερβαί-
νουν τα πενήντα. 
Στη διάρκεια των εορτών τα εμπορικά καταστήματα θα 
είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τις 

παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
που είναι Κυριακή η αγορά θα λειτουργήσει από τις 11 
το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. 
Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 17 
Δεκεμβρίου ενώ θα παραμείνουν κλειστά στην πρώτη 
και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, την Πρωτοχρο-
νιά και στις 2 Ιανουαρίου 2018. 
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«Δυστυχώς φτάσαμε στο μέσο της σχολικής χρο-
νιάς και το πρόβλημα της δωρεάν και ασφα-

λούς μεταφοράς των παιδιών μας σε ορισμένα 
σχολεία του Δήμου Θέρμης παραμένει σε εκκρεμό-
τητα. Παρά τις πολλές και συντονισμένες ενέργειες 
και πιέσεις της δημοτικής αρχής και της Ένωσης Γο-
νέων και Κηδεμόνων, προς όλους τους αρμόδιους 
φορείς, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
το υπουργείο Εσωτερικών, το ζήτημα παραμένει 
άλυτο έως σήμερα» επισημαίνει μεταξύ άλλων με 
ανακοίνωσή της η Αντιδημαρχία Παιδείας –Δια Βίου 
Μάθησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς.
«Θυμίζουμε ότι για το θέμα είχε γίνει κινητοποίηση 
από την Ένωση Γονέων τον Οκτώβριο. Παράλληλα, 
η διοίκηση του δήμου έκανε παραστάσεις και συναντή-
σεις με την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Θεο-
φάνη Παπά οι οποίοι υποσχέθηκαν πως το πρόβλημα 
θα λυθεί σύντομα, ωστόσο αυτό παραμένει.
Στις αρχές Οκτωβρίου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος συναντήθηκε με τον αρμόδιο Αντιπε-

ριφερειάρχη Θεοφάνη Παπά και ζήτησε την ενεργο-

ποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να 

δοθεί άμεση και οριστική λύση στο ζήτημα της μετα-

φοράς των μαθητών του δήμου μας. Στο πλαίσιο αυ-

τής της σύσκεψης αποφασίστηκε να συγκληθεί άμεσα 

η αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας προκειμένου να αξιοποιήσει το δικαί-
ωμα που της δίνει ο νόμος και να αποφασίσει την 
κατ’ εξαίρεση δωρεάν μεταφορά των μαθητών, 
ανεξαρτήτως της προβλεπόμενης χιλιομετρικής 
απόστασης που προβλέπεται στην ΚΥΑ, καθώς 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι επικινδυνότητας για 
τους μαθητές. Επιπλέον αποφασίστηκε να ασκη-
θούν πιέσεις ώστε να ενισχυθούν με επιπλέον οχή-
ματα τα υφιστάμενα δρομολόγια του ΟΑΣΘ τόσο 
κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αναχώρη-
ση των μαθητών όπου απαιτείται. Επίσης, εάν δεν 
καταστεί εφικτή η αύξηση των δρομολογίων, τότε 
η αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας να προχωρήσει στην επαναφορά της πα-
ράτασης των περσινών συμβάσεων. Ωστόσο, παρότι 
παρήλθαν περισσότεροι από δύο μήνες σχεδόν τίποτε 
δεν συνέβη από τα ανωτέρω, όπως αναφέρει χαρα-
κτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Στέλιος Αποστόλου.

Άλυτο το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών

Στιγμιότυπο από τις κινητοποιήσεις για τις μεταφορές των μαθητών



Αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας του υπό-
γειου σταθμού αυτοκινήτων, δυναμικότητας 

172 θέσεων, ο οποίος λειτουργεί στην πλατεία 

Παραμάνα της Θέρμης δρομολογεί ο δήμος. Στό-

χος των αλλαγών είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση 

του κοινού, τόσο των μόνιμων κατοίκων και των 

εργαζομένων πέριξ της πλατείας, όσο και των επι-

σκεπτών. Οι σημαντικότερες αφορούν το ωράριο 

λειτουργίας του σταθμού το οποίο διευρύνεται, 

το χρονικό διάστημα της δωρεάν στάθμευσης το 

οποίο διπλασιάζεται καθώς και άλλες ρυθμίσεις 

οι οποίες διευκολύνουν τους χρήστες. 

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
Το ωράριο λειτουργίας όσον αφορά τις καθημερι-

νές (Δευτέρα έως Παρασκευή) παραμένει ως έχει, από 

τις 7.45 το πρωί έως τις 23.45 το βράδυ. Τα Σάββατα 

κατά τα οποία σήμερα το πάρκινγκ λειτουργεί από τις 

8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, τώρα διευρύνεται 

και θα είναι ανοιχτό όπως και τις καθημερινές, δηλαδή 

από τις 7.45 το πρωί έως τις 23.45 το βράδυ. Επί-

σης θα λειτουργεί και τις Κυριακές που είναι ανοιχτή η 

αγορά, από τις 7.45 έως τις 15.45, ενώ τις υπόλοιπες 

Κυριακές θα παραμένει κλειστό. Υπενθυμίζεται ότι οι 

μόνιμοι χρήστες του σταθμού αυτοκινήτων διαθέτουν 

τηλεχειριστήριο και μπορούν να χρησιμοποιούν το 

πάρκινγκ καθ’ όλο το 24ωρο. 

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ
Αλλαγές υπάρχουν και ως προς τα τέλη στάθμευσης. 

Συγκεκριμένα, διπλασιάζεται από τη μισή ώρα στη 

μία, η δωρεάν παραμονή στο πάρκινγκ. Επίσης, δωρε-

άν είναι η στάθμευση μετά τις 9 το βράδυ και έως τις 

23.45 που κλείνει ο σταθμός. Για τις υπόλοιπες ώρες 

η χρέωση είναι 1 ευρώ ανά ώρα. Το ημερήσιο τέλος 

στάθμευσης για τα οχήματα παραμένει στα 10 ευρώ 

και για τα δίκυκλα στα 4 ευρώ. Το μηνιαίο τέλος για τα 

ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα παραμένει στα 50 ευρώ 

και για τα δίκυκλα στα 20 ευρώ. Για όσους εργάζονται 

σε καταστήματα και επιχειρήσεις περιμετρικά της πλα-

τείας το μηνιαίο τέλος περιορίζεται στα 20 ευρώ. 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων και συγκεκριμέ-

να στο δεύτερο υπόγειο επίπεδο διατίθενται 10 θέσεις 

στις οποίες έχουν δικαίωμα στάθμευσης χωρίς την κα-

ταβολή τέλους δέκα συγκεκριμένες οικογένειες που 

κατοικούν περιμετρικά της πλατείας Παραμάνα.

2. Δικαίωμα ωριαίας ή ημερήσιας στάθμευσης χωρίς 

την καταβολή τέλους έχουν επίσης τα ειδικά οχήματα 

των ατόμων με αναπηρία κινητικής μορφής άνω του 

67%, τα οποία είναι ειδικά διαμορφωμένα για τη με-

τακίνησή τους.

3. Οι θέσεις στάθμευσης διακρίνονται σε δύο κατηγο-

ρίες: 110 θέσεις με ωριαία ή ημερήσια χρέωση (από 

τις οποίες 3 θέσεις διατίθενται σε αυτοκίνητα ατόμων 

με αναπηρία), και (β) 52 θέσεις με μηνιαία χρέωση.

4. Η παραμονή των οχημάτων με καταβολή ημερήσι-

ου τέλους στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

15 ημερολογιακές ημέρες. Μετά καταβάλλεται ποσό 

ίσο με το μηνιαίο τέλος χρήσης του σταθμού.

5. Η υποβολή αίτησης για παροχή θέσης στάθμευ-

σης με μηνιαία χρέωση προϋποθέτει ελάχιστη δι-

άρκεια τρίμηνης χρήσης και προκαταβολή τέλους 

ίσου με τη χρέωση δύο μηνών.

6. Η καταβολή του μηνιαίου τέλους γίνεται υπο-

χρεωτικά τις δέκα πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Η 

εκπρόθεσμη καταβολή επιφέρει πρόστιμο ίσο με 

το ήμισυ της εκάστοτε χρέωσης, το οποίο θα συ-

νυπολογίζεται στη χρέωση του επόμενου μήνα.

7. Σε περίπτωση μη καταβολής του μηνιαίου τέ-

λους για περισσότερο από τρεις μήνες το όχημα 

θα θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφθεί και θα ξεκινά 

διαδικασία απομάκρυνσής του από τη Δημοτική Αστυ-

νομία. Το κόστος της απομάκρυνσης θα επιβαρύνει 

τον κάτοχο του οχήματος.

8. Η πρόκληση φθορών στην υλικοτεχνική υποδο-

μή του χώρου από απρόσεκτη ή επικίνδυνη οδήγη-

ση επιβαρύνει οικονομικά τον υπαίτιο πρόκλησης της 

φθοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Δήμος Θέρμης 

επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε προβλεπόμενου 

νομίμου δικαιώματός του.

9. Η διοίκηση του δήμου και οι εργαζόμενοι στον 

χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων δεν φέρουν καμία ευ-

θύνη για τυχόν φθορές που μπορεί να προκληθούν 

στα σταθμευμένα οχήματα από οποιαδήποτε αιτία, συ-

μπεριλαμβανομένων και των φυσικών καταστροφών 

και ιδίως από τρίτους.

10. Ο σταθμός διαθέτει 24ωρο σύστημα καταγραφής 

του χώρου (μαγνητοσκόπησης). Τα προϊόντα της κα-

ταγραφής θα διατίθενται μόνο στις αρμόδιες Αρχές 

(π.χ. Ελληνική Αστυνομία, Δικαστικές Αρχές), στην 

περίπτωση που συνδέονται με την τέλεση αξιόποινων 

πράξεων.

Διπλασιάζεται από τη μισή στη μία ώρα ο χρόνος της δωρεάν παραμονής στο 
υπόγειο πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία της Θέρμης. 

Διπλασιάζεται ο δωρεάν χρόνος παραμονής
στο υπόγειο πάρκινγκ της Θέρμης

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
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Από τα μέσα Δεκεμβρίου το φυσικό αέ-
ριο τροφοδοτεί πλέον και τις περιοχές 

του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου. Το γεγο-
νός επισημοποιήθηκε με ειδική εκδήλωση η 
οποία διοργανώθηκε στην πλατεία της κοι-
νότητας Τριλόφου την οποία συνδιοργάνω-
σαν η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλο-
νίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑΘΕΣΣ) και ο δήμος 
Θέρμης, παρουσία δεκάδων κατοίκων.
Τη φλόγα που σηματοδότησε την επέκταση 
του δικτύου του φυσικού αερίου και την αε-
ριοδότηση του Τριλόφου και του Πλαγαρίου 
άναψαν ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, 
ο οικοδεσπότης, δήμαρχος Θέρμης, Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος 
Γιουτίκας και ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας.
Στην ομιλία του, ο κ. Φάμελλος αναφέρθη-
κε στις προσπάθειες των τελευταίων δύο χρόνων για την 
τροφοδότηση της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης 
με φυσικό αέριο, ώστε κάθε πολίτης να έχει τη δυνατό-
τητα να απολαμβάνει τα οφέλη του,  γεγονός που, όπως 
επισήμανε, γίνεται με προγραμματισμό και συνέπεια, 
χάρις στην  άψογη συνεργασία της δημόσιας επιχείρη-
σης αερίου με τον ιδιωτικό τομέα. Πρόσθεσε ότι για την 
περίοδο 2018-2022 έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις 
ύψους 101 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη των υποδομών. 
Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πρόσφατη σύνοδο του Παρι-
σιού επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής δεν είναι δυνατόν να γίνει μόνο με λόγια αλλά 
και πράξεις.  Και τόνισε ότι η Ελλάδα θα πετύχει το στόχο 
που έχει τεθεί για το 2020 και αφορά τη μείωση των εκ-
πομπών αέριων ρύπων.
Στην ομιλία του, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Κωνσταντίνος Γιουτίκας αναφέρθηκε στην συμμετοχή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επέκταση του δικτύου του 
φυσικού αερίου στην περιαστική Θεσσαλονίκη, με τη δέ-
σμευση ποσού 15 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα για τη συγχρηματοδότηση των υποδομών.
Ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος ευχα-
ρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν ώστε το φυσικό 
αέριο να φθάσει στον Τρίλοφο και στο Πλαγιάρι και μάλι-
στα στο χρονικό διάστημα που είχε δεσμευθεί η εταιρία. 
Ευχαρίστησε δε τη Γενική Διεύθυνση, αλλά και το προ-
σωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, που έκανε όλες τις απαραίτητες 
προσπάθειες, όπως τόνισε, ώστε η αεριοδότηση της περι-
οχής να γίνει με ταχύτατους ρυθμούς και σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
Βενέτης Μπούρας υπογράμμισε τη σημασία που δίδει η 
ηγεσία της Εταιρείας και το προσωπικό στην τήρηση των 
στόχων και των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία τίθενται και 
το γεγονός ότι ο Τρίλοφος και το Πλαγιάρι μπήκαν στο δί-

κτυο του φυσικού αερίου πέντε μόλις μήνες 

αφότου σε δημόσια εκδήλωση η εταιρεία 

δεσμεύθηκε ότι θα το υλοποιήσει.

Ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεω-

νίδας Μπακούρας επισήμανε ότι η Εταιρεία 

παράγει έργο και επεκτείνει το δίκτυο και τις 

υποδομές της στις περιοχές που έχει προ-

γραμματίσει, τροφοδοτώντας τις περιοχές 

στο χρονοδιάγραμμα που έχει δεσμευτεί. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά τον δήμο Ρήγα Φε-

ραίου (Βελεστίνο) τον Οκτώβριο, το Φίλυ-

ρο, την Εξοχή, τον Χορτιάτης στις αρχές Δε-

κεμβρίου, τον Τρίλοφο και το Πλαγιάρι στα 

μέσα Δεκεμβρίου, τη Νέα Μεσήμβρια λίγο 

πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ εγκαταστά-

θηκαν οι αποσυμπιεστές στο δήμο Λαγκαδά 

και στο δήμο Τυρνάβου όπου επεκτάθηκε 

το δίκτυο και αναμένεται η τροφοδότηση 

εντός του Ιανουαρίου, εφόσον εκδοθεί το 

ρυθμιστικό πλαίσιο.

Στους δήμους Χακληδόνος (Κουφάλια), Δέλτα (Χαλά-

στρα), Θερμαϊκού (Ν. Μηχανιώνα – Επανομή) του νομού 

Θεσσαλονίκης και στους δήμους Καλαμπάκας, Ελασσό-

νας, της περιφέρειας Θεσσαλίας επεκτείνεται το δίκτυο και 

η τροφοδότηση θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο 

του 2018.

Ο κ. Μπακούρας αναφέρθηκε στην τεχνογνωσία και την 

μεγάλη εμπειρία του προσωπικού που όπως είπε αποτε-

λεί εγγύηση για το μέλλον του φυσικού αερίου στις περι-

οχές ευθύνης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Τέλος, επωφελούμενος της 

παρουσίας του στο δήμο Θέρμης ανακοίνωσε ότι έως τον 

Ιούνιο του 2018, το δίκτυο του φυσικού αερίου θα επε-

κταθεί και στην περιοχή του Νέου Ρυσίου.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός κ. Φάμελλος, 

ο εκπρόσωπος της περιφέρειας και τα στελέχη της ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ ενεργοποίησαν τον πρώτο οικιακό καταναλωτή 

στην περιοχή του Πλαγιαρίου.

Σε Τρίλοφο και Πλαγιάρι το φυσικό αέριο
ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2018 ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση αεριοδότησης των οικισμών Τριλόφου και Πλαγιαρίου. 
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Με κάλαντα και παλιές μελωδίες γέμισαν το 
δημαρχείο Θέρμης τα μέλη της χορωδί-

ας του Συλλόγου Λεχριτών Θεσσαλονίκης «ο 

Διόνυσος». Ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδό-

πουλος τους υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά, για 

μία ακόμη χρονιά κι εκείνοι με τη σειρά τους 

τον ευχαρίστησαν για τη συμπαράσταση και 

την προσφορά του στο σύλλογο. Ο κ. Παπα-

δόπουλος τους ευχαρίστησε για τη σταθερή πα-

ρουσία τους στα δρώμενα της Θέρμης, ανέσυρε 

μνήμες, περιστατικά και όμορφες στιγμές από το 

παρελθόν που λίγο πολύ έχουν οι περισσότε-

ροι βιώσει με την ευχάριστη, ζωντανή και πάντα 

εύθυμη παρέα του ιστορικού συλλόγου των οι-

νοποτών – βαρελοφρόνων, σε κάθε γωνιά της 

Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος Λεχριτών Θεσσαλονίκης «Ο Διό-

νυσος» έχει τη δική του ιστορία. «Όταν θέλεις 

έλα πιες, όταν έχεις έλα δώσε, μα αν έχεις και 

δε δίνεις να μην έρχεσαι να πίνεις…». Είναι ένα 

από τα πάμπολλα έμμετρα του «βαρελιού», 

προϊόντα επίπονης και βαθυστόχαστης… αμπε-

λοφιλοσοφίας, που κοσμούν τους τοίχους της 

λέσχης των «Λεχριτών» και δηλώνουν το ανοι-

χτό πνεύμα, την μεγαθυμία και την «έξω καρ-

διά» του Λεχρίτη. 

Κάλαντα στο δημαρχείο από τους «Λεχρίτες»
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUPPORT 

Εξοικονόμηση ενέργειας 
σε δημόσια κτίρια
H 2η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας υποστήριξης 

του έργου «SUPPORT Local Governments in Low 

Carbon Strategies», το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE, πραγματοποι-

ήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

Α.Ε . Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν καλές πρακτι-

κές εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια σε 

δήμους της Ελλάδας, της Σουηδίας, της Γερμανίας και 

της Ρουμανίας. Το έργο INTERREG «SUPPORT» εστιά-

ζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις 

Ευρωπαϊκών περιφερειών, για την εφαρμογή βιώσι-

μων ενεργειακών πολιτικών. Η στρατηγική της ΕΕ για 

το κλίμα και την ενέργεια υποστηρίζει τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές στην υλοποίηση των πολιτικών 

βιώσιμης ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, πάνω 

από 7.000 δήμοι έχουν εκδώσει Σχέδια Δράσης Αει-

φόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) με στόχο την βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση πόρων. 

Στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν κατα-

τεθεί 17 Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης από 

αντίστοιχους δήμους και το έργο SUPPORT στοχεύει 

στη υποστήριξη των ΣΔΑΕ στον τομέα της ενεργειακής 

αποδοτικότητας με χρήση των διαρθρωτικών ταμείων 

στις περιοχές τους, μέσω μιας πιο αποτελεσματικής 

εφαρμογής των τοπικών σχεδίων δράσης.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν ένδεκα εταίροι από 

εννέα χώρες της Ε.Ε. (Κροατία, Ιταλία, Μάλτα, Ρου-

μανία, Σουηδία, Ισπανία, Βουλγαρία , Ελλάδα, Γερ-

μανία).

Από την Ελλάδα συμμετέχει η Αναπτυξιακή Εταιρεία 

ΟΤΑ Αν. Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνερ-

γασία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης συμμετέχουν, η Πε-

ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ΠΕΔ, οι 18 Δήμοι 

της ΠΚΜ, που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρ-

χων, μεταξύ των οποίων είναι και ο δήμος Θέρμης, 

ο οποίος εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον 

αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δό-

μησης Απόστολο Τσολάκη και τον προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας Πρασίνου και συνεργάτη της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού Ιωάννη Παύλου.

Κατά τη συνεδρίαση ο κ. Τσολάκης τόνισε πως η 

προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας που επιχειρεί-

ται στο πλαίσιο του Συμφώνου είναι αξιόλογη και 

προσφέρει πέρα από τα θετικά αποτελέσματα για το 

περιβάλλον και τη δυνατότητα σε όλους τους συμμε-

τέχοντες, ανταλλάσσοντας απόψεις και καταθέτοντας 

προτάσεις, να γνωρίσουν νέες μεθόδους και καινο-

τόμες δράσεις στο πλαίσιο πάντα της εξοικονόμησης 

ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή και μέσα από την 

εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων οι συμ-

μετέχοντας καταφέρνουν να επιτύχουν τους στόχους 

τους για τα ποσοστά μείωσης των ρύπων, σημείωσε 

χαρακτηριστικά ο κ. Τσολάκης. Παράλληλα ο αντιδή-

μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρμης, δεν 

παρέλειψε να συγχαρεί τους παρουσιαστές των προτά-

σεων, αναδεικνύοντας το θέμα της θετικής συμβολής 

της ανταλλαγής εμπειριών στην όλη προσπάθεια.

Να σημειωθεί πως στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης 

συμμετέχουν ακόμη τα επιμελητήρια και συλλογικοί 

παραγωγικοί φορείς του ενεργειακού τομέα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης κατά συνεδρίασή 
του στις 8 Νοεμβρίου  ενέκρινε την υπογραφή δι-

ακήρυξης για την ολυμπιακή εκεχειρία. Πρόκειται για 

το κείμενο της διακήρυξης που είχαν υπογράψει στην 

Αρχαία Ολυμπία η ΚΕΔΕ και ο δήμος Αρχαίας Ολυμπί-

ας με στόχο την προώθηση του θεσμού της ολυμπιακής 

εκεχειρίας. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής εί-

ναι η διάδοση, η κατοχύρωση και η διεθνοποίηση της 

ολυμπιακής εκεχειρίας.

Ο δήμος Θέρμης συμμετέχει στην προσπάθεια της Αυ-

τοδιοίκησης Α’ βαθμού για να επικαιροποιηθεί η κοινή 

διακήρυξη, να κατοχυρωθεί και να γίνει κτήμα όλων 

των δήμων και των πολιτών της χώρας ώστε να ανοίξει τα πανιά της στην Ευρώπη 

και στη διεθνή κοινότητα. Συμμετέχει ενεργά για μία ακόμη φορά, σε μία σημαντική 

πρωτοβουλία, που προωθεί το διάλογο, τη συμφιλίωση, 

την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την ειρήνη, 

που είναι τα βασικά ολυμπιακά ιδεώδη.

