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Το ενδεχόμενο να στραφεί κατά των ΕΛΤΑ εξετάζει ο δήμος Θέρμης για το γεγονός ότι δεν διανέμεται η 
αλληλογραφία στους δικαιούχους, σε κατοικίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται στις επεκτάσεις οικισμών 

του δήμου, παρότι διαθέτουν σαφή οδοαρίθμηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις περιοχές της 

επέκτασης στους οικισμούς της Θέρμης και του Τριαδίου. Προς επίλυση το πρόβλημα σε Καρδία, Κ. Σχολάρι.

Προβλήματα στη διανομή της αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ

ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σπουδαίο έργο από το 
Κοινωνικό Φαρμακείο

Ζητούν καλύτερες 
αστικές συγκοινωνίες

Οδεύει προς Θέρμη
το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας
Τη δημιουργία μιας σύγ-

χρονης πανεπιστημι-
ούπολης στην περιοχή της 
Θέρμης προωθούν από 
κοινού ο δήμος Θέρμης 
και το Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας, το οποίο βλέπει 
με πολύ θετικό πνεύμα την 
προοπτική της σταδιακής 
μετεγκατάστασής του σε 
αυτήν την περιοχή. Το σχέ-
διο, το οποίο συζητούν εδώ 
και καιρό οι δύο πλευρές, περνά πλέον 
στη φάση της υλοποίησης μετά την ομό-
φωνη απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου Θέρμης να παραχωρήσει, σε πρώτη 
φάση έκταση 15 στρεμμάτων στο ΠΑ-
ΜΑΚ, ώστε να ανεγερθεί εκεί το πρώτο 

από μια σειρά κτιρίων του Ιδρύματος. Ο 

δήμος είναι διατεθειμένος να παραχω-

ρήσει, στη συνέχεια, και άλλη πολύ με-

γαλύτερη γειτονική έκταση περίπου 100 

στρεμμάτων ώστε να γίνει εκεί μια νέα 

σύγχρονη πανεπιστημιούπολη.
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ΕΦΥΓΕ ΠΡΟΩΡΑ 
Θλίψη για την απώλεια 
της Π. Καραγιαννίδου

ΕΚΤΑΣΗ 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ

Τρεις μήνες λειτουργίας συμπλήρωσε το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο του δήμου Θέρμης, στη Νέα Ραιδεστό. Σε αυτό 

το διάστημα έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολυάριθμους 
φορείς, ενώ οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 63.

Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο δήμος Θέρμης 
στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών τέθηκαν στη συ-

νάντηση του δημάρχου Θόδωρου Παπαδόπουλου με τον 
πρόεδρο του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσα-
λονίκης Κώστα Αμπατζά.

Στις 17 Φεβρουαρίου έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 51 
ετών, η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου 

Θέρμης, Πόπη Καραγιαννίδου. Η απώλειά της βύθισε σε πέν-
θος την οικογένειά της καθώς και την κοινωνία της Θέρμης 
την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση για πάρα πολλά χρόνια.
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Μία μοναδική συναυλία – χορω-
διακό αφιέρωμα στο Μίκη Θεο-

δωράκη πραγματοποιήθηκε στο κατά-

μεστο δημοτικό θέατρο Θέρμης με τη 

συμμετοχή των χορωδιών του δήμου 

Θέρμης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

ακούστηκαν 30 τραγούδια του Μίκη 

Θεοδωράκη σε χορωδιακές επεξεργα-

σίες καθώς και κείμενα που αφορού-

σαν τη ζωή και το έργο του μεγάλου 

μας συνθέτη και μουσουργού.

Συμμετείχαν οι χορωδίες: Παιδική χο-

ρωδία Κ.Π. Ταγαράδων, πολυφωνική 

χορωδία Θερμαϊδες, μικτή πολυφω-

νική χορωδία Κ.Π. Ταγαράδων, μικτή 

πολυφωνική χορωδία Πολιτιστικού 

Κέντρου Θέρμης, χορωδία Λαογραφι-

κού Συλλόγου Βασιλικών, μικτή πολυ-

φωνική χορωδία Κ.Π. Νέας Ραιδεστού 
και μικτή πολυφωνική χορωδία Κ.Π. 
Πλαγιαρίου. Υπεύθυνη του προγράμ-
ματος διδασκαλίας και των κειμένων 
ήταν η μαέστρος Ελευθερία Μεταξά-
Αρμοδώρου.
Ο Μίκης Θεοδωράκης μικρασιατικής 
και κρητικής καταγωγής γεννήθηκε 
στη Χίο το 1925 στις 29 Ιουλίου. Εί-
ναι ένας από τους σημαντικότερους 
σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέ-
τες. Έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη της 
μουσικής, ενώ έχει συνθέσει τον ίσως 
πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό 
διεθνώς (Ζορμπάς 1964), βασισμέ-
νο σε παραδοσιακή κρητική μουσική. 
Επίσης, έχει ασχοληθεί με την κλασι-
κή μουσική, ενώ έχει γράψει μουσική 

για ταινίες όπως: Φαίδρα 

(1962), Αλέξης Ζορμπάς 

(1964), Ζ (1969) και Σέρπι-

κο (1973).

Ωστόσο, το πιο σημαντικό 

του έργο θεωρείται η μελο-

ποιημένη ποίηση, δηλαδή 

η σύνθεση λαϊκής μουσι-

κής, χρησιμοποιώντας ως 

στίχους ποιήματα βραβευ-

μένων ποιητών ελληνι-

κής και ξένης καταγωγής, 

όπως οι Γιώργος Σεφέρης 

(Νόμπελ 1963), Πάμπλο 

Νερουδα (Νόμπελ 1971), 

Οδυσσέας Ελύτης (Νόμπελ 

1979).

Μία ξεχωριστή συναυλία παρου-
σίασαν την Τετάρτη 14 Φεβρου-

αρίου μαθητές του τμήματος φωνη-

τικής της Θάλειας Μαυρίδου, του 

Δημοτικού Ωδείου Θέρμης με ελεύ-

θερη είσοδο για το κοινό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 

την υποστήριξη της Δημοτικής Κοινω-

φελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και 

Αθλητισμού του δήμου Θέρμης και 

φιλοξενήθηκε στο δημοτικό θέατρο.

Στο μουσικό αφιέρωμα συμμετείχαν 

οι: Μαρία Γαβριηλίδου, Ελένη Καρα-

γκούνη, Χρήστος Λοϊζος, Άννα Πολ-

τζόγλου, Σμαρώ Τσιφουτίδου, Σοφία 

Χτζηδημητρίου και Ελένη Δημοπού-

λου, ενώ στο πιάνο συνόδευε το σχή-

μα η Εύη Κυριαζίδου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσι-

άστηκαν έργα της εργασίας που ανα-

φέρονται στον έρωτα και την αγάπη 

με τη συνοδεία μόνο πιάνου. 
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H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Μουσικά έργα αφιερωμένα στην αγάπη
Το «ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ» από τη
Θεατρική Ομάδα Βασιλικών

Η Θεατρική Ομάδα Βασιλικών παρου-
σίασε την κωμωδία «ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ» 

του Jack Sharkey, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη 
Οικονόμου, στο θέατρο «Άλσος- Φώφης 
Πατίκα» στα Βασιλικά του δήμου Θέρμης.
Η μετάφραση –διασκευή είναι του Βαγγέ-
λη Οικονόμου, η επιμέλεια σκηνικών –κο-
στουμιών της Αλέκας Μποχώρη, οι φωτι-
σμοί του Στράτου Κουτράκη και η μουσική 
επιμέλεια του Βαγγέλη Οικονόμου. 
Ο χειρισμός κονσόλας φωτισμού –ήχου της 
Άννας Θεοφιλίδου –Θύμιου Μπογιάννη, η 
αφίσα της παράστασης του Θάνου Πάππα, 
τον πίνακα της παράστασης ζωγράφισε η 
Χρυσάνθη Κιδρολή, ενώ η επιμέλεια κα-
τασκευής σκηνικών είναι των: Θοδωρή 

Αμπεριάδη -Παναγιώτη Αμπεριάδη –Θύμι-

ου Μπογιάννη.

Τους ρόλους υποδύονταν (με τη σειρά που 

εμφανίζονται): Κλάιβ Γουίκενχαμ: Τασιάδης 

Σάκης, Μόνικα Γουίκενχαμ: Παπαδοπούλου 

Ευθυμία, Χένρυ Στατφορντ: Κανατάς Γιάννης, 

Μιμόζα: ραφιαδέλλη Βίκυ -Κεντρωτή Μα-

ρίνα, Μπέντζαμιν Μπράντοκ: Γιαννακούδης 

Γρηγόρης, Άλμα Θρηντλ: Στυλιανού Φανή 

–Τσαπρούνη Βαγγελιώ, Τζασμίν Κόλλινς: Αγ-

γελακέρη Στέλλα -Δουβίτσα Ιωάννα, Μπίμπι 

Κάβεντις: Μπιζέρα Πωλίνα, Πιερ Ντουανώ: 

Γλιας Νίκος, Άλτζυ Γουίκενχαμ: Κόττης Κο-

σμάς, Χλόη Κάσταρνταϊν: Θωμαϊδου Ρένα 

-Κούσα Μαρία, Άγνωστη κυρία: Καραβασίλη 

Βάσω και Τομ Κρόγκινς: 

Τασιάδης Σάκης.

Το Μπλακ Άουτ είναι μια 

σύγχρονη κωμωδία, και 

πιο συγκεκριμένα μια πα-

ρωδία αστυνομικού έρ-

γου. Ένας ενθουσιώδης 

επιθεωρητής, που πιάνει 

λεπτομέρειες αλλά χάνει 

την ουσία, προσπαθεί να 

επιλύσει τους φόνους που 

συμβαίνουν στο σπίτι των 

Γουίκεχαμ.

Στιγμιότυπα από το χορωδιακό αφιέρωμα στο Μ. Θεοδωράκη

Στιγμιότυπο από την εορταστική συναυλία
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Στιγμιότυπο από την παράσταση



ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΔΕΠΠΑΘ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

Κάθε μήνα έχουμε «θέματα» Πλούσιες εκδηλώσεις και φέτος
Η δημοτική βιβλιοθήκη-πινακοθήκη Θέρμης και οι δη-

μοτικές βιβλιοθήκες των Κ.Π. του δήμου Θέρμης, ως 
ιδρυτικά μέλη του Δικτύου Ελληνικών βιβλιοθηκών της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και σε συνεργασία με τις κατά 
τόπους σχολικές μονάδες, συμμετέχουν ενεργά στο πιλοτικό 
πρόγραμμα που ξεκίνησε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
με τίτλο «Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα έχουμε θέμα».
Πρόκειται για ένα καινούργιο πρόγραμμα για τις βιβλιοθή-
κες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών με υποστηρικτικό 
υλικό σε κάθε βιβλιοθήκη που δηλώνει συμμετοχή στο πρό-
γραμμα, έτσι ώστε να μπορεί να οργανώνει τέσσερα εργαστή-
ρια κάθε μήνα για παιδιά ή σχολικές τάξεις γύρω από ένα 
κοινό θέμα.
Με το καινούργιο αυτό πρόγραμμα, που υποστηρίζει τα παι-
δικά τμήματα των βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια του σχολι-
κού έτους, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Δίκτυο 
Ελληνικών Βιβλιοθηκών επιχειρούν να αναδείξουν μακρο-

πρόθεσμα τις δυνατότητες των βιβλιοθηκών ως κέντρα παι-
δείας και εκπαίδευσης, όπου η γνώση είναι ένα διαρκές πεδίο 
εξερεύνησης και ανακάλυψης.
Το θέμα του Ιανουαρίου ήταν οι «ερωτήσεις». Οι δημοτικές 
βιβλιοθήκες των Κ.Π. του δήμου Θέρμης ξεκίνησαν τον και-
νούργιο χρόνο με έναν κατάλογο ερωτήσεων προς τον εαυτό 
μας που αναζητούν απαντήσεις. Οι συμμετέχοντες έμαθαν τε-
χνικές για να ρωτάμε έτσι ώστε να παίρνουμε τις πιο ολοκλη-
ρωμένες απαντήσεις, διαβάζουμε και απαντάμε ερωτήσεις 
από λογοτεχνικά βιβλία.
Ο Φεβρουάριος ήταν αφιερωμένος στις μάσκες, το σύμβολο 
του καρναβαλιού, που το εξερεύνησαν ιστορικά και καλλιτε-
χνικά. Το θέμα πρότεινε τέσσερις συναντήσεις για τις μάσκες, 
καθώς συμβάδιζε και με την περίοδο του καρναβαλιού. Οι 
συμμετέχοντες εξερεύνησαν τις μάσκες σε διάφορους πολι-
τισμούς, όπου η λειτουργία τους συνδέεται με τη μαγεία, τη 
δύναμη και την εξουσία, το χορό και την ψυχαγωγία. Κάθε 

συνάντηση είχε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος γνώρισαν τα παι-
διά τις παραδόσεις, τους μύθους, τη συμβολική σημασία της 
μάσκας στον πολιτισμό που εξετάζαμε και στο δεύτερο μέρος 
κατασκευάσαμε μάσκες από διάφορα υλικά κυρίως ανακύ-
κλωσης.
Ο Μάρτιος είναι ο μήνας της ποίησης και στις βιβλιοθήκες 
όπου οι συμμετέχοντες αναρωτιόνται τι είναι ένα ποίημα, ανα-
γνωρίζουν τους ποιητές από τις λέξεις τους και αναζητούν τη 
σχέση της ποίησης με τις άλλες τέχνες.
Ο Απρίλιος είναι ένας εικαστικός μήνας. Τα παιδιά θα έρθουν 
σε επαφή με τους πίνακες του Ρενέ Μαγκρίτ που κρύβουν 
φιλοσοφικές σκέψεις και ιδέες.
Ο Μάιος θα είναι αφιερωμένος στην Ευρώπη, καθώς στις 9 
Μαΐου είναι η Ημέρα της Ευρώπης και το 2018 είναι έτος ευ-
ρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα προσεγγίσουν την 
ήπειρο που κατοικούμε μέσα από τους μύθους της, την ιστο-
ρία της και τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της.

Το πρόγραμμα «Αποκριά 2018» υλο-
ποίησε για μια ακόμη χρόνια η Δημοτι-

κή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος 

και Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ), με 

κύρια χαρακτηριστικά του, το κέφι, τη ζω-

ντάνια, το τραγούδι και το χορό. Τις ημέρες 

της Αποκριάς αναβίωσαν παραδοσιακά 

έθιμα με έντονο λαογραφικό ενδιαφέρον 

στις Κοινότητες Βασιλικών, Περιστεράς, 

Σουρωτής και Τριλόφου.

Οι εκδηλώσεις στηρίχτηκαν σε συνεργα-

σίες με τοπικούς φορείς, μειώνοντας το 

συνολικό κόστος των εκδηλώσεων στο 

ελάχιστο. Μικροί και μεγάλοι μασκαράδες 

διασκέδασαν, συμμετέχοντας με πολύ κέφι 

σε όλες τις εκδηλώσεις όπως επιτάσσει άλ-

λωστε και η παράδοση της σαρακοστής.

Στα Βασιλικά οι εορταστικές εκδηλώσεις 

ξεκίνησαν με το μασκέ πάρτι για μικρούς 

και μεγάλους και κορυφώθηκαν την Καθα-

ρά Δευτέρα με τον παραδοσιακό γάμο, την 

μεγάλη παρέλαση αρμάτων και το κάψιμο 

του καρνάβαλου. Το καρναβάλι των Βασι-

λικών, ένας θεσμός με παράδοση αρκετών 

χρόνων άφησε και φέτος τις καλύτερες 

εντυπώσεις. 

Στον Τρίλοφο πραγματοποιήθηκε με με-

γάλη επιτυχία το παραδοσιακό καρνα-

βάλι στο πάρκο «Στεφανιά». Στους πο-

λυάριθμους επισκέπτες προσφέρθηκαν 

σαρακοστιανά, φασολάδα και κρασί, ενώ 

την εκδήλωση πλαισίωσε παραδοσιακή 

ορχήστρα. 

Στην κεντρική πλατεία της Περιστεράς ανα-

βίωσε με μεγάλη επιτυχία από τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο Περιστεράς ο παραδοσια-

κός γάμος. Το δρώμενο προκάλεσε κέφι 

και άφθονο γλέντι στους συμμετέχοντες και 

τους επισκέπτες. 

Τέλος, στην Σουρωτή την Καθαρά Δευτέρα 

πραγματοποιήθηκαν τα παραδοσιακά κού-

λουμα με την καθιερωμένη παραδοσιακή 

φασολάδα, πολύ μουσική, χορό και κέφι. 

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η ΔΕΠ-

ΠΑΘ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σουρω-

τής «Η Πηγή».

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σε ένδειξη πένθους για τον χαμό δύο συ-

μπολιτών μας αναβλήθηκαν οι εορταστικές 

αποκριάτικες εκδηλώσεις στη Νέα Ραιδε-

στό και στο φράγμα της Θέρμης. Μάλιστα 

ο δήμος Θέρμης αποφάσισε οι προμήθειες 

και τα τρόφιμα από τις αναβληθείσες εκδη-

λώσεις της Καθαράς Δευτέρας να δοθούν 

σε φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης και 

γεύματα αγάπης 

Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, οι 

προμήθειες και τα τρόφιμα, προσφορά 

του ΦΟΔΣΑ, προσφέρθηκαν στο Κοινω-

νικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης, 

την «Κοινωνία Αγάπης και προσφοράς – 

Γέροντας Παΐσιος» και στο «Οικόπολις» 

και στα συσσίτια των Ιερών Ναών Αγίου 

Νικολάου Θέρμης και Αγίου Γεωργίου Τρι-

αδίου, φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, 

με σημαντικό έργο συμπαράστασης σε ευ-

παθείς κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα, οι 

συγκεκριμένες προμήθειες αφορούσαν χί-

λιες λαγάνες, 100 κιλά φασόλια, 125 κιλά 

χαλβά, τουρσί και ελιές, τα 

οποία προσφέρθηκαν για να 

καλύψουν τις ανάγκες άπο-

ρων και άνεργων συμπολι-

τών μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ 

Αθηνά Παπαδάκη ευχαριστεί 

όλους όσους συμμετείχαν 

στη διοργάνωση όλων των 

πολιτιστικών και εορταστι-

κών εκδηλώσεων, που προ-

βάλλουν την πολιτιστική μας παράδοση, 

την τοπική ταυτότητα και κληρονομιά του 

τόπου μας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά 

πως δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός 

ότι οι εκδηλώσεις κάθε χρόνο αγκαλιάζο-

νται από το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου 

και πολλών επισκεπτών.

«Οι πετυχημένες εκδηλώσεις, είναι αποτέλε-

σμα των σοβαρών και συντονισμένων προ-

σπαθειών που καταβάλλονται από όλους 

μας και από τους οργανωμένους φορείς πο-

λιτισμού της περιοχής μας και συμβάλλουν 

τα μέγιστα στη συντήρηση, τη διατήρηση και 

ενίσχυση του συλλογικού πνεύματος αλλά 

και στην προβολή της πλούσιας πολιτιστικής 

μας παράδοσης, που αποτελεί για τον τόπο 

μας ένα μοναδικό θησαυρό» σημείωσε χα-

ρακτηριστικά η κ. Παπαδάκη.
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«Ξεγελώντας το Θάνατο»

Συγχαρητήρια στους απόφοιτους
του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης

«Λίγες και μία νύχτες»... στους Ταγαράδες

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
Ευχαριστήριο

Το βιβλίο του Γιώργου Αθανασιάδη με τίτλο 
«Ξεγελώντας το Θάνατο» παρουσιάστηκε 

στην αίθουσα της δημοτικής βιβλιοθήκης Θέρ-

μης την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου. 

Πρόκειται για την πραγματικά μυθιστορηματική 

αυτοβιογραφία ενός ανθρώπου που σε πολύ 

νεαρή ηλικία, και ενώ υπηρετεί τη στρατιωτι-

κή του θητεία, έρχεται αντιμέτωπος με κάτι το 

άγνωστο σε εκείνον -στην έως τότε ύπαρξή του- 

και σχεδόν δαιμονοποιημένο... τον καρκίνο. 

Από τη στιγμή εκείνη η ζωή του πραγματικά 

αλλάζει, όλα κρέμονται από μια κλωστή, ο 

χρόνος γίνεται κινηματογραφικός. Απρόσμενες 

καταστάσεις, παιχνίδια της μοίρας και της τύχης, 

έρωτες - χωρισμοί, αντιξοότητες και προσωπικά 

αδιέξοδα. Σε μια ανατρεπτική εναλλαγή με στιγ-

μές απρόσμενης χαράς και πληρότητας, έντο-

νων προσωπικών βιωμάτων, και αυτογνωσίας, 

ανέλπιστης βοήθειας από πρόσωπα άγνωστα, 

μέχρι τότε, αγγελιοφόρους μιας άλλης ζωής. 

Γεγονότα και καταστάσεις που τον αφήνουν κυ-

ριολεκτικά «ακάλυπτο», μπροστά στο μεγαλύ-

τερο φόβο του ανθρώπου... το Θάνατο..., τον 

οποίο και τελικά ξορκίζει, μετουσιώνοντάς τον 

σε πάθος για τη ζωή.

Το βιβλίο παρουσίασαν ο δημοσιογράφος 

Αχιλλέας Μεταλούλης, η συγγραφέας

Φρόσω Απόστολο, ενώ αποσπάσματα διάβα-

σε η συγγραφέας –αφηγήτρια Σωτηρία Ιωαννί-

δου. 

Τα θερμά συγχαρητήρια στους σπου-
δαστές οι οποίοι αποφοίτησαν πρό-

σφατα από το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης 
εκφράζει η καλλιτεχνική διευθύντρια του 
Ωδείου Ερατώ Αλακιοζίδου. Πρόκειται 
για τους: Αργύρη Πουρνάρη, πτυχίο πιά-
νου με άριστα παμψηφεί από την τάξη της 
Μαρίας Καμπουράκη, Θοδωρή Λώτη, 
ολοκλήρωση σπουδών μοντέρνου τμή-
ματος (ηλεκτρική κιθάρα) με άριστα παμ-
ψηφεί και διάκριση ερμηνείας, από την 
τάξη του Βαγγέλη Αγγελόπουλου, Θο-
δωρή Λιπώνη ολοκλήρωση σπουδών 
μοντέρνου τμήματος (ηλεκτρική κιθάρα) 
με άριστα παμψηφεί, από την τάξη του 
Βαγγέλη Αγγελόπουλου. 

Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 

Θερμά συγχαρητήρια και στους ειδικούς 

διδάσκοντες των τμημάτων για την εξαι-

ρετική προετοιμασία και το υψηλό καλ-

λιτεχνικό επίπεδο.

«Λίγες και μία νύχτες» έζησαν όσοι παρα-
βρέθηκαν στην παρουσίαση του τελευταίου 
βιβλίου του καταξιωμένου Θεσσαλονικιού 
συγγραφέα Ισίδωρου Ζουργού στους Ταγα-
ράδες την Κυριακή 11 Μαρτίου. Την εκδή-
λωση οργάνωσε το Κέντρο Πολιτισμού Ταγα-
ράδων και, ειδικότερα, το τμήμα της Λέσχης 
Ανάγνωσης, σε συνεργασία με τις εκδόσεις 
Πατάκη και με την υποστήριξη του βιβλιοπω-
λείου Πυραμίς.      
Το βιβλίο παρουσίασε, με μια πολύ ενδια-
φέρουσα και ολοκληρωμένη προσέγγιση, 
η φιλόλογος Χρυσούλα Ναούμη, η οποία 
αναφέρθηκε και στο συνολικό έργο του συγ-
γραφέα. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν πλούσιο φωτογραφικό υλι-

κό από τις επαύλεις της περίφημης «Λεωφό-

ρου των Εξοχών», όπου και επικεντρώνει τη 

δράση των ηρώων του ο συγγραφέας, καθώς 

και χαρακτηριστικές φωτογραφίες της πόλης 

μας πριν και μετά την πυρκαγιά του 1917. Πα-

ράλληλα, ο Γιώργος Αγγέλου συνόδευε στο 

πιάνο με μουσική ρετρό, επιτυγχάνοντας έτσι 

ένα νοσταλγικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη μιας 

άλλης εποχής, όπου και διαδραματίζεται το 

βιβλίο.

Ο συγγραφέας συνομίλησε με το κοινό σε μια 

κατάμεστη αίθουσα, αποκαλύπτοντας συνά-

μα μερικά από τα «μυστικά» της συγγραφικής 

του δημιουργίας, γοήτευσε με την αμεσότητα 

και τον εμπεριστατωμένο του λόγο και υπέ-

γραψε αντίτυπα των βιβλίων του.