Στο πλαίσιο της εξαιρετικής σημασίας προτεραιότητας 

των δήμων όλης της χώρας, που είναι η συνοχή των το-

πικών κοινωνιών, ο δήμος Θέρμης συνυπογράφει το κεί-

μενο της κοινής διακήρυξης, επιχειρώντας να αναδείξει 

το πνεύμα ανθρωπισμού και πολιτισμού, το ολυμπιακό 

πνεύμα που αποτέλεσε άλλωστε ένα διαχρονικό βάθρο 

του δυτικού πολιτισμού. Η συμβολική συνεδρίαση των 

διοικητικών συμβουλίων της ΚΕΔΕ και του δήμου Αρχαί-

ας Ολυμπίας στο πλαίσιο της οποίας  υπογράφηκε αρχικά  η κοινή διακήρυξη για 

την προώθηση του θεσμού της ολυμπιακής εκεχειρίας, πραγματοποιήθηκε στις 22 

Οκτωβρίου.

Ο δήμος Θέρμης συμμετέχει στην προώθηση της ολυμπιακής εκεχειρίας
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Ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 4 Δεκεμ-
βρίου οι διαδικασίες κλήρωσης των 

νέων αγροτεμαχίων του αναδασμού Βασι-

λικών. Η συμμετοχή του κοινού ήταν κα-

θολική. Από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά 

το απόγευμα περισσότεροι από 800 ενδι-

αφερόμενοι παραβρέθηκαν στο κοινοτικό 

κατάστημα των Βασιλικών αναμένοντας να 

ακουστεί το όνομά τους ώστε να τραβή-

ξουν τον κλήρο που θα προσδιορίσει και 

τη θέση των νέων αγροτεμαχίων τους. Περί-

που 800 μερίδες κληρώθηκαν σε μια άψο-

γη οργανωτικά διαδικασία που οργάνωσε 

η Επιτροπή Αναδασμού σε συνεργασία με 

το ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης της μελέτης. 

Παρούσες ήταν οι υπηρεσίες της Περιφέρει-

ας Κεντ. Μακεδονίας καθώς και η Τεχνική 

Υπηρεσία του δήμου Θέρμης που συνέβαλ-

λαν τα μέγιστα στην άρτια ολοκλήρωση της 

κλήρωσης του αναδασμού . 

Τη διαδικασία άνοιξε με την παρουσία του νωρίς το πρωί 

ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Ο κ. Πα-

παδόπουλος αναφερόμενος στη σπουδαιότητα του έργου 

σημείωσε τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η διοί-

κηση του δήμου για την ολοκλήρωση αυτού του δύσκο-

λου εγχειρήματος. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Υπηρεσιών δόμησης Απόστολος Τσολάκης εξήγησε 

την πορεία των εργασιών μέχρι το κομβικό σημείο της 

κλήρωσης και ανέλυσε τα επόμενα βήματα. Τόσο ο δή-

μαρχος Θέρμης, όσο και ο αντιδήμαρχος ευχαρίστησαν 

τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα 

και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη συνεργασία και 

τη συμβολή στο σημαντικό, αυτό, για τα Βασιλικά, έργο. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης 

Κεντρικής Μακεδονίας Φάνης Παππας, ο οποίος χαιρετί-

ζοντας τη διαδικασία ευχήθηκε να ολοκληρωθεί σύντομα 

ο αναδασμός των Βασιλικών. Μετά την ολοκλήρωση της 

παραπάνω διαδικασίας αναμένεται, νωρίς την άνοιξη, να 

αναρτηθούν οι νέοι χάρτες και οι νέοι κτηματολογικοί πί-

νακες. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σημειώνεται ότι η διαδικασία εκπόνησης του αναδασμού 

του αγροκτήματος Βασιλικών, ήταν επίπονη και διήρκεσε 

πολλά σταδία.

Οι εργασίες περιλάμβαναν νέες τοπογραφικές αποτυπώ-

σεις στο αγρόκτημα και επικαιροποίηση των παλαιών, 

τη σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματο-

λογικών πινάκων (πίνακες ιδιοκτητών), την 

κατάταξη σε κατηγορίες από την επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων των αγροτεμαχίων που 

εντάσσονται στον Β’ αναδασμό, την ανάρ-

τηση πινάκων και τη διαδικασία υποβολής 

ενστάσεων 

Συνολικά υποβλήθηκαν  τετρακόσιες πενή-

ντα (450) ενστάσεις, οι οποίες εκδικαστήκαν 

σε δεκάδες αλλεπάλληλες συνεδριάσεις. 

Ακολούθησε η ανάρτηση νέων κτηματο-

λογικών πινάκων, η διαδικασία υποβολής 

αιτημάτων για προνομιακά τεμάχια και για 

μεταφορά δικαιωμάτων, όπου υποβλήθη-

καν  περίπου τριακόσιες (300) αιτήσεις, η 

εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων με σειρά 

σχετικών συνεδριάσεων των επιτροπών και 

διαμόρφωση των τελικών πινάκων, που 

αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του 

νέου καθεστώτος, η διαμόρφωση των ζωνών και η χάρα-

ξη επί χάρτου όλων των τεχνικών έργων, η διαδικασία για 

υποβολή αιτημάτων ομάδων συγκλήρωσης, όπου υπο-

βλήθηκαν  περίπου διακόσια (200) αιτήματα, ο έλεγχος 

αυτών και έκδοση των σχετικών πρακτικών.

Μετά την ολοκληρώσει αυτών των εργασιών πραγμα-

τοποιήθηκε η κλήρωση των νέων αγροτεμαχίων, με 

βάση τους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες των τριών 

περιοχών και της μίας υποπεριοχής, συνολικής έκτασης 

οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (8.500) περίπου 

στρεμμάτων του αγροκτήματος Βασιλικών. Στόχος του 

δήμου είναι η επόμενη καλλιεργητική περίοδος να βρει 

τους αγρότες στα νέα μεγαλύτερα και προσβάσιμα αγρο-

τεμάχιά τους.

ΣΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Κληρώθηκαν οκτακόσια νέα αγροτεμάχια

Συνεχίζεται η διαδικασία της τοποθέτησης των νέων 
θυρίδων που ξεκίνησε από τις αρχές Νοεμβρίου 

και πραγματοποιείται σε όλη την έκταση του δήμου 
Θέρμης. Ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κα-
τοίκων των περιοχών παρέμβασης, ο δήμος Θέρμης 
προχώρησε στην προμήθεια εβδομήντα έξι νέων τα-
χυδρομικών θυρίδων οι οποίες τοποθετούνται σταδια-
κά και τηρώντας σταθερό προγραμματισμό στις Τοπι-
κές και Δημοτικές Κοινότητες του δήμου.
Στην κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης των 
αναγκών των κατοίκων, ήδη τοποθετήθηκαν 15 νέες 
ταχυδρομικές θυρίδες στη Θέρμη, στο Τριάδι, στην 
περιοχή του Καζίνο και τα Φαρμακέϊκα. Η διαδικασία 
συνεχίζεται  σε όλο το δήμο Θέρμης και θα ολοκλη-

ρωθεί τους επόμενους οκτώ μήνες όπως προβλέπεται 

άλλωστε και στη σχετική μελέτη.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν συ-

νολικά άλλοι εξήντα ένας  «φοριαμοί» και στα υπό-

λοιπα δημοτικά διαμερίσματα της Θέρμης, της Μίκρας 

και των Βασιλικών.

Σημειώνεται ότι η δαπάνη της συγκεκριμένης προμή-

θειας ανέρχεται στις 50.946,60 ευρώ. Η κάθε γραμ-

ματοθυρίδα τοποθετείται σε επάλληλη θέση, η μία 

δίπλα στην άλλη, ενώ την όλη διαδικασία της τοπο-

θέτησης επιβλέπει, για όλο το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Θέρμης.

Τοποθετήθηκαν νέες ταχυδρομικές θυρίδες

Στιγμιότυπο από τη διαδικασία κλήρωσης των νέων αγροτεμαχίων

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 520.000 ΕΥΡΩ

Προκηρύχθηκε το μεγάλο έργο των 
επισκευών και συντηρήσεων στα 

σχολεία του δήμου Θέρμης για το 2018 

από την αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσι-

ών. Στις 15 Δεκεμβρίου προσδιορίζεται η 

ημέρα δημοπράτησης. Στόχος του έργου, 

προϋπολογισμού 520.000 ευρώ, που θα 

χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, είναι 

η βελτίωση των εγκαταστάσεων όλων των 

σχολικών μονάδων μέσα από μικρές και 

μεγάλες παρεμβάσεις που θα πραγματο-

ποιηθούν σύμφωνα με τη μελέτη που εκ-

πόνησε η δ/νση τεχνικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα 

το τμήμα κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων με 

βάση όλα τα αιτήματα των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων και σε συνεργασία με την αντιδημαρχία παι-

δείας. Οι περισσότερες εργασίες θα είναι οικοδομικού 

χαρακτήρα και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με 

στόχο την προστασία της ασφάλειας 

και υγείας μαθητών και διδασκόντων 

των σχολείων. 

Οι υπηρεσίες του δήμου θα καταβάλ-

λουν κάθε προσπάθεια ώστε οι εργα-

σίες να ξεκινήσουν γρήγορα και να δο-

θούν σε χρήση το συντομότερο δυνα-

τό, ενώ εξασφαλίζεται η ασφαλής και 

απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών, 

του προσωπικού και των επισκεπτών 

καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

Η αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών εκτιμά ότι στο 

επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί ο εργολάβος και 

θα ξεκινήσουν οι εργασίες. 

Εργασίες συντήρησης σε όλα
τα σχολεία του δήμου Θέρμης

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις συντήρησης και ανα-
βάθμισης στο κτίριο του ΓΕΛ Βασιλικών που μεταμόρ-

φωσαν τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου. Με πολ-

λαπλές εργασίες αποκατάστασης φθορών σε τοίχους και 

ελαιοχρωματισμούς σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια 

και γραφεία καθηγητών καθώς επίσης και στο υπόγειο έως 

το δεύτερο και τελευταίο όροφο, η σχολική μονάδα  ανα-

βαθμίστηκε αισθητικά και λειτουργικά και μετατράπηκε σε 

έναν άνετο χώρο μάθησης, έκφρασης και δημιουργίας μα-

θητών και εκπαιδευτικών.

Τα συνεργεία  του δήμου πραγματοποίησαν πολλαπλές 

παρεμβάσεις που προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του σχο-

λείου, μέσα από τις κατευθύνσεις που διατύπωσε προς τη 

δημοτική αρχή η σχολική κοινότητα το προηγούμενο χρο-

νικό διάστημα, στοχεύοντας στη δημιουργία ευνοϊκότερων 

συνθηκών λειτουργίας για όλους.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν ελαιοχρωματισμοί και 

οικοδομικές εργασίες μικρής έκτασης στις έντεκα συνολικά 

σχολικές αίθουσες που φιλοξενούν 240 περίπου  μαθητές 

και μαθήτριες του δήμου μας, στις δύο αίθουσες των ερ-

γαστηρίων των παιδιών καθώς και στις δύο αίθουσες που 

χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου με 

στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής 

αξίας του σχολικού περιβάλλοντος. Επίσης, τα συνεργεία 

του τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου 

μας,  φρόντισαν και για τους ελαιοχρωματισμούς όλων 

των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων, όπως για παράδειγμα 

του υπόγειου του σχολικού  κτιρίου, των κοινόχρηστων 

χώρων του πρώτου και δεύτερου ορόφου καθώς και του 

κλιμακοστάσιου.

«Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών είναι προτεραιό-

τητά μας και υποχρέωσή μας απέναντι στην σχολική κοινό-

τητα. Με συνεργασία και καλό συντονισμό προσπαθούμε 

να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των Συλλόγων Γονέων 

και Κηδεμόνων και των Διευθυντών των σχολείων, είτε 

αυτά αφορούν ελαιοχρωματισμούς, είτε ηλεκτρολογικές, 

υδραυλικές ή και σιδηρουργικές παρεμβάσεις και να κα-

λύψουμε τις όποιες ανάγκες προκύπτουν καθημερινά. Συ-

νεχίζουμε τις στοχευμένες εργασίες για να διασφαλίσουμε 

την καλή λειτουργία των σχολικών υποδομών του Δήμου 

μας, δίνοντας ταυτόχρονα σε όλους, μαθητές και εκπαιδευ-

τικούς, την ευκαιρία να δημιουργούν και να εκφράζονται 

σε χώρους ανα-

βαθμισμένους , 

σε λειτουργικές 

σχολικές μονά-

δες, που καλύ-

πτουν κάθε ανά-

γκη των παιδιών 

μας», δήλωσε 

χαρακτηριστικά 

ο αρμόδιος αντι-

δήμαρχος Συ-

ντήρησης – Αυ-

τεπιστασίας και 

Πολιτικής Προ-

στασίας Βασίλει-

ος Μουστάκας.

Με σκοπό την ποιοτική βελτίωση του περιβάλλοντος 
εργασίας και λειτουργίας του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού και των μαθητών, το τμήμα Συντήρησης 
και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης, προχωρά με 
εντατικούς ρυθμούς το έργο της κατασκευής τοιχίου 
αντιστήριξης στο 3ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου.
Το έργο αφορά μία ολοκληρωμένη παρέμβαση, 
στο σύνολο του αύλειου χώρου του 3ου Νηπιαγω-
γείου Πλαγιαρίου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
και τη συνολική διαμόρφωση του πεζοδρομίου 
γύρω από το σχολείο. Πραγματοποιούνται διορθω-
τικές παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην άρση της 
επικινδυνότητας ανατροπής, κατολίσθησης ή κα-
τάρρευσης του τοιχίου.
Την εκτέλεση των εργασιών επιβλέπει ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος Συντήρησης Αυτεπιστασίας και Πο-
λιτικής Προστασίας Βασίλειος Μουστάκας ο οποίος 
επεσήμανε πως οι παρεμβάσεις που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε περισ-
σότερες από εξήντα σχολικές μονάδες του δήμου 
Θέρμης, γίνονται με μοναδικό στόχο της διατήρηση 
σε υψηλά επίπεδα του κύρους της δημόσιας εκπαί-
δευσης στο δήμο μας.

Παρεμβάσεις στο ΓΕΛ Βασιλικών Έργα στο 3ο νηπιαγωγείο 
Πλαγιαρίου
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Περισσότεροι από διακόσιοι κάδοι 
ανακύκλωσης, μπλε και πράσινοι,  

αντικαθίστανται σε όλη την έκταση του δή-
μου Θέρμης, από την Αντιδημαρχία Καθα-
ριότητας του δήμου Θέρμης το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Με κεντρικό σύνθημα 
«Συνεργαζόμαστε 
για έναν καθαρό 
Δήμο», η υπηρεσία 
Καθαριότητας έχει 
ξεκινήσει από τις αρ-
χές Σεπτεμβρίου την 
αντικατάσταση όλων 
των παλαιών και 
φθαρμένων ή ακα-
τάλληλων, μπλε και 
πράσινων κάδων του 
δήμου.
Υπολογίζεται πως 
σε όλη την έκταση 
του δήμου Θέρμης, θα αντικατασταθούν,  
περισσότεροι από διακόσιοι κάδοι σε μία 
προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης και ενί-
σχυσης της ανακύκλωσης και βελτίωσης 
της αποκομιδής, με στόχο την προστασία 
του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.  
Αναφερόμενος στη μεγάλη προσπάθεια 
αντικατάστασης των κάδων, ο αρμόδιος  

Αντιδήμαρχος  Σωκράτης Σαμαράς τόνι-

σε μεταξύ άλλων, την σημαντικότητα και 

τα οφέλη της ανακύκλωσης, αλλά και τις 

προσπάθειες που καταβάλει ξεχωριστά ο 

δήμος Θέρμης για να καλλιεργήσει την 

οικολογική συνείδηση στους δημότες. «Η 

υγεία των ανθρώπων 

και η προστασία του 

περιβάλλοντος, απο-

τελεί προτεραιότητα 

της δημοτικής αρχής 

Θέρμης. Επιδιώκου-

με την αναβάθμιση 

της διαδικασίας απο-

κομιδής, τη βελτίω-

ση των υπηρεσιών 

καθαριότητας προς 

τους δημότες μας, 

την ενίσχυση της 

ανακύκλωσης, με στόχο την προστασία 

του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη μιας 

οικολογικής καθημερινότητας που θα ση-

μάνει την αλλαγή τρόπου σκέψης όλων 

μας και θα επιφέρει σταδιακά αλλαγή στη 

συμπεριφορά και στις συνήθειές μας. Συ-

νεργαζόμαστε όλοι μαζί, για έναν καθαρό 

δήμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σα-

μαράς.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύ-
κλωσης σε συνεργασία με το δήμο Θέρ-

μης, ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα, 

ενημερωτικές δράσεις για την ορθή χρήση 

του μπλε κώδωνα. Η συγκεκριμένη ενημε-

ρωτική ενέργεια αφορά την τοποθέτηση ενός 

ειδικά σχεδιασμένου εντύπου στο χερούλι 

της πόρτας των δημοτών μας, το οποίο θα 

συνοδεύεται από επιστολή του δημάρχου 

Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου.

Στόχος της εκστρατείας ενημέρωσης είναι 

να μάθουν οι δημότες μας για τη χρήση του 

μπλε κώδωνα αλλά και να συμμετέχουν 

ενεργά στην όλη διαδικασία. Όπως είναι 

γνωστό η χρήση του μπλε κώδωνα,  αφορά 

αποκλειστικά στην ανακύκλωση γυάλινης 

συσκευασίας, με την εξυπηρέτηση κυρίως 

σημείων και περιοχών με επαγγελματικές 

δραστηριότητες όπου καταναλώνονται προ-

ϊόντα σε γυάλινη συσκευασία.

Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι, γνω-

ρίζοντας για την ανακύκλωση του γυαλιού 

και ακολουθώντας απλές οδηγίες. Στους 

μπλε κώδωνες μπαίνουν όλες οι γυάλινες 

συσκευασίες όπως: γυάλινα μπουκάλια, 

δοχεία και βαζάκια. Στους μπλε κώδωνες 

ρίχνουμε μόνο γυαλί και όχι σκουπίδια.

Αντικατάσταση μπλε και πράσινων 
κάδων από την αντιδημαρχία 
Καθαριότητας του δήμου

Εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθή 
χρήση του μπλε κώδωνα

Πρόγραμμα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου 
χαρτιού τίθεται πιλοτικά σε εφαρμογή από το 

δήμο Θέρμης. Συγκεκριμένα ξεκίνησε ήδη σταδιακά 

η λειτουργία ενός δικτύου από περίπου 800 κάδους 

στους οποίους θα συλλέγεται μόνον χαρτί. Οι κά-

δοι τοποθετούνται και στις τρεις δημοτικές ενότητες 

του δήμου. Η πιλοτική λειτουργία του δικτύου εί-

ναι πρωτοποριακή για τη Βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα με την τοποθέτηση των ειδικών αυτών 

κάδων οι οποίοι διαφέρουν από τους μπλε κάδους 

ανακύκλωσης, καθώς έχουν κίτρινο καπάκι, θα γίνε-

ται και η ενημέρωση ευαισθητοποίησης των δημο-

τών πόρτα- πόρτα από την Ελληνική Εταιρεία Αξιο-

ποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Με την αξιολόγηση των ποσοστών από την πιλοτική 

εφαρμογή της συλλογής του χαρτιού θα εξαρτηθεί εάν 

θα γίνουν διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν πιθα-

νόν την απόσυρση ενός αριθμού μπλε κάδων. Η συλ-

λογή του χαρτιού θα γίνεται από τα ίδια οχήματα που 

συλλέγουν ανακυκλώσιμο υλικό από τους μπλε 

κάδους.

«Στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού της 

Θέρμης θα λειτουργήσει ξεχωριστή γραμμή αξιο-

ποίησης του συγκεκριμένου υλικού. Ο δήμος μας 

δείχνει εδώ και πολλές δεκαετίες ευαισθησία στην 

ανακύκλωση και αποτελεί για εμάς άλλη μια ση-

μαντική πρόκληση. Για αυτό χρειαζόμαστε και τη 

συνεργασία των δημοτών», τονίζει ο Σωκράτης 

Σαμαράς, αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαρι-

ότητας- Πρόεδρος της Ποιότητας Ζωής του δήμου 

Θέρμης. Η χωριστή συλλογή αναμένεται να επεκτα-

θεί και στους υπόλοιπους δήμους οι οποίοι συμ-

βάλλονται στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Να σημειωθεί ότι, 

σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕΑΑ, το 60% 

του μπλε κάδου περιέχει κυρίως χαρτί.

Τοποθετούνται ξεχωριστοί κάδοι
για την ανακύκλωση χαρτιού

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Συνολικά 800 κάδοι με κίτρινο καπάκι θα τοποθετηθούν σε όλο το δήμο 
Θέρμης για την ανακύκλωση χαρτιού. 
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Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για 
την εξάλειψη της βίας κατά των γυ-

ναικών, εξειδικευμένα στελέχη των υπη-

ρεσιών: Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναι-

κών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Ε.Κ.Κ.Α.), Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών 

θυμάτων βίας και των παιδιών τους των 

δήμων Θεσσαλονίκης και Εύοσμου – Κορ-

δελιού πραγματοποίησαν καμπάνια ενημέ-

ρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα 

βίας και κακοποίησης γυναικών, στην πλα-

τεία Παραμάνα, στη Θέρμη προκειμένου 

να έρθουν σε επαφή με κατοίκους του δή-

μου μας και συνομιλούσαν μαζί τους για 

θέματα βίας και κακοποίησης γυναικών. 

Στο πλευρό τους και στελέχη του Κέντρου 

Κοινότητας δήμου Θέρμης, στηρίζοντας 

από την πλευρά τους τη καμπάνια ευαι-

σθητοποίησης και ενημέρωσης, παρέχοντας 

πληροφορίες για το Κέντρο, που αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες κοινωνικής 

προστασίας του δήμου.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας οι δημότες της Θέρμης είχαν 

την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα επίσημα στοιχεία 

του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα οποία, μία στις τρεις γυναίκες 

κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, 

ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της. 

Μία στις τρεις γυναίκες θα πέσει θύμα βια-

σμού ή απόπειρας βιασμού. 40% με 50% 

των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής 

παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ενώ 

500.000 με 2.000.000 άνθρωποι στον κό-

σμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται 

ότι διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο με 

σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και 

την εξαναγκαστική εργασία. 

Για το λόγο αυτό το Δεκέμβριο του 1991 

η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε 

να ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου ως Διε-

θνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά 

των γυναικών, με σκοπό να αναδείξει ένα 

σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διά-

σταση.  

Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί, ήδη, από το 

1981 από γυναικείες οργανώσεις, σε ανά-

μνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών αδελφών 

Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από την Δομινικανή 

Δημοκρατία, με διαταγή του δικτάτορα Τρουχίλο.

Ενημερωτική καμπάνια για
τη βία κατά των γυναικών

Με σύνθημα «Υπογράφουμε όλοι για μία Κοι-
νωνία Ισότητας και Δικαιοσύνης» η ΧΕΝ Θεσ-

σαλονίκης, συλλέγει υπογραφές για την κύρωση της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Στόχος της δράσης 
είναι να συγκεντρωθούν 25.000 υπογραφές.
Στελέχη και εθελοντές της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης ενημε-
ρώνουν το κοινό σε διάφορες δράσεις για όσα προ-
βλέπει η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με 
τη βελτίωση της νομοθεσίας για τη βία κατά των γυναι-
κών και των παιδιών.
Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογράφη-
κε στην Κωνσταντινούπολη το 2011. Η διεθνής συνθή-
κη, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά και τα παιδιά 
και τους ηλικιωμένους, οποιονδήποτε μπορεί να γίνει 
δέκτης βίαιης συμπεριφοράς. Η Ελλάδα έχει υπογρά-
ψει τη σύμβαση, αλλά δεν την έχει κυρώσει η Βουλή, 
και δεν έχει γίνει νόμος του κράτους.
Η ΧΕΝ, ως γυναικεία οργάνωση που υλοποιεί δράσεις 
για έναν κόσμο χωρίς βία και διακρίσεις, θέλοντας να 
ισχύσουν και στην Ελλάδα όλες οι ευεργετικές διατά-
ξεις, που προβλέπει η σύμβαση της Κωνσταντινούπο-
λης, έχει θέσει στόχο να συγκεντρώσει άμεσα 25.000 

υπογραφές ανδρών και γυναικών, που θεωρούν ότι η 

βία εναντίον των γυναικών πρέπει να εξαλειφθεί από 

την ελληνική, αλλά και από κάθε άλλη κοινωνία.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στο ψήφισμα, το οποίο είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονι-

κή πλατφόρμα συλλογής υπογραφών, στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση Https://secure.avazz.ogr/el/pettion, 

αναφέρεται ότι «Η βία εναντίον των γυναικών και των 

παιδιών συνεχίζει να υφίσταται παρά την ισχύουσα νο-

μοθεσία σε όλες τις χώρες και σε όλες τις κοινωνικές 

τάξεις και ομάδες. Κρυφά ή φανερά, στην ιδιωτική ή 

τη δημόσια σφαίρα, οι αριθμοί είναι γνωστοί και οι 

στατιστικές αμείλικτες.

Η Ευρώπη αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. 

Για το λόγο αυτό το 2011 στην Κωνσταντινούπολη 42 

χώρες υπέγραψαν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, ένα πλαίσιο εναρμόνισης των εθνικών νο-

μοθεσιών για την αποτελεσματικότερη πάταξη της βίας 

εναντίον των γυναικών (συμπεριλαμβανομένων των 

νέων γυναικών κάτω των 18 ετών) και των παιδιών.

Η χώρα μας υπέγραψε τη Σύμβαση αλλά ακόμα και 

σήμερα, 6 χρόνια μετά, η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει 

κυρώσει αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, δεν έχει αναλάβει 

επίσημα την ευθύνη να βελτιώσει τη νομοθεσία για να 

αποτραπεί η βία εναντίον των γυναικών.

Η ΧΕΝ Ελλάδος μαζί με τα 23 τοπικά της Κέντρα σε 

όλη την Ελλάδα βάζει στόχο να συγκεντρώσει άμεσα 

25.000 υπογραφές ανδρών και γυναικών που θεω-

ρούν ότι η βία εναντίον των γυναικών πρέπει να εξα-

λειφθεί από την ελληνική, αλλά και από κάθε άλλη 

κοινωνία.

Οι υπογραφές μας θα επιδοθούν στο γραφείο του 

Πρωθυπουργού και των αρμοδίων Υπουργών για να 

πιέσουν για τη βελτίωση της νομοθεσίας, στις 25 Νο-

εμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας 

Εναντίον των Γυναικών.

Η ΧΕΝ εργάζεται για έναν κόσμο χωρίς βία και διακρίσεις.

Υπογράφουμε γιατί θέλουμε στην πράξη μια κοινωνία 

ισότητας και δικαιοσύνης.

Υπογράφουμε για να φέρει η Κυβέρνηση προς κύρωση στην 

Ελληνική Βουλή τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης».

Συγκέντρωση υπογραφών από τη Χ.Ε.Ν.  
για την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Τα στελέχη των οργανώσεων ενημερώνουν το κοινό στην πλατεία Παραμάνα
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Με αντικείμενο το θεματικό πλαίσιο των «Νέων 
Τεχνολογιών» ξεκίνησαν οι νέες επιμορφωτικές 

συναντήσεις των Κύκλων Μάθησης του δήμου Θέρμης.

Η νέα πρωτοποριακή εκπαιδευτική ιδέα του δήμου 

Θέρμης των Κύκλων Μάθησης στους πολίτες, ΚΥ.ΜΑ, 

που όπως είναι γνωστό προέκυψε στο πλαίσιο των ερ-

γασιών της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, συνεχίζεται με μία νέα θεματική ενό-

τητα.

Η δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση των Κύκλων Μά-

θησης αναφερόταν στο θεματικό πλαίσιο «Νέες Τεχνο-

λογίες» και πραγματοποιήθηκε στο 1ο Λύκειο Θέρμης, 

στην αίθουσα εργαστηρίων πληροφορικής 

του σχολείου. Να σημειωθεί πως η συμμε-

τοχή των εκπαιδευομένων στα επιμορφω-

τικά προγράμματα είναι δωρεάν.

«Το ΚΥΜΑ  είναι πλέον μια πραγματικότη-

τα στην τοπική μας κοινωνία  και μια πρό-

κληση για τον δήμο Θέρμης να επενδύσει 

στην προοπτική αυτού του εγχειρήματος» 

ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπεύθυνος Αθα-

νάσιος Σαρακίνος και συμπλήρωσε «Ευχα-

ριστούμε τόσο όλους όσους συνέβαλαν για 

την μέχρι τώρα συστηματική προσπάθεια, 

όσο και  όσους ήρθαν για πρώτη φορά 

στην μεγάλη μας ομάδα, εκπαιδευτών-εκ-

παιδευομένων, και δήλωσαν ότι θα συμμε-

τέχουν στο μακρύ ταξίδι της συνδημιουργίας, 

μέσα από τις δράσεις  και τους κύκλους μάθησης. Οι 

κύκλοι μας είναι  ανοικτοί σε όλους τους πολίτες για 

τους πολίτες. Συνεχίζουμε σταθερά και δυναμικά».

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι Κύκλοι Μάθησης περιλαμβάνουν επίσης τα προ-

γράμματα:

- «Ενεργός πολίτης»: Σκοπός του προγράμματος εί-

ναι η ενημέρωση των  συμμετεχόντων αναφορικά με 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την ευθύνη 

απέναντι στον εαυτό τους, στους συμπολίτες τους και 

τις επόμενες γενιές, την προσωπική τους ευημερία και 

ανάπτυξη ως πολίτες του ελληνικού κράτους σ ένα πα-

γκοσμιοποιημένο περιβάλλον

- «Εκπαίδευση ενηλίκων και συμμετοχική μάθη-
ση»: Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των 

συμμετεχόντων με τα χαρακτηριστικά του ενηλίκου που 

μαθαίνει και των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να 

κατέχουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς και οι στάσεις 

που πρέπει να υιοθετούν απέναντι στους εκπαιδευομέ-

νους ενηλίκους προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί.

- «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και διαχείριση 
καριέρας»

- «Ανθρώπινες σχέσεις»: Ο σχεδιασμός, 

οργάνωση και υλοποίηση του Κύκλου 

Μάθησης πραγματοποιήθηκε από το κέ-

ντρο πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» με σκοπό την 

αναζήτηση τρόπων βελτίωσης των σχέσε-

ων της ζωής μας.

- «Φύση και διατροφή»: Σκοπός του 

προγράμματος είναι η γνωριμία των συμ-

μετεχόντων με το φυσικό περιβάλλον και 

τη βιοποικιλότητα, με επικέντρωση στη 

μέλισσα και τα μελισσοκομικά φυτά. Η 

κατανόηση της αναγκαιότητας προστασί-

ας, διατήρησης και αειφορικής αξιοποίη-

σής τους και η κατανόηση του ρόλου των 

φυτικών γενετικών πόρων στη διατροφή 

και την επισιτιστική ασφάλεια.  

Το σχολείο ήταν ανέκαθεν ο πιο σημαντικός φορέας 
κοινωνικοποίησης και εκμάθησης αξιών του παιδιού, 

μετά από την οικογένεια. Στη δύσκολη εποχή που δια-

νύουμε, ο ρόλος του είναι ακόμη πιο ουσιαστικός, με 

τους δασκάλους και τους καθηγητές να αγωνιούν μπρο-

στά στις νέες εξελίξεις και τους γονείς να αναζητούν στη-

ρίγματα στην προσπάθεια ανατροφής των παιδιών τους. 

Ο δήμος Θέρμης μέσω της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς ανταποκρι-

νόμενος στις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες και τα 

αιτήματα στήριξης των σχολικών κοινοτήτων, συνεχίζει 

και φέτος την υλοποίηση του προγράμματος παροχής 

υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σχολικών κοι-

νοτήτων δήμου Θέρμης, σχολικού έτους 2017-18, σε 

συνεργασία με την αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη παρεμβά-

σεων και υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής 

υποστήριξης και ενδυνάμωσης όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας του δήμου, καθώς και η πρόληψη/

διαχείριση επιμέρους θεμάτων, μέσα από ατομικές, οι-

κογενειακές και ομαδικές συναντήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται οι ακό-

λουθες δράσεις:

- Συμβουλευτική στήριξη (ατομική και οικογενειακή): γο-

νέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Με στόχο την ενημέ-

ρωση, καθοδήγηση, ευαισθητοποίηση και ψυχο-συναι-

σθηματική στήριξη σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά 

ένα παιδί /έφηβο. Οι συναντήσεις υλοποιούνται κατόπιν 

προγραμματισμένου ραντεβού στα γραφεία της ΑΝΑΤΟ-

ΛΙΚΗ Α.Ε και έχουν ωριαία διάρκεια. 

- Ομάδες στήριξης γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δράση περιλαμβάνει μια 

(1) στοχευόμενη ομαδική συνάντηση, δίωρης διάρκειας. 

- Συναντήσεις στήριξης εφήβων.

- Εξειδικευμένες ενημερωτικές ομιλίες σχολικών κοινοτήτων

- Βραχύχρονο σεμινάριο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συνολικής διάρκειας 

12 ωρών). 

Σημειώνεται ότι όλες  οι συναντήσεις, ατομικές και ομα-

δικές, έχουν συμβουλευτικό και όχι θεραπευτικό χαρα-

κτήρα και διέπονται από τις αρχές της επιστημονικής δεο-

ντολογίας, που συνεπάγεται την τήρηση του απόρρητου 

των πληροφοριών των συναντήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ραντεβού και δηλώσεις 

συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-

νται καθημερινά από τις  10.00 το πρωί έως τις 14.00 

το μεσημέρι στην Αντιδημαρχία Παιδείας του δήμου 

Θέρμης και στο τηλέφωνο  2313.300.764, ή στην ΑΝΑ-

ΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και το τηλέφωνο 2310463930 και e-mail:  

info@anatoliki.gr

Με θέμα τις νέες τεχνολογίες

Συμβουλευτική υποστήριξη στις σχολικές κοινότητες

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 5 ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 6

  Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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Νέες ειδικότητες πρόκειται να ενταχθούν από την 
επόμενη σχολική χρονιά στο πρόγραμμα σπου-

δών του Επαγγελματικού Λυκείου Βασιλικών. Τη σχε-
τική απόφαση έλαβε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο 
Θέρμης έπειτα από πρόταση του σχολικού συμβουλί-
ου. Συγκεκριμένα, το σχολικό συμβούλιο, λαμβάνο-
ντας υπόψη την ανάγκη για διεύρυνση των επιλογών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής απο-
κατάστασης των μαθητών του δήμου Θέρμης μέσω της 
ίδρυσης νέων Τομέων στη συγκεκριμένη σχολική μο-
νάδα, που είναι και το μοναδικό Επαγγελματικό Λύκειο 
του δήμου, καθώς και την διαρροή του μαθητικού δυ-
ναμικού προς άλλες σχολικές μονάδες επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, πρότεινε προς έγκριση στο δημοτικό συμ-
βούλιο Θέρμης νέες ειδικότητες, που ανταποκρίνονται 
στις επιθυμίες της τοπικής σχολικής κοινότητας. Έτσι, στη 

συνεδρίασή του στις 28 Νοεμβρίου, ομόφωνα το δημο-
τικό συμβούλιο Θέρμης ενέκρινε:
• Την ίδρυση Τομέα Μηχανολογίας
• Την ένταξη της ειδικότητας: «Υπάλληλος αποθήκης 
και συστημάτων εφοδιασμού» στον Τομέα Διοίκησης 
και Οικονομίας.
• Την επαναλειτουργία της ειδικότητας «Κομμωτική Τέ-
χνη» του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, η οποία 
υφίσταται στο ιδρυτικό της σχολικής μονάδας.
Οι ειδικότητες έχουν ήδη σταλεί προς έγκριση στην Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να απευθύνο-
νται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2396024027 κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στη διανομή 36.600 φρουτοχυμών στους 8.000 μαθη-
τές του προχώρησε από τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου ο 

δήμος Θέρμης, αξιοποιώντας πρόγραμμα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Η διανομή χυμού ροδάκινου στους μαθητές 

όλων των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων του δή-

μου Θέρμης πραγματοποιείται μέσω του Κοινωνικού Πα-

ντοπωλείου με τη συνδρομή και άλλων υπηρεσιών του 

δήμου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό και με την αρωγή του 

εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων, καθένας και 

κάθε μία από τους μαθητές θα παραλάβει 4 λίτρα τυπο-

ποιημένου χυμού ροδάκινου και σταφυλιού.

Οι εξαιρετικής ποιότητας χυμοί που μοιράζονται είναι 

προϊόν συνεργασίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών Νά-

ουσας και Αργολίδας «ΡΕΑ», πληρούν όλες τις προδι-

αγραφές και έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της πολιτείας. Η διανομή γίνεται με χρηματοδότηση από 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος Erasmus+ «Ecological 

Literate Generation Will Change 
the Future of the Planet and 
Humanity in a Positive Direction» 
πραγματοποιήθηκε, σε συνεργα-
σία με το δήμο Θέρμης, στις 24 
και 28 Νοεμβρίου εκπαιδευτική 
ενημέρωση σε μαθητές του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου, 
για τη χρησιμότητα της ανακύ-
κλωσης από τον κύριο Τσιφτε-
λίδη και την Ανατολική Ανακύ-
κλωση.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγιή παιδιά, υγιής 
πλανήτης» τα παιδιά ξεκίνησαν ένα ταξίδι στο κόσμο της υγιούς 
διατροφής και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της WWF 
Ελλάς που στόχο έχει να εκπαιδεύσει τα παιδιά της χώρας να υιο-
θετήσουν διατροφικές συνήθειες που κάνουν καλό στην υγεία τους 
και στο περιβάλλον. Με αφετηρία το σχολείο τα παιδιά κατανοούν 
το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής, μαθαίνουν να τρέφονται 
πιο υγιεινά και να μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων. Στόχος είναι 
να υιοθετήσουν ένα διατροφικό πρότυπο που θα τα βοηθήσει να 
αναπτυχθούν σωστά και ταυτόχρονα να γίνουν συνειδητοποιημέ-
νοι αυριανοί πολίτες.
Να κατανοήσουν ότι η τροφή δεν είναι μόνο το καύσιμο που δίνει 
ενέργεια στον ανθρώπινο οργανισμό, που χαρίζει υγεία και ζωή. 
Φυσικά είναι πρωτίστως αυτό. Είναι όμως και το αποτέλεσμα μίας 
μακράς διαδικασίας «από το χωράφι στο ράφι» που έχει σημα-
ντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Να μάθουν για τους φυσικούς 
πόρους που απαιτήθηκαν για την παραγωγή της (έδαφος, νερό, 
αέρας, ήλιος κ.λπ.). Όπως και για τη ρύπανση που προκαλέσαμε 
με τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τις μεταφορές, τα απόβλητα 
εργοστασίων και κτηνοτροφικών μονάδων και γενικά με όλους αυ-
τούς τους τρόπους που επινόησε ο άνθρωπος για να παράγει την 
τροφή του μαζικά και τυποποιημένα. Υπεύθυνος προγράμματος 
είναι ο κύριος Αθανάσιος Κουλτζής.
Στο μάθημα των Αγγλικών παιδιά και εκπαιδευτικοί συζήτησαν 
τόσο για την υγιεινή όσο και για τη φιλική προς το περιβάλλον 
διατροφή ύστερα από συμμετοχή στο εθελοντικό πρόγραμμα της 
WWF. Στη συνέχεια έφτιάξαν «πράσινα μενού» για το σχολείο. 
Υπεύθυνη προγράμματος είναι η κυρία Δέσποινα Φελέκη.

Τα τμήματα της Ε’ τάξης πραγμα-
τοποίησαν καθαρισμό της ακτής 
Πάλιουρα -Κτήμα Καραγκιόζη Επα-
νομής. Ο καθαρισμός έγινε με τη 
συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλ-
λοντος (HELMEPA) και σε συνεν-
νόηση με τη Δημοτική Κοινότητα 
Επανομής στο πλαίσιο του Παγκό-
σμιου Εθελοντικού Καθαρισμού 
Ακτών που διοργανώνεται κάθε 
χρόνο τους μήνες Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο. Στη δράση σμμετείχαν 
και οι εκπαιδευτικοί: Αναστασία Πα-

στρικάκη, Χρυσούλα Καραγιάννη, Ελισάβετ Βασιλειάδου, Μαρία 
Οδατζίδου και Φώτιος Παπανικολάου. 
Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης μάζεψαν τις ελιές της αυλής, και με 
τη βοήθεια των γονέων τις συσκευάσανε με συντονίστριες τις κυρί-
ες Σοφία Πανίδου, Θεανώ Σωτηριάδου και τον κύριο Παναγιώτη 
Θεολόγου, προκειμένου να διατεθούν στο παζάρι του σχολείου.
Στο πλαίσιο της καμπάνιας για την ανακύκλωση που ξεκίνησε το 
Νοέμβριο στο σχολείο, οι μαθητές του Δ2 ενημέρωσαν όλους 
τους μαθητές για την αξία της ανακύκλωσης και την τοποθέτηση 
των ειδικών κάδων στους χώρους του σχολείου.
Αυτοονομάστηκαν ΕΠΕΟΣ (Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα 
Σχολείου) και κάλεσαν όλους τους μαθητές για συνεργασία. Επί-
σης, εφτιαξαν ζωγραφιές για το περιβάλλον και την ανακύκλωση 
εμπνευσμένοι από τις προηγούμενες δράσεις.
Με τις ζωγραφιές κάλυψαν ένα κιβώτιο μέσα στην τάξη. Σε αυτό 
θα βάζουν καθημερινά τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία σε τακτά 
χρονικά διαστήματα οι ομάδες θα τα αδειάζουν στους κεντρικούς 
κάδους. Υπεύθυνη τάξης η κυρία Ανθή Λιόλιου. 
Το Δεκέμβριο ξεκινάει καμπάνια κομποστοποίησης που περιλαμ-
βάνει ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Στο ίδιο 
πλαίσιο ξεκινήσαν την κομποστοποιήση για την παραγωγή λιπά-
σματος για τις φυτεύσεις, όπου κάλεσαν όλα τα παιδιά να συμμε-
τέχουν, με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους Παναγιώτη Θεολόγο 
και Ελπινίκη Σιταρά.
Για τις δράσεις του προγράμματος μαζεύουν παλιά ελαστικά, τενε-
κέδες λαδιού, φελούς και άλλα αντικείμενα που μπορούν να επα-
ναχρησιμοποιηθούν δημιουργικά.

Νέες ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Βασιλικών
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

1Ο Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥΔιανομή 36.600 φρουτοχυμών 
σε όλους τους μαθητές του 
δήμου Θέρμης

Οι μαθητές έφτιαξαν «πράσινα μενού»

Οι τυποποιημένοι χυμοί ροδάκινου και σταφυλιού που 
διανέμονται σε συσκευασίες του 1 λίτρου

Το ΕΠΑΛ Βασιλικών
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Προβλήματα θα δημιουργηθούν στους εργαζόμε-
νους γονείς από τον νέο κανονισμό των δημοτικών 

παιδικών σταθμών που ψήφισε η κυβέρνηση. Το κυρι-
ότερο πρόβλημα είναι ότι οι δομές θα κλείνουν για τις 
γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από 
την 24η Δεκεμβρίου έως την 5η Ιανουαρίου και για τις 
γιορτές του Πάσχα από τη Μεγάλη Πέμπτη έως την Κυ-
ριακή του Θωμά. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει νέα 
προβλήματα στην εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γο-
νέων και στροφή προς ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 
με μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Προβλέπεται, επίσης, ότι οι γονείς θα υποβάλλουν τις 

αιτήσεις εγγραφής των παιδιών τους από την 10η Μα-

ΐου έως τις 31 του ίδιου μήνα και τα παιδιά που θα 

εγγράφονται θα προέρχονται από τον ίδιο δήμο, αλλά 

δεν αποκλείεται και η εγγραφή παιδιών που διαμένουν 

σε όμορο δήμο. Η διαδικασία επιλογής των παιδιών θα 

ολοκληρώνεται έως την 30η Ιουνίου, η λειτουργία των 

δημοτικών δομών παιδικής φροντίδας θα ξεκινά την 1η 

Σεπτεμβρίου και θα λήγει την 31η Ιουλίου. 

Σε ότι αφορά τώρα στο ωράριο λειτουργίας των δη-

μοτικών δομών παιδικής φροντίδας, θα ανοίγουν κα-

θημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, το πρωί στις 

7 και θα κλείνουν στις 4 το απόγευμα, με δυνατότητα 

επέκτασης του ωραρίου αυτού κατά δύο ώρες εάν και 

εφόσον υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον. 

Το επόμενο διάστημα το Ν.Π.Δ.Δ του δήμου Θέρμης θα 

προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σταδιακής 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα, ώστε να είναι όλα έτοι-

μα για την εφαρμογή του νέου κανονισμού με την νέα 

περίοδο των εγγραφών που ξεκινά στις 10 Μαϊου 2018.

Προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς 
και στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Στο δημοτικό βρεφο-
νηπιακό σταθμό Βα-

σιλικών το μήνα Νοέμ-

βριο το τμήμα μεγάλων 

βρεφών ασχολήθηκε με 

ανακυκλώσιμα υλικά και 

δημιούργησε ομαδικές 

εργασίες για το στολισμό 

της τάξης τους.