Προς 
Πρόεδρο και Δ.Σ. ΔΕΠΠΑΘ κα Αθήνα Παπαδάκη
Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δ.Ω.Θ. κα Ερατώ Αλακιοζίδου
Καλλιτεχνικό Διευθυντή Ορχήστρας Σαξοφώνων KukluSax κο Θ. Σωτηριάδη
Συντονιστή Ορχήστρας Σαξοφώνων KukluSax κο Χρήστο Βαγιωνά
Και αγαπητά μέλη Ορχήστρας Σαξοφώνων KukluSax

Αγαπητοί μας, 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ειλικρινά για το υπέροχο μουσικό ταξίδι που χαρί-
σατε τόσος στα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι 
Θεσσαλονίκης όσος και στους ενήλικες που παρακολουθήσαμε την μουσική σας.
Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην ομαλή λειτουργία του Παιδικού Χωριού SOS στο 
Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
Είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς να έχουμε ανθρώπους σαν εσάς κοντά μας που 
βοηθούν και στηρίζουν το σκοπό μας. 
Παρακαλούμε δεχθείτε τις ευχαριστίες όλων μας και την αγάπη των παιδιών μας.
Ελπίζουμε να έχουμε πάντα την πολύτιμη φιλία και υποστήριξή σας στο σκοπό μας. 

Με εκτίμηση,
Για το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιάριου
Αγαθόνικος Δρεπανίδης, ΔιευθυντήςΑπό αριστερά ο Γ. Αθανασιάδης, η Φ. Αποστόλου, η Σ. Ιωαννίδου και ο Α. Μεταλούλης Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου

Στιγμιότυπο από το καρναβάλι των Βασιλικών

Στιγμιότυπο από τον παραδοσιακό γάμο στην Περιστερά



Έρχεται στην περιοχή της Θέρμης
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Συγκροτήθηκε η επιτροπή ελέγχου
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ

Περίπου 60 φιάλες αίματος συγκεντρώθη-
καν στη διάρκεια της έκτακτης αιμοδοσίας 

την οποία διοργάνωσε στις 22 Φεβρουαρίου, 
ο δήμος Θέρμης. Στην πρόσκληση του δήμου 
ανταποκρίθηκαν περίπου ογδόντα δημότες δεί-
χνοντας έτσι την αλληλεγγύη τους προς όσους 
έχουν ανάγκη. 
Στην αιμοδοσία η οποία έγινε στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου 
Θέρμης συμμετείχε και ο δήμαρχος Θόδωρος 
Παπαδόπουλος, στέλνοντας με τον τρόπο αυτό 
το δικό του μήνυμα. «Καλώ όλους τους συμπο-
λίτες και συνδημότες μας να συμμετέχουν δυνα-
μικά σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία του δήμου 
και να ενισχύσουν με τον τρόπο αυτό, την ελπί-
δα και την αισιοδοξία για μια ισχυρή κοινωνία 

της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης», σημείωσε 
ο κ. Παπαδόπουλος.
Παράλληλα ο δήμαρχος Θέρμης αναφέρθη-
κε στις μεγάλες ανάγκες και στην ανεπάρκεια 
αίματος που εντοπίζεται κυρίως στη Δημοτική 
Κοινότητα Θέρμης, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 
Δημοτικές Κοινότητες, αναφέροντας μάλιστα το 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της Δημοτικής Κοι-
νότητας Ν. Ραιδεστού, όπου υπάρχει ικανοποιη-
τική επάρκεια σε φιάλες αίματος, ώστε να καλύ-
πτονται σε τοπικό επίπεδο οι ανάγκες και συχνά 
μάλιστα, να ενισχύει και ανάγκες άλλων περιο-
χών, αν κι εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκτακτη αιμοδοσία 
υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από δημοτικούς 
υπαλλήλους καθώς και από εκπαιδευτικούς του 
δήμου Θέρμης. 
Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης αιμοδοσί-
ας το προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του 
νοσοκομείου Άγιος Παύλος, εξέφρασε την από-
λυτη ικανοποίησή του για τη συμμετοχή στην 
αιμοδοσία του δήμου, καθώς όπως ανέφεραν 
αν και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κα-
θημερινής, εργάσιμης ημέρας και μάλιστα πρω-
ινές ώρες, η ανταπόκριση των πολιτών υπήρξε 
ασυνήθιστα μεγάλη. 

Τα Γραφεία και τα Κέντρα Ενημέρωσης 
και Υποστήριξης Δανειοληπτών έχουν 

στόχο να ενημερώνουν σφαιρικά και αναλυ-

τικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

υπερχρεωμένων πολιτών, επαγγελματιών 

και επιχειρήσεων που επιχειρούν να αντιμε-

τωπίσουν την προφανή αδυναμία τους να 

εξυπηρετήσουν τα χρέη τους προς το Δημό-

σιο, τις Τράπεζες, τα Ασφ. Ταμεία και τους 

λοιπούς ιδιώτες.

Παρέχουν δε και εξατομικευμένες συμβου-

λές, οδηγίες και ενεργή υποστήριξη για τις 

διαδικασίες και την ουσία όσων προβλέ-

πονται στο πρόσφατα ανανεωμένο νομικό 

πλαίσιο, σχετικά με την προστασία της πρώ-

της κατοικίας και γενικότερα με τις πρόνοι-

ες που περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος Ν. 

Κατσέλη (Ν. Σταθάκη) για το σύνολο των 

χρεών των ευάλωτων -και μη- κοινωνικών 

ομάδων. Συνάμα καθοδηγούν και για την 

εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών με τη συν-

δρομή αρμόδιων και επίσημων θεσμικών 

φορέων, κυρίως σύμφωνα με το νομικό 

πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού 

Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ή του Κώ-

δικα Δεοντολογίας Τραπεζών καθώς και 

οποιουδήποτε άλλου συνδυασμού δυνατο-

τήτων ανάλογα με την εξατομικευμένη περί-

πτωση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Αρχικά λειτούργησαν 3 Γραφεία, ενώ τε-

λευταία τέθηκαν σε λειτουργία άλλες 14 

περιφερειακές υπηρεσίες. Στη Θεσσαλονίκη 

λειτουργούν το ΚΕΥΔ Θεσσαλονίκης (στο 

δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασιλεώς Γεώρ-

γιου 1) και το ΚΕΥΔ Παύλου Μελά (στο δη-

μαρχείο Παύλου Μελά (κόκκινο κτίριο)

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας στον 

αριθμό 2132125730 οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού 

(πρωινές ή μεσημεριανές ώρες) για οποιον-

δήποτε από τους κόμβους του δικτύου ενη-

μέρωσης και υποστήριξης.

Τη δημιουργία μιας σύγχρονης πανεπιστημιούπολης 
στην περιοχή της Θέρμης προωθούν από κοινού 

ο δήμος Θέρμης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το 

οποίο βλέπει με πολύ θετικό πνεύμα την προοπτική της 

σταδιακής μετεγκατάστασής του σε αυτήν την περιοχή. 

Το σχέδιο που συζητούν εδώ και καιρό οι δύο πλευρές 

περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης μετά την ομόφω-

νη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης για την 

παραχώρηση έκτασης προκειμένου να μετεγκατασταθεί 

εκεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της 1ης 

Μαρτίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θόδωρο Παπα-

δόπουλο προβλέπει την παραχώρηση σε πρώτη φάση 

έκτασης 15 στρεμμάτων στο ΠΑΜΑΚ ώστε να ανεγερθεί 

εκεί το πρώτο από μια σειρά κτίρια του Ιδρύματος. Μά-

λιστα, όπως επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος, ο δήμος 

είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στη συνέχεια και 

άλλη πολύ μεγαλύτερη γειτονική έκταση περίπου 100 

στρεμμάτων ώστε να γίνει εκεί μια νέα σύγχρονη πανεπι-

στημιούπολη. 

«Η δημοτική αρχή προσέγγισε εξ αρχής το όλο θέμα με 

πολύ θετικό πνεύμα καθώς θεωρεί ότι η λειτουργία ενός 

τόσο μεγάλου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην περιοχή, 

θα την αναβαθμίσει και θα φέρει περαιτέρω προστιθέμε-

νη αξία» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος.

Πριν από τη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο είχαν 

προηγηθεί διαβουλεύσεις μεταξύ του δήμου και των 

πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος, με επικεφαλής τον 

πρύτανη Αχιλλέα Ζαπράνη. Σε αυτές είχε διερευνηθεί η 

δυνατότητα παραχώρησης έκτασης για τη σταδιακή μετε-

γκατάσταση του πανεπιστημίου, έπειτα από σχετικό αίτη-

μα το οποίο υπέβαλε το ΠΑΜΑΚ. 

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, το δημοτικό συμ-

βούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρήσει την απαι-

τούμενη έκταση προς το ΠΑΜΑΚ, η οποία μάλιστα, εί-

ναι κατάλληλη για τέτοια χρήση. Πρόκειται για έκταση η 

οποία βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Ρυσίου, πλησίον 

του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώ-

νας. «Εμείς έχουμε κάνει ήδη όλες τις πρώιμες ενέργει-

ες και έχουμε πει προς το πανεπιστήμιο ότι οι υπηρεσί-

ες μας θα είναι στη διάθεσή τους ώστε οι απαιτούμενες 

διαδικασίες να τρέξουν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο» 

επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο δήμος είναι διατεθειμένος 

να παραχωρήσει την έκταση είτε κατά χρήση, είτε ακό-

μη και κατά κυριότητα, αναλόγως με τις δυνατότητες 

που έχει το πανεπιστήμιο. «Εμείς περιμένουμε από το 

ΠΑΜΑΚ να μας πει εάν αποδέχεται την προσφορά του 

δήμου και υπό ποιες προϋποθέσεις», αναφέρει ο δή-

μαρχος Θέρμης. 

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει επίσης ότι ο δήμος θα 

ζητήσει κάποια ανταλλάγματα, όπως για παράδειγμα να 

εκμεταλλεύεται εκείνος τα κυλικεία τα οποία θα λειτουρ-

γούν στο πανεπιστήμιο, να διατίθενται θέσεις σε μεταπτυ-

χιακά για αποφοίτους – κατοίκους της Θέρμης, να παρα-

χωρείται η αίθουσα εκδηλώσεων του πανεπιστημίου και 

για κάποιες εκδηλώσεις του δήμου κ.ο.κ. 

Ο δήμαρχος Θέρμης τονίζει ότι ο δήμος έχει προχωρήσει 

ήδη όλες τις σχετικές διαδικασίες ώστε η έκταση να είναι 

άμεσα αξιοποιήσιμη από το πανεπιστήμιο «και πλέον ο 

λόγος ανήκει σε εκείνους». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Σύμφωνα με τον πρύτανη του ΠΑΜΑΚ Αχιλλέα Ζαπράνη 

«μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα συ-

νέλθει η Σύγκλητος του πανεπιστημίου προκειμένου να 

εξετάσει όλα τα δεδομένα και να λάβει αποφάσεις». Στις 

προθέσεις του ΠΑΜΑΚ είναι, αρχικά, σε αυτή την έκταση 

των 15 στρεμμάτων να χτιστούν οι πρώτες εγκαταστάσεις, 

περίπου 2.500 έως 3.000 τ.μ. και στη συνέχεια να γίνει 

ανάπτυξη των υπολοίπων απαιτούμενων εγκαταστάσε-

ων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρύτανη, τα απαιτούμενα 

κονδύλια για την κατασκευή των εγκαταστάσεων έχουν 

ήδη δεσμευτεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-

νίας. Στους σχεδιασμούς του πανεπιστημίου είναι, εφό-

σον υπάρξει οριστική συμφωνία με τον δήμο, σταδιακά, 

σε αυτόν το χώρο να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο campus, 

ανάλογο με αυτό πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

ΣΥΖΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
Σύμφωνα με τον κ. Ζαπράνη το πανεπιστήμιο θα εξετάσει 

και τους δύο τρόπους απόκτησης της έκτασης, είτε δηλα-

δή κατά χρήση για ένα χρονικό διάστημα, για παράδειγ-

μα σαράντα ή πενήντα ετών είτε κατά κυριότητα. «Εμείς 

συζητάμε και τις δύο εκδοχές. Βεβαίως, η παραχώρηση 

κατά κυριότητα προϋποθέτει αγορά της έκτασης. Το πα-

νεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αγο-

ρά, αρκεί να μας επιτραπεί από το υπουργείο Παιδείας 

να χρησιμοποιήσουμε τα αποθεματικά μας». 

Σημειώνεται ότι σήμερα το ΠΑΜΑΚ ασφυκτιά σε μια 

έκταση περίπου έξι στρεμμάτων στα οποία έχουν χτιστεί 

περισσότερα από 30.000 τ.μ.
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Με απόφαση του δημάρχου Θέρμης Θε-
όδωρου Παπαδόπουλου συγκροτήθη-

κε η επιτροπή η οποία θα ελέγχει τις αιτήσεις 
ευπαθών καταναλωτών του δήμου μας, θα 
αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή 
τους κατάσταση, για τη χορήγηση του ειδικού 
βοηθήματος, και της άμεσης επανασύνδεσης 
του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με την 
απόφαση στην επιτροπή ορίστηκαν: Ο Κων-
σταντίνος Τιτέλης, Δημοτικός Σύμβουλος και 
εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα κοινω-
νικής πολιτικής, ως εκπρόσωπος του δήμου 
Θέρμης, ο Ιωάννης Σαββίδης, ως εκπρόσω-
πος του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.) και ο Γεώργιος Κάρμας Δ/ντής του κα-
ταστήματος πωλήσεων Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης, ως εκπρόσωπος του προμηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ 
Α.Ε.). Συντονιστής της επιτροπής θα είναι ο 
εκπρόσωπος του δήμου κ. Τιτέλης.
Η χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανα-
σύνδεσης ρεύματος, αφορά καταναλωτές με 
χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί 
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, και οι οποίοι 
θα μπορούν να υποβάλουν στο εξής αίτηση 

για την εφάπαξ χορήγηση του ειδικού βοη-
θήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
ενεργειακές τους ανάγκες.
Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς 
εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει:
1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο πα-
ροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρό-
θεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή 
έως και τις 14.02.2018.
2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιου-
σιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη 
σχετική ΚΥΑ.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως η αποσύνδεση 
παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την 
κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου, 
ενώ το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από 
τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκ-
κρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου. Το ποσό 
του χορηγούμενου βοηθήματος θα προσδι-
ορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής 
οφειλής του καταναλωτή προς τον προμη-
θευτή ηλεκτρικής ενέργειας και το μέρος της 
οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθη-
μα, θα διακανονίζεται και θα εξοφλείται από 
τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, 

ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκά-
στοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματι-
κό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του 
νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορο-
λογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση 
οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει 
την μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τε-
λευταίου έτους όλων των μελών του νοι-
κοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, 
δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, 
πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης κ.α).
Η Επιτροπή του δήμου Θέρμης κατά την δι-
αδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμε-
νων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά 
την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε 
να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οί-
κον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της 
σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του 
νοικοκυριού. Θα ελέγχει ουσιαστικά αν πλη-
ρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια για τους 
δικαιούχους του ειδικού βοηθήματος και θα 
αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της αίτησής του. Παράλληλα κάθε μήνα θα 
κοινοποιεί τις αποφάσεις της στην Διεύθυνση 
Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας. Εάν και εφόσον 
μία αίτηση γίνεται αποδεκτή, ο εκπρόσωπος 
Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέ-
λος της ανωτέρω Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο 
των οικονομικών στοιχείων των ευπαθών κα-
ταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζη-
τώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο 
Προμηθευτή στον οποίο εκκρεμούν οι οφει-
λές και καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της σχετικής ΚΥΑ, το ύψος του πο-
σού του ειδικού βοηθήματος. Ο έλεγχος των 
τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την 
επανασύνδεσή τους γίνεται από τον εκπρό-
σωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ που θα υλοποιεί 
και την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει 
τέλη επανασύνδεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και αι-
τήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικής 
Προστασίας του δήμου Θέρμης που βρί-
σκεται στην οδό Αποστόλου και Γρηγο-
ρίου Ταβάκη 28 στη Θέρμη και στο τηλέ-
φωνο 2313300730 και να επιλέγουν το 
τριψήφιο εσωτερικό νούμερο 447, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 
το πρωί έως 15:00 το μεσημέρι.

Σήμερα το ΠΑΜΑΚ ασφυκτιά σε μια έκταση περίπου έξι στρεμμάτων στα οποία έχουν χτιστεί περισσότερα από 30.000 τ.μ.

Συγκεντρώθηκαν 60 φιάλες αίματος
Κέντρα Ενημέρωσης και
Υποστήριξης Δανειοληπτών

Περίπου 80 δημότες προσήλθαν στην έκτακτη
αιμοδοσία της 22ας Φεβρουαρίου.
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Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο δήμος Θέρ-
μης στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών τέθηκαν 

στη συνάντηση την οποία είχε στις 9 Μαρτίου, στο δη-

μαρχείο, ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος με τον 

πρόεδρο του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσ-

σαλονίκης (ΟΣΕΘ ΑΕ) Κώστα Αμπατζά. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διεξήχθη σε 

κλίμα κατανόησης και διάθεσης συνεργασίας, ο κ. 

Παπαδόπουλος παρουσίασε τα προβλήματα τα οποία 

αντιμετωπίζει ο δήμος Θέρμης σε σχέση με την αστική 

συγκοινωνία τα οποία οφείλονται, όπως επισημάνθηκε, 

σε μεγάλο βαθμό στον μειωμένο αριθμό των λεωφο-

ρείων. Επιπλέον, ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε να γίνει 

επέκταση της αστικής συγκοινωνίας και σε περιοχές που 

σήμερα δεν εξυπηρετούνται ή έχουν πολύ χαμηλή εξυ-

πηρέτηση καθώς. Επίσης έθεσε το θέμα της σύνδεσης 

των τριών δημοτικών ενοτήτων τόσο μεταξύ τους όσο 

και με το κέντρο του δήμου, στη Θέρμη. 

Ειδικότερα, έθεσε το ζήτημα της εξυπηρέτησης της περι-

οχής επέκτασης της Θέρμης και της Καρδίας, της σύνδε-

σης του Τριλόφου με το Πλαγιάρι, καθώς και της άμε-

σης σύνδεση των Δημοτικών Ενοτήτων Βασιλικών και 

Μίκρας με τη Θέρμη και με το Κέντρο Υγείας Θέρμης.

Ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ ΑΕ επισήμανε ότι είναι δυνατόν 

να γίνουν μικρές παρεμβάσεις προς όφελος της εξυ-

πηρέτησης των πολιτών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, 

πολύ δε περισσότερο σε μεσοπρόθεσμο οπότε και θα 

αυξηθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ΟΑΣΘ ως 

προς τον στόλο των λεωφορείων. Στο σημείο αυτό, 

αξιολογήθηκε και η θετική συμβολή της δημοτικής συ-

γκοινωνίας η οποία λειτουργεί στον δήμο Θέρμης και 

για την οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο βελτιωτικών αλ-

λαγών μέσα στους επόμενους μήνες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η επιστημονική 

συνεργάτης του δημάρχου, συγκοινωνιολόγος Μαρία 

Γρηγοριάδου και η συνεργάτης του ΟΣΕΘ, συγκοινωνι-

ολόγος Χρύσα Βίζμπα.

Καλύτερες αστικές συγκοινωνίες
ζητά ο δήμος Θέρμης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΣΕΘ ΑΕ
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Το ενδεχόμενο να στραφεί κατά των 
ΕΛΤΑ εξετάζει ο δήμος Θέρμης για το 

γεγονός ότι δεν διανέμεται η αλληλογρα-
φία στους δικαιούχους, σε κατοικίες και 
επιχειρήσεις που βρίσκονται στις επεκτά-
σεις οικισμών του δήμου, παρότι διαθέ-
τουν σαφή οδοαρίθμηση. Παράλληλα, το 
πρόβλημα με τη διανομή της αλληλογρα-
φίας το οποίο δημιουργήθηκε τον τελευ-
ταίο καιρό στους οικισμούς Καρδίας και 
Κάτω Σχολαρίου βαίνει προς λύση καθώς 
τα ΕΛΤΑ προχωρούν στη σύναψη σύμβα-
σης με νέο πράκτορα. 

ΘΕΡΜΗ - ΤΡΙΑΔΙ
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη διανομή της 
αλληλογραφίας εντοπίζεται στις περιοχές 
της επέκτασης στους οικισμούς της Θέρμης 
και του Τριαδίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της τοπικής κοινότητας Θέρμης Σωτήρη Βο-
γιατζή «παρότι και στις περιοχές των επε-
κτάσεων υπάρχουν σαφώς καθορισμένες 
διευθύνσεις, με οδό και αριθμό, τα ΕΛΤΑ 
αρνούνται να διανείμουν την αλληλογρα-

φία κατ’ οίκον, όπως έχουν υποχρέωση». 
Ο δήμος Θέρμης ζήτησε για το θέμα αυτό 
γνωμοδότηση από τον νομικό Χρήστο 
Ματέλλα προκειμένου να καθορίσει την 
περαιτέρω στάση του. Σύμφωνα με την 
πολυσέλιδη γνωμοδότηση η οποία παρα-
δόθηκε στο δήμο «τα ΕΛΤΑ ως πάροχος 
καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται στην 
κατ’ οίκον διανομή μία φορά ανά εργάσι-
μη ημέρα. Μοναδική εξαίρεση από αυτήν 
την ρητά προβλεπόμενη στο νόμο υπο-
χρέωση, καθιερώνεται στην περίπτωση 
κατά την οποία περιοχές όπου η οδοα-
ρίθμηση είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές 
ονομασίες οδών και κατά συνέπεια δεν 
υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής 
των ταχυδρομικών αντικειμένων». Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις οι πολίτες εξυπηρε-
τούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις 
(γραμματοθυρίδες) που εγκαθίστανται με 
ευθύνη των δήμων σε κατάλληλα προ-
καθορισμένα σημεία, σε συνεννόηση με 
τα ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 
«για τις περιπτώσεις (περιοχές) του δήμου 

όπου δεν συντρέχει η ανωτέρω εξαίρεση, 
η μη διανομή της αλληλογραφίας συνιστά 
παραβίαση του νόμου και γεννά, υπό προ-
ϋποθέσεις, αξίωση αποζημίωσης».
Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή τις προσεχείς 
ημέρες η διοίκηση του δήμου θα λάβει 
αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα 
κινηθεί κατά των ΕΛΤΑ σχετικά με τη συνε-
χιζόμενη άρνηση να διανέμεται η αλληλο-
γραφία σε εντός σχεδίου περιοχές με πλή-
ρη οδοαρίθμηση. 

ΚΑΡΔΙΑ - Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ
Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε σο-
βαρό πρόβλημα στη διανομή της αλλη-
λογραφίας στις κοινότητες της Καρδίας 
και του Κάτω Σχολαρίου. Αιτία ήταν ότι ο 
πράκτορας των ΕΛΤΑ ο οποίος βρισκόταν 
στο Κ. Σχολάρι έκλεισε το κατάστημά του 
(σούπερ μάρκετ) με αποτέλεσμα η αλλη-
λογραφία να πηγαίνει στον πράκτορα ο 
οποίος βρισκόταν στο Μεσημέρι. 
«Αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήμα-
τα καθώς οι αποστάσεις είναι μεγάλες και 

πολλοί κάτοικοι αδυνατούσαν να μετα-

βούν στο Μεσημέρι για να παραλάβουν 

την αλληλογραφία τους» δηλώνει ο πρό-

εδρος της τοπικής κοινότητας Καρδίας Μά-

κης Τρικαλιάρης. Σημειώνει, ωστόσο, ότι 

πριν από μερικές ημέρες τα ΕΛΤΑ υπέγρα-

ψαν νέα σύμβαση με άλλον πράκτορα ο 

οποίος βρίσκεται στην Καρδία κι έτσι μέσα 

στο προσεχές διάστημα η ομαλότητα ανα-

μένεται να αποκατασταθεί. 

Προβλήματα στη διανομή
της αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ

ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΡΜΗ – ΤΡΙΑΔΙ. ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑ – Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ
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Συμμετοχή του Ν. Ρυσίου στο SUNRISE
Οφθαλμολογικές εξετάσεις
και έλεγχος διαβήτη στη Νέα Ραιδεστό

Βοήθεια του δήμου σε πρόσφυγες Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου η πρώτη 
συνάντηση εργασίας της τοπικής ομάδας του ευρωπα-

ϊκού έργου SUNRISE, η οποία έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο 

του Νέου Ρυσίου με συμμετοχή των εκπροσώπων της το-

πικής κοινωνίας οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο 

που πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των παρευρι-

σκομένων για το έργο, τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα 

και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στη διάρκεια 

του SUNRISE καθώς και η σύσταση τηw Ομάδας Βάσης 

(Core Group) του Νέου Ρυσίου. Η ομάδα θα αποτελέσει 

το βασικό μέσο έκφρασης της γνώμης, του οράματος, των 

ιδεών και των ανησυχιών που σχετίζονται με την τρέχου-

σα και μελλοντική κατάσταση κινητικότητας της περιοχής 

για τα επόμενα χρόνια. Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ 

άλλων οι αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 

Σωκράτης Σαμαράς, Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολι-

τισμού και Νέας Γενιάς Στέλιος Αποστόλου, ο αντιπρόεδρος 

των «Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας» του δήμου Θέρμης 

Γιώργος Κοντοπίδης και το συμβούλιο Ένταξης Μετανα-

στών του δήμου.

Το ευρωπαϊκό έργο SUNRISE του προγράμματος Horizon 

2020 ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 και έχει διάρκεια 48 μή-

νες. Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση συνήθων προκλήσε-

ων αστικής κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς, μέσα από 

δημιουργικές συμμετοχικές διαδικασίες προκειμένου να 

αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν καινοτόμες λύσεις κινη-

τικότητας. 

Στο έργο συμμετέχει ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου 

Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ ΑΕ). Το Νέο Ρύσιο επιλέχθηκε έπειτα 

από συνεργασία με το δήμο Θέρμης ως περιοχή εφαρμο-

γής καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρουσες δυνατότητες για 

νέους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων κινητικότητας 

που προκύπτουν σε επίπεδο γειτονιάς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι έξι πόλεις που έχουν επιλεγεί 

από την κοινοπραξία ως «Εργαστήρια κινητικότητας» σε 

επίπεδο γειτονιάς θα εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις κοι-

νωνικο-τεχνικής φύσης, ως προϊόντα συν-δημιουργίας (co-

creation). Σκοπός είναι να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά 

της γειτονιάς όπως π.χ. η εγγύτητα, η εμπιστοσύνη, οι εύκο-

λοι και σύντομοι δίαυλοι επικοινωνίας, η ταυτότητα κ.λπ. 

που αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή των καινο-

τόμων ιδεών της πρότασης και την ενεργοποίηση των πο-

λιτών. Εκτός του Νέου Ρυσίου οι πέντε περιοχές - γειτονιές 

που συμμετέχουν στο έργο είναι το Mάλμο, η Βουδαπέστη, 

το Σάουθεντ, η Ιερουσαλήμ και η Βρέμη.

Πολύ σημαντική ήταν η παρουσία των εκπροσώπων 

του επικεφαλής του πακέτου εργασίας 1 του SUNRISE, 

URBANISTA, οι οποίοι ήρθαν από το Αμβούργο για την 

εναρκτήρια συνάντηση του έργου, ενώ μέσα από συμμε-

τοχικές διαδικασίες και διαδραστικές δραστηριότητες στις 

οποίες συμμετείχαν όλοι οι παρευρισκόμενοι έγινε η πρώτη 

χαρτογράφηση των κοινωνικών ομάδων τις οποίες αφορά 

το SUNRISE. Επιπλέον έγινε παρουσίαση της σύγχρονης με-

θοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την καταγραφή των 

τοπικών αναγκών και προβλημάτων της περιοχής ενώ η 

διαδικασία σχεδιασμού των δραστηριοτήτων της α’ φάσης 

του έργου (διαδικασία αναγνώρισης και επικύρωσης προ-

βλημάτων και αναγκών) ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 

των παρευρισκομένων οι οποίοι είναι αυτοί που τελικά την 

διαμόρφωσαν μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες στις 

οποίες συμμετείχαν.

Οι παρευρισκόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την 

επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σύντομα με 

μια ανοιχτή πρόσκληση για όλη την τοπική κοινωνία του 

Νέου Ρυσίου.

Δεκάδες συμπολίτες μας εξετάστηκαν κατά 
τη διάρκεια της δράσης δωρεάν οφθαλμο-

λογικών εξετάσεων και ελέγχου διαβήτη, που 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Μαρτίου, 
στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού, με 
πρωτοβουλία του δήμου Θέρμης και σε συ-
νεργασία με τις λέσχες Lions Θεσσαλονίκης οι 
οποίες και έχουν εξασφαλίσει συνεργασία με 
την επιστημονική μονάδα της Οφθαλμολογικής 
Κλινικής του ΑΧΕΠΑ και την Επιτροπή διαβήτη 
θ117Β.
Η δράση φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού 
της Νέας Ραιδεστού, όπου έσπευσαν δεκάδες 
δημότες και κάτοικοι της Νέας Ραιδεστού στη 
μονάδα οφθαλμολογικού ελέγχου της Διε-
θνούς Οργάνωσης Lions Clubs International, 

που είχε τοποθετηθεί στο σημείο, η οποία ήταν 
πλήρως εξοπλισμένη, για τη διενέργεια των 
δωρεάν εξετάσεων.
Οι οφθαλμολογικές εξετάσεις καθώς και ο 
έλεγχος διαβήτη πραγματοποιήθηκαν στην 
κατεύθυνση πρόληψης σοβαρών παθήσεων, 
που προκαλούν σταδιακή ή και μόνιμη απώ-
λεια όρασης.
Ειδικότερα, οι Λέσχες lions Β. Ελλάδας με την 
επιστημονική συνεργασία της Α’ Οφθαλμολο-
γικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, προ-
γραμματίζουν δωρεάν οφθαλμολογικές εξετά-
σεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για την απώλεια 
όρασης από παθήσεις που γίνονται πολύ αργά 
αντιληπτές. Με δεδομένο ότι μόνον το 40% 
του γενικού πληθυσμού έχει τέλεια όραση, ο 
συχνός έλεγχος και η πρώιμη διάγνωση των 
σοβαρών αυτών οφθαλμικών παθήσεων, 
αποτελεί το μοναδικό όπλο προστασίας από 
τη σταδιακή ή και μόνιμη απώλεια της όρασης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συνδημότες 
μας που συμμετείχαν, ανταποκρίθηκαν και 
στο κάλεσμα για ανακύκλωση παλιών «σκε-
λετών γυαλιών» προσφέροντας τα παλιά και 
κατεστραμμένα γυαλιά και σκελετούς που δεν 
χρησιμοποιούν πια, τα οποία και τοποθετούσαν 
σε ειδικά δοχεία ανακύκλωσης από plexi-glass.

Ρούχα για άντρες, γυναίκες και παιδιά πα-
ρέδωσε ο δήμος Θέρμης στο χώρο φι-

λοξενίας προσφύγων στις Σέρρες. Πρόκειται 
για ρούχα χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά, που 
είχαν συγκεντρωθεί από τους κατοίκους του 
δήμου μας για την ανακούφιση των προσφύ-
γων, που διέμεναν στη δομή φιλοξενίας των 
Βασιλικών, αλλά έμεναν αδιάθετα από τότε 
που έκλεισε η δομή. Από σεβασμό απέναντι 
στο σκοπό της προσφοράς αλλά και τους αν-
θρώπους που διέθεσαν τα ρούχα, ο δήμος 
αναζήτησε έναν καταυλισμό προσφύγων που 
να έχει ανάγκη από τα συγκεκριμένα είδη.
Έτσι, μετά από συνεργασία του γρ. Επικοινω-
νίας και Δημοσίων Σχέσεων, του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου 
και με την πολύτιμη βοήθεια της εθελόντριας 
Λίνας Τούρτα, ο κοινωνικός λειτουργός Δη-
μήτρης Λέβας παρέδωσε στη δομή φιλοξε-
νίας προσφύγων στις Σέρρες 124 κούτες με 
ρούχα. Η δομή στις Σέρρες φιλοξενεί περίπου 
70 οικογένειες προσφύγων Γιαζίντι, δηλαδή 
450 άτομα περίπου.

ΓΙΑΖΙΝΤΙ
Οι Γιαζίντι ή Γεζίντι κατοικούν στα βουνά του 
βορειοδυτικού Ιράκ για αιώνες. Εκτός του 
όρους Σιντζάρ Γιαζίντι μπορεί να συναντήσει 
κανείς σε βόρειες περιοχές της Μοσούλης 
αλλά και στην επαρχία του Ιρακινού Κουρδι-

στάν Ντοχούκ. Η ιερή τους πόλη είναι η Λα-
λές που βρίσκεται κοντά στα σύνορα του χα-
λιφάτου που κήρυξε το ISIS στο Ιράκ. Και ενώ 
οι τζιχαντιστές συνεχίζουν την επέλασή τους, 
οι Γιαζίντι έχουν μόνο τρεις επιλογές: Την υπο-
ταγή στο «Ισλαμικό Κράτος», το θάνατο ή τη 
διαφυγή. Στον διεθνή Τύπο μπορεί να βρει 
κανείς ειδήσεις τις γυναίκες Γιαζίντι που αιχμα-
λωτίστηκαν από το «Ισλαμικό Κράτος».
Περισσότερες από 5.000 γυναίκες πιάστηκαν 
αιχμάλωτες στην πόλη Σιντζάρ του βορείου 
Ιράκ τον Αύγουστο του 2014. Πολλές από 
αυτές ήταν ανήλικες. Υποχρεώθηκαν από 
τους τζιχαντιστές να δουν την εκτέλεση μελών 
των οικογενειών τους πριν πουληθούν ως 
σκλάβες του σεξ. Μερικές από αυτές κατά-
φεραν να αποδράσουν μεταφέροντας τις προ-
σωπικές ιστορίες τους, γεμάτες βιασμούς, και 
βασανιστήρια.
Οι περισσότεροι Γιαζίντι μιλούν κουρδικά και 
δηλώνουν πως εθνοτικά είναι Κούρδοι. Η 
θρησκεία των Γιαζίντι είναι διακριτή από αυ-
τήν των Κούρδων σουνιτών του Ιράκ. Πρό-
κειται για μια αρχαία θρησκεία με πλούσια 
παράδοση, κυρίως προφορική, που ενσω-
ματώνει ισλαμικές πεποιθήσεις, της αρχαίας 
περσικής θρησκείας του Ζωροαστρισμού και 
του Μιθραϊσμού, μια μυστικιστική θρησκεία 
που οι ρίζες της βρίσκονται στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Οι γραμματοθυρίδες παρέχονται για την 
εξυπηρέτηση μόνον όσων κατοικούν σε 
περιοχές όπου δεν υπάρχει οδοαρίθμηση.

Στιγμιότυπο από τις οφθαλμολογικές εξετάσεις

Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος με τον πρόεδρο 
του ΟΣΕΘ ΑΕ Κώστα Αμπατζά και οι συγκοινωνιολόγοι
Μαρία Γρηγοριάδου και Χρύσα Βίζμπα

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
στο πολιτιστικό κέντρο του Ν. Ρυσίου
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Ιστορική μέρα για την κοινωνία των Βασιλικών, και ιδι-
αίτερα για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, αποτελεί 

η 28 Φεβρουαρίου 2018, καθώς αναρτήθηκαν οι χάρ-

τες του νέου κτηματικού καθεστώτος του Β’ αναδασμού 

Βασιλικών. Οι μελετητές του έργου ενημέρωσαν τους 

πολίτες, για τις νέες ιδιοκτησίες τους.

Σύμφωνα με το νόμο, δίνεται στους ενδιαφερόμενους 

η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 10 ημερών 

από την ανάρτηση, δηλαδή, έως την Τρίτη 13 Μαρτίου 

2018, για τη θέση, την κατάταξη και όποια τυχόν σφάλ-

ματα των κτηματολογικών πινάκων.

Επισημαίνεται ότι στόχος της διοίκησης του δήμου είναι 

τα νέα αγροτεμάχια να γίνουν το συντομότερο δυνατόν 

λειτουργικά χωρίς την παραμικρή όχληση στις καλλιέρ-

γειες. Για το λόγο αυτό, αμέσως μετά την περίοδο του 

θερισμού, στην περιοχή θα εργαστούν συνεργεία για 

την τοποθέτηση πασσάλων οριοθέτησής τους.

Ο Β’ αναδασμός είναι ένα έργο πνοής, που περίμεναν 

οι κάτοικοι των Βασιλικών εδώ και δεκαετίες, καθώς 

θα επιτρέψει την ορθότερη παραγωγική αξιοποίηση 

και εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων στο αγρόκτημα 

των Βασιλικών. Η επωφελέστερη εκμετάλλευση της εγ-

γείου ιδιοκτησίας, μέσω της συγκέντρωσης και ορθο-

λογικής διάταξης των κτημάτων και σε συνδυασμό με 

έργα εγγείων βελτιώσεων, αρδευτικά, στραγγιστικά και 

αγροτικής οδοποιίας καθιστά τον αναδασμό ένα από 

τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία στον γεωργικό τομέα. 

Σύμφωνα με τον Απόστολο Τσολάκη, αντιδήμαρχο Τε-

χνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, ταυτόχρο-

να, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από την Τεχνική 

Υπηρεσία του δήμου για την έγκριση της Μελέτης Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων αναδασμού, η 

οποία έχει εκπονηθεί και έχει υποβληθεί εδώ και καιρό 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Παράλληλα, οι μηχανικοί της 

Υπηρεσίας ετοιμάζουν τις μελέτες χάραξης και διάνοι-

ξης των δρόμων, ώστε το αργότερο το φθινόπωρο να 

έχει διαμορφωθεί το νέο αγροτικό οδικό δίκτυο και οι 

αγρότες να μπορούν να καλλιεργήσουν την επόμενη 

περίοδο τα νέα αγροτεμάχιά τους επισημαίνει ο κ. Τσο-

λάκης.

ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Αναρτηθήκαν οι χάρτες του Β’ αναδασμού

To φθινόπωρο του 2018 θα ξεκινή-
σει όπως είναι γνωστό, η υποβολή 

δηλώσεων ιδιοκτησίας των πολιτών της 

μελέτης «Κ.Τ. 5 – 03» «Κτηματολογίου 

Νομού Θεσσαλονίκης» και του Εθνικού 

Κτηματολογίου για την Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στη φάση αυτή 

οι περιοχές ενδιαφέροντος για το δήμο 

Θέρμης είναι οι οικισμοί: Σουρωτή, 

Άγιος Αντώνιος, Μονοπήγαδο, Κάτω 

Σχολάρι, Περιστερά και Λιβάδι.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε, 

συνάντηση εργασίας μεταξύ του δη-

μάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδό-

πουλου και του αναπληρωτή νομίμου 

εκπροσώπου Νικόλαου Αντωνίου κα-

θώς και συνεργατών της κοινοπραξίας 

«Κτηματολόγιο Νομού Θεσσαλονίκης» 

κατά την οποία εξετάστηκαν θέματα για 

το έργο της κτηματογράφησης που ξε-

κινά στον δήμο μας.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητή-

θηκαν η εξέλιξη του έργου και το χρο-

νοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, ενώ 

συμφωνήθηκε και ο προγραμματισμός 

μιας σειράς ενημερωτικών συναντήσε-

ων με φορείς και συλλόγους της πε-

ριοχής. Το αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα θα πραγματοποιηθεί η πλη-

ρέστερη ενημέρωση όλων των τοπικών 

φορέων για την πορεία υλοποίησης 

του έργου.

Θυμίζουμε σε όλους τους δημότες μας 

πως τα οφέλη για την τοπική ανάπτυξη 

από την κτηματογράφηση θα είναι ιδι-

αίτερα σημαντικά και επιτέλους και αυ-

τές οι περιοχές του δήμου Θέρμης θα 

αποκτήσουν κτηματολόγιο.

Το φθινόπωρο ξεκινά η κτηματογράφηση σε Σουρωτή
Αγ. Αντώνιο, Μονοπήγαδο, Κ. Σχολάρι, Περιστερά, Λιβάδι

Αλλαγές υδρομέτρων
και αποκατάσταση βλαβών

Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού 
πόσιμου νερού Κ. Σχολαρίου-Καρδίας

ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

Σύστημα ελέγχου των διαρροών
στο δίκτυο ύδρευσης
Με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση του 

υδατικού δυναμικού και τη μείωση 
απωλειών του δικτύου ύδρευσης, με το σω-
στό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών και 
γεωτρήσεων, καθώς επίσης και τη δραστική 
μείωση του λειτουργικού κόστους, η ΔΕΥΑ 
Θέρμης υπέβαλλε σχετική πρόταση, η οποία 
εγκρίθηκε από το Φορέα Ε.Υ.Δ. ΕΠ «Υποδο-
μές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» και προχωρά το επόμενο διά-
στημα στην εγκατάσταση ενός συστήματος 
τηλεμετρίας/τηλεελέγχου. Το έργο θα περι-
λαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και 
τηλειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστή-
ματος ελέγχου τύπου SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition), το οποίο δί-

νει τη δυνατότητα ορθής εποπτείας και ελέγ-
χου της λειτουργίας του συνολικού δικτύου 
ύδρευσης του δήμου Θέρμης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στο 1.610.264,00 ευρώ και αφο-
ρά την εγκατάσταση αυτόματου συστήμα-
τος παρακολούθησης και τηλεελέγχου και 
τηλεχειρισμού των μονάδων γεωτρήσεων, 
των αντλιοστασίων και των δεξαμενών απο-
θήκευσης νερού. Αναλυτικά το συνολικό 
σύστημα τηλεμετρίας περιλαμβάνει τα υπο-
συστήματα:

α) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που θα τοπο-
θετηθεί σε κτίριο του δήμου στο κέντρο της 
πόλης απ’ όπου θα εκτελείται ο τηλεέλεγχος 
και ο τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης. Η 

εγκατάσταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγ-
χου (ΚΣΕ) στοχεύει στη συγκέντρωση όλων 
των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις 
και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό 
τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς 
λειψυδρίας, την άμεση και σφαιρική παρου-
σίαση των ισοζυγίων νερού, την ανάλυση δε-
δομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, την 
έγκαιρη ειδοποίηση και τον περιορισμό διαρ-
ροών, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση 
της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και 
κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

β) Τοπικούς σταθμούς που θα τοποθετηθούν 
σε θέσεις ελέγχου για το δίκτυο ύδρευσης και 
απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος και 
τηλεχειρισμός καθώς και,

γ) Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεεπικοινω-

νία του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου με τους 

τοπικούς σταθμούς που αποτελείται από το 

απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

Έργα συντήρησης και αναβάθμισης των 
δικτύων ύδρευσης υλοποίησε κατά το 

δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 η 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-

σης Θέρμης. Τα έργα, έγιναν έπειτα από συ-

νεργασία με τις τοπικές κοινότητες και ήταν 

αναγκαία για την εξασφάλιση υδροδότησης 

καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας 

του νερού. 

Ειδικότερα, στη δημοτική κοινότητα Θέρ-

μης επιδιορθώθηκαν συνολικά 52 βλάβες 

ύδρευσης. Καθημερινά γινόταν έλεγχος 

δεξαμενών, αντλιοστασίων και έλεγχος 

ακαθάρτων του αντλιοστασίου Νέου Ρυσί-

ου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 24 τοποθε-

τήσεις νέων υδρομέτρων και 153 αλλαγές 

υδρομέτρων.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΘ προχώρησαν επί-

σης σε επέκταση δικτύου ύδρευσης σε μή-

κος 30 μέτρων στον οικισμό Καρδιώτικα, 

τοποθέτησαν πλάκες και πεζοδρόμια στην 

τοπική κοινότητα Ταγαράδων και στην τοπι-

κή κοινότητα Θέρμης. Ικανοποιώντας αίτη-

μα των κατοίκων της περιοχής, προέβησαν 

στην τοποθέτηση πιεστικού μηχανήματος 

στον οικισμό Λήδα Μαρία.

Εξάλλου, στη δημοτική κοινότητα των Βα-

σιλικών αποκαταστάθηκαν συνολικά 34 

βλάβες ύδρευσης και μία βλάβη άρδευσης. 

Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν 32 αλλαγές 

υδρομέτρων, ενώ σε καθημερινή βάση 

γινόταν έλεγχος των δεξαμενών και καθα-

ρισμός με χλώριο, όπου και όποτε απαιτή-

θηκε. Παράλληλα τα συνεργεία της ΔΕΥΑΘ 

προέβησαν σε ασφαλτόστρωση στην τοπική 

κοινότητα του 

Αγίου Αντωνί-

ου, ενώ στην 

περιοχή της 

Μίκρας απο-

καταστάθηκαν 

συνολικά 17 

βλάβες ύδρευ-

σης και έγιναν 

και 48 αλλαγές 

υδρομέτρων.

Τέλος, έγινε 

εκτενής κα-

θαρισμός στις 

σχάρες και 

αντικαταστάθη-

καν βάνες στην 

τοπική κοινότη-

τα Τριλόφου.

Εγκρίθηκε η πρόταση της ΔΕΥΑ Θέρμης 
που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Πε-

ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και τον 

Άξονα Προτεραιότητας 14 με τίτλο: «Δια-

τήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος 

– Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 

Πόρων», μέσω της οποίας θα προχωρήσει 

άμεσα το έργο 

της αντικατάστα-

σης του Κεντρι-

κού Αγωγού 

νερού από το 

Κάτω Σχολά-

ρι έως και την 

Καρδία.

Ειδικότερα, στη 

σωστή διαχείρι-

ση του νερού, 

τον περιορισμό 

και τον έλεγχο 

των απωλειών, 

στην περαιτέ-

ρω βελτίωση 

της ποσότητας 

του νερού και 

στην περαιτέρω 

κάλυψη των 

υ δ ρ ε υ τ ι κ ώ ν 

αναγκών, θα συμβάλει με αποφασιστικό 

τρόπο η αντικατάσταση του Κεντρικού Αγω-

γού πόσιμου νερού από το Κάτω Σχολάρι 

έως την Καρδία, περιοχή «Τακάν», στην 

οποία προχωρά άμεσα η ΔΕΥΑ Θέρμης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο πνοής, 

που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κα-

τοίκων της περιοχής παρέμβασης, με την 

ολοκλήρωση του οποίου θα περιοριστούν 

οι απώλειες νερού και επιτευχθεί επιπλέον 

ορθολογική διαχείριση και προστασία των 

υδάτινων πόρων.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 383.089,43 

ευρώ και θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην κα-

θημερινότητα των πολιτών και στη βελτίω-

ση της ποιότητας ζωής τους.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

• Την κατασκευή κύριου αγωγού μεταφο-

ράς πόσιμου νερού, συνολικού μήκους 

4.589 m που θα συνδέει τη δεξαμενή του 

Κ. Σχολαρίου «Ράπταλα» (υπ’ αριθμ. 1568 

δ Κ. Σχολαρίου – παραχώρηση) με τη δεξα-

μενή Τακάν (υπ’ αριθ. 764 Καρδίας).

• Την κατασκευή ενός φρεατίου αεραεξα-

γωγού, δύο φρεατίων εκκένωσης και τεσ-

σάρων φρεατίων δικλείδων ελέγχου και 

εκκένωσης και ελέγχου με σκοπό τη σωστή 

λειτουργία του αγωγού.