Το τμήμα μικρών προνη-

πιών δούλεψε με το θέμα 

της σποράς και φύτεψε 

στα δικά του γλαστράκια σπόρους φα-

κής, για να μπορέσουν στη συνέχεια τα 

παιδιά να παρακολουθήσουν την ανά-

πτυξη και εξέλιξη των φυτών τους.

Τέλος στο τμήμα προνηπιών αναλύθη-

κε η υγιεινή διατροφή, η διατροφική 

αξία των φρούτων και των λαχανικών, 

τα οποία αφού ήρθαν σε επαφή, τα μύ-

ρισαν, τα ζωγράφισαν και στο τέλος τα 

γευτήκαν. Επίσης, τα παιδιά, ασχολή-

θηκαν με την ελιά και έφτιαξαν τα δικά 

τους ελαιοψωμάκια.

Τα παιδιά του παιδικού σταθμού Καρδίας «Γλυκές Με-
λωδίες», συμμετείχαν στην καμπάνια ΖΟΟΜ – Παιδιά 

σε κίνηση, στόχος της οποίας ήταν η ευαισθητοποίηση 

των μικρών παιδιών αλλά και των γονιών τους στην κλι-

ματική αλλαγή και ειδικότερα στη βιώσιμη κινητικότητα.

Γονείς και παιδιά, για μια εβδομάδα, άφησαν το αυτοκίνη-

το στην άκρη και ξεκίνησαν να μετακινούνται με τα πόδια, 

το ποδήλατο, το πατίνι και το λεωφορείο βάζοντας το δικό 

τους λιθαράκι στην προστασία του παγκοσμίου κλίματος. 

Τα παιδιά συνέλλεξαν 221 πράσινες πατούσες, μία για 

κάθε δρομολόγιο που έκαναν με τα πόδια.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
Τρίτης Ηλικίας το τμήμα μικρών 

προνηπίων του 

παιδικού σταθμού «Μελισσόπουλα» 

ασχολήθηκε με τη θεματική ενότητα 

«Οικογένεια -Εαυτός μου» αφού ο παπ-

πούς και η γιαγιά είναι μέλη της οικο-

γένειάς μας.

Στα πλαίσια αυτού του θέματος, όπως 

μας ενημερώνουν οι εκπαιδευτικοί τους 

κυρίες Λίτσα και Μάγδα, τα παιδιά έφε-

ραν στην τάξη φωτογραφίες της οικο-

γένειάς τους (παππούδες, γιαγιάδες, 

γονείς αδέρφια) και τις παρουσίασαν 

στους συμμαθητές τους, περιγράφοντας 

το καθένα ξεχωριστά τα μέλη της οικο-

γένειάς του.

Παράλληλα, έφτιαξαν με εικόνες από 

περιοδικά που έφεραν τα παιδιά από το 

σπίτι τους την οικογένειά 

μας με την τεχνική του κο-

λάζ, ενώ κατασκεύασαν 

ένα μεγάλο οικογενειακό 

δέντρο στον πίνακα της 

τάξης με τις οικογενει-

ακές τους φωτογραφίες 

και τρισδιάστατα ατομικά 

οικογενειακά δέντρα του 

κάθε παιδιού τα οποία πή-

ραν στο σπίτι τους.

Μέσα από παραμύθια 

όπως (η κούκλα που 

ήθελε να αποκτήσει ένα 

μωρό- μεταφρασμένο ρω-

σικό παραμύθι) μίλησαν 

για την έννοια της οικο-

γένειας και της μητέρας γενικότερα με 

σκοπό να αντιληφθούν τα παιδιά ότι η 

οικογένεια είναι ένας θεσμός που υπάρ-

χει σε όλο τον κόσμο με κοινά χαρα-

κτηριστικά σε όλους τους λαούς (κατα-

σκευή κούκλας Μπάμπουσκας). 

Τέλος με την βοήθεια ενός καθρέφτη 

το κάθε παιδί δημιούργησε μόνο του 

το πορτρέτο του με πινέλα στα πλαίσια 

της ενότητα «Ο εαυτός μου». Επίσης, 

έκαναν το αποτύπωμα του χεριού τους, 

αποτύπωσαν στο χαρτί τις συνήθειές 

τους (όπως τους αρέσει να τρώνε, πως 

τους αρέσει να ντύνονται, ποιο είναι το 

αγαπημένο τους χρώμα κ.α) με σκοπό 

να κατανοήσουν ότι το κάθε παιδάκι εί-

ναι μοναδικό και ξεχωριστό!

Τα παιδιά το διασκέδασαν πολύ καθώς 

το θέμα οικογένεια είναι αγαπημένο και 

οικείο σε κάθε παιδί.

Δραστηριότητες στο δημοτικό 
βρεφονηπιακό σταθμό Βασιλικών

Οι πράσινες πατούσες πέρασαν  
από τις «Γλυκές Μελωδίες»

Με την οικογένεια ασχολήθηκαν 
τα προνήπια στα «Μελισσόπουλα»

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ



18 ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 6

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ

Τετραήμερη εκδρομή στην Αθήνα –Αί-
γινα –Σαλαμίνα  πραγματοποίησαν τα 

μέλη του ΚΑΠΗ Θέρμης. Το πρόγραμμα 
επισκέψεων ξεκίνησε από το νησί της Αίγι-
νάς, όπου επισκέφτηκαν το κυβερνείο του 
Καποδίστρια, το αρχαιολογικό μουσείο, τη 
σχολή ευελπίδων, τον πύργο 
του Μάρκελλου, τη Μητρό-
πολή και άλλα αξιοθέατα του 
νησιού.
Την επομένη επιβιβάστηκαν 
στο φερρυ μπότ για να επι-
σκεφτούν το μεγαλύτερο νησί 
του Σαρωνικού της Σαλαμίνα. 
Εκεί περιηγηθήκαν στην εκ-
κλησία του Αγίου Δημήτρι-
ου, τον τάφο του Καραϊσκά-
κη, την οικία του Άγγελου 
Σικελιανού, τους ανεμόμυ-

λους, το μουσείο λαογραφίας και τέχνης, και 

άλλα αξιοθέατα του νησιού.

Ακολούθησε η περιήγηση στην εμπορική 

οδό της Ερμού στην Αθήνα, το Μοναστη-

ράκι και το προσκύνημα στον ιερό ναό της 

Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντους.

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για δύο 
Κυριακές δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις στους 

κατοίκους του δήμου Θέρμης στον πεζόδρομο επί της 
οδού Ιασωνίδη, δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης.
Η δράση ήταν μία πρωτοβουλία από τα «Κέντρα Κοινω-
νικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δή-
μου Θέρμης», στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την οργά-
νωση και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης υγεί-
ας, με τη συνδρομή της Lions Club International Greece 
(Λέσχες Lions Θεσσαλονίκης «Αριστοτέλης», «Ολυμπι-

άς», «Host» και «Μ. Αλέξανδρος») και την επιστημονική 

συνεργασία της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσο-

κομείου ΑΧΕΠΑ, με στόχο την πρόληψη της απώλειας 

όρασης του πληθυσμού από παθήσεις που γίνονται πολύ 

αργά αντιληπτές.

Μάλιστα, η απήχηση και η συμμετοχή του κόσμου ήταν 

τέτοια, που αποφασίστηκε από τους διοργανωτές να επα-

ναλάβουν την επίσκεψή τους και να δώσουν την ευκαιρία 

να εξεταστούν όσοι δεν πρόλαβαν την δεύτερη Κυριακή.

Δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις

Εκδρομή στην ΑθήναΤο ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά -ζω» ξεκίνησε 
τις επισκέψεις στο Κτήμα Δέδα στην 

Πυλαία με σκοπό την πραγματοποίηση 
συνεδριών θεραπευτικής ιππασίας για τα 
φιλοξενούμενα παιδιά της δομής.
Μέσα στον χώρο του κτήματος και κάτω 
από την καθοδήγηση της εκπαιδεύ-
τριας θεραπευτικής ιππασίας Φωτεινής 
Κεδρά, η οποία είναι πιστοποιημένη 
από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Θερα-
πευτικής Ιππασίας, πραγματοποιούνται 
20λεπτες συνεδρίες για κάθε παιδί πάνω 
στο άλογο. Εκτός από το κομμάτι της 
εκπαίδευσης που επιτυγχάνεται με αυ-
τόν τον τρόπο, τα παιδιά συμμετέχουν 
στο τάισμα και γενικά στην περιποίηση 
του αλόγου καθώς η επαφή με αυτό το 
ζώο δρα θεραπευτικά και στην ψυχο-
λογία του.

Η θεραπευτική ιππασία χρησιμοποιείται 
ως μέσο βελτίωσης του νευρικού συστή-
ματος ατόμων με αναπηρία που αντανα-
κλά στη βελτίωση των ικανοτήτων τους 
μέσα από την άσκηση ενώ παράλληλα 
ψυχαγωγούνται και κοινωνικοποιούνται.
Οι επισκέψεις στο κτήμα Δέδα πραγμα-
τοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση με 
ομάδες παιδιών, η μεταφορά των οποίων 
γίνεται με το λεωφορείο ειδικού τύπου της 
δομής.

Συνεδρίες Θεραπευτικής Ιππασίας

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

«Εμβόλια: Μύθοι και πραγματικότητα» ήταν το 
θέμα ομιλίας που πραγματοποιήθηκε  στη Δη-
μοτική Κοινότητα Τριλόφου και συγκεκριμένα 
στο χώρο του ΚΑΠΗ, στο πλαίσιο υλοποίησης 
των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 
υγείας που εφαρμόζει το ΝΠΔΔ του δήμου 
Θέρμης. Κατά την ενημερωτική εκδήλωση των 
μελών του ΚΑΠΗ, ο ιατρός πνευμονολόγος και 
τ. Δ/ντης της Πνευμονολογικής κλινικής του Νο-
σοκομείου Σερρών, Σταμάτης Δελής, διαφώτισε 
τους συμμετέχοντες πάνω σε θέματα διατήρησης 
καλής υγείας, μέσα από τη σημαντικότητα της 
εμβολιαστικής κάλυψης των ηλικιωμένων.
Ειδικότερα,  τονίστηκε πως ο εμβολιασμός είναι 
μια από τις πιο απαραίτητες και αναγκαίες πρά-
ξεις που πραγματοποιούνται για το συμφέρον των 
ανθρώπων, προκειμένου να προστατευτούν από 
σοβαρά λοιμώδη νοσήματα, καθώς όπως επιση-
μαίνει ο Παγκόσμιος οργανισμός υγείας, η γρίπη 
είναι μία σοβαρή ασθένεια και σκοτώνει περίπου 
300.000-500.000 κόσμο κάθε χρόνο παγκοσμί-
ως. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι έγκυες, 

τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι με επιβαρυμένη 
υγεία, καθώς και τα άτομα με σοβαρά προβλή-
ματα υγείας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
νοσήσουν και να πεθάνουν.
Το ΝΠΔΔ του δήμου μας, στο πλαίσιο του σχεδι-
ασμού του για την οργάνωση και την υλοποίηση 
προγραμμάτων πρόληψης υγείας στα ΚΑΠΗ, θα 
συνεχίσει την συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες 
με σκοπό την ενημέρωση των μελών σε θέματα 
που αφορούν την τρίτη ηλικία.

Ενημέρωση για τα εμβόλια

Τις περιπέτειες του Οδυσσέα πα-
ρακολούθησε στην αίθουσα πολ-

λαπλών χρήσεων του δημαρχείου 

Θεσσαλονίκης «Μ. Αναγνωστάκης», 

ομάδα παιδιών ΑμεΑ του ΚΔΑΠμεΑ 

«Αγκαλιά -ζω». Στα πλαίσια του φε-

στιβάλ «ThessPuppet 2017, φεστιβάλ 

κουκλοθέατρου και παντομίμας» τα 

παιδιά απόλαυσαν το έργο «Η Οδύσ-

σεια». Μια παράσταση κουκλοθεά-

τρου, σκιών και αφήγησης με ζωντα-

νή μουσική, από την ομάδα «Κου-

κλοθέατρο ΟΥΠΣ!».

Παιδιά και εκπαιδευτικοί παρακολου-

θήσαν μία παράσταση με ενέργεια, 

τρυφερότητα και χιούμορ, που μας 

μαθαίνει πως «όσα τέρατα και αν συ-

ναντήσουμε στον δρόμο μας, η θέλη-

ση μας να συνεχίσουμε θα μας οδηγεί 

πάντα πιο πέρα από αυτά!».

Μετά το τέλος της παράστασης τα 

παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευ-

τικών τους, έκαναν συνειρμούς απί-

στευτους, ενώ ο ενθουσιασμός τους 

ήταν αμείωτος από την έναρξη έως 

την ολοκλήρωση του έργου, κάτι που 

μας απέδειξε, ότι και το απόλαυσαν 

και το χάρηκαν ιδιαίτερα.

Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στο κουκλοθέατρο

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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Πληθώρα δράσεων για την τρίτη ηλικία
ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Με γενικό σύνθημα «Φροντίζουμε εκείνους που μας 
φρόντισαν…» το Νομικό Πρόσωπο των Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής Αγω-

γής του δήμου Θέρμης (ΝΠΔΔ), υλοποίησε δράσεις υγεί-

ας, υποστήριξης, ψυχαγωγίας και φροντίδας των ανθρώ-

πων της τρίτης ηλικίας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 

αυτονομίας τους και της κοινωνικής τους συμμετοχής.

Στη σύγχρονη εποχή η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο 

και περισσότερο ως μια σημαντική και δημιουργική περί-

οδο στη ζωή των ανθρώπων. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν 

αφενός μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται 

την υποστήριξη και ενθάρρυνση της κοινωνίας, αφετέρου 

συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη καθώς διαθέτουν γνώση και εμπειρία χρήσιμη 

στις νεότερες γενιές, παράγουν εθελοντικό έργο, βοη-

θούν τα παιδιά και εγγόνια τους και συμμετέχουν όλο και 

πιο πολύ στην αγορά εργασίας.

Ο δήμος Θέρμης, οργανώνει παράλληλα και ποικίλες εκ-

δηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυ-

σμού σχετικά με θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία  

και να συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτι-

κού τομέα προωθώντας ενέργειες για την βελτίωση ποιό-

τητας της ζωής των ηλικιωμένων.

Η δημοτική αρχή έχει σαν στόχο μέσα από τις δομές που 

διαθέτει και τις δράσεις που πραγματοποιεί να παραμεί-

νουν οι ηλικιωμένοι αυτόνομοι, υγιείς, ενεργοί και δρα-

στήριοι πολίτες, οι οποίοι προσφέρουν στον εαυτό τους, 

στην οικογένεια τους αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Θέρμης προβλέπει για τους 

ηλικιωμένους δομές και δράσεις φροντίδας και υποστή-

ριξης, που στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου ζωής 

τους. Συγκεκριμένα, λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 
Το ΝΠΔΔ στην προσπάθειά του να προσφέρει επιπλέον 

δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στα μέλη 

των ΚΑΠΗ του δήμου μας, ανέθεσε με σύμβαση, ακόμα 

μία χρονιά, στη Δημοτική Επιχείρηση, την ανάπτυξη προ-

γραμμάτων και την παροχή υπηρεσιών χορωδιών γυμνα-

στικής και παραδοσιακού χορού για τα ΚΑΠΗ.

Οι χορωδίες που έχουν δημιουργηθεί, αριθμούν σήμε-

ρα πάνω από 100 μέλη, προετοιμάζοντας με μεγάλη 

χαρά στο τέλος κάθε σεζόν χορωδιακές συναντήσεις και 

αφιερώματα με τη συμμετοχή χορωδιών και από άλλα 

ΚΑΠΗ. Φέτος (στις 19 Μαΐου 2017) διοργανώθηκε, από το 

Κ.Α.Π.Η Θέρμης, η 4η Χορωδιακή Συνάντηση ΚΑΠΗ του 

δήμου μας, υπό την αιγίδα των Κέντρων Κοινωνικής Πρό-

νοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Θέρμης λαμβά-

νοντας κοινωνικό χαρακτήρα καθώς αντί αντιτίμου οι πα-

ρευρισκόμενοι πρόσφεραν τρόφιμα και είδη καθαριότητας 

για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Τα τμήματα γυμναστικής λειτουργούν δύο φορές την 

εβδομάδα στοχεύοντας στην αποκατάσταση της φυσιο-

λογικής κίνησης όπως και στην αύξηση της δύναμης και 

της αντοχής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και αριθμούν 

πάνω από 150 μέλη. 

Τέλος τα τμήματα παραδοσιακού χορού συμβάλλο-

ντας ενεργά στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του τόπου μας, προσελκύουν κάθε χρό-

νο μεγάλο αριθμό μελών των ΚΑΠΗ του δήμου που τα 

αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό. Η συμμετοχή σε όλα τα 

τμήματα για τα μέλη του ΚΑΠΗ είναι δωρεάν.

Στα πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε στην αίθουσα θεάτρου 

του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης (στις 26 Μαΐου 2017), 

η 2η συνάντηση παραδοσιακών χορευτικών ομάδων 

ΚΑΠΗ του δήμου μας που διοργανώθηκε από το ΚΑΠΗ 

Θέρμης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ιατρικές Υπηρεσίες: Το ΝΠΔΔ στην προσπάθειά του να 

προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλ-

ψης στα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου μας, ανέθεσε με 

σύμβαση σε Ιατρό Παθολόγο την παροχή Ιατρικών Υπη-

ρεσιών ενώ μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Ερ-

γασίας απασχόλησε 4 Φυσιοθεραπευτές.

Ακόμα μία χρονιά το ΚΑΠΗ Θέρμης προσέφερε στα μέλη 

του τη δυνατότητα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων. Τα  

μέλη των ΚΑΠΗ έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν μια 

φορά το έτος ένα από τα προσφερόμενα ιατρικά πακέτα, 

τα οποία περιλαμβάνουν μικροβιολογικές εξετάσεις (Σάκ-

χαρο, ουρία, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, σί-

δηρο), έλεγχο προστάτη στους άνδρες p.s.a. και έλεγχο 

καρκίνου μαστού για τις γυναίκες ca 15,3.

Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης υγείας στα ΚΑΠΗ: 

Το ΝΠΔΔ στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την οργάνωση 

και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης υγείας στα 

ΚΑΠΗ διοργανώνει με τη συνδρομή των κοινωνικών λει-

τουργών, συναντήσεις – ομιλίες ιατρικού περιεχόμενου 

με θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό οργα-

νωθήκαν στα ΚΑΠΗ του 

δήμου Θέρμης ομιλίες 

με θέμα «Διατροφή και 

τρίτη ηλικία» από την 

διατροφολόγο του Κέ-

ντρου Υγείας Θέρμης 

Αθανασία Βλάχου, «Για 

να ζούμε … χρόνια 

πολλά και καλά» από 

τη διαιτολόγο – διατρο-

φολόγο – γεροντολόγο 

κα Αναστασία (Νάσια) Πασχαλέρη. 

Παράλληλα σε συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές 

διοργάνωσε στα ΚΑΠΗ του δήμου ομιλίες με θέμα «Βα-

δίζοντας Σταθερά». 

Ακόμα, διεξήχθησαν ενημερωτικές ομιλίες σχετικά με υπη-

ρεσίες τηλεφροντίδας και ιατρικού συναγερμού για ηλικιω-

μένους Lifelink τηλεματικές εφαρμογές., καθώς και  προ-

συμπτωματικοί έλεγχοι (μέτρηση οστικής πυκνότητας κ.α.) 

με τη συνδρομή της εταιρείας LEO Pharmaceutical Hellas.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Παππούδες, γιαγιάδες 

και παιδιά: χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας, μεταφέρου-

με γνώσεις και εμπειρίες», πραγματοποιήθηκε εικαστική 

δράση στους χώρους της Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών του Νομικού Προσώπου στον Τρίλοφο και τα 

Βασιλικά, όπου μικροί και μεγάλοι κατασκεύασαν πασχα-

λινές χειροποίητες λαμπάδες. 

ΘΑΛΑΣΙΝΑ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑ
ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος υλοποιήθηκαν από το 

Ν.Π.Δ.Δ., τα πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ 2017» και «ΙΑΜΑ-

ΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2017» που αφορούν τα θαλασσινά και 

τα ζεστά ιαματικά μπάνια των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου 

Θέρμης. Το πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ 2017» διήρκησε δε-

καπέντε (15) ημέρες, στη διάρκεια των οποίων πραγμα-

τοποιήθηκαν 150 δρομολόγια από 10 ειδικά μισθωμένα 

για το σκοπό αυτό λεωφορεία σε κοντινές παραλίες όπως 

τα Νέα Πλάγια, τα Φλογητά, η Βεργιά Χαλκιδικής και ο 

Ποταμός Επανομής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν κάθε 

χρόνο περίπου 500 μέλη των ΚΑΠΗ. 

Το πρόγραμμα «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 2017» υλοποιήθη-

κε το χρονικό διάστημα από 05/09/2017 έως 07/10/2017 

στη διάρκεια του οποίου ωφελήθηκαν 250 μέλη των 

ΚΑΠΗ. Τα μέλη μετέβησαν στην Αιδηψό σε 4 ομάδες, η 

κάθε μια εκ των οποίων παρέμεινε για λουτροθεραπείες 

εννέα ημέρες. 

Τέλος το Πρόγραμμα «Ημερήσιες Εκδρομές» περιλαμβά-

νει την υλοποίηση 40 ημερήσιων εκδρομών σε διαφορε-

τικούς προορισμούς οι οποίες κατανέμονται με βάση τον 

αριθμό μελών του κάθε ΚΑΠΗ.

Το χορευτικό του ΚΑΠΗ Καρδίας

Ομιλία στο ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ



«Παιδί και ποδόσφαιρο» ήταν ο τίτ-

λος της ομιλίας που πραγματοποι-

ήθηκε στο θέατρο του Πολιτιστικού 

Κέντρου Θέρμης. Στην εκδήλωση συμ-

μετείχαν ο διατροφολόγος –διαιτολόγος 

Μήλης Χρυσόστομος, ο οποίος πραγ-

ματοποίησε την ομιλία με θέμα «αθλη-

τισμός και διατροφή», η ψυχολόγος –

παιδοψυχολόγος Αικατερίνη Τσίτση, η 

οποία πραγματοποίησε την ομιλία με 

θέμα «Μεγιστοποιώντας τα οφέλη του 

αθλητισμού για το παιδί», και η δημο-

σιογράφος και σύμβουλος επικοινωνί-

ας, η οποία πραγματοποίησε την ομιλία 

με θέμα «πώς η συμπεριφορά μπορεί 

να οδηγήσει σε αλλαγές».

Με επιτυχία στέφτηκε η συμμετοχή του τμήματος τένις του 
Μ.Α.Σ. Ατρόμητου Τριαδίου στο 5ο τουρνουά τένις της Ομο-

σπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.)  που διεξήχθη στο Πανόραμα.

Ο  Μ.Α.Σ. Ατρόμητος Τριαδίου συμμετείχε σε όλες τις κατηγορίες 

του παραπάνω τουρνουά. Συγκεκριμένα στην κατηγορία Red (5-7) 

συμμετείχε με 8 αθλητές/τριες, στην κατηγορία Orange (7-10) με 

5 ομάδες – 10 αθλητές/τριες. Όλοι οι αθλητές διακρίθηκαν για το 

ήθος τους και την αθλητική προσπάθεια, κατακτώντας και πρωτιές 

στον όμιλο όπου αγωνί-

ζονταν. Επίσης πρέπει να 

τονίσουμε ότι ο αθλητής 

Κωστούλας Γεώργος συμ-

μετείχε στην κατηγορία 

Yellow και έφτασε μέχρι 

τα προημιτελικά του κυρί-

ως ταμπλό.  

Παιδί και ποδόσφαιρο
Μ.Α.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ

Η διατροφή αποτελεί ιδανικό παράγοντα για 
τη διατήρηση της υγείας, την ανάπτυξη του 

σώματος και την ομαλή λειτουργία του οργα-

νισμού. Όταν όμως αυτή συνδυαστεί και με 

άθληση, τότε κατορθώνεται το μέγιστο δυνατό 

αποτέλεσμα στο σώμα μας. Ας δούμε παρακά-

τω ποια είναι τα οφέλη της υγιεινής διατροφής 

και ποια τα οφέλη της άθλησης.

Η σωστή διατροφή βοηθάει:

• στην πρόληψη προβλημάτων του νευρι-

κού και ανοσοποιητικού συστήματος

• στη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης

• στη διατήρηση υγιών ιστών του σώματος

Έτσι λοιπόν τροφές όπως τα δημητριακά, το 

κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 

τα φρούτα και τα λαχανικά συμβάλλουν σε μία 

ισορροπημένη διατροφή.

Τα οφέλη της άθλησης:

• Ενισχύει την αυτοπειθαρχία.

• Ενισχύει την ικανότητα αντοχής.

• Είναι ο πιο υγιής τρόπος εκτόνωσης.

• Προάγει την αυτοεκτίμηση.

• Διατηρεί την καλή λειτουργία του μυϊκού 

συστήματος και προλαμβάνει τους τραυ-

ματισμούς σε μυς και αρθρώσεις.

Πλέον είναι σίγουρο πως η συστηματική άσκη-

ση κατά την παιδική ηλικία προσφέρει τη δυνα-

τότητα καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρ-

κίας και αν αυτή γίνεται μέσα σε ομαδικό πλαί-

σιο, τότε ενισχύει το αίσθημα ευγενούς άμιλλας 

και προωθεί το πνεύμα της συνεργασίας.

Στις μεγαλύτερες πάλι ηλικίες ο συνδυασμός 

άσκησης και σωστής διατροφής μειώνει τον κίν-

δυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικών επει-

σοδίων, οστεοπόρωσης κ.α.

Η άθληση λοιπόν στην καθημερινότητά μας και 

κυρίως στην καθημερινότητα των παιδιών μας 

είναι σημαντική, γι’ αυτό καλό θα ήταν και οι 

γονείς να προτρέπουν τα παιδιά τους να ασχο-

ληθούν με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία, για 

να μπορέσουν να αγαπήσουν από νωρίς αυτόν 

τον τρόπο ζωής. Άλλωστε η γυμναστική είναι 

μια δραστηριότητα που ξεκινά από την αρχαι-

ότητα και είναι σημαντικό ότι έχει φυσικά και 

πνευματικά οφέλη.

Η πρώτη κατηγορία αφορά κυρίως τη στάση του 

σώματος και τη μυϊκή ενδυνάμωση του αθλητή. 

Στο παρελθόν έχει αποδειχθεί πως άτομα που 

από μικρή ηλικία ασχολούνται με τον αθλητι-

σμό (και κυρίως με τον πρωταθλητισμό) έχουν 

ανεπτυγμένη μία παραπάνω αίσθηση σε σχέση 

με τους υπόλοιπους ανθρώπους σε ό,τι αφο-

ρά τη στάση του σώματός τους καθώς και την 

ικανότητα αποφυγής μυϊκών και άλλων τραυ-

ματισμών.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά το νοητικό επίπε-

δο των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γυ-

μναστική. Συνήθως οι αθλητές και οι αθλήτριες 

είναι περισσότερο εύστροφοι και καλοί μαθη-

τές. Βασικό ρόλο σ’ αυτό παίζει η αυτοπει-

θαρχία και ο σεβασμός που αποκτά ο αθλητής 

μέσα από την ομαδικότητα που του προσφέρει 

ο αθλητισμός. Γι’ αυτό, κάτι παραπάνω θα ήξε-

ραν και οι αρχαίοι όταν έλεγαν «Νους υγιής εν 

σώματι υγιεί» – για να είναι ο νους υγιής θα 

πρέπει να είναι και το σώμα υγιές.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως μία σωστή και 

ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό πάντα 

με άσκηση επιτυγχάνει θεαματικά και περισ-

σότερο γρήγορα αποτελέσματα στο σώμα, στο 

μυαλό, στη διάθεση, στην ενέργεια και στην 

αποδοτικότητά μας, χαρίζοντάς μας υγεία, ευ-

εξία, καλύτερη διάθεση και πάνω απ’ όλα, πε-

ρισσότερο χαμόγελο! 

ΠΗΓΗ:Nutripedia

Υγεία και άθληση για μια καλύτερη ζωή 

Διάκριση σε τουρνουά τένις
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Σημαντική διάκριση πέτυχε η αθλή-
τρια -μαθήτρια της Γ τάξης του 1ου 

Γυμνασίου Θέρμης Ελένη Σουγλερη στο 

ElTF Tae kwon- Do στην κατηγορία μείον 

των 57 κιλών. Η Ελένη στη διοργάνωση 

Bulgaria Open 2017 ElTF Tae kwon- Do 

στο Μπλαγκοεβγκραντ της Βουλγαρίας, 

το τριήμερο 24-26 Νοεμβρίου, έλαβε τη 

2η θέση μετά από τέσσερις αγώνες με 

αθλήτριες από τη Βουλγαρία και τη Σλο-

βενία. Σημειώνεται ότι ο δεύτερος αγώ-

νας με αθλήτρια από τη Βουλγαρία και ο 

τρίτος με αθλήτρια από τη Σλοβενία ήταν 

νοκ άουτ.

Σημειώνεται ότι και τον Ιούνιο στο 4ο 

Πανευρωπαϊκό. Οpen Tae kwon do στην 

Πάργα πήρε το χρυσό μετάλλιο και την 

1η θέση στην κατηγορία της.

Διάκριση για την Ε. Σουγλέρη 
στο ElTF Tae kwon -Do

Ολοκληρώνονται οι εργασίες 
στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Καρδίας

ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας 

Καρδίας, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται και η τοποθέτηση 

του νέου χλοοτάπητα από τα συνεργεία του ανάδοχου 

εργολάβου.

Παράλληλα συνεργεία από τη Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού, εργάζονται 

εντατικά πραγματοποιώντας εργασίες στο συνολικό 

χώρο του γηπέδου εσωτερικά και εξωτερικά στην κατεύ-

θυνση άμεσης και αποτελεσματικής αποκατάστασής του. 

Ειδικότερα τα συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ μέχρι σήμερα 

έχουν προβεί σε παρεμβάσεις που αφορούν ελαιοχρω-

ματισμούς όλων των εσωτερικών χώρων του γηπέδου 

και εκτεταμένες ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστα-

σης των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Μάλιστα 

στο πλαίσιο των ηλεκτρολογικών ελέγχων που πραγ-

ματοποιήθηκαν από τα συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ, έγινε 

αντικατάσταση των λαμπτήρων στους προβολείς του 

γηπέδου και ενός κατεστραμμένου καλωδίου μεγάλου 

μήκους. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται παράλληλες εργασίες που αφο-

ρούν στους καθαρισμούς  των βοηθητικών χώρων των 

γηπέδων, σε συντηρήσεις-βελτιώσεις  των αποδυτηρίων, 

αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κερκίδων 

του γηπέδου και δημιουργίας νέας βοηθητικής εισόδου 

στο γήπεδο. Προγραμματίζεται τέλος, με την ολοκλήρω-

ση των παρεμβάσεων να γίνει και ο ελαιοχρωματισμός 

των εστιών και των σκέπαστρων που χρησιμοποιούν οι 

αθλητές, ώστε σύντομα ο ριζικά ανακαινισμένος χώρος 

του ποδοσφαιρικού γηπέδου, να παραδοθεί πανέτοιμος 

στην τοπική ομάδα και τους κατοίκους της Δημοτικής 

Κοινότητας Καρδίας.

Μια μεγάλη ημέρα ήταν για τις αθλήτριες του Α.Π.Σ. 
Αμφιτρίτη η συμμετοχή τους στους αγώνες της τε-

λικής φάσης ομαδικού (enseble) ρυθμικής γυμναστικής 
Γ και Δ κατηγορίας (κορασίδων και παγκορασίδων) της 
Β. Περιφέρειας της Ε.Γ.Ο.  καθώς κατέλαβαν την δεύ-

τερη θέση ανάμεσα σε οχτώ συλλόγους στους αγώνες 
που διεξήχθησαν στο γυμναστήριο «Ι. Μελισσανίδης» 
της Μίκρας.
Στην ομάδα συμμετείχαν οι αθλήτριες Άρτεμις Άγγελου, 
Κάτια Γαλανού, Έλενα Κατσίβελη, Σοφία Μακρή και 

Μαρινέλλα Τσιάρτσιου καθώς και οι αθλήτριες Αντωνία 

Κοντοπίδου και Ματίνα Σαμαρά, υπό την καθοδήγηση 

της προπονήτριας τους Ίνας Χαρανά και της βοηθού της 

κ. Πασχαλίδου. 

Διακρίσεις για την «Αμφιτρίτη»
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Στους αγώνες δρόμου πόλης σε δημόσια 
οδό που διοργάνωσαν με επιτυχία ο ΓΑΣ 

ΜΕΛΙΚΗΣ και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κεντρικής Μα-
κεδονίας σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Α. και 
την κοινότητα Μελίκης την Κυριακή 26 Νο-
εμβρίου συμμετείχε με επιτυχία ο αθλητικός 
σύλλογος στίβου του δήμου μας «Άδωνις».
Συγκεκριμένα αγωνίστηκαν 6 αθλητές και 
αθλήτριες και κατέλαβαν τις εξής θέσεις:

1η θέση Καμπισιούλης Χρήστος 600 μ. κα-

τηγορία ΜΙΝΙ, 1η θέση Σεφερίδου Κυριακή 

1000 μ. κατηγορία ΠΚ Β, 4η θέση Σεφερίδης 

Βασίλειος 600 μ. κατηγορία ΜΙΝΙ, 9η θέση 

Σεφερίδου Ανδρομάχη 600 μ. κατηγορία 

ΜΙΝΙ, 12η θέση Σαμαράς Γεώργιος 1000 μ. 

κατηγορία ΠΠ Β’ και 19η θέση Κορυφίδου 

Ελπίδα 600 μ. κατηγορία ΜΙΝΙ.

Στο «ΜΕΛΙΚΕΙΑ» ο «Άδωνις»



Με λαμπρότητα τελέσθηκαν στην Περιστέρα οι εορταστικές εκδηλώσεις 
προς τιμήν του Άγιου Αποστόλου Ανδρέα, στον ομώνυμο Ιερό Ναό, χο-

ροστατούντος του μητροπολίτη Σισανίου και Αγίου Όρους Κ. Θέοκλητου. Τις 

εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο δήμος Θέρμης, η Τοπική Κοινότητα Περιστεράς 

και η εκκλησιαστική επιτροπή του ιερού ναού του Αγίου Ανδρέα.

Ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρέα, είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 

βυζαντινής αρχιτεκτονικής στη Μακεδονία, που χρονολογείται στο 871. Αρ-

χικά, υπήρξε καθολικό μονής που ίδρυσε ο άγιος Ευθύμιος ο Νέος, ένα από 

τα σημαντικότερα πρόσωπα της ιστορίας του πρώιμου μοναχισμού στον Άθω.  

Ο τετράκογχος και σταυρικός ναός με τους πέντε τρούλους αποτελεί κόσμημα 

της πρώιμης βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Η τοιχοδομία του δεν παρουσιάζει κα-

τασκευαστικό πλούτο, αφού πρόκειται για έργο ενός ταπεινού μοναχού. Δεν 

είναι γνωστό πότε ο ναός έχασε τη μοναστηριακή του ιδιότητα και μετατράπηκε 

σε ενοριακό.

Εκδήλωση για τους εθελοντές
στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου 10ο χορωδιακό φεστιβάλ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΣΑΝΘΗ

Εορτασμός του Άγιου Ανδρέα

Εκδήλωση αφι-
ερωμένη στους 

εθελοντές όλων των 

προγραμμάτων της 

Θεσσαλονίκης πραγ-

ματοποιήθηκε στο 

Παιδικό Χωριό SOS 

Πλαγιαρίου, με την 

ευκαιρία της παγκό-

σμιας ημέρα εθελο-

ντισμού το Σάββατο 

2 Δεκεμβρίου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

με την παρουσία του παιδαγω-

γικού σύμβουλου Β. Ελλάδος 

Γιώργου Μπασδάρη και του δι-

ευθυντή του Χωριού Άκη Δρε-

πανίδη και περιελάμβανε την 

γνωριμία παλαιότερων με νέους 

εθελοντές και την ξενάγηση τους 

σε σπίτια του Παιδικού Χωριού. 

Η εκδήλωση έκλεισε με την απο-

νομή επαίνου στους παλιότερους 

εθελοντές για την πολύτιμη προ-

σφορά τους στον oοργανισμό.

Ο Καλλίτεχνος Μορφωτικός Σύλλογος Βι-
σάνθη διοργάνωσε το 10ο χορωδιακό 

φεστιβάλ στο δημοτικό θέατρο Θέρμης στις 2 

Δεκεμβρίου. Στο πολυφωνικό μουσικό ταξίδι 

συμμετείχαν οι χορωδίες: νεανική Πυθαγόρειου 

Ωδείου Θερμαϊκού,  μικτή Παγχαλκιδικού συλ-

λόγου Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης», μικτή μου-

σικού συλλόγου Ελασσόνας «musicart», μικτή 

Πατρών «Απόλλων», τετραφωνική δημοτικού 

ωδείου Ορεστιάδας «Εν Ορεστιάδι» και η χορω-

δία του οικοδεσπότη του Καλλίτεχνου Μορφω-

τικού Συλλόγου Βισάνθη.

6
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Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα Περιστεράς

Εορτή ενόπλων δυνάμεων
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Εκδήλωση για την εορτή των ενόπλων δυνάμεων 
διοργάνωσε στις 21 Νοεμβρίου ο Σύνδεσμος Απο-

στράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 

Ασφαλείας Θέρμης «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Η εορταστική εκδήλωση περιλάμβανε την παρακολού-

θηση της Θείας Λειτουργίας και την εκφώνηση επίκαιρης 

ομιλίας από τον πρόεδρο του Συνδέσμου και ταξίαρχο 

ε.α. Αλέξανδρο Καραγιάννη. Ακολούθησε επιμνημόσυ-

νη δέηση και κατάθεση στεφάνων υπέρ των πεσόντων 

στο μνημείο των ηρώων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 

με μια μικρή δεξίωση στο χώρο της «Ενοριακής κυψέ-

λης».



ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ 

Το άνοιγμα των ετήσιων χορών του 
έκανε ο Σύλλογος Μανδριτσιωτών 

Θρακιωτών Θέρμης την Κυριακή 3 Δε-
κεμβρίου με τον ετήσιο χορό του που 
διοργάνωσε στο  κέντρο Απόλλων. Οι 
φίλοι και τα μέλη του συλλόγου  δια-
σκέδασαν σε ένα θρακιώτικο γλέντι με 
τους ήχους της παραδοσιακής γκάιντα 
του Γιάννη Κουμή. Το χορό τίμησαν με 

την παρουσία τους ο δήμαρχος 
Θ. Παπαδόπουλος ο αντιδή-
μαρχος Σ. Γκιζαρης ο πρόε-
δρος Θέρμης, Σ. Βογιατζής, η 
πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Ν. Πα-
παδακη εκπρόσωπος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Θρα-
κικών Σωματείων η πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ανατολικής Ρωμυλίας καθώς 
και εκπρόσωποι των τοπικών 

συλλογων.
Το Δ.Σ. του συλλόγου εκ μέρους όλων 
των μελών εκφράζει τα θερμά του συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια και τους οι-
κείους της Ελένης Βογιατζής που έφυγε 
από τη ζωή. Ως αγαπητή συντοπίτισσα 
και αξία οικογενειάρχης θα μείνει στις 
καρδιές όλων.

Λαμπρός εορτασμός του πολιούχου 
Αγίου Νικολάου 

Γλέντησαν οι Μανδριτσιώτες Θρακιώτες

Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιή-
θηκαν στη Θέρμη στα πλαίσια του εορ-

τασμού της μνήμης του πολιούχου της αγίου 
Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας 
του Θαυματουργού. Τις εκδηλώσεις συνδιορ-
γάνωσαν ο δήμος Θέρμης, η Δημοτική Κοι-
νότητα Θέρμης, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Θέρμης και 
ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο 
Μέγας Αλέξανδρος».
Το πρόγραμμα του εορτασμού ξεκίνησε την 
παραμονή της εορτής με την λιτάνευση της 
ιεράς εικόνας και του ιερού λειψάνου του 
Αγίου Νικολάου και την τέλεση του μεγάλου 
πανηγυρικού εσπερινού χοροστατούντος του 
Σεβασμιότατου επισκόπου Θεουπόλεως κ. 
Παντελεήμονος.
Το πρόγραμμα τού εορτασμού συνεχίστηκε 
με τη συνάντηση χορευτικών παραδοσιακών 
συγκροτημάτων στην Πλατεία Παραμάνα της 
Θέρμης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γηγε-
νών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξαν-

δρος». Εκτός από τον οικοδεσπότη συμμετεί-
χαν το σωματείο Ποντίων Παναγία Σουμελά 
Θέρμης, ο  σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρα-
κιωτών Θέρμης, ο σύλλογος Βλάχων Θέρ-
μης-Τριαδίου ο Άγιος Νικόλαος, ο σύλλογος 
Φίλων Κρητικής Μουσικής και Παράδοσης Η 
Ξαστεριά και ο σύλλογος Σερραίων Θέρμης.
Ανήμερα της εορτής τελέστηκε πανηγυρική 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ακολούθησε 
το πατροπαράδοτο λαϊκό πανηγύρι που δι-
οργανώνει ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων 
Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» στον αύλειο 
χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, με 
παραδοσιακή μουσική, και ψητές σαρδέλες.
Το απόγευμα τελέστηκε η ιερά παράκληση 
του Αγίου Νικολάου Μύρων της Λυκίας. 
Με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Γηγενών 
Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος»  
ευχαριστεί τους συλλόγους που συμμετείχαν 
στην εκδήλωση, τους χορηγούς καθώς και 
όλους τους εθελοντές που βοήθησα στην 
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.

Διήμερη εκδρομή σε Τρίκαλα και Καρ-
δίτσα πραγματοποίησε το σαββατοκύ-

ριακο 25-26 Νοεμβρίου ο σύλλογος Άγιος 

Γεώργιος Τριαδίου. Τα μέλη του συλλόγου 

επισκεφθήκαν την Ελάτη, τα Τρίκαλα, την 

υπέροχη εκκλησία της Πόρτας Παναγιάς 

και το τοξωτό γεφύρι στην Πύλη καθώς και 

το εντυπωσιακό Περτούλι. 

Την επομένη επισκεφθήκαν το ιστορικό 

Μαυρομμάτι στην Καρδίτσα το οποίο εί-

ναι η γενέτειρα του Καραϊσκάκη. Εκεί τους 

υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Δημήτριος Γιώτης, ο οποίος 

τους ξενάγησε στο μουσείο καθώς και 

στην Ι.Μ Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη». 

Πρόεδρε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την 

φιλοξενία και την άψογη ξενάγηση. 

Ο Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παρά-
δοσης «Ξαστεριά» Θέρμης διοργά-

νωσε τον ετήσιο χορό του το Σάββατο 
9 Δεκεμβρίου στο χώρο εκδηλώσεων 
Κυβέλη. Μουσικοί καλεσμένοι της βρα-
διάς ήταν ο φημισμένος Γιώργης Καραγι-

ώργης και ο Σταμάτης Αλεξανδράκης με 

την παρέα τους ενώ παρουσιάστηκαν τα 

χορευτικά τμήματα του Συλλόγου κερδί-

ζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και το 

πιο ζεστό χειροκρότημα... 

Σε Τρίκαλα και Καρδίτσα 
ο Άγιος Γεώργιος Τριαδίου

Τον ετήσιο χορό της 
πραγματοποίησε η «Ξαστεριά»
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

- Τροποποίησέ κατά πλειοψηφία την της αριθμ. 

292/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου σχετικά με την «Έγκριση Τεχνικού Προγράμ-

ματος έτους 2018 του δήμου Θέρμης». Με την 

απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, 

Αγοραστούδη, Σαραφιανός, Μοσχόπουλος, 

Ιωσηφίδης και Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. 

Καρκατζούνης και Τριανταφυλλίδου τοποθετή-

θηκαν με λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη 12 ατόμων 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-

νου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα μετά 

από την σχετική έγκριση του ΥΠ.ΕΣ.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεσης του έργου: 

«Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017-2018» 

και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. 

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Εργασιών-1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συ-

ντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Θέρμης» 

(Α.Μ.2/16, Α.Ε. 5/16).

- Ενέκρινε ομόφωνα την αναθεώρηση του χρο-

νοδιαγράμματος και την παράταση του συνολι-

κού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης 

«Μελέτη Β’ αναδασμού αγροκτήματος Βασιλι-

κών της Δ.Ε. Βασιλικών του δήμου Θέρμης και 

Μ.Π.Ε. έργων αναδασμού».

- Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Δράσεις περιβαλ-

λοντικού ισοζυγίου 2017», στον Άξονα προτε-

ραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση 2017» 

του Πράσινου Ταμείου, στο Μέτρο 1: «Σύνθετες 

Αστικές Αναπλάσεις» για το έργο «Διαμόρφωση 

παιδικής χαράς και πλατείας Τοπικής Κοινότητας 

Καρδίας Δ.Ε. Μίκρας δήμου Θέρμης».

- Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο 

πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-

2020) –κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 4.3.4/

ΕΥΔΠ_85 (1η)- για το έργο «Ασφαλτόστρωση 

υφιστάμενης δημοτικής οδού που διασχίζει τα 

αγροκτήματα Βασιλικών και Μονοπηγάδου, 

από το ξωκκλήσι Αι -Γιάννη της Δ.Κ. Βασιλικών 

έως τις δεξαμενές ύδρευσης Μονοπήγαδου».

- Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο 

πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-

2020) –κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 4.3.4/

ΕΥΔΠ_85 (1η)- για το έργο «Αγροτική οδοποιία 

οδού στη Δ.Κ. Τριλόφου του Δ. Θέρμης».

- Γνωμοδότησέ ομόφωνα επί των προτάσεων με-

ταβολών και οργανικοτήτων Σχολικών Μονάδων.

- Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση μέλους της 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Όρισε ομόφωνα την Δημοτική Σύμβουλο κ. 

Παπαδάκη με αναπληρωματικό μέλος τον Δ.Σ. 

κ. Πράτανο στην επιτροπή επιλογής δικηγόρων 

με έμμισθη εντολή στο δήμο Θέρμης.

- Ψήφισε κατά πλειοψηφία το κείμενο διακήρυ-

ξης για την Ολυμπιακή Εκεχειρία.

Με την απόφαση μειοψήφησε οι Δ.Σ. κ. Βλαχομή-
τρος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και Τριαντα-
φυλλίδου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο παραλα-
βής εργασιών-υπηρεσιών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή βεβαιωμέ-
νων οφειλών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση 
άπορων κατοίκων.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Με 
την απόφαση μειοψήφησε οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκα-
τζούνης και Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι τοποθε-
τήθηκαν με λευκό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολο-
γισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δρά-
σης έτους 2017 του δήμου Θέρμης. Με την 
απόφαση μειοψήφησε οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, 
Αγοραστουδη,  Σαραφιανός, Μοσχόπουλος, 
Ιωσηφίδης, Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου 
και Βλαχομητρος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την συμμετοχή του 
δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της ΑΝEΘ Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. Με την απόφαση μειοψήφησε οι Δ.Σ. κ.κ. 
Τριανταφυλλίδου και Σφονδύλας.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναθεώρηση του 
χρονοδιαγράμματος και την παράταση του 
συνολικού συμβατικού χρόνου εκπόνησης της 
μελέτης «Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Νέας Ραι-
δεστού δήμου Θέρμης»
- Ενέκρινε ομόφωνα την μεταβίβαση μισθωτι-
κής σχέσης (Μίσθωση του υπ’αριθ. 869 αγρο-
τεμαχίου αγροκτήματος Χαλκηδόνας, εκτάσεως 
15.277 μ2) λόγω θανάτου του μισθωτή. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση της «Προμή-
θειας τροφίμων στα είδη αρτοζαχαροπλαστείου- 
οπωροπωλείου – κρεοπωλείου – παντοπωλεί-
ου- γάλακτος προσωπικού 2018-2019».
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παραλα-
βής εργασιών – υπηρεσιών και προμηθειών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα την κατάθεση αιτήματος 

για έκδοση νέων κωδικών για πρόσβαση στις 
διαδικτυακές υπηρεσίες της Τράπεζα Πειραι-
ώς, την Τράπεζα Αττικής και της Τράπεζας 
Eurobank».
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μακροχρόνια 
εκμίσθωση τμήματος του αριθ. 106 και τμή-
ματος του αριθ. 983θ αγροτεμαχίου αγροκτή-
ματος Μονοπηγάδου της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Αντωνίου της Δημοτικής Ενότητας Βασι-
λικών. Με την απόφαση μειοψήφησε οι Δ.Σ. 
κ.κ. Καρκατζούνης και Σφονδύλας.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη προ-
γραμματικής σύμβασης των δήμων Καλαμα-
ριάς, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού 
και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ για την «Ολοκληρω-
μένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλω-
σης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη». Με την 
απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκα-
τζούνης και Σφονδύλας.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράταση της 
διάρκειας της Ανώνυμης Εταιρείας «Λατομεία 
Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε.» και παράταση 
για ίσο χρόνο της εισφοράς λατομικού χώρου 
σε αυτήν κατά χρήση. Με την απόφαση μειο-
ψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και Σφον-
δύλας, όπως και ο πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ταγαράδων κ. Καλαθάς.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον πίνακα στο-
χοθεσίας οικονομικού έτους 2018, το ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου με την 
επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φρο-
ντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης. 
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.  Καρ-
κατζούνης, Σφονδύλας και Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον έλεγχο υλο-
ποίησης του προϋπολογισμού ΄Γ τριμήνου 
οικονομικού έτους 2017 και την αναμόρφω-
ση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. 
κ. Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ.  Πράτανος, 
Αγοραστούδη, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός, 
Καρκατζούνης, και Σφονδύλας τοποθετήθη-
καν με λευκό. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 322/2017 
απόφαση της ΔΕΠΠΑΘ σχετικά με την «Ανα-
μόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017».
- Ενέκρινε ομόφωνα την οριστική διαγραφή 
του δημοτικού οχήματος  με αρ. κυκλοφορίας 
ΚΗΟ 8719.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παραλα-
βής υπηρεσιών – προμηθειών.
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή οφειλών 
από τέλη ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και ει-
σφορά σε χρήμα.  
- Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή οφειλών 
από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και 
τέλους και προστίμου επί των ακαθαρίστων 
εσόδων 0,5% των κέντρων διασκέδασης, εστι-
ατορίων και συναφών καταστημάτων.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση του πο-

λιτιστικού συλλόγου ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ. και τη δέ-
σμευση της σχετικής πίστωσης
- Αναμόρφωσέ ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2017.  (32η)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
28ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα την ίδρυση -επαναλει-
τουργία του Τομέα-Ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ 
Βασιλικών»
- Παρέτεινε ομόφωνα την σύμβαση της εργα-
σίας με τίτλο: «Διενέργεια τακτικού ελέγχου 
οικονομικών καταστάσεων δήμου Θέρμης οι-
κονομικού έτους 2016».
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση των συμ-
βασιούχων ΙΔΟΧ σε ανταποδοτικές υπηρε-
σίες καθαριότητας βάσει του άρθ 24 του Ν. 
.4479/2017 «Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999 
και άλλες διατάξεις» έως την έκδοση των προ-
σωρινών πινάκων διοριστέων και πάντως όχι 
πέραν της 31ης-3-2018.
- Τροποποίησε ομόφωνα την κανονισμό λει-
τουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων 
πλατείας Παραμάνα του οικισμού Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό θέσεων 
(χωροθέτηση) κενωθέντων περιπτέρων – δη-
μόσια κλήρωση του 30% των θέσεων.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις μικροκα-
τασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων» (Α.Μ. 
21/2015, Α.Ε. 5/2015)
- Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή των πα-
ραδοτέων της 2ης επιμέρους σύμβασης στο 
πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση 
τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του 
δήμου Θέρμης» (αρ. μελ.: 32/2015).
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση της προμή-
θειας οστεοθυρίδων και καθορισμού του τρό-
που εκτέλεσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την λειτουργία του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρωτοκόλλα 
παραλαβής υπηρεσιών – προμηθειών.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υλοποίηση 
του προϋπολογισμού ΄Β τριμήνου οικονο-
μικού έτους 2017. Με την απόφαση μειοψή-
φησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Αγοραστούδη, 
Μοσχόπουλος, Σαραφιανός, Ιωσηφίδης, Χρυ-
σοστομίδου,   Καρκατζούνης, Σφονδύλας και 
Τριανταφυλλίδου, οι οποίοι τοποθετήθηκαν 
με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά 
υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση δημοτι-
κής επιχείρησης Βασιλικών. Με την απόφαση 
μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ.Μοσχόπουλος, ο οποίος 
τοποθετήθηκε με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 8, 15, 21 και 28 Νοεμβρίου συζήτησε και έλαβε τις εξής 
αποφάσεις:



Τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του δήμου 
Θέρμης για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και το 

ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, ενέκρινε κατά πλειο-
ψηφία το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης. Το ύψος του 
προϋπολογισμού ανέρχεται στα 53.016.303,04 ευρώ.  
Τα τακτικά έσοδα ανέρχονται στα 17.526.415,52 ευρώ, 
τα έκτακτα στα 3.916.248,52 ευρώ, τα έσοδα Π.Ο.Ε. 
στα 1.788.000,00 ευρώ, οι εισπράξεις υπέρ του ελλη-
νικού δημοσίου και τρίτων και οι επιστροφές χρημάτων  
στα 3.445.500,00 ευρώ, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο 
θα ανέλθει στα 12.339.989,00 ευρώ. 
Αντίστοιχα οι λειτουργικές δαπάνες χρήσης ανέρ-
χονται στα 21.559.499,21 ευρώ, οι επενδύσεις στα 
12.321.046,96 ευρώ, οι πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές απο-
δόσεις και οι  προβλέψεις στα 18.518.489,36 ευρώ, οι 
εισπράξεις δανείων απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. 
14.000.150,00 ευρώ και το αποθεματικό στα 
617.267,51 ευρώ. 
Στην παρέμβαση του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος τόνισε με έμφαση ότι έχει καταργηθεί 
στην ουσία το αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και έχει ξεπεράσει κάθε όριο η παρέμβαση του κεντρι-
κού κράτους στη διοίκηση των δήμων. Σημείωσε, ότι 
βασικός στόχος της διοίκησης του δήμου είναι η διεκδί-
κηση πόρων και κονδυλίων από εθνικά και ευρωπαϊκά 
εργαλεία χρηματοδότησης. Υπογράμμισε, μάλιστα ότι 
στο προϋπολογισμό του 2018 υπάρχουν έργα τα οποία 
είναι ενταγμένα για χρηματοδότηση και θα υλοποιη-
θούν άμεσα.     
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών υπηρεσιών Ζωή Γεωργαλή, η οποία πα-
ρουσίασε συνοπτικά τον προϋπολογισμό και είπε ότι τα 
χαρακτηριστικά του είναι η κοινωνική συνοχή, με αυξη-
μένες επιχορηγήσεις στα Νομικά Πρόσωπα, η μέριμνα 
για τις ευπαθείς ομάδες, η ανάπτυξη, με την εκτέλεση 
σημαντικών έργων και η εξυπηρέτηση της καθημερι-
νότητας (π.χ. μέσω της ανανέωσης του εξοπλισμού της 

υπηρεσία καθαριότητας κ.λ.π.) 

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Απόστολος 
Πράτανος είπε ότι δεν υπάρχει το στρατηγικό πλαίσιο 

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ενώ τα έργα 

πρέπει να εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδι-

ασμό. Ανέφερε, ότι λείπει από τον προϋπολογισμό ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός όλων των οικισμών, καθώς 

και οι αναπτυξιακοί στόχοι ενώ δεν υπάρχει ούτε ένα 

ευρώ για τη διαμόρφωση των στάσεων του ΟΑΣΘ.  

Τόνισε, μάλιστα ότι η παράταξη του έχει διαφορετική 

φιλοσοφία και κατεύθυνση απ’ αυτή της διοίκησης και 

καταψηφίζει τον προϋπολογισμό.  

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Θεοφάνης Καρκατζούνης επεσήμανε 
ότι η περικοπή των ΚΑΠ ξεπερνά το 70%,  ενώ το κρά-
τος δίνει στο δήμο Θέρμης μόνο 226 ευρώ ανά κάτοικο 
για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των πολιτών. Τόνι-
σε, ότι πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση του κόσμου και 
η διοίκηση του δήμου ότι θα πρέπει να είναι αρωγός 
στην διεκδίκηση κονδυλίων για τον πολίτη, κάτι που 
ισχυρίστηκε ότι αυτή η διοίκηση δεν το πράττει. 
Τέλος ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΜΕ-
ΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Δημήτρης Βλαχο-
μήτρος, είπε ότι από τον προϋπολογισμό και το τεχνικό 
πρόγραμμα  λείπουν οι συμμετοχικές διαδικασίες. Ανέ-
φερε ότι είναι αποτέλεσμα φόρων και τελών και σημεί-
ωσε ότι με αυτόν τον προϋπολογισμό δεν λύνονται τα 
προβλήματα της καθημερινότητας, όπως ο ηλεκτροφω-
τισμός, τα δίκτυα αποχέτευσης κ.α.   

Τον προϋπολογισμό του 2018 ενέκρινε
κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο

ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 53.016.303,04 ΕΥΡΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Τακτικά 17.526.415,52
Λειτουργικές δαπάνες  
χρήσης

21.559.499,21

Έκτακτα 3.916.248,52 Επενδύσεις 12.321.046,96

Έσοδα Π.Ο.Ε. 1.788.000,00
Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές 
αποδόσεις και προβλέψεις

18.518.489,36

Εισπράξεις δανείων  
απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

14.000.150,00 Αποθεματικό 617.267,51

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων & επιστροφές  
χρημάτων

3.445.500,00

Χρηματικό υπόλοιπο 12.339.989,00

ΣΥΝΟΛΟ 53.016.303,04 53.016.303,04
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Χρηματικό ποσό που συγκέντρωσαν από 
το χαρτζιλίκι τους, πρόσφεραν οι μαθητές 

του Γ.Ε.Λ. και του Ε.Π.Α.Λ. της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής (Α.Γ.Σ.) στην κοινωνική 

υπηρεσία του Κέντρου Υγείας Θέρμης. Τα χρή-

ματα που έδωσαν  θα διατεθούν για την ενί-

σχυση του φιλανθρωπικού έργου της κοινω-

νικής υπηρεσίας του Κέντρου Υγείας Θέρμης 

και ειδικότερα για την κάλυψη των βιοτικών 

αναγκών άπορων οικογενειών κατά τις ημέρες 

των Χριστουγέννων. 

Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε από την πρώην 

λυκειάρχη της Α. Γ.Σ. Πελαγία Βουτσα, συνε-

χίστηκε από την εκπαιδευτικό Κατερίνα Διάφα 

και σήμερα με την συνεργασία των διευθυντών 

των Λυκείων Πάρι Πετρά και Δημήτρη Σλα-

βούδη.

Βοήθεια σε αναξιοπαθούντες

Η κοινωνική λειτουργός του Κ.Υ.Θ. Μ. Κοκκίνη, οι διευθυντές των Λυκείων Δ. Σλαβουδης και 
Π. Πετρας και τα μαθητικά συμβούλια των δύο σχολείων.



Η διάγνωση της ζημιάς από τον παγετό, η οποία γίνεται 
με την εμφάνιση της νέας βλάστησης 2-3 μήνες μετά 

τον παγετό, παρουσιάζει δυσκολίες και θα πρέπει να βασι-
σθεί στα παρακάτω σημεία:
- Στο φύλλωμα: Η διατήρηση του παλιού φυλλώματος εί-
ναι δείγμα μικρής ζημιάς. Αντιθέτως, η ξήρανση και η πα-
ραμονή του φυλλώματος πάνω στα δέντρα αποτελούν το 
πρώτο δείγμα σοβαρής ζημιάς.
- Στη νέα βλάστηση: Γρήγορη, ομοιόμορφη και πρόθυμη 
βλάστηση είναι δείγμα ζωντάνιας του δέντρου. Αντίθετα, 
βλάστηση κατά θέσεις, ανομοιόμορφη και καθυστερημέ-
νη, φανερώνει σοβαρή ζημιά.
- Στην φλούδα στον εξωτερικό χρωματισμό:
Κανονικό χρώμα φλούδας χωρίς σχισίματα και φουσκώ-
ματα αποτελεί ένδειξη ότι δεν υπάρχει ζημιά. Αντίθετα, 
φλούδα με χρώμα μπρούτζου, φουσκωμένη, σχισμένη και 
αποκολλημένη από το ξύλο, χρώματος καστανό στο εσω-
τερικό, φανερώνει πολύ σοβαρή ζημιά.
- Στο χρώμα του ξύλου: Το χρώμα του ξύλου αποτελεί το 
καθοριστικής σημασίας διαγνωστικό σημάδι, αλλά απαι-
τεί εμπειρία. Το γερό ξύλο είναι λευκοκίτρινο και υγρό 
(γλοιώδες). Αντίθετα στο ζημιωμένο ξύλο το χρώμα κλι-
μακώνεται, από το ανοικτό κόκκινο μέχρι το καστανό. Στο 
ανοικτό κόκκινο οι ζημίες είναι ελαφρές και επανορθώ-
σιμες, στο βαθύ καστανό καταστροφικές και ανεπανόρ-
θωτες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
- Όταν δείξει η ζημιά (με την εμφάνιση της νέας βλάστη-
σης 2-3 μήνες μετά τον παγετό) επιβάλλεται η άμεση 
αφαίρεση κάθε μέρους της κόμης που έχει νεκρωθεί ή 
ζημιωθεί σοβαρά.  Το κλάδεμα (το οποίο αναβάλλεται για 
την άνοιξη ώστε να έχουν εμφανισθεί οι πιθανές ζημιές), 
θα γίνει στην ετήσια βλάστηση, στους μικρούς ή μεγάλους 
βραχίονες ή και σε ολόκληρα δέντρα, όπου η ζημιά είναι 
καθολική. 
- Η τομή των κλάδων και βραχιόνων πρέπει να γίνεται 
5cm πιο κάτω από το νεκρό ξύλο. Οι μεγάλες τομές συνι-

στώνται να γίνονται με μικρή κλίση για να αποφεύγεται η 
συγκέντρωση νερού που διευκολύνει τη σήψη των ιστών. 
Επιβάλλεται η κάλυψη των τομών με ειδική προστατευτι-
κή αλοιφή και διενέργεια ψεκασμών με χαλκούχα σκευ-
άσματα. 
- Όταν απαιτείται η αποκοπή του κορμού, αυτή πρέπει να 
γίνει σίρριζα στο έδαφος. Αν ο κορμός δεν έχει ζημιωθεί 
και η ζημία περιορίζεται στους βραχίονες, τότε πρέπει να 
αφήνονται και τμήματα των πρώτων βραχιόνων.
Όταν κριθεί σκόπιμη η καρατόμηση του δέντρου, αυτή 
πρέπει να γίνει ή στους κύριους βραχίονες ή στη βάση του 
κορμού. Ποτέ στην πρώτη διασταύρωση.
Σε δέντρα υψηλοεμβολιασμένα, μεγάλης ηλικίας που ο 
κορμός καταστράφηκε κάτω απ’ το σημείο εμβολιασμού 
υπάρχουν δύο λύσεις:
α) Εκρίζωση και αντικατάσταση με νέο δενδρύλλιο ή
β) Καρατόμηση στη βάση και εμβολιασμός παραφυάδων 
που επιλέγουμε στη συνέχεια.
- Αφήστε άθικτη την καινούρια βλάστηση μετά το κλάδε-
μα για ένα τουλάχιστον χρόνο (όσο περισσότερα βλαστά-
ρια βγουν τόσο λιγότερο θα λαιμαργήσουν τα δέντρα και 
πολύ γρηγορότερα θα καρποφορήσουν).
- Τα κλαδευθέντα ελαιόδεντρα πρέπει να δεχτούν τις απα-
ραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες και να ενισχυθεί η λί-
πανση με άζωτο.

- Εξασφαλίστε το απαιτούμενο νερό με πότισμα ή με 
έγκαιρη καταστροφή των ζιζανίων.
Προσοχή, τα ποτίσματα πρέπει να διακοπούν έγκαιρα τέ-
λος του καλοκαιριού, για να προλάβει να ψηθεί η νέα 
βλάστηση και να αποφύγουμε ζημιές από νέους παγε-
τούς.
- Καταπολέμηση φυλλοφάγων εντόμων. 
- Ψεκασμός των δένδρων με χαλκούχα φάρμακα αμέσως 
τώρα και τέλος φθινοπώρου κάθε χρόνο για να προστα-
τεύονται από πιθανό νέο παγετό.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
- Κατά την εγκατάσταση ενός ελαιώνα θα πρέπει να εξαι-
ρούνται ευαίσθητες ποικιλίες και να προτιμούνται ανθεκτι-
κές σε χαμηλές θερμοκρασίες ποικιλίες. 
- Κατά το κλάδεμα της ελιάς, το σχήμα διαμόρφωσης της 
κόμης να είναι κυπελλοειδές και να διατηρείται μονός 
αριθμός (3 ή 5) κύριων βραχιόνων για μεγαλύτερη μη-
χανική αντοχή από το βάρος λόγω πιθανής συγκράτησης 
χιονιού από το φύλλωμα. 
- Το κλάδεμα να πραγματοποιείται μετά την παρέλευση 
των χαμηλών θερμοκρασιών.
- Να αποφεύγονται τα όψιμα φθινοπωρινά ποτίσματα και 
οι αζωτούχες λιπάνσεις που παρατείνουν την τρυφερότη-
τα της ετήσιας βλάστησης κατά την περίοδο των χαμηλών 
θερμοκρασιών. 
Η ελιά κινδυνεύει από τους πρώιμους φθινοπωρινούς πα-
γετούς και τους χειμερινούς παγετούς. Οι καρποί παγώ-
νουν στους -3 οC, τα φύλλα στους -3 έως -6 οC, ο φλοι-
ός στους -7 οC και το ξύλο στους μεγαλύτερης ηλικίας 
βλαστούς στους -13 οC. Τον Ιανουάριο τα ελαιόδεντρα, 
εφόσον έχει συλλεχθεί ο καρπός, έχουν σκληραγωγηθεί 
και οι οφθαλμοί και οι μεγάλης ηλικίας βλαστοί αντέχουν 
λίγο περισσότερο στο ψύχος (2-3 οC βαθμοί χαμηλότερα). 
Με το τέλος του ληθάργου η αντοχή στο ψύχος μειώνεται 
και ξεκινά η ανοιξιάτικη βλάστηση.

Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε αρχαία Ελληνικά; Πού θα 
μας χρησιμέψουν; Είναι μερικά από τα συνηθισμένα 

ερωτήματα που απασχολούν μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου. Τα ερωτήματα αυτά που προκύπτουν είναι απόρροια 
της αρνητικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην ελ-
ληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ίσως σε λίγα χρόνια 
να μη διδάσκονται και στα σχολεία μας.. Τι να απαντήσου-
με όμως σε αυτούς τους μαθητές;
Σκοπός μας είναι να μυήσουμε τους μαθητές στη μα-
γεία των αρχαίων Ελληνικών με επιχειρήματα. Αρχικά, ο 
πλούτος της γλώσσας μας είναι ανεκτίμητος. Αν επιχειρή-
σουμε να αναλύσουμε μια λέξη θα μείνουμε έκπληκτοι 
από την ομορφιά που κρύβει (π.χ. Όμηρος= ο μη ορων= 
αυτός που δεν βλέπει). 
Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η ρίζα της νέας Ελλη-

νικής. Είναι η μαρτυρία ενός πνευματικού πολιτισμού και 
«μητέρα» πολλών λέξεων ξένων γλωσσών που χρησι-
μοποιούνται καθημερινά. Επομένως, όχι μόνο δεν είναι 
νεκρή γλώσσα αλλά ξαναγεννιέται καθημερινά. Στο εξω-
τερικό άλλωστε οι κλασικές σπουδές ακμάζουν καθώς 
υπάρχει θαυμασμός για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 
Επιπλέον, αν διαβάσουμε ένα αρχαίο κείμενο και το με-
ταφράσουμε θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερες λέξεις 
από μία για να το αποδώσουμε. 
Η ιστορία μας είναι συνδεδεμένη με τη γλώσσα καθώς 
ήταν η διεθνής γλώσσα στα βασίλεια που δημιούργησε ο 
Μέγας Αλέξανδρος και χρησιμοποιήθηκε σε πλήθος πι-
νακίδων που αποτελούν ιστορικά τεκμήρια, ότι οι μεγάλοι 
φιλόσοφοι τη χρησιμοποίησαν για να δημιουργήσουν τα 
συγγράμματα τους θα κατανοήσουμε τη δόξα που φέρει. 

Έτσι, θα πρέπει να νιώθουμε υπερηφάνεια όταν διαβά-
ζουμε Όμηρο ή Θουκυδίδη.
 Όπως έγραφε ο μεγάλος ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος 
«κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρό-
μους συναντήσω αγγέλους θα τους μιλήσω ελληνικά, 
επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε μεταξύ τους με 
μουσική». Η μουσική σου μαθαίνει να εκφράζεσαι. Έτσι, 
η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι τρόπος σκέψης, ακολου-
θείς συγκεκριμένους κανόνες και μαθαίνεις να σκέφτεσαι, 
να επιλέγεις.
Στο βασικό ερώτημα λοιπόν γιατί να μαθαίνουμε αρχαία 
Ελληνικά η απάντηση είναι απλή. Γιατί είναι η γλώσσα 
μας…

Δήμητρα Παλακίδου 

Φιλόλογος

Η παγοπληξία στα ελαιόδεντρα
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Γιατί να μαθαίνουμε αρχαία Ελληνικά;
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Η εξαγγελθείσα 

μεταρρύθμιση 

του «Καλλικράτη» 

στην ουσία αφο-

ρά την αναγγελία 

για την τροποποί-

ηση του ισχύοντος 

εκλογικού συστή-

ματος ανάδειξης 

των αιρετών της 

αυτοδιοίκησης και 

την καθιέρωση της 

απλής αναλογικής. 

Το θέμα απασχό-

λησε σε βάθος 

το ετήσιο συνέ-

δριο της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 

το οποίο ολοκλη-

ρώθηκε πριν από 

μερικές ημέρες και στο οποίο η παρουσία των αυ-

τοδιοικητικών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης 

ήταν πρωτοφανής και σε αριθμό και σε ποιότητα . 

Δυστυχώς ο μόνος επικεφαλής κόμματος που πα-

ραβρέθηκε στο συνέδριο ήταν της Λαϊκής Ενότητας 

κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης ο οποίος δεν συμμετέ-

χει καν στη Βουλή. Αυτό από μόνο του δείχνει μία 

υποβάθμιση της όλης διαδικασίας από το κεντρικό 

πολιτικό σύστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Γιατί πλανώνται πλάνην οικτράν αν θεωρούν κά-

ποιοι κύριοι του κεντρικού πολιτικού συστήματος 

ότι μπορεί η χώρα να αλλάξει ρότα με αυτό το κρά-

τος και με αυτή τη στραγγαλισμένη αυτοδιοίκηση, 

χωρίς δηλαδή να συντελεστεί βαθιά μεταρρύθμιση 

στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση και στην αυτο-

διοίκηση.

Χωρίς ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, πό-

ρων και ευθυνών από την κεντρική εξουσία προς 

τους δήμους με βάση τις αρχές της εγγύτητας, της 

επικουρικότητας, της αποτελεσματικότητας και της 

καθιέρωσης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που 

θα δίνει μεγάλο βάρος στην τοπική ανάπτυξη και 

την ενίσχυση της κοινωνίας συνοχής και αλληλεγ-

γύης .     

Αντί η κυβέρνηση να εστιάσει σε αυτά τα σημαντι-

κά ζητήματα την προσοχή της και σε συνεργασία 

με τα στελέχη της αυτοδιοίκησης να σχεδιάσει τις 

απαιτούμενες αλλαγές, περιορίζεται κυρίως στην 

αλλαγή του εκλογικού συστήματος, προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τα μικροκομματική συμφέροντά 

της. Ωστόσο, αυτή είναι μια εντελώς λάθος προ-

σέγγιση. Δεν μπορεί η απλή αναλογική να είναι το 

μείζον θέμα, ούτε η πανάκεια για την επίλυσης των 

προβλημάτων της αυτοδιοίκησης. Το θέμα της συμ-

μέτοχης του λαού 

δεν μπορεί να 

το λύσει η απλή 

αναλογική. Η συ-

νεργασία των πα-

ρατάξεων ή των 

συμβούλων δεν 

λύνεται με τον κα-

τακερματισμό του 

δημοτικού συμ-

βουλίου, ο οποί-

ος θα επέλθει εάν 

καθιερωθεί αυτό 

το εκλογικό σύ-

στημα. Είναι προ-

φανές ότι η ουσι-

αστική διακυβέρ-

νηση του δήμου 

δεν έχει να κάνει 

με το εκλογικό 

σύστημα, αλλά με την ουσιαστική άσκηση των αρ-

μοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης και την οικονομική 

αυτοδυναμία της.

Η αλλαγή στο εκλογικό σύστημα προϋποθέτει συ-

νολική αναπροσαρμογή του συστήματος διακυβέρ-

νησης της αυτοδιοίκησης. Σε διαφορετική περίπτω-

ση το εκλογικό σύστημα θα είναι η αιτία ώστε οι 

μειοψηφίες να γίνουν κυρίαρχες και να επιβάλλουν 

εκβιαστικά τη βούλησή τους. Θα επικρατήσει η 

συνδιαλλαγή έναντι της συνεννόησης και της συ-

νεργασίας και εν τέλει, οι δήμοι θα οδηγηθούν σε 

ακυβερνησία και σε διάλυση. 

Συνεπώς, πρώτα θα πρέπει να γίνει η συνολική με-

ταρρύθμιση στη διοίκηση και την αυτοδιοίκηση και 

μετά να ανοίξει η συζήτηση για τυχόν αλλαγή του 

εκλογικού συστήματος προκειμένου να μετάβουμε 

σε ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας.

Η απλή αναλογική εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους 
για τους δήμους

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ



Η άποψή μας για τον
προϋπολογισμό του 2018
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 8.11.17 
συζητήθηκε και ψηφίστηκε ΜΟΝΟ από την πλειοψη-

φία ο προϋπολογισμός του δήμου για το 2018, ενώ κατα-

ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι κι’ αυτός ο 

προϋπολογισμός δεν συζητήθηκε –ως μόνο θέμα- σε ειδι-

κή συνεδρίαση, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά μετά από 

άλλη συνεδρίαση (που είχε αρκετά θέματα), γεγονός που 

υποβαθμίζει τη σπουδαιότητά του, αλλά και περιορίζει τη 

δυνατότητα μιας ευρείας συζήτησης, αφού σχεδόν όλοι οι 

σύμβουλοι, κουρασμένοι από την προηγούμενη διαδικα-

σία, δε βλέπουν παρά την ώρα να τελειώνουμε.

Άλλη μια σοβαρή παράλειψη ήταν ότι και πάλι, όχι μόνο 

δεν προηγήθηκε καμιά διαβούλευση με τις τοπικές κοι-

νωνίες πριν από την κατάρτισή του, αλλά φέτος δεν μας 

δόθηκαν καν τα πρακτικά με τις προτάσεις των τοπικών 

συμβουλίων, ώστε να είμαστε σε θέση να δούμε τί πρό-

τειναν και πόσες και ποιες από τις προτάσεις τους συμπε-

ριελήφθησαν στο τελικό σχέδιο. Εμείς θεωρούμε ότι η τα-

κτική αυτή αποτελεί δείγμα μιας αντίληψης ότι η διοίκηση 

τα ξέρει όλα και δεν χρειάζεται να κατατρύχεται με τέτοιες 

διαδικασίες, αφού στις εκλογές επιβραβεύεται με τόσο με-

γάλα ποσοστά.

Εμείς, όμως, δεν θα κουραστούμε να ζητάμε τη διαβού-

λευση, επειδή τη θεωρούμε αναντικατάστατο εργαλείο 

ενεργοποίησης των πολιτών και κατάληξης σε αποφά-

σεις –κατά το δυνατόν- σύμφωνες με τις προτάσεις τους, 

οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές από τις προτάσεις 

της διοίκησης. Και μάλιστα ειδικά φέτος, που μεσολάβησε 

όλη αυτή η αναμπουμπούλα στη Σουρωτή, όπου όλοι οι 

φορείς εξέφρασαν εκ των υστέρων τη διαφωνία τους με 

τη απόφαση του Δ.Σ. για τη δαπάνη των κονδυλίων που 

προέκυψαν από την εκποίηση των μετοχών της εταιρίας  

«ΣΟΥΡΩΤΗ».

Βρεθήκαμε, δυστυχώς, μπροστά στο παράδοξο να έχουμε 

διαθέσιμα χρήματα και να διαφωνούμε για το πώς θα αξι-

οποιηθούν. Ενώ, αν προηγούνταν η λαϊκή συνέλευση και 

τίθενταν για συζήτηση οι προτάσεις της –προφανώς- θα εί-

χαμε καταλήξει σε μια πιο συναινετική απόφαση.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Επί του σχεδίου προϋπολογισμού τώρα:

Είναι γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2018 είναι αυ-

ξημένος σε σχέση με το 2017. Όχι τόσο όσο δείχνει με 

μια πρώτη ματιά, αλλά πάντως αυξημένος. Οι παράγοντες 

αύξησης είναι βασικά οι εξής:

- Η μεταφορά της διαχείρισης των προνοιακών επιδομά-

των στο Δήμο. Ποσό: 1.430.835 ΕΥΡΩ είσπραξη-πληρω-

μή, δηλαδή ουδέτερο αποτέλεσμα.

- Η αύξηση των δαπανών πολεοδομίας κατά 1.926.057, 

που οφείλεται κυρίως στην εγγραφή ποσού άνω του 

1.700 χιλιάδων ευρώ, που διεκδικούμε από την εταιρία 

ΓΑΙΑ (υπόθεση πολεοδόμησης Βασιλικών.

- Η σημαντική αύξηση των αποθεματικών του Δήμου, 

λόγω του ότι μαζεύουμε τα χρήματα όλα τα προηγούμε-

να χρόνια, ώστε να κάνουμε τα έργα την τελευταία χρονιά 

πριν τις εκλογές.

- Και βέβαια η ένταξη σημαντικών έργων σε διάφορα προ-

γράμματα με την καθοριστική συμβολή του συντοπίτη μας 

Υπουργού και επικεφαλής της παράταξής μας Σωκράτη 

Φάμελλου (δίκτυα αποχέτευσης σε Αγία Παρασκευή και 

Σουρωτή, δίκτυα φυσικού αερίου σε Πλαγιάρι, Τρίλοφο 

και Βασιλικά,  σημαντική υποστήριξη του προγράμματος 

διαχείρισης απορριμμάτων κ.ά.). Επίσης, η ένταξη ΕΠΙΤΕ-

ΛΟΥΣ σε Π.Ε.Π. της κατασκευής των σχολείων: Δημοτικού 

Τριαδίου, 2ου Γυμνασίου Θέρμης (στο Ν. Ρύσιο), καθώς 

και η ένταξη σε προγράμματα ΣΔΙΤ των σχολείων Δημοτι-

κού Πλαγιαρίου και 2ου Λυκείου Μίκρας.

Όλα τα παραπάνω συν όσα άλλα συμπεριλαμβάνονται 

στο τεχνικό πρόγραμμα (γυμναστήρια στον Τρίλοφο και 

στη Ν. Ραιδεστό, ανακατασκευή γηπέδου Θέρμης, πολιτι-

στικό στους Ταγαράδες, παιδικές χαρές, ασφαλτοστρώσεις 

κ.ά.) είναι αναμφισβήτητα σημαντικά για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων. Το ερώτημα όμως παραμέ-

νει: σε ποιο στρατηγικό σχεδιασμό εντάσσονται όλ’ αυτά; 

Μήπως προγραμματίστηκαν με κριτήριο την ικανοποίηση 

των τοπικών παραγόντων που τα πρότειναν, ώστε όλοι να 

έχουν να επιδείξουν κάτι εν όψει των επόμενων εκλογών;

Εμείς είμαστε της άποψης ότι όλα τα έργα πρέπει να εντάσ-

σονται σ’ έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που θα ξεκινά 

από τα θεμέλια και θα χτίζει σταδιακά πέτρα-πέτρα το οι-

κοδόμημα. Και θεμελιώδες έργο για μας είναι πρωτίστως 

ο πολεοδομικός σχεδιασμός όλων των οικισμών μας. Στη 

συνέχεια η κατασκευή ή ολοκλήρωση όλων των ανα-

γκαίων έργων υποδομής (ύδρευση, συνοδευόμενη από 

την αντικατάσταση των παλιών δικτύων, αποχέτευση, 

αντιπλημμυρικά, οριοθετήσεις και διευθετήσεις ρεμάτων 

κ.λ.π.). Την αναγκαιότητα αυτή ήρθε να μας υπενθυμίσει 

με τον πιο οδυνηρό τρόπο η πρόσφατη καταστροφή της 

Μάνδρας. Άλλωστε, ένα ανάλογο μικρότερης κλίμακας 

γεγονός συνέβη και στο Δήμο μας το 2010, όταν θρηνή-

σαμε και ένα θύμα.

Ένα άλλο στοιχείο που λείπει είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι 

του προϋπολογισμού. Αλήθεια, πώς βλέπει η διοίκηση 

το ρόλο του δήμου; Μόνο ως κατασκευαστή διαφόρων 

έργων εξωραϊσμού; ή και ως αναπτυξιακό βραχίονα του 

τόπου; Ευτυχώς προβλέπεται η διάθεση του «τεράστιου» 

ποσού των 30.000!!! ΕΥΡΩ για μια μελέτη κατασκευής 

φράγματος -λιμνοδεξαμενής στο ρέμα μεταξύ Πλαγιαρίου 

και Τριλόφου, για να σώσει; τα προσχήματα.

Πάντως, σύμφωνα και με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, 

το 2018 θα είναι μια ιδιαίτερα ευνοϊκή χρονιά για το δήμο 

μας, αφού, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ανα-

μένεται να ξεκινήσουν τα έργα στα οποία προαναφερθή-

καμε. Κι’ αυτή είναι μια σοβαρή ένδειξη του πώς αντιμετω-

πίζονται οι δήμοι από την κυβέρνηση, η οποία, αν και δεν 

μπορεί να αυξήσει τις απευθείας μεταβιβάσεις μέσω των 

Κ.Α.Π., εξαντλεί κάθε δυνατότητα ενίσχυσής τους μέσω 

της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πηγών (κοινοτικά 

κονδύλια, εξόφληση χρεών των δήμων –μεταξύ των οποί-

ων και του δικού μας- έκτακτη χρηματοδότηση των δή-

μων που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις θεομηνίες 

κ.ο.κ.), διαψεύδοντας στην πράξη όσους την εμφανίζουν 

εχθρική απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν συ-

ζητά μαζί τους, που τους κατατρέχει με κάθε ευκαιρία και 

άλλα παρόμοια.

Εμείς ελπίζουμε να έχουμε την τύχη να δούμε να ξεκινούν 

να κατασκευάζονται όλα τα προγραμματισμένα έργα και 

–αν είναι δυνατόν- να ολοκληρώνονταν μέχρι το τέλος της 

θητείας μας.

Γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε στείρα αντιπολί-

τευση, αλλά να συμβάλουμε με την παρουσία μας και την 

υπεύθυνη στάση μας στην πρόοδο του δήμου μας.

Ελπίζουμε, επίσης, η διοίκηση να καταπιαστεί πιο ζεστά 

και με το καυτό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, 

στα πλαίσια του νέου εθνικού σχεδιασμού, που πρέπει να 

τρέξει ολοταχώς για να καλύψει καθυστερήσεις δεκαετι-

ών, όχι με τις ξεπερασμένες μεθόδους διαχείρισης (καύση, 

ογκώδη εργοστάσια κλπ), αλλά με τις σύγχρονες μεθό-

δους διαλογής στην πηγή και παραγωγής της μικρότερης 

δυνατής ποσότητας υπολειμμάτων για ταφή.

Μέχρι τότε, όμως, δεν μπορούμε να υπερψηφίζουμε προ-

ϋπολογισμούς, που συντάσσονται με μια τόσο διαφορετι-

κή φιλοσοφία από τη δική μας.

Γι’ αυτό και καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2018.
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, 
3 χρόνια μετά τις εκλογές
Πέρασαν τρία χρόνια περίπου από την εκλογή της διοί-

κησης του δήμου. Χρόνος ικανός για να βγουν ασφα-

λή συμπεράσματα συνολικά για τη διοίκηση του δήμου, 

πιο ειδικά όμως για τη Δημοτική Ενότητα των Βασιλικών 

(τα χωριά του πρώην δήμου Βασιλικών). 

Στην καθημερινή μας ζωή γίνονται ορατές οι συνέπειες μια 

πολιτικής που -στο όνομα του «ρεαλισμού» και των «στε-

νών οικονομικών» -έχει αφήσει άλυτα μια σειρά σοβαρά 

προβλήματα και οδηγεί στην υποβάθμιση τη ζωή μας.

7 χρόνια μετά αποκαλύπτεται πόσο μεγάλη απάτη ήταν 

όσα μας έλεγαν για τον Καλλικράτη, ότι με την εφαρμογή 

του θα υπήρχε αύξηση των δυνατοτήτων, νέα έργα κα. 

Αντίθετα, επιβεβαιωθήκαμε, καθώς ήμασταν αυτοί που 

λέγαμε ότι αυτός ο τρόπος οργάνωσης αποσκοπούσε στο 

να μεταφέρουν στους δημότες νέα βάρη, να υπάρχει με-

γαλύτερο πεδίο για την κερδοφορία μεγαλοεπιχειρηματι-

ών και εργολάβων και οι διοικούντες να κρύβονται όταν 

πρόκειται για τη λύση καθημερινών προβλημάτων. Χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα ότι μείναμε από λάμπες για μήνες 

ολόκληρους. Για το πιο απλό δηλαδή…

Στη γενικότερη πολιτική της η διοίκηση του δήμου αποτέ-

λεσε και αποτελεί το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, προη-

γούμενης και τωρινής, ασπαζόμενη τη βασική φιλοσοφία 

της αντιλαϊκής της πολιτικής. Οι όποιες σπασμωδικές αντι-

δράσεις ήταν στα επιμέρους ζητήματα για τα μάτια του 

κόσμου και κάτω από την πίεση του κόσμου.

Ο όποιος προγραμματισμός της διοίκησης για την περιοχή 

μας, αγνοεί τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων, αλλά 

και συνολικά της κοινωνίας. Οι επιλογές γίνονται συχνά 

με προσωπικές παρεμβάσεις των στελεχών της διοίκησης, 

ακόμη και μη εκλεγμένων τοποτηρητών σε κάθε περιοχή, 

που αλωνίζουν και δεν ενημερώνουν κανένα. (πχ τοποτη-

ρητές της ΔΕΠΠΑΘ στα Βασιλικά για πολιτισμό, δημοτική 

βιβλιοθήκη, ακόμη και στο καρναβάλι).

Με λίγα λόγια βλέποντας τα χρόνια προβλήματα να μη 

λύνονται και νέα προβλήματα να γεννιούνται,  αβίαστα 

βγαίνει το συμπέρασμα  ότι η Δημοτική Ενότητα Βασιλι-

κών δεν έχει τοπικά όργανα διοίκησης. Οι δυο αντιδήμαρ-

χοι λειτουργούν ως «παράγοντες» και οι πρόεδροι, αντί 

να μεταφέρουν στη διοίκηση τις ανάγκες της κοινωνίας 

και να απαιτούν την ικανοποίησή τους, λειτουργούν ως 

δημοτικοί υπάλληλοι με αποστολή να μεταφέρουν στις 

κοινότητες την πολιτική της διοίκησης και να λειτουργούν 

πυροσβεστικά στις αντιδράσεις των κατοίκων.

Τα τοπικά συμβούλια δε λειτουργούν. Είναι υποβαθμι-

σμένα από το νόμο, αλλά είναι και συνειδητή επιλογή της 

διοίκησης να αδρανοποιηθούν. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα του τοπικού συμβουλίου των Βασιλικών. Τα 

2 από τα 3 μέλη της πλειοψηφίας στα 3 χρόνια ελάχιστες 

φορές συμμετείχαν στη συνεδρίαση για λόγους που δε μας 

αφορούν. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από εμάς μέχρι 

και στον ίδιο το δήμαρχο, το θέμα δεν το τακτοποίησαν. 

Στα έργα υποδομής και στα ζητήματα καθημερινότητας 

η κατάσταση δεν είναι καλή. Προγραμματισμός για έργα 

υποδομής; Τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά, η περιμετρική 

τάφρος, η γέφυρα του Ανθεμούντα στα σφαγεία (φωτο-

γραφία 1) παραπέμπονται στο μέλλον. Εδώ ούτε ο καθα-

ρισμός του Ανθεμούντα δε γίνεται. Τα χόρτα έχουν γίνει 

φράγμα μέσα στο ποτάμι. Αν τύχει και κατεβάσει νερό ο 

Ανθεμούντας, αλλοίμονο μας. 

Οι δημοτικές κτιριακές εγκαταστάσεις παραμελημένες, 

χωρίς νομιμοποίηση όπου δεν υπάρχουν άδειες και χω-

ρίς συντήρηση. Έτσι κινδυνεύουμε να μας φύγει και το ει-

ρηνοδικείο και να σκεφτεί κανείς ότι ο αντιδήμαρχος των 

τεχνικών έργων είναι  Βασιλικιώτης και πρώην δήμαρχος 

Βασιλικών και άρα καλός γνώστης της κατάστασης και 

των αναγκών. Εδώ βρεθήκαμε έκπληκτοι σε τελεσίδικη 

απόφαση της Πολεοδομίας για κατεδάφιση του σπιτιού 

της Φώφης Πατίκα, παρακαταθήκη αυτής της μεγάλης ευ-

εργέτιδας. Οι παιδικές χαρές, όπου υπάρχουν έχουν το 

κακό τους το χάλι, ενώ η ίδρυση παιδικών χαρών σε Σου-

ρωτή και Αγία Παρασκευή μεταφέρονται από χρόνο σε 

χρόνο. Αρκετοί δρόμοι (φωτογραφία 2) μετά το πέρασμα 

του εργολάβου της αποχέτευσης έχουν κακό χάλι, ενώ 

υπάρχουν σημεία με «σκουπιδαριό σωρό»!! 