Το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου συνεργεία της ΔΕΥΑΘ 
προχώρησαν σε πολλές αλλαγές και επισκευές υδρομέτρων 

Στιγμιότυπα από τις διαδικασίες του Β’ αναδασμού στα Βασιλικά

Στιγμιότυπο από την σύσκεψη για την κτηματογράφηση

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ελέγχου
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ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

Από την τοπική κοινότητα της Σουρωτής ξεκίνησε στις 12 
Μαρτίου η τοποθέτηση των νέων επιπλέον υπόγειων 

κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 3.000 lt. Η τοποθέτη-
ση έγινε στο πλαίσιο του νέου προγραμματισμού της υπηρε-
σίας Καθαριότητας του δήμου Θέρμης, για την τοποθέτηση 
νέων υπόγειων κάδων απορριμμάτων στις περιοχές που δε 
διαθέτουν ανάλογους κάδους, καθώς και στις περιοχές όπου 
υφίσταται ανάγκη πύκνωσης των υφιστάμενων δικτύων των 
υπογείων κάδων.
Ειδικότερα, για την περιοχή της τοπικής κοινότητας Σουρω-
τής, κατόπιν σχετικού ελέγχου του επόπτη καθαριότητας της 
αρμόδιας υπηρεσίας, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα τοποθέ-
τησης πέντε υπογείων κάδων απορριμμάτων. Οι προτεινό-
μενες θέσεις αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους και αφού 
εξακριβώθηκε ότι στις συγκεκριμένες θέσεις δεν διέρχονται 
υπογείως δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας προς αποφυ-
γή προκλήσεως ατυχημάτων, ξεκίνησε η τοποθέτησή τους. 
Οι κάδοι μπήκαν στα εξής σημεία: στην Εκκλησία και στη 
διασταύρωση των οδών Μαυρομάτη και Χρήστου Λόλα, 
στην οδό Παύλου Μελά, στη συμβολή με την εθνική οδό 
Νέου Ρυσίου -Βασιλικών, στο γήπεδο Σουρωτής, στο δρόμο 
προς το εργοστάσιο, μπροστά στο κατάστημα διασκέδασης 
«Ώρες» και στην εθνική οδό Ν. Ρυσίου-Βασιλικών, μπροστά 
στη μάντρα «Στεφανίδη».
Με την τοποθέτηση των νέων υπογείων κάδων στόχος της 
υπηρεσίας είναι να βελτιωθεί η καθαριότητα και η υγιεινή 
της περιοχής καθότι στους υπόγειους κάδους, λόγω της βύ-
θισής τους στο χώμα, η θερμοκρασία των αποβλήτων πα-

ραμένει χαμηλή και έτσι περιορίζονται οι δυσάρεστες οσμές 
ακόμα και κατά την θερινή περίοδο, οπότε και εμφανίζονται 
τα μεγαλύτερα προβλήματα δυσοσμίας. Επίσης, τα απορρίμ-
ματα δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και στα 
αδέσποτα ζώα, δεδομένου ότι οι υπόγειοι κάδοι έχουν αφε-
νός μεγαλύτερη χωρητικότητας (σχεδόν τετραπλάσια ενός 
συμβατικού), αφετέρου είναι κατασκευασμένοι από υψηλής 
ποιότητας υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες και έτσι δεν υπάρχουν διαρροές αποβλήτων ή δι-
ασταλαζόντων υγρών. Παράλληλα βελτιώνεται η αισθητική 
εικόνα της περιοχής, αφού το μεγαλύτερο μέρος των υπο-
γείων κάδων βρίσκεται εντός τους εδάφους ενώ το υπέργειο 
τμήμα τους μπορεί να επενδυθεί εξωτερικά με ειδικά επεξερ-
γασμένο ξύλο. Επιπλέον, αποφεύγεται η ύπαρξη της κακής 
εικόνας που παρουσιάζουν συχνά οι συμβατικοί κάδοι, οι 

οποίοι έπειτα από μακροχρόνια χρήση ή βανδαλισμούς κα-
ταστρέφονται.
Επίσης, θα περιοριστούν οι κινήσεις των απορριμματοφόρων 
οχημάτων εντός του οικισμού, αφού οι θέσεις που προτείνο-
νται, αν και μπορούν να εξυπηρετούν μία αρκετά ευρεία πε-
ριοχή, βρίσκονται κοντά στα όρια της κοινότητας Σουρωτής. 
Επιπλέον, μετά την τοποθέτησή τους θα αποσυρθούν οι διά-
σπαρτοι συμβατικοί κάδοι που δεν θα χρειάζονται πλέον και 
θα απελευθερωθούν κοινόχρηστοι χώροι προς όφελος των 
διερχομένων οχημάτων και των πεζών. Σημαντική θα είναι 
και η ποιότητα του έργου της υπηρεσίας Καθαριότητας αφού 
η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους 
απαιτεί μικρότερη συχνότητα δρομολογίων, λόγω της μεγά-
λης χωρητικότητάς τους, έναντι των συμβατικών κάδων των 
οποίων η χωρητικότητα ανέρχεται μόλις στα 1.100lt. Θα μει-
ωθούν σε μεγάλο βαθμό και τα λειτουργικά έξοδα του δήμου 
αφού, λόγω της μείωσης της συχνότητας των δρομολογίων, 
θα εξοικονομούνται χρήματα από την ελαχιστοποίηση της κα-
τανάλωσης των καυσίμων, της συντήρησης των απορριμματο-
φόρων και του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων στην 
αποκομιδή. Μεγάλης σημασίας ωστόσο είναι και η μείωση 
των κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων τόσο για τους εργαζό-
μενους στην αποκομιδή, αφού το όχημα των υπογείων κάδων 
δε φέρει σκαλοπάτια για συνοδούς, όσο και για τους κατοί-
κους αφού περιορίζονται οι τυχαίες και συχνά ανεξέλεγκτες 
μετακινήσεις τροχήλατων συμβατικών κάδων λόγω ακραίων 
καιρικών φαινομένων όπως παγετός, νεροποντή και δυνατοί 
άνεμοι, ιδιαίτερα σε δρόμους με μεγάλη κλίση.

Με ένα επιπλέον απορριμματοφόρο ενισχύονται από 
τον Μάρτιο οι υπηρεσίες Καθαριότητας του δήμου 

Θέρμης. Το νέο όχημα το οποίο παραλήφθηκε τον Φε-

βρουάριο θα καλύπτει τις ανάγκες της δημοτικής κοινότη-

τας Τριλόφου και της τοπικής κοινότητας Σχολαρίου. Πλέ-

ον οι υπηρεσίες Καθαριότητας διαθέτουν 24 οχήματα, εκ 

των οποίων 15 είναι για τα κοινά απορρίμματα, τέσσερα 

για τους κάδους ανακύκλωσης, δύο οχήματα αποκομιδής 

απορριμμάτων για τους υπόγειους κάδους και ένα πλυντή-

ριο κάδων. Σε αυτά, επιπλέον, θα πρέπει να προστεθούν 

και δύο τράκτορες για τα ογκώδη απορρίμματα.

«Η καθαριότητα στο δήμο Θέρμης είναι μια δύσκολη και 

καθημερινή μάχη, στην οποία μετέχουμε όλοι, δήμος και 

πολίτες. Καταφέραμε με συνεχείς και διαρκείς προσπά-

θειες να αυξήσουμε τόσο τους κάδους, όσο και τα οχή-

ματα καθαριότητας, να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές 

και να ενισχύσουμε δραστικά την καθημερινή λειτουργία 

της υπηρεσίας καθαριότητας στον δήμο μας. Συνεχίζουμε 

την προσπάθεια και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστη-

μα θα προχωρήσουμε στην απόκτηση επιπλέον κάδων 

ανακύκλωσης», σημείωσε κατά την παραλαβή του νέου 

οχήματος ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Σωκράτης Σαμαράς.

Τοποθετήθηκαν νέοι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων

Απομακρύνθηκαν 
παρατημένα οχήματα
στο Κ. Σχολάρι

Μετά από παρέμβαση του συλλόγου Πολιτισμού 
Εθελοντισμού Κάτω Σχολαρίου ξεκίνησε η διαδι-

κασία απομάκρυνσης των παρατημένων αυτοκινήτων στο 
οικισμό αυτό του δήμου μας.
Για το λόγο αυτό η διοίκησης του συλλόγου ευχαριστεί 
για την ανταπόκριση και τη συνεργασία τους, τον πρόεδρο 
της Κοινότητας και την προϊσταμένη της υπηρεσίας καθα-
ριότητας. Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που 
εντοπίστηκαν παρατημένα θα απομακρυνθούν μετά την 
παρέλευση του χρονικού ορίου που δίνει ο νόμος.

ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

Νέο απορριμματοφόρο απέκτησε ο δήμος Θέρμης

Στιγμιότυπο από την απομάκρυνση παρατημένων οχημάτων
Το νέο απόκτημα της υπηρεσίας καθαριότητας

Πέντε υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων τοποθετήθηκαν
στην τοπική κοινότητα της Σουρωτής.

ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ

Εκδήλωση για τη διαχείριση των οικιακών 
απορριμμάτων και την ανακύκλωση

Στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, την 
πλατεία «Παραμάνα» πραγματοποι-

ήθηκε παρέμβαση από τα συνεργεία της 

αντιδημαρχίας Πρασίνου, Περιβάλλοντος 

και Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την 

αναβάθμιση και συντήρηση του πρασίνου, 

αλλά και τη βελτίωση της αισθητικής εικό-

νας του δήμου μας.

Η μεγάλη προσπάθεια εξωραϊσμού της 

Θέρμης από τα συνεργεία πρασίνου, εκτός 

από τον ευπρεπισμό της κεντρικής πλατείας 

περιλαμβάνει και φύτευση γκαζόν και ανα-

νέωση της κόμης των δέντρων που βρίσκο-

νται γύρω από την πλατεία, με στόχο την 

ενδυνάμωσή τους.

Παράλληλα στα συγκεκριμένα δένδρα 

πραγματοποιήθηκαν και στοχευμένες εργα-

σίες αισθητικής διαμόρφωσης, με τη χρήση 

διακοσμητικής φλούδας πεύκου, πλακών 

και χαλικιών που μεταμόρφωσαν κυριολε-

κτικά το χώρο πέριξ της κεντρικής πλατείας. 

Στα ίδια σημεία της πλατείας «Παραμάνα», 

έγινε και καθαρισμός, κοπή χόρτων και 

σπορά γκαζόν όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Ο αντιδήμαρχος Πρασίνου –Περιβάλλοντος 

και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζάρης 

τόνισε πως «τα συνεργεία και οι υπάλλη-

λοι της Αντιδημαρχίας 

Πρασίνου καταβάλουν 

καθημερινά μία μεγάλη 

προσπάθεια, με μεράκι, 

οργάνωση και προγραμ-

ματισμό, ώστε να έχουμε 

το αξιόλογο αποτέλεσμα 

που επιθυμούμε στην αι-

σθητική εικόνα του δήμου 

μας. Η προσπάθεια θα 

συνεχιστεί με περισσότερο 

πράσινο και περισσότερο 

χρώμα στο δήμο μας» ση-

μείωσε χαρακτηριστικά.

Με θέμα τη διαχείριση των οικιακών 
απορριμμάτων και την ανακύκλωση, 

μια πρόταση που τέθηκε από το Εργαστή-
ρι Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ, 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δη-
μοτική Κοινότητα Τριλόφου, η δεύτερη κατά 
σειρά δημόσια συζήτηση – διαβούλευση για 
τα οικιακά απορρίμματα και την ανακύκλω-
ση, παρουσία και του Αντιδημάρχου Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης Σωκράτη Σαμαρά 
και εκπροσώπων της Ανατολικής Α.Ε.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, στις σύντομες 
εισηγήσεις που έγιναν για το θέμα, δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα οικολογικής 
συνείδησης που πρέπει όλοι οι πολίτες να 
έχουν, ενώ πραγματοποιήθηκε και αναλυ-
τική παρουσίαση του νέου νόμου 4496-
08/11/2017 που ψηφίσθηκε πρόσφατα και 
ο οποίος στοχεύει στη μείωση του ποσοστού 
των απορριμμάτων που καταλήγουν στους 
ΧΥΤΑ όλης της χώρα.  
Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης αναπτύ-
χτηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την 
αύξηση των ποσοστών της Ανακύκλωσης. 
Αξίζει να σημειωθεί πως σε εναρμόνιση με τις 
διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/720/
ΕΕ λαμβάνονται μέτρα και στην κατεύθυνση 

μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας.
Από την πλευρά τους, ο αντιδήμαρχος υπη-
ρεσιών Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Σωκρά-
της Σαμαράς και οι εκπρόσωποι της εταιρείας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ανέλυσαν στις λεπτομέρει-
ές της, τη νομοθεσία και ταυτόχρονα απάντη-
σαν σε σειρά ερωτημάτων του κοινού σχετικά 
με τα πρακτικά προβλήματα του θέματος, 
όπως την ενημέρωση των πολιτών, την αλ-
λαγή νοοτροπίας και συνήθειας, τα πρόστιμα 
και τις υποδομές του δήμου Θέρμης.
Στη δεύτερη αυτή δημόσια συζήτηση συμ-
μετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων 
της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου, ακα-
δημαϊκοί, γονείς και απλοί πολίτες οι οποίοι 
υπέβαλλαν απόψεις και παρατηρήσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή των μέτρων στον τομέα 
της Ανακύκλωσης. Το πόρισμα της έρευνας, 
όπως είναι γνωστό, αφού ολοκληρωθεί ο κύ-
κλος των δημόσιων συζητήσεων–διαβουλεύ-
σεων θα δημοσιευθεί από το πανεπιστήμιο.

Εργασίες συντήρησης του πρασίνου
στην πλατεία της Θέρμης

Παρεμβάσεις χαλικόστρωσης και συνο-
λικής βελτίωσης των αγροτικών δρό-

μων σε εννέα Δημοτικές και Τοπικές Κοι-

νότητες του δήμου Θέρμης ξεκίνησαν από 

το Δεκέμβριο του 2017 και βρίσκονται σε 

εξέλιξη.  

Ειδικότερα, το τμήμα Συντήρησης και Αυ-

τεπιστασίας του δήμου Θέρμης σε συνερ-

γασία με τους προέδρους των Δημοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων αφού έκανε μια 

εκτενή καταγραφή όλων των επικίνδυνων 

και δύσκολων σημείων των αγροτικών 

δρόμων,  προχώρησε στο σχεδιασμό και 

την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες στην 

αγροτική οδοποιία, περιλαμβάνουν χαλι-

κοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις καθώς 

και κάλυψη λακκουβών με ψυχρή και θερ-

μή άσφαλτο. Στόχος των εργασιών  στους 

συγκεκριμένους επαρχιακούς – αγροτικούς 

δρόμους του δήμου, είναι η διέλευση των 

οχημάτων με ασφάλεια, καθώς και η εύκο-

λη πρόσβαση του αγροτικού πληθυσμού 

του δήμου στις καλλιέργειές τους.

Πρόκειται για σημαντικά έργα και παρεμ-

βάσεις που στοχεύουν στην βελτίωση των 

αγροτικών δρόμων στον Τρίλοφο, το Πλα-

γιάρι, τα Βασιλικά, τη Σουρωτή, την Αγία 

Παρασκευή, τη Νέα Ραιδεστό, την Καρδία 

και το Σχολάρι, και τον Άγιο Αντώνιο.

«Η αγροτική οδοποιία είναι από τα σημα-

ντικότερα ζητήματα που θέτει σε προτεραι-

ότητα ο δήμος μας, καθώς διαθέτει πολλά 

χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων, όπου απαι-

τούνται συχνές παρεμβάσεις συντήρησης 

και βελτίωσής τους. Με πρωτοβουλίες, 

που βελτιώνουν την καθημερινότητα των 

συμπολιτών μας, δίνοντας έμφαση σε πα-

ρεμβάσεις  που αφορούν στην προστασία 

και αναβάθμιση των αγροτικών μη αστικών 

δρόμων του δήμου Θέρμης. 

Αν και οι ανάγκες είναι πολλές με σωστό 

προγραμματισμό και συνεργασία από 

όλους, προχωρούμε στην κάλυψή τους 

στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Θα συνε-

χίσουμε να πραγματοποιούμε έργα προς 

όφελος των αγροτών αλλά και των άλλων 

κοινωνικών ομάδων. Οι ανάγκες των πο-

λιτών είναι πολλές και εμείς οφείλουμε σε 

αυτή τη δύσκολη  συγκυρία να αναλώνου-

με τις δυνάμεις  στην ικανοποίηση αυτών 

των αναγκών», σημειώνει χαρακτηριστικά 

ο αντιδήμαρχος Συντήρησης – Αυτεπιστα-

σίας και Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος 

Μουστάκας.

Παρεμβάσεις στην αγροτική 
οδοποιία σε εννέα οικισμούς

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Αγροτικός δρόμος μετά την παρέμβαση του δήμου

Χαρακτηριστική εικόνα από τις παρεμβάσεις στο πράσινο Το πάνελ της εκδήλωσης
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε στο 
Λιβάδι του δήμου Θέρμης μετά τη δημοσίευση της 

σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. 

Φύλλου 684). Την είδηση για την ίδρυση του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-

λος.

Ο κ. Παπαδόπουλος, τόνισε ότι η επιλογή της χωροθέτη-

σης αυτού του σημαντικού έργου στην ορεινή Τοπική Κοι-

νότητα του Λιβαδίου έγινε στην κατεύθυνση αποκέντρωσης 

και τόνωσης της τοπικής κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη 

τον ιδιαίτερο φυσικό πλούτο της περιοχής και τη σημασία 

της ανάδειξής του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλο-

ντικής Εκπαίδευσης λειτουργεί στη χώρα μας από το 1993, 

ενώ, σήμερα, λειτουργούν 50 κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 

Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς εκπαί-

δευσης έξω από το σχολείο με σημαντικό και πολυδιάστα-

το ρόλο αφού από τη μία σχεδιάζουν και υλοποιούν προ-

γράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλα τα σχο-

λεία, οργανώνουν επιμορφωτικές και ενημερωτικές συνα-

ντήσεις για τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αλλά και για 

όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και συνεργάζονται με 

πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ίδρυμα της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. Επίσης, αποτελούν σημαντικό σκαλοπάτι για 

την ανάπτυξη δράσεων δια βίου μάθησης συμβάλλοντας 

στην εξέλιξη μιας τοπικής κοινωνίας σε μια κοινωνία μάθη-

σης (Learning City) που θα ενσωματώνει δημιουργικά όλες 

τις πληθυσμιακές ομάδες, που φιλοξενεί, τόσο στο πλαίσιο 

της τυπικής, όσο και της άτυπης εκπαίδευσης. 

Η καινοτόμος, αυτή, δράση θα στεγαστεί σε κτιριακό συ-

γκρότημα της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου, ενώ θα στελε-

χωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

μάτων. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αμέσως 

μετά την εγκατάσταση του εργο-

λάβου, πρόκειται να ξεκινήσουν 

οι απαιτούμενες εργασίες και 

παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 

600.000 περίπου ευρώ στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του συ-

γκροτήματος.

Όπως είναι γνωστό το συγκεκρι-

μένο συγκρότημα αποτελείται 

από δύο (2) κτίρια, από τα οποία 

το ένα θα περιλαμβάνει ανεξάρ-

τητο χώρο στον όροφο, αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων και ισό-

γειο χώρο. Στο δεύτερο κτίριο με 

την ολοκλήρωση των εργασιών 

θα στεγαστούν οι ξενώνες φιλο-

ξενίας των επισκεπτών. Οι εργα-

σίες που θα εκτελεστούν και στα 

δύο κτίρια,  αφορούν την ενερ-

γειακή αναβάθμισή τους, αλλά 

και οικοδομικές εργασίες συντή-

ρησης. Ουσιαστικά, θα ανακατα-

σκευαστεί ο χώρος προκειμένου 

να στεγαστεί και να λειτουργήσει 

το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης 

και ένας επιπλέον εκθεσιακός χώρος και ένας χώρος γρα-

φείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και εργασίες 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, με τρόπο που να 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη προσβασιμότητα από όλους.

Ο δήμος Θέρμης στην προσπάθειά του να εξυπηρετήσει 
το σύνολο των πολιτών του και ιδίως τον πληθυσμό 

των ορεινών περιοχών που δεν έχει εύκολη και άμεση 

πρόσβαση στις μεγάλες δημόσιες δομές υγείας, προχώρη-

σε στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων 

της Τοπικής Κοινότητας του Λιβαδίου, αναβαθμίζοντας τις 

εγκαταστάσεις του αγροτικού ιατρείου της κοινότητας.

Συγκεκριμένα, στο αγροτικό ιατρείο του Λιβαδίου πραγμα-

τοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης των δικτύων επικοινω-

νίας και τοποθετήθηκε σύγχρονος εξοπλισμός ασύρματης 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, έγιναν παρεμβά-

σεις βελτίωσης των εγκαταστάσεων θέρμανσης ενώ στην 

αίθουσα αναμονής των επισκεπτών, τοποθετήθηκε ηλε-

κτρονικός απινιδωτής για καρδιολογικά επεισόδια (καρδι-

οαναπνευστική αναζωογόνηση). 

Οι παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με την αντικατάσταση 

του ηλεκτροφωτισμού του κτιρίου με φωτισμό τύπου led. 

Μετά τις εργασίες ανακαίνισης, ο χώρος του ιατρείου έγινε 

ακόμη πιο λειτουργικός και ικανός να ανταποκριθεί ακόμη 

και στις συνθήκες που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινό-

μενα που συχνά εκδηλώνονται στην περιοχή. Παράλληλα, 

ο νέος ιατρικός εξοπλισμός θα ενισχύσει τον υφιστάμενο 

και έτσι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη συγκεκριμένη 

δομή υγειονομικής φροντίδας θα βοηθήσουν στην αποτε-

λεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Το Αγροτικό 

Ιατρείο της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίου, λειτουργεί κάθε 

Τετάρτη, από τις εννέα το πρωί έως τις δύο το μεσημέρι.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Αγροτικού Ιατρείου στο Λιβάδι

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
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Το κτίριο του αγροτικού ιατρείου στο Λιβάδι

Τα δύο κτίρια στο Λιβάδι όπου θα φιλοξενηθεί η νέα δομή

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σπουδαίο έργο από το Κοινωνικό Φαρμακείο
Τέσσερις μήνες λειτουργίας συ-

μπλήρωσε το Κοινωνικό Φαρμα-
κείο του δήμου Θέρμης, στη Νέα Ραι-
δεστό. Σε αυτό το διάστημα έχει ανα-
πτύξει συνεργασίες με πολυάριθμους 
φορείς, ενώ οι ωφελούμενοι ανέρχο-
νται σε 63. Παράλληλα, τα στελέχη 
του Κοινωνικού Φαρμακείου έχουν 
συμμετάσχει ενεργά σε προσπάθει-
ες και καμπάνιες, που αφορούν την 
κοινωνία του δήμου Θέρμης, όπως οι 
εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστου-
γέννων σε συνεργασία με το Ιατρείο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η πρόσφα-
τη έκτακτη αιμοδοσία και η διάθεση 
ρούχων σε πρόσφυγες. 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δω-
ρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και 
παραφαρμακευτικά προϊόντα τα οποία 
εξασφαλίζει μέσω συνεργασιών με 
φαρμακοβιομηχανίες, τοπικούς φαρ-
μακευτικούς συλλόγους, φορείς, επι-
χειρήσεις και πολίτες.
Οι συνολικά 63 ωφελούμενοι του 
προγράμματος ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες και βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια 
ή στερούνται από ασφαλιστική κάλυ-

ψη, όπως προκύπτει από οικονομικά 

και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Δυνη-

τικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών της 

δομής είναι άτομα τα οποία διαμένουν 

στο δήμο Θέρμης, Έλληνες ή ξένοι οι 

οποίοι βρίσκονται νόμιμα στη χώρα 

μας, συμπεριλαμβανομένων και των 

αιτούντων διεθνούς ασύλου ή προ-

στασίας.

Η φαρμακοποιός, Κατερίνα Γκαϊτατζή 

και ο κοινωνικός λειτουργός, Δημή-

τρης Λέβας, στο πλαίσιο της αναζήτη-

σης χορηγιών ή δωρεών για την εξα-

σφάλιση των απαραίτητων φαρμάκων 

έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασία με 

δώδεκα φαρμακεία από τα οποία λαμ-

βάνουν φάρμακα. Για τη διάδοση της 

πληροφόρησης σχετικά με την ίδρυσή 

του, το Κοινωνικό Φαρμακείο συνερ-

γάζεται με πολλούς τοπικούς φορείς 

όπως σύλλογοι, ενορίες, σχολεία. Για 

τη συλλογή φαρμάκων έχουν τοποθε-

τηθεί ειδικά κουτιά με την αφίσα του 

Κοινωνικού Φαρμακείου στο δημαρ-

χείο και το Πολιτιστικό Κέντρο αλλά 

και σε όλα τα κοινοτικά καταστήματα.

Επιπλέον, το Κοινωνικό Φαρμακείο 

δημιούργησε ένα ευρύ δίκτυο συνερ-

γασιών και δικτύωσης με το Κοινωνι-

κό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης, τον 

σύλλογο Γέροντας Παΐσιος Τριλόφου, 

τα πολυϊατρεία των Γιατρών του Κό-

σμου και της ΜΚΟ PRAKSIS, τα Κοινω-

νικά Ιατρεία των μητροπόλεων Θεσ-

σαλονίκης και Σταυρούπολης καθώς 

και με όλα τα Κοινωνικά Φαρμακεία 

των δήμων της περιοχής της Θεσσα-

λονίκης (ενδεικτικά αναφέρονται των 

δήμων: Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Νεάπολης 

-Συκεών, Πολίχνης κ.ά.).