Βέβαια η διοίκηση καυχιέται πως κάνει έργα ή έχει δρομο-

λογήσει άλλα, όπως τα αποχετευτικά δίκτυα των Βασιλι-

κών και της Σουρωτής και Αγίας Παρασκευής. Σωστά και 

αναγκαία αυτά τα έργα και μάλιστα έπρεπε να έχουν γίνει 

δεκαετίες πριν. Το θέμα είναι ποιός θα πληρώσει το μάρ-

μαρο!!!! Γιατί ενώ οι κάτοικοι του δήμου στο λογαριασμό 

του νερού πληρώνουν  το λεγόμενο 80%, που υποτίθε-

ται είναι για έργα, ενώ πληρώνουν τέλη και φόρους θα 

κληθούν ξανά να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ για τα 

λεγόμενα τέλη σύνδεσης και διακλάδωσης στο αποχε-

τευτικό δίκτυο. Εξάλλου ήδη πληρώνουμε ακριβότερα το 

νερό, ακριβότερα για τα μνήματα, και με το νέο έτος και 

ακριβότερο δημοτικό φόρο. Και όλα αυτά ….. στο όνομα 

της εξίσωσης με τις άλλες δημοτικές ενότητες. Μόνο που 

εμείς λέμε ότι πρέπει συνολικά να μειωθούν οι φόροι και 

τα τέλη σε όλες τις ενότητες, να καταργηθούν τα τροφεία 

στους παιδικούς σταθμούς και τα δίδακτρα στα πολιτιστι-

κά, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, γιατί η μόρφωση και 

ο πολιτισμός είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Να αυξη-

θούν τα τέλη σε μεγαλοεπιχειρήσεις και πολυκαταστήμα-

τα. Η δημοτική αρχή αντί να φορτώνει τα βάρη στις πλάτες 

μας, θα έπρεπε να διεκδικεί αυτά που μας ανήκουν, τα 

δικά μας λεφτά. 70% είναι η μείωση των πόρων από το 

κράτος και τα έχουν αποδεχτεί όλα. Συνειδητά! Γιατί κινεί-

ται στη γραμμή της ανταποδοτικότητας.

Εμείς οι εκλεγμένοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση όλο αυτό το 

διάστημα παλέψαμε και παλεύουμε για να αναδείξουμε 

ζητήματα, να απαιτήσουμε τη λύση τους σε όλα τα επίπε-

δα. Μόνο που αυτό δε φτάνει. Χρειάζεται κινητοποίηση 

των κατοίκων του κάθε χωριού και συνολικότερα και δε-

σμευόμαστε ότι και το επόμενο διάστημα θα αναλάβουμε 

πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως για μια σει-

ρά ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας πήραμε και 

κεντρικότερες πρωτοβουλίες, όπως για τα αναγκαία αντι-

πλημμυρικά έργα οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής 

Συσπείρωσης και οι βουλευτές του ΚΚΕ κατέθεσαν  ερω-

τήσεις και στην περιφέρεια (η τελευταία πριν ένα μήνα) και 

στη Βουλή 2 φορές, το ίδιο και για τις αποζημιώσεις των 

κτηνοτρόφων, για δε το ζήτημα των εργοστασίων της Βιο-

μάζας σε περιφέρεια, βουλή και ευρωβουλή. Στο δρόμο 

αυτό θα συνεχίσουμε και στο μέλλον!

Δημήτρης Σφονδύλας, Δημοτικός Σύμβουλος

από την Δημοτική Ενότητα Βασιλικών

Λεωνίδας Γραμμένος, Τοπικός Σύμβουλος 

στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών

Μαρία Πολυζώνη – Ταουσιάνη, Τοπική Σύμβουλος 

στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 1
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Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό 
πρόγραμμα του δήμου Θέρμης δεν 
δίνουν λύσεις στα προβλήματα της περιοχής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Η κρίση βαθαίνει. Κλιμακώνεται η αντιλαϊκή επίθεση προς όφε-
λος των μεγάλων συμφερόντων του χρηματιστικού κεφαλαί-

ου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας και του Δ.Ν.Τ. Η κυβέρ-
νηση αντί να δώσει δουλειά στους ανέργους και να αυξήσει τους 
μισθούς στους εργαζόμενους και συνταξιούχους, καταφεύγει στο 
κοινωνικό μέρισμα το οποίο πολύ λίγοι θα πάρουν για να το ξανα-
δώσουν πίσω σύντομα μέσα από την μείωση του αφορολόγητου, 
μέσα από τον ΕΝΦΙΑ και τόσους άλλους άμεσους και έμμεσους 
φόρους από τα ακριβά τιμολόγια του ρεύματος, του πετρελαίου 
θέρμανσης, της βενζίνης και των ειδών διατροφής και ένδυσης.
Στη λαίλαπα των μέτρων που επιτάσσουν οι αξιολογήσεις των θε-
σμών έχει  ήδη μπει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Η εφαρμογή των 
τριών μνημονίων από τις κυβερνήσεις μείωσε τις επιχορηγήσεις προς 
τους δήμους κατά 65%, έδωσε τα κουπόνια των παιδικών σταθμών 
στους γονείς οδηγώντας τους στον ιδιωτικό τομέα, καθυστερεί να 
πληρώσει μισθούς στους εργαζόμενους των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Φροντίδας και στους συμβασιούχους, προκειμένου να 
καλύψουν τις δόσεις για το χρέος προς τους δανειστές. Επί πλέον δε, 
με το νέο νομοσχέδιο για την τοπική Αυτοδιοίκηση, καταργεί τα τοπι-
κά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων συγκεντρώνοντας την τοπική 
εξουσία σε ένα κέντρο, σε μια ελίτ διοίκηση.
Παρ όλα αυτά η διοίκηση του δήμου και ο δήμαρχος αρκούνται 
σε απλές άνευ ουσίας διαφωνίες προς την κυβέρνηση χωρίς καμιά 
αντίσταση μέσα από την Π.Ε.Δ. και την ΚΕΔΕ. Αρκούμενοι στα ψί-
χουλα της Ε.Ε. μέσα από τα προγράμματα της φτώχειας, όπως ΤΕΒΑ, 
κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο, κέντρο κοινότητας.
Στο δήμο Θέρμης ο προϋπολογισμός για το 2018 φτάνει τα 
53.000.000 ευρώ.  Έχει δε, χρηματικό υπόλοιπο από το 2017 
12.339.989. ευρώ. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να λύσει προβλή-
ματα της καθημερινότητας των πολιτών του δήμου. Συγκεκριμένα, 
σε όλους τους οικισμούς υπάρχει πρόβλημα με τον νυχτερινό ηλε-
κτροφωτισμό στους δρόμους. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται αλλά 
οι καμένοι λαμπτήρες δεν αντικαθίστανται, επειδή, με βάση τους 
ισχυρισμούς του δημάρχου, οι διαγωνισμοί για την προμήθεια των 
λαμπτήρων βγαίνουν άγονοι!!!
Στο τεχνικό πρόγραμμα  δεν προβλέπεται καμία χρηματοδότηση 
για έργα έκτακτης ανάγκης, όπως αντιπλημμυρικά έργα (η Μάνδρα  
Αττικής κρούει το κουδούνι κινδύνου και για άλλες περιοχές της 
χώρας) καθαρισμό ρεμάτων, γέφυρες στον Ανθεμούντα, η κατολί-
σθηση στο Σχολάρι περιμένει ακόμη χρηματοδότηση και, λόγω της 
μεγάλης έλλειψης στη σχολική στέγη, ο δήμαρχος προσφεύγει στα 
ΣΔΙΤ χωρίς καμιά αντίθεση προς την κυβέρνηση και την ΕΕ, για την 
παντελή έλλειψη προγραμμάτων για κατασκευή σχολικής στέγης.
Το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι τίποτε άλλο από μια αντιγραφή 
του προηγούμενου, από το οποίο δεν υλοποιήθηκε τίποτα, στη 
μεγάλη πλειοψηφία των χωριών, από όσα είναι καταγεγραμμένα. 
Ο κόμβος για τα σχολεία στα Βασιλικά είναι καταγεγραμμένος για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όμως δεν έχει κατασκευαστεί. Ο κόμβος 
στα παλιά μνήματα έχει διαγραφεί. Καμία αναφορά δεν γίνεται για 
το Ξερολάκκι, όπου γεμίζει ο δρόμος με λάσπη, ούτε για την κατα-
σκευή γέφυρας στον Ανθεμούντα, την περιβαλλοντική ανακαίνιση 
του Ανθεμούντα και την κατασκευή πεζοδρομίων και κυρίως την 
στατική ενίσχυση του κινηματοθεάτρου της ΦΩΦΗΣ ΠΑΤΗΚΑ στα 
Βασιλικά. Καμία αναφορά δεν γίνεται για τα τεράστια προβλήματα 
με τις συνεχείς διαρροές και βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, ενώ ει-

σπράττεται το χαράτσι του 80% συν ΦΠΑ.
Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην επέκταση της Θέρμης 
όπου οι κάτοικοι δυο φορές κατέθεσαν στο δήμο τα αιτήματά τους 
ενυπόγραφα, ζητώντας τη λύση των προβλημάτων στην περιο-
χή τους. Προβλήματα όπως: ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης δι-
ότι το καλοκαίρι το νερό δεν επαρκεί, αποχέτευση, παιδική χαρά, 
πεζοδρόμια, ηλεκτροφωτισμός. Βέβαια ζητάνε την συζήτηση των 
προβλημάτων τους στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά δεν βλέπουμε 
καμία ευαισθησία από την πλευρά της διοίκησης και του δημάρχου, 
καθώς ο χρόνος έχει παρέλθει σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουρ-
γίας του δημοτικού συμβουλίου.
Η κεντρική πλατεία της Θέρμης παραμένει ασυντήρητη με προβλή-
ματα στο δάπεδο, στα καθίσματα του αμφιθεάτρου και στον αθλη-
τικό χώρο. Η αγορά στενάζει με πολλά καταστήματα κλειστά λόγω 
της κρίσης, και των πολυκαταστημάτων γύρω από τη Θέρμη αλλά 
και σε αυτά που λειτουργούν, ο κόσμος δεν μπορεί να τα προσεγγί-
σει εύκολα λόγω της μεγάλης έλλειψης δημοτικών ΠΑΡΚΙΓΚ γύρω 
και εντός της αγοράς.
Στον Τρίλοφο οι λάμπες  ακόμη και στην κεντρική πλατεία είναι 
καμένες, η δε αποχέτευση λειτουργεί μόνο στη μισή κοινότητα, ενώ 
στην άλλη μισή και σε όλη την Καρδία δεν λειτουργεί. Το γήπεδο 
Καρδίας ξεκίνησε την ανακαίνισή του τον Αύγουστο του 2016 και 
ενώ έπρεπε να τελειώσει σύμφωνα με την σύμβαση τον Δεκέμβριο 
του 2016, δυστυχώς δεν τελείωσε ακόμη από λάθος χειρισμούς 
και των δυο πλευρών, διοίκησης και αναδόχου του έργου.
Από την προηγούμενη χρονιά 2016, έχει δημιουργηθεί σοβαρό 
πρόβλημα με τη λειτουργία των παιδικών χαρών του δήμου. Η 
κυβέρνηση με υπουργική απόφαση στις 25/7/2014 ζήτησε τρο-
ποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό ΥΑ 28492/2009 και 
ζητάει πρόσθετα μέτρα ελέγχου και πιστοποίησης των παιδικών 
χαρών. Μέχρι σήμερα δεν έγινε κάτι ουσιαστικό από την πλευρά 
της τεχνικής υπηρεσίας και της διοίκησης του δήμου, ενώ από την 
πλευρά του εισαγγελέα αποφασίστηκε το κλείσιμό τους έως ότου 
γίνει έλεγχος και πιστοποίηση. Η διοίκηση του δήμου έχει μεγάλη 
ευθύνη για την κωλυσιεργία, ενώ έχει τα χρήματα, δεν προχωρά 
άμεσα στον έλεγχο και αρκείται σε ανακοινώσεις που ρίχνουν την 
ευθύνη για τη χρήση των παιδικών χαρών στους γονείς.
Αυτά και τόσα άλλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
κάτοικοι του δήμου. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι χωρίς τη συμμετοχή 
της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών συμβουλίων στον προγραμ-
ματισμό λειτουργίας του δήμου, είναι αδύνατον να δοθούν λύσεις. 
Ο Καλλικράτης δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να απομονώσει την 
τοπική κοινωνία και τα συμβούλια από  τη διοίκηση του δήμου. 
Δημιούργησε μία νέα ελίτ, η οποία αποφασίζει και διοικεί μακριά 
από τη γνώμη των κατοίκων, με αποτέλεσμα το μαράζωμα της πε-
ριοχής να είναι αναπόφευκτο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗΣ διαφώνησε και ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ την μέχρι σήμερα τακτική 
της διοίκησης του δήμου ως προς την αντιμετώπιση των τοπικών 
προβλημάτων, τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος και του προ-
ϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, αυτή η τακτική δεν λαμβάνει υπόψη 
τις έγγραφες προτάσεις των τοπικών συμβουλίων, τις προτάσεις της 
αντιπολίτευσης στο σύνολό της και τα αιτήματα των κατοίκων.
Το ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ καλεί τους κατοίκους της 

περιοχής:
- Να συμμετέχουμε σε λαϊκές συνελεύσεις με θέμα τα προβλήματα 
της περιοχής και να αποφασίσουμε συλλογικά.
- Να απαιτήσουμε αντιπλημμυρικά έργα, επαρκή ύδρευση παντού, 
αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό, παιδικές χαρές, σχολεία εντός των 
οικισμών, πάρκινγκ και κυρίως να δημιουργήσουμε προϋποθέ-
σεις ανάπτυξης προς όφελος της τοπικής νεολαίας, αξιοποιώντας 
τον πλούτο του δήμου, δηλ. δημοτική γη, αγροτική οικονομία, 
κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αξιοποίηση κλειστών επιχειρήσεων, 
αξιοποίηση Λουτρών Θέρμης, προβολή της πλούσιας ιστορίας της 
περιοχής, καθώς  και προβολή και διαφήμιση των προϊόντων που 
παράγονται στην περιοχή από τον πρωτογενή,  δευτερογενή και τρι-
τογενή τομέα. Nα συνεχισθεί η διαπλάτυνση της εθνικής οδού από 
Λακκιά έως Γαλαρινό και να γίνει επίσης διαπλάτυνση της εθνικής 
οδού Νέου Ρυσίου –Αγίου Αντωνίου και Σουρωτής –Βασιλικών.
- Να αποκατασταθούν και να πιστοποιηθούν άμεσα και να λειτουρ-
γήσουν οι παιδικές χαρές με ασφάλεια για τα παιδιά.
- Να εγγράφονται  δωρεάν όλα τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, στις δομές πολιτισμού και αθλητισμού με χρηματοδότη-
ση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Να καταργηθούν οι δίμηνες, οχτάμηνες συλλογικές συμβάσεις ερ-
γασίας και να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου από την κυβέρνηση. 
- Να δημιουργηθούν υπηρεσίες στο δήμο, ώστε να αποφεύγονται 
οι απευθείας αναθέσεις σε εταιρίες. Να γίνει αποκέντρωση των 
υπηρεσιών και προς τις άλλες Δημοτικές Κοινότητες.
- Να παλέψουμε για την προστασία του περιβάλλοντος ενάντια στη 
λειτουργία των λατομείων στο Λιβάδι, να σταματήσει η λειτουρ-
γία των λατομείων στους Ταγαράδες με την λήξη των συμβάσεών 
τους. Να μην γίνει η εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλή-
των στον Άγιο Αντώνιο. Η λύση που επιτεύχθηκε μετά τον ενωμέ-
νο αγώνα των κατοίκων των Βασιλικών ενάντια στη βιομάζα, μας 
δείχνουν το δρόμο για μια συνολική προστασία του περιβάλλοντος 
στο δήμο Θέρμης.
Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, για την κατάργηση 
του Καλλικράτη, διαγραφή του χρέους, έξοδο από την ΕΕ των μνη-
μονίων, των κλειστών συνόρων και την κατάργηση της Επιτροπείας.
Να αγωνιστούμε για τη δημιουργία ενός εργατικού, λαϊκού κινήμα-
τος ενάντια στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στο κόψιμο 
του ρεύματος και του νερού. Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των κοι-
νωνικών αγαθών και των δημόσιων χώρων από το ΤΑΙΠΕΔ. Για μό-
νιμη δουλειά, δωρεάν υγεία και παιδεία, αξιοπρεπή διαβίωση όλων. 
Τέλος, προτείνουμε σε όλα τα δημοτικά σχήματα, τα τοπικά συμ-
βούλια, τους συλλόγους, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τους ερ-
γαζόμενους και ανέργους σε μια διαρκή συζήτηση για τη συνολική 
ανάπτυξη της περιοχής και την έξοδο από την κρίση. Η δυναμική 
της αντιπαράθεσης και της ενότητας έχει πολλαπλασιαστικά αποτε-
λέσματα και φθάνει ως την διοίκηση του δήμου. Αντίθετα, ο καθέ-
νας μόνος, πετυχαίνει πολύ λίγα. 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6977709369
e-mail : metopo.rixis.anatropis.thermis@gmail.com, 

dvlachomitros@yahoo.gr



ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

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

> ΒΛΑΒΕΣ

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

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

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

> ΥΓΕΙΑ

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

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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

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

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> ΦΟΡΕΙΣ

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

ΘΕΡΜΗ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

ΤΡΙΑΔΙ

Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

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

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

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

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

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

ΛΑΚΚΙΑ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

ΣΟΥΡΩΤΗ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Σουρωτής
2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

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

ΛΙΒΑΔΙ

Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο 
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

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

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΙΑ

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

Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844 
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης 
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδό-
νων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρμης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών 
Θέρμης
2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων 
6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής 
Παράδοσης (Θέρμη)
6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-Ρω-
σικού Πολιτισμού (Θέρμη)
6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος 
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίας Παρασκευής
2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
6948538937
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και 
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
2392091433 
Σύλλογος Ποντίων 
Κ. Σχολαρίου 
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
6938033817
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Στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού λει-
τουργεί το Κέντρο Πολιτισμού Νέας Ραιδε-

στού και ο Καλλίτεχνος Μορφωτικός σύλλογος 

«Βισάνθη».

Το Κέντρο Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού,  αποτε-

λεί άλλη μια αποκεντρωμένη δομη της Δημο-

τικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος 

και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) η οποία 

συμπληρώνει την πολιτιστική εικόνα του δήμου 

Θέρμης, καθώς, αποσκοπεί, να εξασφαλίσει 

πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε ό,τι αφορά 

τον πολιτισμό. 

Ως βασική πολιτιστική δομή της Νέας Ραιδεστού, 

το Κέντρο Πολιτισμού συμβάλλει στην πολιτιστι-

κή δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας. Η δομή 

χρησιμοποιεί για τις αναγκές της το δημοτικό κτί-

ριο πολιτισμού, όπου συστεγάζεται και η αίθου-

σα του ΚΑΠΗ της Νέας Ραιδεστού.

Την πολιτιστική χρονιά που διανύουμε, όπως 

μας ενημερώνει ο υπεύθυνος του Κέντρου Πο-

λιτισμού Νίκος Λαγός, λειτουργούν τμήματα του 

Δημοτικού Ωδείου (κιθάρας, πιάνου, ακορντεόν, 

αρμόνιου και βιολιού), τμήμα θεωρητικών μαθη-

μάτων, χορού (μπαλέτο, χίπ χοπ και σύγχρονο), 

γυμναστικής (ρυθμικής και ενόργανης), παραδο-

σιακών χορών (παιδιών και ενηλίκων), τρεις χο-

ρωδίες (παιδική, ενηλίκων και βυζαντινή), εικα-

στικών (ζωγραφικής και κεραμικής), καθώς και 

θεατρικό τμήμα εφήβων.

Ο Καλλίτεχνος Μορφωτικός σύλλογος Βισάν-
θη έχει έδρα τη Ν. Ραιδεστό και πλαισιώνε-

ται από τα εξής τμήματα: τετράφωνη χορωδία, 

τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών, τμήμα 

pilates - ορθοσωμικής γυμναστικής και τμήμα 

ζoύμπα, ενώ οργανώνεται τμήμα θεάτρου.

Τον πυρήνα του συλλόγου αποτέλεσε η μικτή 

τετράφωνη χορωδία «Βισανθη», η οποία ιδρύ-

θηκε τον Ιανουάριο του 2007 από ερασιτέχνες 

χορωδούς. Αριθμεί 40 μέλη, ενώ την χορωδία 

διευθύνει η μαέστρος  Έλλη Χατζηκυριακίδου. 

Μέχρι σήμερα η χορωδία έχει εμφανισθεί σε 

πολλά χορωδιακά φεστιβάλ, συμμετείχε σε εκ-

δήλωση της ομογένειας στην Κολωνία της Γερ-

μανίας και σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο μέ-

γαρο μουσικής της Βέροιας.

Από τον Νοέμβριο του 2008 και κάθε χρόνο δι-

οργανώνει Χορωδιακό Φεστιβάλ,

δίνοντας την ευκαιρία σε πολλές χορωδίες της 

Ελλάδος και του εξωτερικού να συμμετέχουν σ’ 

αυτά. 

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αφιερώματα στους: 

Σταύρο Κουγιουμτζή, Μάνο Χατζηδάκη, Μάνο 

Λοΐζο, Μίμη Πλέσσα, Μίκη Θεοδωράκη, στις 

ελληνικές οπερέτες, στον Βασίλη Τσιτσάνη και 

στη Μικρά Ασία. Το ρεπερτόριο της χορωδίας 

είναι πλούσιο με έργα Ελλήνων και ξένων συν-

θετών από την κλασική εποχή μέχρι σήμερα. 
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Η πολιτιστική εικόνα της Νέας Ραιδεστού
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Καλλίτεχνος Μορφωτικός σύλλογος «Βισάνθη»

Το δημοτικό κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Πολιτισμού της Νέας Ραιδεστού

Η χορωδία της «Βισάνθης»