Επιπλέον, η Δομή συνεργάζεται με 

το Κοινωνικό Φαρμακείο του Κέ-

ντρου Υγείας Θέρμης δίνοντάς τους 

φάρμακα με κόκκινη διαγράμμιση 

που συγκεντρώνει και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει βάσει κανονισμού, 

καθώς και με το Κέντρο Πρόνοιας 

Άγιος Παντελεήμονας της Περιφέρει-

ας Κεντρικής Μακεδονίας παρέχοντάς 

τους φάρμακα τα οποία κοντεύουν να 

λήξουν διότι οι γιατροί του Κέντρου 

μπορούν να παρέχουν φάρμακα στους 

ασθενείς τους αφού έχουν λήξει μέχρι 

και 6 μήνες.

Τέλος, το Κοινωνικό Φαρμακείο συμ-

μετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 

του δήμου Θέρμης στο άναμμα του 

χριστουγεννιάτικου δένδρου με πάγκο 

συλλογής φαρμάκων. Επίσης συν-

διοργάνωσε με το Κοινωνικό Ιατρείο 

Αλληλεγγύης Θέρμης θεατρική παρά-

σταση στο Πολιτιστικό Κέντρο ζητώ-

ντας από τους θεατές να φέρουν τρό-

φιμα ή φάρμακα αντί εισιτηρίου.

Τέσσερις μήνες λειτουργίας συμπλήρωσε 
την 1η Μαρτίου το Κέντρο Κοινότητας 

του δήμου Θέρμης. Στελεχωμένο από δύο 
κοινωνικούς λειτουργούς και μία ψυχολόγο 
και με την ενεργή υποστήριξη υπηρεσιών του 
δήμου, το Κέντρο Κοινότητας κατάφερε από 
την αρχή της λειτουργίας του να παράσχει ορ-
γανωμένες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές 
υπηρεσίες. 
Αναλυτικότερα, από το Νοέμβριο του 2017 
έως και τον Ιανουάριο του 2018 εξυπηρέτησε 
553 δημότες, προσφέροντας πληροφόρηση 
και ενημέρωση για επιδόματα και προνοιακά 
προγράμματα, στήριξη στην αίτηση ή τροπο-
ποίηση αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης, συμβουλευτική σε κοινωνικά 
θέματα, ψυχολογική στήριξη σε άτομα και οι-
κογένειες, διασύνδεση με φορείς κοινωνικής 
προστασίας, εξειδικευμένες μονάδες ψυχικής 
υγείας και φορείς προώθησης στην απασχό-
ληση, διαμεσολάβηση σε ασφαλιστικούς και 
όχι μόνο φορείς (Δήμοι, Εφορία, ΔΕΗ κ.λπ.).
Ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση του κοινού, 
ξεκίνησε μία πρώτη προσπάθεια αποτύπω-

σης των αναγκών των κατοίκων του δήμου 
σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας, όπως 
επίσης και καταγραφή των τοπικών και πε-
ριφερειακών δομών και φορέων που μπο-
ρούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. 
Συγκεκριμένα, το προσωπικό του Κέντρου 
συναντήθηκε με τα στελέχη 37 δομών το-
πικής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας 
με στόχο την αμοιβαία ενημέρωση και την 
εδραίωση συνεργασίας για την καλύτερη και 
πιο ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα 
των πολιτών που προσέρχονται και ζητούν τις 
υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας.
Το Κέντρο Κοινότητας, στην προσπάθειά του 
να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, συμμετείχε, 
σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, τους ξενώνες κακοποιημέ-
νων γυναικών και το συμβουλευτικό κέντρο 
του δήμου Θεσσαλονίκης, σε δράση ενάντια 
στην κακοποίηση των γυναικών, η οποία 
πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στη Θέρμη, 
καθώς επίσης και σε ομάδα συζήτησης σχε-
τικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στην ελληνική οικογένεια και ειδικότερα στις 

μονογονεϊκές οικογένειες.
Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
της ιστοσελίδας του δήμου Θέρμης, το Κέ-
ντρο Κοινότητας μεριμνά για την ενημέρωση 
του κοινού για θέματα ποικίλης ύλης, όπως 
για τις εξελίξεις για το ΚΕΑ, για το κοινωνικό 
τιμολόγιο της ΔΕΗ, τα έκτακτα επιδόματα που 
δίδονται από το κράτος (κοινωνικό μέρισμα, 
επίδομα πετρελαίου κ.λπ.). Τα άρθρα αυτά 
διαπιστώθηκε ότι αναδημοσιεύονται από 
γνωστές ιστοσελίδες πανελλαδικής εμβέλει-
ας, με αποτέλεσμα πολίτες από όλα τα μέρη 
της Ελλάδος να επικοινωνούν για πρόσθετες 
πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Το Κέντρο Κοινότητας επιδιώκει και προσδο-
κά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών 
της Θέρμης, παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσί-
ες του και φροντίζοντας για την εξατομικευ-
μένη, ολιστική και άμεση διεκπεραίωση των 
υποθέσεώς τους.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης στελε-
χώνεται από: την Μαρία Μορφίδου, κοινω-
νική λειτουργό (συντονίστρια), (m.morfidou@
thermi.gov.gr), την Ελένη Πιστόλα, κοι-

νωνική λειτουργό (e.pistola@thermi.gov.
gr), την Βασιλεία Συμεωνίδου, ψυχολόγο 
(v.symeonidou@thermi.gov.gr), την Ελισάβετ 
Κακάνη, διοικητική υπάλληλο (e.kakani@
thermi.gov.gr). Λειτουργεί από Δευτέρα έως 
Παρασκευή 08:00-16:00, στη διεύθυνση: 
Aπ. & Γρ. Ταβάκη 28, 57001, Θέρμη (Γραμ-
μή 60, 66 & 67 ΟΑΣΘ, στάση 36033: Χάνι). 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313300739 (Ακο-
λουθείτε τις οδηγίες, επιλέγετε το 1), mail επι-
κοινωνίας: kentro-koinotitas@thermi.gov.gr.
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Σημαντική βοήθεια στους δημότες από το Κέντρο Κοινότητας Θέρμης

Η φαρμακοποιός Κατερίνα Γκαϊτατζή
και ο κοινωνικός λειτουργός, Δημήτρης Λέβας

Το Κέντρο είναι στελεχωμένο από δύο κοινωνικούς 
λειτουργούς και μία ψυχολόγο.



Η πρωτοποριακή εκπαιδευτική ιδέα του δήμου Θέρμης 
των κύκλων μάθησης, που προέκυψε στο πλαίσιο των 

εργασιών της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης του Δημοτικού 
Συμβουλίου συνεχίζεται με επιτυχία. Πρόκειται για μία ομά-
δα ειδικών τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και σε ειδι-
κά επιστημονικά πεδία, που συναντήθηκαν και αποφάσισαν 
να δημιουργήσουν την ομάδα εθελοντών εκπαιδευτών ενη-
λίκων του δήμου Θέρμης.
Οι κύκλοι μάθησης προσφέρουν, δωρεάν επιμορφωτικά 
προγράμματα ενηλίκων, που καλύπτουν ανάγκες και ενδι-
αφέροντα των ενηλίκων και πραγματοποιούνται, ανάλογα 
με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος, σε όλες τις δημοτικές και 
τοπικές κοινότητες με την υποστήριξη της δημοτικής αρχής. 
Είναι μικρές αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες πολιτών που συ-
γκεντρώνονται για να συζητήσουν και να αποκτήσουν νέες 
γνώσεις σε ζητήματα που οι ίδιοι επιλέγουν. Κάθε κύκλος 
διαρκεί 10-20 ώρες και συντονίζεται από εθελοντή εκπαι-
δευτή ενηλίκων ο οποίος είναι ειδικός στο γνωστικό αντικεί-
μενο που αναλύεται. Μέχρι και σήμερα ολοκληρώθηκαν 
τρείς κύκλοι μάθησης, ο ένας αφορούσε θεματικό πλαίσιο 
«Φύση και διατροφή» και συγκεκριμένα στα αρωματικά/
φαρμακευτικά φυτά και τη μελισσοκομία. Ο δεύτερος κύ-
κλος αφορούσε σε ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων και 
επικοινωνίας και ο τρίτος τις νέες τεχνολογίες 
Εθελοντές διευκολυντές μάθησης:
Οι κύκλοι μάθησης που υλοποιήθηκαν αλλά όσοι πρόκει-
ται να οργανωθούν συντονίζονται από την επιτροπής δια 

βίου μάθησης του δήμου. Ωστόσο, κρίσιμη είναι η συμμε-

τοχή εθελοντών που λειτουργούν ως διευκολυντές. Μέχρι 

σήμερα το μητρώο των εθελοντών που έχει το διακριτικό 

όνομα ΚΥ.ΜΑ. (από τις πρώτες συλλαβές των λέξεων κύ-

κλοι μάθησης) αριθμεί 25 μέλη και συνεχώς διευρύνεται.

Ο σχεδιασμός για την περίοδο Μάρτιος–Ιούνιος προβλέπει: 

Έναρξη νέων κύκλων μάθησης  στα θεματικά πλαίσια: Νέες 

τεχνολογίες, ανθρώπινες σχέσεις, ενεργός πολίτης, εκπαί-

δευση ενηλίκων –συμμετοχική μάθηση και φύση και δια-

τροφή. 

Ανοικτές ομιλίες /διαλέξεις με θέματα που αφορούν τις ανά-

γκες και τα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. 

Καλούμε όλους/ες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 

ενεργά στις δράσεις μας να το δηλώσουν, είτε ως εκπαι-

δευόμενοι είτε ως επιμορφωτές είτε προτείνοντας ιδέες για 

επιπλέον δράσεις δια βίου μάθησης. Μπορείτε να επικοινω-

νείτε για οποιαδήποτε πληροφορία ή παραλαβή εντύπων 

επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ksarakinos21@

yahoo.gr ή στα τηλέφωνα του δήμου 2313300754 και 

2313300739.

Κύκλοι μάθησης

H προώθηση και προβολή του θεσμού της μαθητείας ΕΠΑΛ 
σε μαθητές, γονείς και επαγγελματίες του δήμου Θέρμης 

ήταν το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας που πραγματο-
ποιήθηκε στο ΕΠΑΛ Βασιλικών. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο 
Αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Θέρμης Στέλιος Αποστόλου, 
ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Βασιλικών και η Ομάδα Υποστήριξης 
Μαθητείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μακεδονίας Στόχος είναι η στήριξη του 
θεσμού της μαθητείας ΕΠΑΛ ώστε να ωφεληθούν τόσο οι μαθη-
τές και οι επιχειρήσεις του δήμου μας, όσο και το ΕΠΑΛ Βασιλι-
κών, το μοναδικό επαγγελματικό λύκειο του δήμου μας δηλώνει 
ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Αποστόλου.
Το ΕΠΑΛ Βασιλικών «έτρεξε», πέρυσι, δύο προγράμματα μαθη-
τείας με επιτυχία. Αυτό που χρειάζεται, όμως, σύμφωνα με τον 
Παντελή Γαλίτη, δ/ντη του ΕΠΑΛ είναι περισσότερες θέσεις, ειδι-
κά για παιδιά που προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές.
«Πρώτο και βασικό βήμα, αλλά και κύριο εργαλείο, για την 
επίτευξη του στόχου είναι η διασύνδεση του ΕΠΑΛ με το 
Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων του δήμου 
Θέρμης. Στα γεωγραφικά όρια του δήμου δραστηριοποιούνται 
πολλές επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα με τους εκπαιδευτι-
κούς τομείς του ΕΠΑΛ όπως κέντρα αποκατάστασης, οινοποι-
ητικές μονάδες, βιομηχανίες/βιοτεχνίες τροφίμων κλπ.» τονίζει 
ο κ. Αποστόλου. 
«Μέσω του γραφείου μπορούν να ενημερωθούν οι επιχειρη-
ματίες και να γίνει μία προώθηση του θεσμού της μαθητείας 

ώστε να γίνει «συνείδηση» στους επιχειρηματίες συμπληρώνει 
ο αντιδήμαρχος Παιδείας. Ένα άλλο βήμα για τη στήριξη του 
ΕΠΑΛ Βασιλικών είναι και η ενημέρωση των γονιών και των 
μαθητών σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο στα παιδιά.
Είναι εξίσου «σημαντικό να παρουσιάσουμε τα οφέλη και τα 
κίνητρα που δίνονται είτε στα παιδιά για να μαθητεύσουν στο 
ΕΠΑΛ, είτε στους επαγγελματίες για να προσλάβουν μαθητές 
ΕΠΑΛ για μαθητεία» υποστηρίζει ο Παναγιώτης Μπαλόμπας, 
μέλος της Ομάδας Υποστήριξης του θεσμού της μαθητείας. Ο 
κ. Μπαλόμπας δεσμεύτηκε να συμβάλει στην προώθηση του 
θεσμού μέσα από μια ενημερωτική εκδήλωση που θα διορ-
γανώσει ο δήμος Θέρμης.

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Στην κατεύθυνσης της ενίσχυσής του προγράμματος σπουδών 
του Επαγγελματικού Λυκείου Βασιλικών το δημοτικό συμβού-
λιο Θέρμης αποφάσισε ομόφωνα έπειτα από πρόταση του 
σχολικού συμβουλίου, να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας 
να ενταχθούν από την επόμενη σχολική χρονιά νέες ειδικότητες. 
Συγκεκριμένα, το σχολικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη για διεύρυνση των επιλογών επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης των μαθητών 
του δήμου Θέρμης μέσω της ίδρυσης νέων Τομέων στη συ-
γκεκριμένη σχολική μονάδα, που είναι και το μοναδικό Επαγ-
γελματικό Λύκειο του δήμου, καθώς και την διαρροή του 

μαθητικού δυναμικού προς άλλες σχολικές μονάδες επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης, πρότεινε και το δημοτικό συμβούλιο 
Θέρμης ενέκρινε:
• Την ίδρυση Τομέα Μηχανολογίας
• Την ένταξη της ειδικότητας: «Υπάλληλος αποθήκης και συ-
στημάτων εφοδιασμού» στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.
• Την επαναλειτουργία της ειδικότητας «Κομμωτική Τέχνη» 
του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, η οποία υφίσταται στο 
ιδρυτικό της σχολικής μονάδας.
Οι ειδικότητες έχουν ήδη σταλεί προς έγκριση στην Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας, και όπως μας ενημερώνει ο 
διευθυντής του ΕΠΑΛ Παντελής Γαλίτης μέχρι τον Μάιο ανα-
μένεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου παιδείας.
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Διάκριση για τους Lego Maniacs
και την «έξυπνη βρύση»

Το θεσμό της μαθητείας ΕΠΑΛ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ FIRST LEGO LEAGUE ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Πρώτοι ανάμεσα σε 64 ομάδες, και 
διεκδικώντας μια αξιόλογη θέση 

για τους τελικούς αναδείχθηκαν οι Lego 

Maniacs στο διαγωνισμό ρομποτικής First 

Lego League. Ένας από τους βασικούς λό-
γους που τα κατάφεραν είναι η ιδέα που 
παρουσίασαν: «Η έξυπνη βρύση».
Η ομάδα από το Κάτω Σχολάρι, που φιλο-
ξενήθηκε στο hub της eduACT, αποτελείται 
από τους Βασιλείου Κώστας (ο πρόεδρος 
της) και τα παιδιά (αλφαβητικά) Coach: 
Μπουφίδης Δημήτρης, Βασιλείου Χρή-
στος, Κουνατίδης Σταύρος, Μηλιόπουλος 
Γιώργος, Μπουφίδου Ερασμίνη, Σταμούλη 
Κατερίνα, Τούτος Γιώργος, Τσιομπάνης Πέ-
τρος και Φωτίου Ζαφείρης.
Το FLL ή αλλιώς First Lego League είναι 
μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, 
με τη μορφή διαγωνισμού, για παιδιά ηλι-
κίας 9 έως 16 ετών. Έχει σχεδιαστεί για να 
βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν και 
να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνο-
λογία με τον πλέον διασκεδαστικό τρόπο 
αποκτώντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές 
τους και πιστεύοντας στον εαυτό τους, δι-

δάσκοντάς τους παράλληλα πολύτιμες δε-
ξιότητες για τη ζωή. Είναι μια συνεργασία 
της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST® 
(For Inspiration and Recognition of Science 
and Technology) και του εκπαιδευτικού το-
μέα της Lego® και διοργανώνεται κάθε χρό-
νο, από το 1998, σε περισσότερες από 80 
χώρες παγκοσμίως.
To 2013 - 2014 ο διαγωνισμός διοργανώ-
θηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 
τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό eduACT 
(Δράση για την Εκπαίδευση) με μεγάλη 
επιτυχία και από τότε διοργανώνεται κάθε 
Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη.
Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν 
Hydro Dynamics (νερό) και η ομάδα ρο-
μποτικής Lego Maniacs παρουσίασε μία 
καινοτόμο λύση μας για τον διαγωνισμό 
FLL 2018. Η ομάδα μας προσπάθησε να 
βρει μια λύση για τη μείωση της κατανά-
λωσης νερού στα νοικοκυριά.

Μια ξεχωριστή παράσταση με θέατρο 
και μουσική, αφιερωμένη στον έρω-

τα και την αγάπη παρουσίασαν οι μαθητές 
και οι καθηγητές του 1ου Λυκείου Θέρμης. 
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης συμμετείχαν 
η θεατρική ομάδα του σχολείου με θέατρο, 
ποίηση και πρόζα, η ορχήστρα, η χορωδία 
του σχολείου, η χορωδία των καθηγητών 
και το μουσικό σχήμα «Τα πάντα ρει».
Η σκηνοθετική επιμέλεια ήταν της Ι. Ευ-
θυμιάδου, η ενορχήστρωση – διεύθυνση 
ορχήστρας– χορωδίας του Θ. Καρκαλέτση, 
την παρουσίαση PowerPoint έκαναν οι: Ε. 
Ματσκίδου, Α. Αθανασιάδης, Α. Αρχιγένη 
και Σ. Βογιατζή, η φωτογραφία του Τ. Χίου, 
η βιντεοσκόπηση του Δ. Τσάρτσαρου και 
οι ήχοι – φωτισμοί του Γ. Μόσχου.
Το πρόγραμμα άνοιξε με θεατρικά δρώμε-
να, στα οποία συμμετείχαν οι μαθητές: 
M. Πραδάκη, Γ. Κατσώνης, Α. Παπασχοι-
νάς, Μ. Βελέντζας, Ζ. Πλάκα, Μ. Ρού-
γκλιου, Μ. Πολιτίδου, Σ. Μιχαηλίδου, Θ. 
Κουστολίδης, Χ. Τσοντίλη, Α. Λαμνής, Β. 
Φιλιππίδη, Α. Τσιόνκη, Λ. Κρόκος, Γ. Λά-
λος, Κ. Κιζιρίδης, Α. Ντούλε, Α. Πιστέλα, 
Β. –Μ. Αμοιρίδου, Μ. Ασλανίδου, Α. Αθα-
νασιάδου, Σ. –Α. Ερεμείδου, Σ. Δουλγερά-

κη, Α. Καραπατσιά, Χ. Λιτσάκη, Χ. Πλάκας, 

Ν. Κυριακίδης, Χ. Πόποτης και Σ. Στεργίου

Ακολούθησε το μουσικό σχήμα «Τα πά-

ντα ρει», το οποίο αποτελείται από τους: 

Α. Μπεχλιβάνη (φωνή, ακκορντεόν), Α. 

Τσούκας (βιολί), Θ. Καρκαλέτσης (κιθά-

ρα), Μ. Στεφαδούρος (πιάνο, κρουστά), 

Ν. Τριανταφυλλίδης (μπουζούκι, cahon), 

Ν. Χουτούρη (φωνή), Σ. Καλόστος (φωνή, 

μπαγλαμάς) και Σ. Σαράφη (κλαρινέτο, 

κρουστά).

Στο Γ’ μέρος εμφανιστήκαν από κοινού το 

μουσικό σχήμα, η ορχήστρα των μαθητών 

και η χορωδία καθηγητών και μαθητών. 

Στην ορχήστρα συμμετέχουν οι: X. Βιολι-

στή, (βιολί), M. Διακίδου (βιολί), A. Εξα-

δακτύλου (βιολί), Δ. Γκόγκος (κιθάρα), Π. 

Γιαχούδη (κιθάρα, ούτι), Γ. Κανδυλίδης (κι-

θάρα), Α. Αρχιγένη (πιάνο), Α. Παπασχοι-

νάς (κρουστά) και Σ. Παπασχοινά (πιάνο).

Την χορωδία μαθητών αποτελούν οι: Ε. 

Κουλά, Κ. Τσανακτσίδου, Α. Καμπισιούλη, 

Ε. Καρυπίδου, Α. Αρχιγένη, Α. Τσίμπου, 

Ε. Φιλιώκη, Κ. Τζουβάρα, Ε. Παπαδημη-

τρίου, Χ. Τσοντίλη, Α. Κύρτζαλη, Μ. Μαλ-

κότση, Γ. Κατσώνης, Σ. Κελόγλου, Β. Μή-

τσας, Μ. Παπαδοπούλου, Α. Παπασχοινάς, 

Μ. Πραδάκη, Α. Τσιόνκη, Χ. Τσοντίλη, Α. 

Εμμανουηλίδου, Σ. Ερεμείδου, Κ. Ανθου-

λάκη, Μ. Βασδρογιάννη, Ε. Γιαννιτραπάνη, 

Μ. Γκεβοργκιάν, Π. 

Δαμιανίδου, Τ. Ζλα-

τάνου, Γ. Κορομπίλης, 

Φ. Κύρτζαλη, Ε. Κου-

λά, Α. Μαυρίδου, Ι. 

Ντάτσι, Ε. Παναγιωτί-

δου, Χ. Παπαδάκη, Κ. 

Πονερίδου, Τ. Μέγκυ, 

Α. Συροπούλου, Ι. 

Τραγιάννη, Κ. Τσανα-

κτσίδου, Α. Τσεσμε-

τζή, Χ. Τσιλογλανί-

δου, Α. Χρυσοχοίδου, 

Θ. Ζωηρού, Κ. Καμπι-

σιούλη, Γ. Κατσώνης, 

Σ. Κελόγλου, Ε. Παπα-

δημητρίου, Μ. Παπα-

δοπούλου, Μ. Πρα-

δάκη, Φ. Τραγάκη, Χ. 

Τσοντίλη, Ε. Φιλιώκη, 

Σ. Φραγκουλάκη και 

Α. Τσίμπου.

Τέλος την χορωδία 

καθηγητών αποτε-

λούν οι: Ι. Αναγνωστόπουλος, Ρ. Γεωργιά-

δου, Ε. Κουγλέρη, Ε. Λάγιου, Π. Μάρκου, 

Σ. Τσιφουτίδου, Δ. Τσάρτσαρος και Τ. Χίος.

ΑΠΟ ΤΟ 1Ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 

Ποιος είναι τρελός από έρωτα; Κραταιά ως θάνατος αγάπη
Η ανασκαφή στη θέση
«Τράπεζα Ν. Ρυσίου-Καρδίας»

Στιγμιότυπα από την παράσταση

Η έξυπνη βρύση

Η ομάδα των Lego Maniacs

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση εργασίας για το ΕΠΑΛ Βασιλικών

Στιγμιότυπο από ενημερωτική εκδήλωση του ΚΥ.ΜΑ.

Τα αποτελέσματα των δύο πρώτων ετών της ανασκαφής 
στη θέση «Τράπεζα Νέου Ρυσίου – Καρδίας», παρουσι-

άστηκαν στο ετήσιο συνέδριο «Το Αρχαιολογικό Έργο στη 

Μακεδονία και τη Θράκη» που διοργανώθηκε στην παλαιά 

αίθουσα τελετών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-

κης, την Πέμπτη 8 Μαρτίου, από τον διευθυντή της ανασκα-

φής Μανόλη Μανωλεδάκη, αναπληρωτή καθηγητή κλασι-

κής αρχαιολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστη-

μίου της Ελλάδος ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2016 συ-

στηματική εκπαιδευτική ανασκαφή στη θέση «Τράπεζα Νέου 

Ρυσίου–Καρδίας», λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, 

με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξαν-

δρος Σ. Ωνάσης».

Πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εγκατάσταση με 

εντυπωσιακή εποπτεία στον Θερμαϊκό κόλπο και την κοιλάδα 

του Ανθεμούντα, η χρήση της οποίας χρονολογείται με βάση 

τα μέχρι στιγμής ευρήματα κυρίως στην πρώιμη εποχή σιδή-

ρου και την αρχαϊκή περίοδο (9ος-6ος αι. π.Χ.). Η ανασκαφή, 

στην οποία συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναμένεται 

να αυξήσει σημαντικά τις γνώσεις μας για την ανθρώπινη δρα-

στηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πολύ 

πριν την ίδρυση της πόλης από τον Κάσσανδρο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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ηλικιωμένους, παιδιά, νεολαία και ΑμεΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017–ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»

Με κεντρικό σύνθημα «Όλοι διαφορετικοί, μα όλοι 
ίσοι» γιόρτασαν τα ΚΔΑΠμεΑ «Αγκαλιά-Ζω» την 

παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, όπου το προσω-

πικό της δομής μαζί με τα παιδιά και το τμήμα ένταξης 

του 1ου δημοτικού σχολείου Θέρμης, οργάνωσαν μια ξε-

χωριστή συνάντηση.

Ακολούθησαν εορταστικές δράσεις με έμφαση στη δια-

σκέδαση και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Παραμο-

νές των Χριστουγέννων τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν στο χώρο του ΚΔΑΠ την Χριστου-

γεννιάτικη ταινία «Γράμμα στον Αη – Βασίλη», ενώ την 

επόμενη ημέρα, ομάδα παιδιών παρακολούθησε στο 

«Θέατρο Τ» την παράσταση: «Ο κύριος ΚΙΧ και το μυ-

στικό κουτί των ήχων» από την ομάδα 

«Κοπέρνικος».

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων συνεχί-

στηκε με τα κάλαντα των Χριστουγέννων 

στο δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, 

καθώς και με την παρασκευή παραδοσι-

ακών χριστουγεννιάτικων γλυκών. Στην 

καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή τα 

παιδιά είχαν την ευκαιρία να πάρουν από 

τον Άγιο Βασίλη τα δώρα τους που δημι-

ούργησαν τα ίδια, ενώ τραγούδησαν και 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Παράλληλα ομάδα παιδιών έψαλλε τα 

κάλαντα στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλό-

φου και στα ΚΑΠΗ Καρδίας, Κ. Σχολα-

ρίου και Βασιλικών. Το πρόγραμμα για 

τα παιδιά συνεχίστηκε στη στολισμένη 

πλατεία της Θέρμης, ενώ επισκέφτηκαν το εικαστικό ερ-

γαστήρι του Αι-Βασίλη. Την Πέμπτη 04/01/18 στο χώρο 

του ΚΔΑΠ τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν 

σε ένα διαδραστικό μουσικό χριστουγεννιάτικο παραμύ-

θι, ενώ την Παρασκευή 05/01/18 τα προσωπάκια των 

παιδιών πήραν άλλο χρώμα, αφού απόλαυσαν τη μέρα 

facepainting, beautyday και beautynails.

«ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΜΙΛΩ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»...
Στην κατάμεστη αίθουσα του δημοτικού θεάτρου Θέρμης 

πραγματοποιήθηκε η συναυλία κοινωνικής μουσικοθε-

ραπείας του ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», με τίτλο «Εγώ 

θα σου μιλώ με τα τραγούδια». Μέσα από γνωστά τρα-

γούδια αλλά και μέσα από τα τραγούδια που τα ίδια τα 

παιδιά συνέθεσαν στη διαδικασία του «Songwriting», με 

θάρρος, δύναμη και ομορφιά εξωτερίκευσαν τα συναι-

σθήματα, τις ανησυχίες, τις χαρές και τις λύπες της καθη-

μερινότητάς τους εκφράζοντας τη βαθειά αλήθεια τους. 

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας παρουσιάστηκαν αποσπά-

σματα από το οπτικοακουστικό υλικό της μουσικοθερα-

πεύτριας και των συνεδριών του εκάστοτε παιδιού, πάντα 

με την έγκριση των γονέων τους για την εκδήλωση. Με 

αυτόν τον τρόπο δόθηκε σε όλα τα παιδιά η δυνατότητα 

να συμμετέχουν στο κοινωνικό γεγονός μιας συναυλίας, με 

σεβασμό πάντα τα όρια που τα ίδια τα παιδιά έθεσαν. Τη 

συναυλία επιμελήθηκε η μουσικοθεραπεύτρια της δομής 

Δανάη Γιωγιού, η οποία δίδαξε, καθοδήγησε και ενθάρρυ-

νε τα παιδιά στην προσπάθειά τους αυτή. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. δή-

μου Θέρμης, Πασχάλης Αναγνώστου.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Θέατρο, χορός, μουσική, παιδικά εργαστήρια, γυμναστι-

κές επιδείξεις με ασκήσεις δύναμης και συγχρονισμού 

αλλά και ενόργανης γυμναστικής, ασκήσεις εδάφους, δο-

κού ισορροπίας και άλματα, καθώς και δεκάδες άλλες 

εκδηλώσεις απόλαυσαν τα παιδιά που φιλοξενούνται στις 

δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας Θέρμης. 

Μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν και 

φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις των Κέντρων Κοινωνι-

κής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του 

δήμου Θέρμης, δράσεις και πολιτιστικά εορταστικά δρώ-

μενα, με στόχο την καλύτερη δυνατή γνωστική, συναι-

σθηματική, ψυχοκινητική και κοινωνική προσέγγιση του 

θέματος των γιορτών σε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται 

στις συγκεκριμένες δομές.

Ειδικότερα, και φέτος τα παιδιά παρουσίασαν ένα πρό-

γραμμα πολλαπλών δραστηριοτήτων που δημιουργήθη-

κε από τους εικαστικούς, μουσικούς, γυμναστές και θεα-

τρολόγους των ΚΔΑΠ στη Θέρμη, στο Νέο Ρύσιο, στον 

Τρίλοφο και στα Βασιλικά.

Τα τμήματα γυμναστικής παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα πλού-

σιο πρόγραμμα από γυμναστικές επιδείξεις με ασκήσεις 

δύναμης και συγχρονισμού αλλά και ενόργανης γυμναστι-

κής με ασκήσεις εδάφους, δοκού ισορροπίας και άλματα 

που εκτέλεσαν άψογα οι μικροί αθλητές και αθλήτριες. 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Κατά τρίμηνο Δεκεμβρίου 2017 – Φεβρουαρίου 2018 

τα παιδιά των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του 

ΝΠΔΔ δήμου Θέρμης «χρωμάτισαν» τα όνειρά τους. Η 

καινούρια χρονιά ξεκίνησε με όνειρα και ελπίδες για τα 

παιδιά των Κ.Δ.ΑΠ. του ΝΠΔΔ.

Στο Κ.Δ.ΑΠ. Θέρμης, οι μικροί μαθητές κατάφεραν με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού να ονειρευτούν 

υπό τους ήχους ινδιάνικης μουσικής. Μάθανε τα πάντα 

για την ιστορία της κατασκευής των ονειροπαγίδων και 

προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτών κατασκευάσανε τις δικές τους πολύχρωμες 

και εντυπωσιακές ονειροπαγίδες. Τα παιδιά χρησιμοποί-

ησαν για την ιδιαίτερη αυτή κατασκευή χάρτινα πιάτα και 

κλωστές από μαλλί για να παγιδέψουν τα άσχημα όνειρα 

και να αφήσουν τα όμορφα όνειρα να χρωματίσουν τη 

ζωή τους, να τη γεμίσουν με όμορφες εικόνες.

Συμμετείχαν με αμείωτο ενδιαφέρον στα εκπαιδευτικά μα-

θήματα ρομποτικής, που έχουν αποδει-

χτεί μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα 

δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα 

στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, 

ενώ οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες, 

κατασκευάζουν και προγραμματίζουν 

δίνοντας «ζωή» στις δημιουργίες τους, 

χρησιμοποιώντας το επίσημο λογισμι-

κό της Lego και το ελεύθερο λογισμικό 

Scratch, με την βοήθεια των οποίων ανα-

πτύσσουν την αλγοριθμική τους σκέψη, 

μαθαίνοντας έννοιες όπως: μεταβλητές, 

δομή αλγορίθμου, συνθήκες, δομή επα-

νάληψης, διάδραση με τον χρήστη.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΩΝ
Με κεντρικό σύνθημα «Καλώς ήρθες Μάρτη, Καλώς ήρ-

θες Άνοιξη» τα παιδιά των Κ.Δ.ΑΠ. δήμου Θέρμης, γνώ-

ρισαν το έθιμο «Μάρτης ή Μαρτιά», που απλώνεται σε 

όλη τη βαλκανική χερσόνησο και χάνεται στα βάθη του 

χρόνου. Σύμφωνα με το έθιμο, τα παιδιά έφτιαξαν βρα-

χιολάκια με μια ιδιαίτερη και μοντέρνα πλέξη, την τεχνική 

kumihimo που σημαίνει πλεκτά κορδόνια. Με κόκκινη 

και λευκή κλωστή, όπως προστάζει η παράδοση, τα παι-

διά έπλεξαν ευφάνταστα βραχιόλια που θα τα προστατέ-

ψουν από τις πρώτες δυνατές εμφανίσεις του ήλιου.

Καθώς η άνοιξη κάνει αισθητή την παρουσία της, τα παι-

διά των ΚΔΑΠ Θέρμης την καλωσόρισαν, με χειροτεχνίες 

που ομόρφυναν την τάξη τους αλλά και άλλαξαν τη διά-

θεση όλων. 

Η άνοιξη γέμισε με πουλιά και τιτιβίσματα, με δεκάδες δι-

ασκεδαστικές, όμορφες και πάνω από όλα πολύχρωμες 

κατασκευές. Για μία ακόμη φορά, τα παιδιά με την βο-

ήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατάφεραν καλ-

λιεργώντας την φαντασία τους, με λίγα και απλά υλικά 

και αντικείμενα, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητά τους, 

να φτιάξουν έναν όμορφο κόσμο διασκέδασης. Ασχο-

λήθηκαν και κατασκεύασαν δημιουργίες σχετικές με την 

άνοιξη, έμαθαν για τα ανοιξιάτικα «τιτιβίσματα».

Πράξη τη δέσμευσή του να δημιουργήσει ένα δίχτυ κοι-
νωνικής προστασίας για όλους τους συνδημότες μας, 

υλοποιώντας δράσεις και εκδηλώσεις, με σύστημα και με-

θοδικότητα, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την 

προστασία και την αλληλεγγύη, την υποστήριξη και την 

κοινωνική φροντίδα, ανέλαβε να πραγματοποιήσει κατά το 

τρίμηνο Δεκεμβρίου 2017 – Φεβρουαρίου 2018 το Νομικό 

Πρόσωπο των «Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντίδας 

και Προσχολικής Αγωγής» του δήμου Θέρμης. 

ΔΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ
Ο απολογισμός του Νομικού Προσώπου περιλαμβάνει με-

ταξύ άλλων Χριστουγεννιάτικα δρώμενα, από τα μέλη των 

ΚΑΠΗ του δήμου. Ειδικότερα, το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 

της Θέρμης στόλισαν οι κυρίες του γυναικείου τμήματος 

του ΚΑΠΗ Θέρμης, οι οποίες έδωσαν το καλό παράδειγμα 

σε όλους μας, συμμετέχοντας στην καμπάνια του δήμου 

για την ανακύκλωση, και κατασκευάζοντας μόνες τους στο-

λίδια από 100% ανακυκλώσιμα υλικά.

Τα πρώτα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, δέχθηκε στο γραφείο 

του, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος από 

τη χορωδία του ΚΑΠΗ Θέρμης. «Μπορεί οι ηλικιωμένοι 

αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται 

την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της κοινωνίας, συμ-

βάλλουν ωστόσο σε μέγιστο βαθμό στην κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη καθώς διαθέτουν γνώση και εμπει-

ρία χρήσιμη στις νεότερες γενιές, βοηθούν τα παιδιά και 

εγγόνια τους και συμμετέχουν όλο και πιο πολύ στον εθε-

λοντισμό. Ο δήμος Θέρμης και το ΝΠΔΔ, μέσω των δομών 

του, θα συνεχίσει και τον επόμενο χρόνο να εφαρμόζει 

δράσεις για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, υποστήριξης, 

φροντίδας, ενδυνάμωσης και τόνωσης της αυτοπεποίθησης 

καθώς και ενίσχυσης του αισθήματος, προσφοράς και κοι-

νωνικής τους συμμετοχής» σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΠΗ
Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες 

εκδηλώσεις κοπής της παραδοσιακής βασιλόπιτας σε όλα 

τα ΚΑΠΗ του δήμου, παρουσία του δημάρχου Θέρμης. 

Την «αυλαία» τους άνοιξαν τα ΚΑΠΗ Τριλόφου, ενώ ακο-

λούθησαν αντίστοιχες εκδηλώσεις στο ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου, 

το πρωί το ΚΑΠΗ Τριαδίου, το ΚΑΠΗ Νέας Ραιδεστού, το 

ΚΑΠΗ Θέρμης, το ΚΑΠΗ Σχολαρίου, το ΚΑΠΗ Βασιλικών, 

το ΚΑΠΗ Καρδίας, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 

το ΚΑΠΗ Νέου Ρυσίου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ο δήμαρχος Θέρμης τόνισε 

τη σημασία που δίνει η δημοτική αρχή στην Τρίτη Ηλικία, 

τον πολύτιμο ρόλο και τη αξιέπαινη συνεισφορά της στην 

καθημερινότητα των νεότερων γενιών, στις δύσκολες μέ-

ρες που διανύει η χώρα σήμερα. «Αποτελείτε ένα ζωντα-

νό κύτταρο της κοινωνίας μας, με αξιόλογες δημιουργικές 

δραστηριότητες, και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να σας 

συγχαρώ για την ενεργή συμμετοχή σας στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή του δήμου Θέρμης και να ευχηθώ όλοι 

μαζί, ενωμένοι να αγωνιστούμε ώστε να καταφέρουμε να 

επιτύχουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και τα 

παιδιά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπου-

λος. 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Αξιοσημείωτη ήταν και η προσφορά του προσωπικού 

του Νομικού Πρόσωπου του δήμου Θέρμης, στο πλαί-

σιο εφαρμογής του προγράμματος κοινωνικής προστασί-

ας κατ’οίκον βοήθεια σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με 

αναπηρία, με την παροχή οργανωμένης και συστηματικής 

φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες και με 

προτεραιότητα σε όλους τους συμπολίτες μας, που είτε δεν 

εξυπηρετούνται πλήρως, είτε χρειάζονται ιδιαίτερη φρο-

ντίδα, ή διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλειμμένοι, ή δεν 

έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. 

Το προσωπικό του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

εξυπηρετεί σήμερα τριακόσιους πενήντα οκτώ συμπολί-

τες μας, ενώ οι κοινωνικοί λειτουργοί του προγράμματος 

πραγματοποιούν επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση στα 

παραρτήματα των ΚΑΠΗ με αρμοδιότητα τη στήριξη των 

μελών σε προσωπικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπε-

δο. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέ-

χη και ειδικούς επιστήμονες και συγκεκριμένα τέσσερις (4) 

κοινωνικούς λειτουργούς, πέντε (5) νοσηλευτές και επτά (7) 

οικιακούς βοηθούς. Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζε-

ται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγεί-

ας και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και τις άλλες 

υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών 

και αφορούν συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική 

στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα νοικοκυριού, συ-

ντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια 

στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται 

αναγκαίες. 

ΔΡΑΣΕΙΣ
Παράλληλα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι κοι-

νωνικοί λειτουργοί του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

και σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, πραγματοποιούν 

κατ’ οίκον επισκέψεις σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα, με στόχο την καταγραφή των αναγκών τους 

και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Συνεργάζο-

νται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υγείας Θέρ-

μης, με το Τμήμα Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

και διενεργούν κοινωνικές έρευνες σε περιπτώσεις περί-

θαλψης ασθενών σε κλινικές και ιδρύματα χρόνιων παθή-

σεων, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών 

με αναπηρία ή για λογαριασμό περιφερειακών υπηρεσιών 

του ΕΟΠΥΥ. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα 

της Γυναίκας, οι κοινωνικοί λειτουργοί παρακολούθησαν 

εκπαιδευτικά μαθήματα για την «Αντιμετώπιση της ενδο-

οικογενειακής βίας». Συμμετείχαν, επίσης και στις συνα-

ντήσεις των φορέων και υπηρεσιών υποστήριξης παιδιών, 

εφήβων και οικογενειών σε κίνδυνο, που διοργανώθηκαν 

με πρωτοβουλία της Εταιρίας προστασίας Ανηλίκων Θεσ-

σαλονίκης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Παιδιού και 

Εφήβου της Γ’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου 

ΑΧΕΠΑ και την Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία του Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με στόχο 

τη γνωριμία και τη διασύνδεση των φορέων που συνεργά-

ζονται πάνω σε συγκεκριμένα περιστατικά.

Εκδηλώσεις και δράσεις αλληλεγγύης για

Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις κοπής της παραδοσιακής βασιλόπιτας στα ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού, Τριαδίου και Κ. Σχολαρίου

Χαρακτηριστική κατασκευή των παιδιών των παιδικών σταθμών για την Άνοιξη



Νέα διοίκηση στους βετεράνους 
ποδοσφαιριστές του δήμου Θέρμης

Έπειτα από τις εκλογές που έγιναν την 28-01-2018 και τη συγκρότηση σε σώμα το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου των βετεράνων ποδοσφαιριστών δήμου Θέρμης 

απαρτίζεται από τους: 

Πρόεδρος: Μουρατίδης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Χουζανάς Ευστάθιος

Γραμματέας: Προκοπίου Παναγιώτης

Ταμίας: Πραδάκης Παρασκευάς

Έφορος: Παπαδημητρίου Ιωάννης

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου οι 

βετεράνοι ποδοσφαιριστές δήμου 

Θέρμης έκοψαν τη πίτα τους. Στην 

εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δή-

μαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-

δόπουλος, ο αντιδήμαρχος Σ. Σα-

μαράς ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Π. Πονερίδης, εκπρόσωποι του ΚΑΠΗ, της πολιτικής προ-

στασίας, των αθλητικών συλλόγων Θερμαϊκού Θέρμης, Ατρόμητου Τριαδίου και βετεράνοι 

ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Το Δ.Σ. τίμησε τον μεγαλύτερο σε ηλικία βετεράνο ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Φράγκο για 

την πολυετή προσφορά του στην ομάδα.

Στους χώρους των κλειστών γηπέδων 
αντισφαίρισης και τα 5επί 5 γήπεδα 

ποδοσφαίρου μεταφέρθηκαν οι εκτεταμέ-
νες εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης 
και αναβάθμισης των αθλητικών εγκατα-
στάσεων από τα συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ. 
Ολοκληρώθηκαν ήδη εργασίες ελαιοχρω-
ματισμού της περίφραξης του αθλητικού 
κέντρου στα γηπεδάκια του τένις και τα γή-
πεδα 5επί5 ποδοσφαίρου, που βρίσκονται 
στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Θέρμης.
Το επόμενο χρονικό διάστημα προγραμμα-
τίζονται πολλαπλές παρεμβάσεις σε ποδο-
σφαιρικά γήπεδα του δήμου. Ειδικότερα, τα 
συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ θα προχωρήσουν 
αρχικά σε επανασπορά του χλοοτάπητα στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου της Νέας Ραιδεστού, 
ενώ θα πραγματοποιήσουν και εργασίες 
μόνωσης των δύο δημοτικών αθλητικών 
κέντρων σε Βασιλικά και Νέο Ρύσιο, σε ση-
μεία όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα.
Προγραμματίζουν, επίσης, νέες παρεμβά-

σεις με το καλαθοφόρο όχημα του δήμου, 
σε ποδοσφαιρικά γήπεδα που αντιμετω-
πίζουν προβλήματα φωτισμού κυρίως τις 
βραδινές ώρες των προγραμματισμένων 
προπονήσεων των ομάδων.
Οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης –απο-
κατάστασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του δήμου Θέρμης συνεχίζονται με σιδη-
ρουργικές εργασίες. Ειδικότερα κατά το 
πρώτο δίμηνο του 2018 συνεργεία του δή-
μου μας, αποτελούμενα από σιδερά αλλά 
και ηλεκτρολόγους πραγματοποίησαν πα-
ρεμβάσεις με ειδικές σιδηροκατασκευές 
στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Καρδίας και 
της Νέας Ραιδεστού, ενώ συνεχίζουν και 
τους ηλεκτρολογικούς ελέγχους, όλων των 
προβολέων των αθλητικών υποδομών του 
δήμου μας, με επιδιορθώσεις συνολικά του 
φωτισμού, αντικατάσταση των καμένων λα-
μπτήρων των προβολέων, επισκευές ή αντι-
καταστάσεις των ηλεκτρολογικών πινάκων.
Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν βελτιωτι-

κές εργασίες στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της 
Καρδίας, όπου μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών τοποθέτησης νέου χλοοτάπητα, 
απαιτήθηκε η κατασκευή νέας συρόμενης 
πόρτας, η οποία κατασκευάστηκε από σι-
δερά του δήμου και έχει ήδη τοποθετηθεί 
στο γήπεδο. Παράλληλα συντηρήθηκαν 
και επιδιορθώθηκαν τα δοκάρια των εστι-
ών του γηπέδου 5επί5 στη Νέα Ραιδεστό, 
ενώ ολοκληρώθηκε και η κατασκευή νέας 
περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου της 
Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου.
Ο προγραμματισμός και σχεδιασμός της ΔΕΠ-
ΠΑΘ για τους επόμενους μήνες περιλαμβάνει 
επανασπορά χόρτου, καθαρισμούς όλων των 
χώρων των γηπέδων, εργασίες γενικής μόρ-
φωσης του εδάφους, συντήρηση εστιών πο-
δοσφαίρου, καθώς και συνεχείς εργασίες από 
σιδερά του δήμου, όπου κρίνεται απαραίτητο. 
Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πραγματοποιη-
θούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στα 
γήπεδα ποδοσφαίρου του Σχολαρίου, της Νέας 

Ραιδεστού, των Ταγαράδων και του Τριλόφου.
«Επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή συ-
ντήρηση και βελτίωση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του δήμου μας, με σωστό 
προγραμματισμό σειράς έργων και ιεράρ-
χηση προτεραιοτήτων, με στόχο και την 
αποδοτικότερη λειτουργία των αθλητικών 
μας χώρων, αλλά και να εξυπηρετούνται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες 
αθλητών και θεατών», ανέφερε μεταξύ άλ-
λων σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της 
ΔΕΠΠΑΘ Νικόλαος Λαγός.

ΑθλητισμόςΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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Το 47ο κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωμα-

τείων Μακεδονίας κατέκτησε μετά από ένα συναρ-

παστικό τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία του ο ΑΟ 

Καρδίας.

Η ομάδα του ΑΟ Καρδίας βρέθηκε πίσω στο σκορ 

καθώς στο 42 λεπτό ο Γιαννουπλάκης άνοιξε το σκορ 

για την ομάδα του ΠΑΟ Κουφαλίων. Με δύο γκολ του 

Ξανθόπουλου στο 72ο και το 116ο και ένα του Μάνιου 

στο 100ο λεπτό ΑΟ Καρδίας κέρδισε το κύπελλο στην 

παράταση καθώς επιβλήθηκε με σκορ 3-1.

Ο τελικός, που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Τού-

μπας ήταν συναρπαστικός, καθώς είχε γκολ, φάσεις και 

πολύ πάθος. 

Με την ομάδα του ΑΟ Καρδίας αγωνιστήκαν οι: Βασι-

λειάδης, Τοπαλίδης (58’ Γκέκας), Κουκουρώνας, Μπι-

μπισίδης, Πολυζάς (105’ Βασιλειάδης), Τσατσαρώνης 

(76’ Χότζα), Ξανθόπουλος, Γίδαρος, Μανιός, Νικολό-

πουλος και Βερνάρδος (66’ Βελισσάρης) υπό τις οδηγί-

ες του Φ. Αλεξίου.

Στον αντίποδα με την ομάδα του ΠΑΟ Κουφαλίων αγω-

νιστήκαν οι: Κανδυλάπτης, Χαραλαμπίδης, Αϊβάζης, 

Χαριζάνης, Κοντσίδης (99’ Λιόντας), Τσακίρης, Υψηλός 

(97’ Καραμουκιδης), Μαργαρίτης, Μαντζιούνης, Πολί-

της και Γιαννουπλάκης (62’ Αθανασιάδης) υπό τις οδη-

γίες του Α. Τσιτενίδη.

Το 47ο κύπελλο της ΕΠΣ Μακεδονίας Παρεμβάσεις συντήρησης
στις αθλητικές υποδομές του δήμου

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Ο ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΔΕΠΠΑΘ

Στο κλειστό στάδιο Βασιλικών πραγματο-

ποιήθηκε το διήμερο 10 και 11 Μαρτίου 

το πανελλήνιο πρωτάθλημα ΤaeΚwondo 

ITF ανδρών, γυναικών από την αθλητι-

κή ομοσπονδία ΤaeΚwondo Ελλάδος 

(Α.Ο.Τ.Ε.). 

Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης πραγ-

ματοποιήθηκαν όλα τα αγωνίσματα των 

Ανδρών (τουλ, μάχη, ειδικές τεχνικές και 

τεστ δύναμης), ενώ την δεύτερη μέρα πραγ-

ματοποιήθηκαν όλα τα αγωνίσματα των γυ-

ναικών (τουλ, μάχη, ειδικές τεχνικές και τεστ 

δύναμης).

Στους αγώνες ανδρών-γυναικών συμμετεί-

χαν αθλητές-τριες που είναι κάτοχοι βαθμού 

4 CUP έως και 4 DAN, έχουν συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν 

συμπληρώσει το 40ο έτος έως τις 23 Απρι-

λίου 2018. 

Οι αθλητές–τριες ανάλογα με το βαθμό τους 

αγωνιστήκαν στις κατηγορίες: Α) 4-1 Cup β) 

1 Dan Γ) 2 Dan Δ) 3 Dan Ε) 4 Dan, σύμ-

φωνα με τον κανονισμό της I.T.F 2018, ακο-

λουθώντας όμως το πυραμιδικό σύστημα. 

Στα αγωνίσματα της μάχης και των Τουλ, οι 

αθλητές-τριες αγωνίζονταν σε ζευγάρια, μέ-

χρι την ανάδειξη του-της πρωταθλητή-τριας. 

Οι αγώνες περιλάμβαναν δύο γύρους των 2 

λεπτών με 30 λεπτά διάλειμμα. Στο αγώνι-

σμα της μάχης οι έγχρωμες ζώνες κληρώ-

θηκαν να αγωνιστούν μεταξύ τους και οι 

τέσσερις που προκριθήκαν ενσωματώθηκαν 

στο pul (φύλλο αγώνα) με τις μαύρες ζώνες. 

Στο αγώνισμα των ειδικών τεχνικών και στις 

δοκιμές δύναμης για τους άντρες-γυναίκες η 

συμμετοχή ήταν ελεύθερη, ενώ οι ειδικές τε-

χνικές έγιναν σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ 

(ύψη).

Στο 17o ανοικτό ατομικό πρωτάθλημα μα-
θητών-αθλητών εκπαιδευτικής περιφέρειας 

ανατολικής Θεσσαλονίκης 2018 που πραγ-
ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των εκπαι-
δευτηρίων του Βασιλειάδη. Η συμμετοχή των 
παιδιών του συλλόγου μας ήταν πολυπληθής 
και τα πράσινα μπλουζάκια του συλλόγου της 
Θέρμης γέμισαν τον χώρο των αγώνων, γεγο-
νός που σχολιάστηκε θετικά τόσο από γονείς 
του συλλόγου μας, όσο και από μέλη άλλων 
συλλόγων της πόλης μας.
Για αρκετά παιδιά, οι αγώνες αυτοί απο-
τελέσαν το βάπτισμα του πυρός, μιας και 
ήταν ουσιαστικά οι πρώτοι τους επίσημοι 
αγώνες. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις που 
σημείωσαν οι αθλητές του συλλόγου 
μας ήταν εντυπωσιακές (τηρουμένων των 
αναλογιών) και επιβεβαιώνουν την υψη-
λή ποιότητα των αθλητών, καθώς και την 
εξαιρετική «δουλειά» των προπονητών. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών του 
Θερμαϊκού προκρίθηκε στην τελική φάση του 
17ου ατομικού πρωταθλήματος μαθητών-
μαθητριών Θεσσαλονίκης–Χαλκιδικής 2018 
κατακτώντας υψηλές θέσεις. 
Ειδικότερα διακρίθηκαν: Ο αθλητής του συλ-

λόγου Νικόλαος Γεωργίου, μαθητής του 
νηπιαγωγείου, ο οποίος πήρε μετάλλιο κα-
ταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση της γενικής 
κατάταξης σε σύνολο 44 αθλητών, συγκε-
ντρώνοντας 5 βαθμούς. Η Αγγελική Αλτινάκη, 
μαθήτρια της 4ης Δημοτικού, η οποία κατέκτη-
σε κύπελλο, όντας το πρώτο κορίτσι στην κα-
τηγορία της, συγκεντρώνοντας 4,5 βαθμούς. 
Και τέλος ο Χρήστος Σιουτόπουλος, μαθητής 
της 5ης Δημοτικού, ο οποίος κατέκτησε την 
δεύτερη θέση της γενικής με 6 βαθμούς. Το 
σκακιστικό τμήμα του ΑΠΟ Θερμαϊκός συγ-
χαίρει όλους τους αθλητές που συμμετείχαν 
στους αγώνες αυτούς και εύχεται καλή επιτυ-
χία σε όσους πέρασαν στην επόμενη φάση 
του πρωταθλήματος.

Εκδήλωση της
Αναγέννησης Νέου Ρυσίου

Την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής 

της βασιλόπιτας για το 2018 πραγμα-

τοποίησε ο αθλητικός σύλλογος Αναγέν-

νηση Νέου Ρυσίου στο αθλητικό κέντρο 

Νέου Ρυσίου.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Βλάσης 

Αράπογλου αφού καλωσόρισε όλους 

τους παρευρισκόμενους, τους οποίους 

ευχαρίστησε για την παρουσία τους, τους 

ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και οικο-

γενειακή ευτυχία.

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος του συλ-

λόγου Δημήτρης Ασημόπουλος, ανα-

φέρθηκε στα οφέλη της ενασχόλησης με 

το αθλητισμό και ότι ο αθλητισμός είναι 

προνόμιο όλων.

«Ο σύλλογος σήμερα διατηρεί 24 τμή-

ματα με την συνεχώς αυξανόμενη συμμε-

τοχή των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα και 

αύξηση των υποχρεώσεων των μελών 

του Δ.Σ. απέναντι σ’ αυτά τα παιδιά. Η 

επιλογή των προπονητών-παιδαγωγών 

αποσκοπεί στη σωστή διαπαιδαγώγη-

ση αυτών, δίνοντας έμφαση στις αρχές, 

και τα οφέλη του Αθλητισμού». Ζήτησε 

από τους γονείς ενεργή συμμετοχή για να 

μπορέσει ο σύλλογος να αντεπεξέλθει 

στις απαιτήσεις των τμημάτων.

Σύντομους χαιρετισμούς και ευχές απηύ-

θυναν, ο αναπληρωτής υπουργός Σ. Φά-

μελος, οι Βουλευτές Θ. Καράογλου Σ. 

Αναστασιάδης και ο αντιπρόεδρος της 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ και υπεύθυνος του Αθλητι-

κού Κέντρου Ν. Λαγός

Ακολούθησε η βράβευση της ομάδας 

των ανδρών για την άνοδο στη Β’ κατη-

γορία.

 Όπως κάθε χρόνο, το Δ.Σ. αποφάσισε 

βράβευσε τους μαθητές-τριες -αθλητές-

τριες, ως επιβράβευση των προσπαθει-

ών τους, για την επιτυχία εισαγωγής σε 

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ειδικότερα τους: Νέστορα 

Λαγό, Δημήτρη Παπαστεργίου, Γεώργιο 

Γιαννό, Δημήτριο Παπαγεωργίο, - Νίκο 

Τσιμιτάκη, Γεώργιο Ευσταθιάδη, Δημή-

τριο Τζικόπουλο, Στέλλα Κουλαρτζά και 

Αλέξανδρο Τσιάτσιο.
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα
ΤaeΚwondo ITF ανδρών-γυναικών

ΤΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Στο 17o ατομικό πρωτάθλημα 
ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η ομάδα του ΑΟ Καρδίας στο γήπεδο της Τούμπας

Στιγμιότυπο από τη βράβευση κατά τη διάρκεια
των αγώνων από τον αντιδήμαρχο Β. Μουστάκα

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
της Αναγέννησης Νέου Ρυσίου

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος (δεξιά)
με τον πρόεδρο του ΑΟ Καρδίας Κ. Κατσαρό

Από αριστερά ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος
και ο βετεράνος ποδοσφαιριστής Α. Φράγκος 

Οι αθλητές του Θερμαϊκού στους μαθητικούς αγώνες
εκπαιδευτικής περιφέρειας Αν. Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυπο από τις εργασίες συντήρησης



Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων υποδέχτηκε τα μέλη και τους φί-
λους του καθώς και τους τοπικούς φορείς στον ετήσιο χορό του και στην κοπή της 

βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε στην «Allea» την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018. Η 

ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη και έκδηλη η χαρά της διασκέδασης.

Το διοικητικό συμβούλιο του Μ.Ε.Σ.Τ ευχαριστεί όλους όσους τίμησαν και φέτος με την πα-

ρουσία τους και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον 

δήμαρχο του δή-

μου Θέρμης Θ. Πα-

παδόπουλο που με 

την παρουσία του 

μας τίμησε στην εκ-

δήλωση. Ευχές για 

υγεία το 2018.

Με εκτίμηση το Δ.Σ 

Μ.Ε.Σ.Τ

«Πόλης και Ρυσίου, δημιουργική και παραγωγική μνήμη» ήταν το θέμα της εκδήλωσης 

που διοργανώθηκε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 

Κέντρου Πολιτισμού Νέου Ρυσίου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα 

Ν. Ρυσίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ν. Ρυσίου και τον Λαογραφικό Σύλλογο Ν. Ρυσίου «Η 

Αρετσού». Το θέμα ανέπτυξε ο Δρ. κοινωνικών και πολιτικών επιστημών του Παντείου Πα-

νεπιστημίου και μέλος της διεθνούς ένωσης ακαδημαϊκών για τη μελέτη των γενοκτονιών, 

Θεοφάνης Μαλκίδης.

Ο κ. Μαλκίδης καθήλωσε για ακόμη μια φορά το κοινό του με την εξαίρετη ομιλία του 

στέλνοντας μηνύματα αφύ-

πνισης και εγείροντας ιστο-

ρικές μνήμες.

Συναισθήματα νοσταλγίας 

και όμορφες στιγμές από το 

αλησμόνητο Ρύσιον της Κων-

σταντινούπολης ζωντάνεψαν 

στην αίθουσα χάρη στα μου-

σικά ακούσματα της χορωδί-

ας του Λαογραφικού Συλλό-

γου Ν. Ρυσίου «Η Αρετσού».

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υγείας Θέρμης κα-
θώς και οι 203 ευεργετημένες άπορες οικογένειες που 

δέχτηκαν με περισσή αγάπη είδη βιοτικών αναγκών κατά τις 
άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εκ-
φράζουν την εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους προς τους κά-
τωθι εθελοντές-δωρητές: Το τμήμα δράσης της ΧΑΝΘ (κ.κ. 
Α. Τουρνά, Α. Τζώνη, και Θ. Νικολαΐδη), την κ. Χ. Παπαϊ-
κονόμου, τους μαθητές των Λυκείων Ε.Π.Α.Λ. και Γ.Ε.Λ. της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, την εταιρεία «Baklatsidis 
bros», την αλυσίδα S.M. «Κάντζας», την εταιρεία Intergeo 
Ε.Π.Ε., την σοκολατοποιία «Sweet dream» Πέτρος Τίτης και 
την εταιρεία Cash και carry «Ευθυβούλης». 
Ευχόμαστε να συνεχίσετε ακούραστα την θεάρεστη προ-
σφορά σας.

Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Θέρμης Ιορδά-
νης Κελεγκούρης καθώς και όλο το προσωπι-

κό του Κ.Υ.Θ. επιθυμούν να εκφράσουν θερμότατες 

ευχαριστίες και την αμέριστη αναγνώριση τους προς 

τις επιχειρήσεις εστίασης που εδρεύουν στην ευρύ-

τερη περιοχή του δήμου Θέρμης, για την συμβολή 

τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης των ερ-

γαζομένων «κοπή βασιλόπιτας 2018».

Στο μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης
Πλήθος κόσμου απόλαυσε δεκάδες χορευτές ντυμένους με 

πολύχρωμες, αντιπροσωπευτικές φορεσιές περιοχών της 

Μακεδονίας (Νάουσας, Φλώρινας, Αριδαίας, Δράμας, Σερρών, 

Θεσσαλονίκης, Βόιο και το Ρουμλούκι) στην πετυχημένη επε-

τειακή εκδήλωση των Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας 

Αλέξανδρος» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αιμίλιος 

Ριάδης» του μεγάρου μουσικής Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την έναρξη 

της λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων του, o σύλλογος Γη-

γενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» έχει ορίσει 

το 2018 ως έτος αφιερωμένο στους χορευτές του. Έχοντας αυτό 

ως αφορμή, ένα πολύ ιδιαίτερο και όμορφο ταξίδι έχει ήδη ξε-

κινήσει για τους χορευτές του συλλόγου, ήδη από τα τέλη της 

προηγούμενης χρονιάς. Προορισμός του ταξιδιού δε θα μπο-

ρούσε να είναι άλλος από τη Μακεδονία, αυτή που αντιπροσω-

πεύει και χαρακτηρίζει την ταυτότητα του συλλόγου. Συγκεκρι-

μένα, χορευτές, χοροδιδάσκαλοι και διοικητικό συμβούλιο ένω-

σαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να μεταφέρουν το πλήθος 

του κόσμου που παρευρέθηκε στην επετειακή εκδήλωση του 

συλλόγου, σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας.

Μουσικές κομπανίες, που πή-

ραν μέρος στην εκδήλωση, 

εισήγαγαν τους εκατοντάδες 

πολίτες που πλαισίωσαν την 

εκδήλωση, στα διαφορετικά 

ηχοχρώματα που χαρακτηρί-

ζουν τις περιοχές αυτές.

Στο μεγάρου μουσικής Θεσ-

σαλονίκης παραβρέθηκε και ο 

δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος ο οποίος κατά 

το σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα 25 χρόνια δράσης 

και δημιουργίας του συλλόγου, καθώς και στην έντονη δραστη-

ριότητα και προσφορά του στον πολιτισμό του δήμου Θέρμης, 

στη ζωή μας και στη διατήρηση της παράδοσης του τόπου μας. 

Παράλληλα ο κ. Παπαδόπουλος μετέφερε τις θερμές ευχαρι-

στίες όλων των δημοτών για αυτή την μεγάλη προσφορά, την 

πλούσια δράση και το διαρκές ενδιαφέρον του συλλόγου για 

την ευημερία του τόπου μας.

«Αποτελεί ένα σταθερό κεντρικό πυλώνα της πολιτιστικής μας 

και πνευματικής ζωής. Σας ευχαριστούμε που είστε μία ζωντα-

νή οντότητα που πάλλεται δυνατά στους ρυθμούς της ζωής 

του δήμου μας, μεταφέροντας τα πανανθρώπινα μηνύματα του 

εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς και της πνευ-

ματικής ανάτασης στην τοπική μας κοινωνία, προοιωνίσματα 

συλλογικότητας, αισιοδοξίας και αξιών που αντέχουν σε κάθε 

κρίση και δίνουν λύσεις στα προβλήματα της εποχής μας και 

ευκαιρίες εναρμόνισης των κοινωνικών μας σχέσεων» σημείωσε 

χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θέρμης.

Φιλανθρωπική εκδήλωση για το σύλλογο ΛΑΜΨΗ δι-
οργάνωσε για τέταρτη χρονιά ο σύλλογος Θρακιωτών 

Μανδριτσιωτών Θέρμης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν παι-

διά–χορευτές των τοπικών χορευτικών συλλόγων.

Την προσπάθεια στήριξαν συνεισφέροντας οικονομικά οι 

παρακάτω σύλλογοι - σωματεία: σύλλογος Ποντίων Πανα-

γία Σουμελά, ΚΑΠΗ Θέρμης, σύλλογος Σερραίων κατοίκων 

Θέρμης, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Θέρμης, σύλλογος Αυλιανιτών Θέρμης, Αθλητι-

κό Φυτώριο Άδωνις, Α.Π.Ο. Θερμαϊκός Θέρμης, σύλλογος 

Πνοή Ελπίδας και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 3ου 

Δημοτικού Σκολείου Τριαδίου.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους όσους παρευρέθηκαν 

και υποστήριξαν την εκδήλωση.

Γιορτάζοντας την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας την Πέ-
μπτη 8 Μαρτίου, ο σύλλογος Θρακιωτών Μανδριτσιωτών 

Θέρμης σε συνεργασία με τη δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης, 
διοργάνωσαν την παρουσίαση του βιβλίου της Ελευθερίας 
Χατζοπούλου με τίτλο «Οι δρόμοι της βροχής», το οποίο 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». 

Η Ελευθερίας Χατζοπούλου-Μπούρτζη γεννήθηκε σε ένα 
χωριό στο Κιλκίς. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές και πανεπι-
στημιακές της σπουδές στην Kτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. 
και στη συνέχεια εντάχθηκε στο επιστημονικό και διδακτικό 
προσωπικό της, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε ως καθη-
γήτρια Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων. 
Εκτός από το διάβασμα και το γράψιμο, που είναι οι μεγάλες 
της αγάπες, αφιερώνει μέρος του χρόνου της στην κηπουρι-
κή, ενώ οι πεζοπορίες με συντροφιά τον σκύλο της στα πανέ-
μορφα δάση της ορεινής Χαλκιδικής, καθώς και η συλλογή 
άγριων μανιταριών, αποτελούν την εκτόνωσή της. «Οι δρό-
μοι της βροχής» είναι το πρώτο της μυθιστόρημα και προ-
έκυψε από την επιθυμία της να γράψει για τους Ανατολικο-
θρακιώτες, τον ξεριζωμό τους και τις κακουχίες που έζησαν.

Την μνήμη του Αγίου Τρύφωνα, του προστάτη των αμπελουργών, 
τίμησαν οι πιστοί στους οικισμούς της Θέρμης και του Ν. Ρυσίου.

Στη Θέρμη την παραμονή της εορτής του Αγίου, στο ομώνυμο 
παρεκκλήσι του Αγίου τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός και 
ανήμερα της εορτής πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 
Μετά τον εσπερινό πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο βραδινό 
πανηγύρι στον προαύλιο χώρο της εκκλησιάς του Αγίου Τρύ-
φωνα με την φροντίδα του Συλλόγου «Ο Άγιος Τρύφωνας». Την 
επομένη μετά την Θεία Λειτουργία, το παραδοσιακό «κουρμπά-
νι», η προετοιμασία του οποίου διήρκεσε όλη τη νύχτα, προ-
σφέρθηκε στους παραβρισκόμενους. 
Με την ευκαιρία ο Σύλλογος του «Αγίου Τρύφωνα» ευχαριστεί 
την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης, καθώς και τις επι-
χειρήσεις ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε., Σ.Μ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Θέρμης, αρτοζαχα-
ροπλαστείο Αρτόραμα, 
ανθοπωλείο Κοράλι, τα 
κρεοπωλεία Α. Πέτικας 
και Δ. Καλέμος, κάβα 
Τανούρης, τα μανάβικα 
Γαία και αφοί Γιαννιού, 
ιχθυοπωλείο Μηχανιω-
να, το Σπύρο Γαντά και 
τέλος όσους βοήθησαν 
για τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων. 

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
Στο Νέο Ρύσιο την παραμονή της εορτής τελέστηκε πανηγυρικός 
εσπερινός και ανήμερα της εορτής πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην αί-
θουσα του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 

4α «Βήματα αγάπης»
για τη ΛΑΜΨΗ

Ετήσια εκδήλωση για τον Μορφωτικό 
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ταγαράδων

Ομιλία Μαλκίδη στο Ν. Ρύσιο

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Ευχαριστήριο
Ευχαριστήριο

«Οι δρόμοι της βροχής» Τίμησαν τον Άγιο Τρύφωνα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 8

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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Πολιτισμός 23ΠολιτισμόςΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 8

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική λα-
ογραφική παράσταση με τίτλο «Της 

μάνας μου η αγκαλιά το πιο γλυκό μου 

χάδι…» παρουσίασε στο δημοτικό θέα-

τρο Θέρμης στις 3 Μαρτίου ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Τριλόφου.

Στην παράσταση συμμετείχαν τα χορευ-

τικά τμήματα, ενηλίκων και παιδιών, αρ-

χαρίων και προχωρημένων του Π.Σ. Τρι-

λόφου πλαισιωμένα από παραδοσιακή 

ορχήστρα, σε κείμενα της Μαρίας Λαδά, 

ενώ την οργάνωση –επιμέλεια είχε η Αθα-

νασία Φιλέντα.

Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία και οι 

χορευτές χόρεψαν χορούς από όλη την 

Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Νη-

σιά κλπ) και τραγούδησαν νανουρίσματα 

και τραγούδια που υμνούν την μεγαλύτε-

ρη αγάπη όλων, την μάνα.

«Της μάνας μου η αγκαλιά το πιο γλυκό μου χάδι…»

Στιγμιότυπο από την μουσικοχορευτική
λαογραφική παράσταση του Π.Σ. Τριλόφου

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του
Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ταγαράδων

Ο κ. Θ. Μαλκίδης πλαισιωμένος από τους εκπροσώπους
των φορέων του Νέου Ρυσίου

Το φορτηγάκι του τμήματος δράσης της ΧΑΝΘ
κατά την παράδοση της βοήθειας

Στιγμιότυπο από την συμμετοχή παιδιών–χορευτών στην εκδήλωση

Στιγμιότυπο από την παράσταση στο μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυπο από την παρασκευή
του «κουρμπάνι»

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου 



Εκδήλωση για τη μητέρα στην Αγία Παρασκευή
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ Το Δ.Σ. συνεδριάζειΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 7 8
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Η «Ημέρα της γυ-
ναίκας» καθιερώ-

θηκε ως Παγκόσμια 

Ημέρα το 1977 από 

τον Οργανισμό Ηνω-

μένων Εθνών. Δεν είναι 

μία γιορτή, μία ημέρα για «χρόνια πολλά» 

και ροζ διαδικτυακές καρδούλες. Είναι μια 

ημέρα εφάμιλλη της εργατικής πρωτομα-

γιάς, που μάλιστα ως εξέγερση προηγή-

θηκε πολύ αυτής, διότι αν και οι γυναίκες 

ανήκαν στο ανθρώπινο είδος, επί αιώνες 

δεν αντιμετωπίζονταν έτσι στη δουλειά, στο 

σπίτι, στον κοινωνικό βίο.

Όλα ξεκίνησαν όταν το Μάρτιο του 1857, 

γυναίκες εργαζόμενες στην κλωστοϋφα-

ντουργεία της Αμερικής διαμαρτυρήθηκαν 

για τις άθλιες εργασιακές τους συνθήκες. 

Πρώτος ταξικός και συγχρόνως φυλετικός 

αγώνας, που δυστυχώς πνίγηκε στο αίμα.

Τα πρώτα συνδικάτα του Σικάγο εξεγέρ-

θηκαν δέκα χρόνια αργότερα, το Μάϊο 

του 1886. Από τότε οι γυναίκες συνέχι-

σαν άλλοτε αιματηρές και άλλοτε ειρη-

νικές επαναστάσεις, καταφέρνοντας το 

1946 στον Ο.Η.Ε. να ιδρυθεί Επιτροπή 

για τη θέση της γυναίκας και το 1948 να 

συμπεριληφθεί στον Χάρτη των Ηνωμέ-

νων Εθνών η Αρχή της Ισότητας των δύο 

φύλων. Το 1951 ο Διεθνής Οργανισμός 

Εργασίας δέχεται την σύμβαση για ίση 

αμοιβή, για ίσης αξίας εργασία.

Οι προσπάθειες των γυναικών, οι αγώ-

νες, τα χρόνια εκείνα, τα χρόνια που 

ζούμε αλλά και οι προσπάθειες που 

θα γίνουν μετέπειτα, δεν πρέπει να μας 

αφήνουν αδιάφορους.

Έτσι λοιπόν, η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια 

Ημέρα της Γυναίκας, είναι ημέρα τιμής, 

ημέρα περισυλλογής και απολογισμού 

των αγώνων των γυναικών.

Η γυναίκα στην οικογένεια, στην εργα-

σία και στους κοινωνικούς μαζικούς χώ-

ρους, αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο 

κομμάτι της πολιτικής, οικονομικής και 

κοινωνικής δημοκρατίας.

Η γυναίκα είναι μητέρα, σύζυγος, σύντρο-

φος, συμπαραστάτης και ενεργό κομμάτι 

της κοινωνίας, όπου εργάζεται μέσα και 

έξω από το σπίτι, αναλαμβάνει επιχειρημα-

τικές πρωτοβουλίες, διακρίνεται στο χώρο 

της επιστήμης, της έρευνας, της νέας γνώ-

σης, συνεισφέρει στο οικογενειακό εισό-

δημα, έχει οικονομική αυτοτέλεια, μετέχει 

ενεργά στα κοινά, στην πολιτική.

Πριν αρχίσουμε να συζητάμε για το χρέος 

της πολιτείας, ας αναλογιστούμε ως γυ-

ναίκες τη δική μας ευθύνη. Να θέτουμε 

την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο 

επίπεδο που της αρμόζει, ως μία ημέρα 

τιμής και μνήμης, αλλά και ως ημέρα προ-

γραμματισμού για νέους αγώνες και νέες 

κατακτήσεις. Οι γυναίκες είμαστε συνθετι-

κές. Στόχος μας δεν είναι να διαχωριστούμε 

από το άλλο φύλο, όπως πολλές φορές 

έχει παρερμηνευτεί ακούσια ή εκούσια, 

αλλά να αποτελούμε ισότιμο και ισάξιο 

κομμάτι σε όλους τους τομείς της κοινωνι-

κής, οικονομικής, οικογενειακής ζωής. 

Μιας και είναι ημέρα περισυλλογής και 

σκέψης ας έχουμε στο μυαλό μας και 

φέτος της γυναίκα της Συρίας, που βλέ-

πει τη χώρα της να καταστρέφεται, τα 

παιδιά της να σφαγιάζονται και η ίδια 

και η οικογένεια της να εκδιώχνεται βίαια 

από την πατρίδα της.

Μήνυμα της πρόεδρου της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Αθηνάς Παπαδάκη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Στο γεμάτο από κόσμο, ανακαινισμένο 
και αναβαθμισμένο χώρο πολλαπλών 

χρήσεων της Αγίας Παρασκευής πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία η φετινή «γιορτή 
της μητέρας» που διοργανώνει κάθε χρό-
νο ο εκπολιτιστικός σύλλογος και η Δημο-
τική Κοινότητα. 
Τη μητέρα, την πιο όμορφη λέξη στα 
χείλη της ανθρωπότητας τίμησαν με με-
γάλη συμμετοχή οι κάτοικοι της Αγίας 
Παρασκευής, σε μία όμορφη γιορτή, 
στην οποία έλαβαν μέρος και τα παιδιά 
του μοντέρνου χορού των τμημάτων της 

ΔΕΠΠΑΘ, παρουσιάζοντας ένα ξεχωρι-
στό χορευτικό πρόγραμμα που εντυπωσί-
ασε τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μαρία Τζιόλα-Τζιουβάκα ευχαρίστησε 
όλους για τη μεγάλη συμμετοχή στην εκ-
δήλωση: «Η ανταπόκριση όλων των πο-
λιτών στη σημερινή μας εκδήλωση, που 
αποτελεί πλέον θεσμό για τη Δημοτική 
μας Κοινότητα είναι αξιοθαύμαστη» ση-
μείωσε και ευχαρίστησε και όλους όσους 
κάθε χρόνο, δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Στο σύντομο χαιρετισμό της η πρόεδρος της 
ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά Παπαδάκη, αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση του χώρου 
του Κέντρου Πολιτισμού, η οποία προέκυ-
ψε όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μέσα από 
την καλή συνεργασία όλων. «Ξεπεράστηκαν 
εμπόδια, συνεργαστήκαμε άψογα και με σι-
γουριά στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, 
καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν ακό-
μη πιο λειτουργικό και όμορφο χώρο», ανέ-
φερε η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ, η οποία δεν 
παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσους συ-
νέβαλαν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 

«Ξεκλειδώσου, για το καλό σου»
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 

«Γυναίκα, απ’ τα χτες στο σήμερα»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
10ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα την πλήρωση των κενών 
θέσεων του δήμου που προκηρύχθηκε από 
τον πρώην δήμο Θέρμης (αριθ. 1/261Μ/2008 
προκήρυξη ΑΣΕΠ) με τη διαδικασία αναπλή-
ρωσης.
- Τροποποίησε ομόφωνα το ωράριο εργασίας 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό ανώτατου 
ποσού ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του δή-
μου προς το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυ-
μία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας 
και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό ελεγκτών για 
τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΠΠΑΘ 
για το οικονομικό έτος 2017.
- Ενέκρινε ομόφωνα την προμήθεια καυσίμων 
κίνησης και θέρμανσης και ελαιολιπαντικών 
για τις ανάγκες του δήμου Θέρμης, του ΚΕ.ΚΟ.
ΠΡΟ., της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., της Σχολικής Επιτρο-
πής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του δήμου.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα οριστικής 
παραλαβής εργασιών.
- Καθόρισε ομόφωνα τα έξοδα κηδείας αιρε-
τών (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/99).
- Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή δικηγόρου 
για χειρισμό υπόθεσης του δήμου. (Α.Ο.Ε. 
2/2018)». 
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά 
υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση 
Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών στο δήμο 
Θέρμης (ΑΟΕ 804/2017).
Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Μοσχό-
πουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε με λευκό. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την πραγματοποίησης δα-
πάνης και ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση 
πίστωσης) για την εκδήλωση τιμής και μνήμης 
για τον Πάνο Δημητρίου
με τίτλο «Πάνος Δημητρίου: ο αγωνιστής, ο άν-
θρωπος, ο συμπολίτης μας».
- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη μετάβαση του 
κ. Δημάρχου στην Αθήνα και τη δέσμευση της 
σχετικής πίστωσης για καταβολή των οδοιπορι-
κών εξόδων. 
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2018. 
- Συζήτησε και αποφάσισε ομόφωνα για την 
ανάδειξη του θέματος ενδεχόμενης κατάργη-
σης του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών και τη 
λήψης μέτρων δημοσιοποίησής του και ενεργο-
ποίησης των πολιτών.
Α. Να συνεχίσει τη διαδικασία παρέμβασης σε 
επίπεδο βουλής για τη συνέχιση της λειτουργί-
ας του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών ώστε να 
κατατεθεί τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Σύ-
σταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογί-
ου» για τη διατήρησή του.
Β. Να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο ανάδειξης 
του ζητήματος προκειμένου να γνωστοποιηθεί 
η πρόθεση της Διοίκησης και να αναδειχθούν 
τα προβλήματα που ελλοχεύουν από την κα-
τάργησή του.
Γ. Να συμμετέχει και να στηρίξει το Δημοτικό 
Συμβούλιο στις προγραμματισμένες κινητοποι-
ήσεις που έχει ανακοινώσει το Τοπικό Συμβού-
λιο μαζί με τους τοπικούς φορείς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
 
- Τροποποίησε κατά πλειοψηφία την υπ’ αριθμ. 
447/2017 ΑΔΣ σχετικά με την παραχώρηση 
χρήσης χώρου στο κτίριο όπου στεγάζεται η 
Αντιδημαρχία Παιδείας στην Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Με την απόφα-
ση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζουνης 
και Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με 
λευκό.  
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση χρονοδια-
γράμματος εκπόνησης της μελέτης «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου 
Θέρμης. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την σύσταση αναγκαστι-
κής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγών 
υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με KAEK 
190432303009 του δήμου σε βάρος όμορου 
ακινήτου στα πλαίσια της μελέτης «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης του δή-
μου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα την σύνταξη διορθωτικής 
Πράξης Εφαρμογής για την ιδιοκτησία στην 
περιοχή επέκτασης Θέρμης με κτηματολογικό 
αριθμό 0608019 με ιδιοκτήτες τους Ναζίρη 
Σάββα και της Σμήλιου Μαρίας. 
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά παραλαβής 
υπηρεσιών.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2018 (2ηαναμόρφωση).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση του δη-
μοτικού αναψυκτηρίου στο υπ’ αριθ. 316 οι-
κόπεδο του οικοδομικού τετραγώνου 43 της 
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού.  
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο προ-
γραμματικής σύμβασης των δήμων Θέρμης 
και Θερμαϊκού με την Ανατολική ΑΕ για την 
υποστήριξη της υλοποίησης του έργου REACT, 
ενώ στην επιτροπή του έργου ορίσθηκε η Δ.Σ. 
κ. Μίχου με αναπληρωτή της τον Δ.Σ. κ. Μο-
σχόπουλο. Παράλληλα στην επιτροπή αξιολό-
γησης ορίσθηκαν οι 
Δ.Σ. κ.κ. Μίχου), με αναπληρ. της τον Δ.Σ. κ. 
Κουγιουμτίδη και κ. Σαραφιανός με αναπληρ. 
του την Δ.Σ. κ. Αγοραστούδη. Με την απόφα-
ση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Τριανταφυλλίδου 
και Σφονδύλας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με 
λευκό.  
- Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή της μελέτης 
«Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρ-
μης δήμου Θέρμης»
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσω-
ρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (αριθ. μελέ-
της:31/2015, αριθ. έργου: 06/2015)
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παροχής 
υπηρεσιών.
- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ’αριθμ. 
482/2017 ΑΔΣ σχετικά με τη συγκρότηση επι-
τροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για 
το έτος 2018

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του δήμου. Με την απόφαση μειο-
ψήφησε ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση 
απόρων κατοίκων
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2018.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
30ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο σύμβα-
σης για τη μεταφορά απορριμμάτων από το 
αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για το έτος 2018. 
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. 
Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλί-
δου. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την υλοποίηση του 
προγράμματος με τίτλο «Improving the 
conservation of priority plants in the cross 
border area» με ακρωνύμιο CONSE_PP στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφι-
κής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκο-
σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-
2020.
- Τροποποίησε ομόφωνα το ωράριο εργασίας 
υπαλλήλων, εργαζομένων στον υπόγειο χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων στην Πλατεία Παρα-
μάνα του δήμου Θέρμης.
- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ’αριθμ. 
482/2017 ΑΔΣ σχετικά με τη συγκρότηση επι-
τροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για 
το έτος 2018
- Ενέκρινε ομόφωνα την Σύσταση Επιτροπής 
παραλαβής και αξιολόγησης απολεσθέντων 
ανευρεθέντων αντικειμένων ΤΑ Αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης και επιτροπής καταστροφής 
απολεσθέντων αντικειμένων ΤΑ Αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης
- Ενέκρινε ομόφωνα την συγκρότηση της επι-
τροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με 
συμβιβασμό έτους 2018.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παροχής 
υπηρεσιών.
- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπο-
λογισμού οικ. έτους 2018. Με την απόφαση 
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Μοσχόπουλος, Καρ-
κατζούνης, Σφονδύλας και Τριανταφυλλίδου, 
οι οποίοι τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την συνδιοργάνωση απο-
κριάτικων εκδηλώσεων με τη Δημοτική Κοινω-
φελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) έγκρι-
ση προϋπολογισμού δαπανών και δέσμευση 
των σχετικών πιστώσεων.
- Ενέκρινε ομόφωνα την πραγματοποίησης δα-
πανών σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
6ης ΦΕΒΟΥΑΡΙΟΥ

- Συναίνεσε ομόφωνα για την ερευνητική γεώ-
τρηση σε τμήμα του εκμισθωμένου υπ’ αριθμ. 
672 τεμαχίου αγροκτήματος Σουρωτής.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μεταφορά υπο-

χρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση 
Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών στο δήμο 
Θέρμης. Με την απόφαση μειοψήφησε οι Δ.Σ. 
κ. Μοσχόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε με 
λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παροχής 
υπηρεσιών. 
- Ενέκρινε ομόφωνα τις υπ’ αριθμ. 14/2018 και 
34/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της Δημοτικής 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλο-
ντος και Αθλητισμού Θέρμης» (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) 
σχετικά με αναμορφώσεις προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018.
- Ενέκρινε ομόφωνα την διοργάνωση εκδήλω-
σης για την προβολή της ειδικής έρευνας κοι-
νωνικών ζητημάτων και δέσμευση της σχετικής 
πίστωσης.
- Ενέκρινε ομόφωνα τα έξοδα κηδείας άπορου 
δημότη.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παραγραφή αξιώσεων 
κατά του δήμου Θέρμης.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2018.
- Ενέκρινε ομόφωνα την πραγματοποίηση δα-
πανών σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
14ης ΦΕΒΟΥΑΡΙΟΥ

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υπ’ αριθμ. 
115/Γ.Π. 1692/19-12-17 ένστασης της Valcon 
ATE, ανάδοχο του έργου «αντικατάσταση χλο-
οτάπητας γηπέδου Καρδίας» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 
2/16), κατά του υπ’ αριθμ. οικ. 42917/24-11-
17 έγγραφο -έκπτωση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης. Με την από-
φαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σαραφιανός, 
Αγοραστούδη, Ιωσηφίδης, Μοσχόπουλος και 
Χρυσοστομίδου -Σαμαρά, οποίοι τοποθετήθη-
καν με λευκό. 
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης του έργου «αντικατά-
σταση χλοοτάπητας γηπέδου Καρδίας». Με 
την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Σα-
ραφιανός, Αγοραστούδη, Ιωσηφίδης, Μοσχό-
πουλος και Χρυσοστομίδου -Σαμαρά, οποίοι 
τοποθετήθηκαν με λευκό. 
- Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παροχής 
υπηρεσιών. 
- Ενέκρινε ομόφωνα την συνδιοργάνωση του 
αγώνα «Ανάβαση Λιβαδίου» και τη δέσμευση 
της σχετικής πίστωσης
- Ενέκρινε ομόφωνα την συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης « Στ’ Αλεξάνδρου τα χώματα Σε-
διώτες χορευτάδες» με το Σύλλογο Γηγενών 
Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μ. Αλέξανδρος» και 
τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋ-
πολογισμό οικ. έτους 2018. Με την απόφαση 
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Μοσχόπουλος, Βλα-
χομήτρος, Καρκατζούνης, Σφονδύλας και Τρι-
ανταφυλλίδου καταψήφισαν ως προς τον ΚΑ 
30.7135.003.
- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτης μετάβασης 
του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και τη δέσμευση 
της σχετικής πίστωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 10, 16, 24 και 30 Ιανουαρίου και στις 6 και 14 Φεβρουαρίου
συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Μέσα στην φιλόξενη αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του δημοτικού σχο-

λείου Περιστεράς, πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 11 Μαρτίου η ομιλία με θέμα: 
«Ξεκλειδώσου, για το καλό σου». Την εκ-
δήλωση διοργάνωσε ο σύλλογος γυναικών 
Περιστεράς, με προσκεκλημένη την διατρο-
φολόγο-διαιτολόγο Αναστασία Μαμάτσιου.
Την εκδήλωση προλόγισε η δημοσιογρά-
φος Μαρία Γούσιου, αναφέροντας τι σημαί-
νει η μέρα για τις γυναίκες. Στη συνέχεια η 
κ. Μαμάτσιου με κατανοητό τρόπο, μίλη-
σε σχετικά για την αξία της ισορροπημένης 
διατροφής και άσκησης, με σκοπό μια πιο 

όμορφη ζωή.
Τα ερωτήματα 
δεν έμειναν ανα-
πάντητα, αφού 
η κ. Μαμάτσιου 
μίλησε στο τέ-
λος της ομιλίας 
με παρευρι-
σκόμενους για 
πολλά θέματα σχετικά με την διατροφή της 
καθημερινότητας μας. Η ομάδα προετοι-
μασίας του μπουφέ, έδωσε μια νηστίσιμη 
γλυκιά πρόταση με υπέροχα γλυκίσματα 
για όλους.

Εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα, απ’ τα χτες 
στο σήμερα» παρουσίασε ο Λαογραφι-

κός Σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η Αρετσού», 
στο θέατρο του πολιτιστικού κέντρου Θέρ-
μης, το Σάββατο 10 Μαρτίου. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ημέρα 
της γυναίκας, και όπως μας ενημερώνει ο 
πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Δημη-
τριάδης αφιερώθηκε στην Φωτεινή Θεο-
δωράνου, γραμματέα του συλλόγου, που 
πρόσφατα έφυγε από κοντά μας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστη-
κε η πορεία των γυναικών από το χθες στο 
σήμερα, μία πορεία που δεν υπήρξε ανθό-

σπαρτη. Πως δηλαδή οι γυναίκες κατάφε-
ραν σήμερα να συμμετέχουν σε διάφορες 
μορφές κοινωνικής δραστηριότητας.
Ο Λαογραφικός Σύλλογος «η Αρετσού» 
τίμησε τη γυναίκα, τη μάνα, τη σύντροφο, 
την κόρη… Τη γυναίκα της Ελλάδας, τη γυ-
ναίκα του κόσμου.

Οι συντελεστές της εκδήλωσης

Η διατροφολόγος-διαιτολόγος
Αναστασία Μαμάτσιου

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για την μητέρα
στην Αγία Παρασκευή
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης, ο νόμος 4521/2018 

(«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις») ο οποίος στο άρθρο 33 και συγκεκριμένα 
στην παράγραφο 3, καθιερώνει τη διετή υποχρεωτική 
προσχολική αγωγή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του συ-
γκεκριμένου νόμου, από το σχολικό έτος 2018-2019, 
τα νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου τα 
τέσσερα έτη σε όλη τη χώρα, θα εγγράφονται υπο-
χρεωτικά στην πρώτη τάξη του νηπιαγωγείου, από 
όπου μετά από διετή φοίτηση θα τους χορηγείται τίτ-
λος που θα χρησιμεύει για την εγγραφή στο Δημοτικό 
Σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ικανοποί-
ησε ένα αίτημα του κλάδου δασκάλων και νηπιαγω-
γών, με το επιχείρημα της ισότιμης ενσωμάτωσης της 
Προσχολικής Αγωγής στο εκπαιδευτικό σύστημα της 
χώρας. 
Το ισχυρότερο μάλιστα επιχείρημα για την νομοθετι-
κή αυτή πρόβλεψη ήταν ότι η φοίτηση σε νηπιαγω-
γείο από την ηλικία των τεσσάρων ετών επηρεάζει με 
θετικό τρόπο την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και 
τους προετοιμάζει κατάλληλα για την εισαγωγή τους 
στο δημοτικό σχολείο. 
Είναι αλήθεια ότι στη χώρα μας ισχύει ένα διχοτομη-
μένο σύστημα για την παροχή προσχολικής αγωγής. 
Από την μια πλευρά βρίσκονται τα δημόσια και ιδιωτι-
κά νηπιαγωγεία στα οποία υποχρεωτικά εγγράφονται 
παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, ενώ σε όσα από αυτά υπάρ-
χει η δυνατότητα σε υποδομές και διδακτικό προσω-
πικό έχουμε και τάξεις προνηπίων, δηλαδή παιδιών 
4-5 ετών που ωστόσο φοιτούν προαιρετικά. Στις πρώ-
τες αυτές δομές το υποχρεωτικό πρόγραμμα διαρκεί 
από τις 8:15 μέχρι τις 13:00 ενώ στις περιπτώσεις που 
υπάρχει το ανάλογο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά 
και οι απαραίτητες υποδομές λειτουργεί και ολοήμε-
ρο πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 
16:00. Ωστόσο, η αξιοποίηση της τελευταίας αυτής 
δυνατότητας γίνεται κυρίως στην περιφέρεια, γιατί 
στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχει σημαντική έλλει-
ψη υλικοτεχνικής υποδομής. Ταυτόχρονα η λειτουρ-
γία του ολοημέρου νηπιαγωγείου δεν είναι εντελώς 
διασφαλισμένη αφού υπάρχει πάντα η πιθανότητα να 
διακοπεί το πρόγραμμα αν τα παιδιά για κάποιο λόγο 
μειωθούν. Επιπρόσθετα τα νηπιαγωγεία λειτουργούν 
μόνο 8 μήνες το χρόνο με διακοπές 3 μήνες το καλο-
καίρι από 15/6 έως 11/9! 
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι παιδικοί σταθμοί 
οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι δημοτικές δομές. Εδώ 
υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής παιδιών μέχρι την 
ηλικία των πέντε ετών και το ωράριο λειτουργίας εί-
ναι πολύ διαφορετικό αφού ξεκινά για όλα τα παιδιά 
από τις 07:00 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 16:00 

με σταθερότητα και δίχως εναλλαγές. Με αυτόν τον 
τρόπο οι γονείς και ιδίως οι εργαζόμενοι γονείς μπο-
ρούν να προγραμματίσουν ασφαλέστερα τον χρόνο 
τους και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Δεν 
είναι όμως μόνο αυτό. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, 
όπως αυτοί που για πολλά χρόνια λειτουργούν με 
επιτυχία στο δήμο Θέρμης, έχουν και μια σειρά από 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν πολύ 
τη λειτουργία από τις δομές των ολοήμερων νηπια-
γωγείων. Αρχικά οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί λει-
τουργούν σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές, με 
επαρκείς χώρους, τραπεζαρίες, αίθουσες ανάπαυσης 
και αύλειους χώρους. Συνάμα, οι παιδικοί σταθμοί 
προσφέρουν πλήρες πρωϊνό – δεκατιανό, μεσημε-
ριανό γεύμα και απογευματινό τα οποία παρασκευά-
ζονται καθημερινά με βάση εγκεκριμένο διαιτολόγιο 
του οποίου την επίβλεψη έχει παιδίατρος. Είναι λοι-
πόν φανερό ότι οι παιδικοί σταθμοί που προσφέρουν 
και παιδαγωγικό πρόγραμμα αλλά με μεγαλύτερη 
έμφαση στις δραστηριότητες που συνδέονται με το 
παιχνίδι, έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που αυτή 
την εποχή είναι πολύ ανώτερα από κάθε δημόσιο 
νηπιαγωγείο. Εκτός και αν ο σκοπός της υποχρεωτι-
κότητας έχει ως σκοπό να ενισχύσει την ιδιωτική εκ-
παίδευση, κάτι που έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι 
μέρος του κυβερνητικού προγράμματος. 
Αν η κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτη-
τες υποδομές για την πλήρη λειτουργία ολοήμερων 
νηπιαγωγείων σε αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και 
με τρόπο που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της σύγ-
χρονης οικογένειας τότε ενδεχομένως η προαναφερό-
μενη νομοθετική παρέμβαση μπορεί να είχε ένα νόη-
μα. Τώρα γεννιούνται πολλά ερωτηματικά γιατί πέρα 
από την ικανοποίηση ενός συνδικαλιστικού αιτήματος 
της ΔΟΕ και ίσως και κάποιων πανεπιστημιακών τμη-
μάτων των ΑΕΙ που βλέπουν να μειώνεται συνεχώς 
η ζήτηση των προγραμμάτων που 
προσφέρουν, ουσιαστικά οφέλη 
δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει 
είναι μια σειρά από απορίες:
1. Τι θα κάνουν οι γονείς τα παι-
διά τους τους τρεις μήνες των κα-
λοκαιρινών διακοπών, και ιδίως 
όταν πρόκειται για γονείς που αυ-
τούς τους μήνες εργάζονται (όπως 
οι εργαζόμενοι στον τουρισμό). 
Μήπως θα αναγκαστούν να πλη-
ρώνουν «μαύρα» χρήματα για την 
φύλαξη των παιδιών τους ή θα 
απευθυνθούν σε ιδιωτικές δομές; 
2. Πώς θα προγραμματίσει τη ζωή 
της μια οικογένεια όταν ανά πάσα 

στιγμή ένα ολοήμερο πρό-
γραμμα νηπιαγωγείου μπο-
ρεί να σταματήσει αν μειω-
θούν τα παιδιά; Και τότε τι 
θα κάνουν οι γονείς τα παι-
διά μετά τις 13:00;
3. Επαρκούν άραγε οι χώ-
ροι στα δημόσια νηπιαγω-
γεία για να φιλοξενηθεί και 
το σύνολο των παιδιών της 
προνηπιακής ηλικίας; 
Η προσχολική φροντίδα και αγωγή είναι εδώ και χρό-
νια μια αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 
οποία ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία. Η δε τε-
χνογνωσία που έχει αποκτηθεί αλλά και το προσω-
πικό που εργάζεται είναι πολύτιμα στοιχεία που δεν 
πρέπει να χαθούν έτσι ξαφνικά στο βωμό της πρόχει-
ρης ικανοποίησης ενός συνδικαλιστικού αιτήματος. 
Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα και πριν είναι αργά να 
σκεφτεί πάλι τη συγκεκριμένη ρύθμιση και να καλέ-
σει στο τραπέζι του διαλόγου όχι μόνο τους αγαπη-
μένους της συνδικαλιστές αλλά και τους ανθρώπους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους γονείς ώστε να 
συναποφασιστεί ένα πλαίσιο λειτουργίας που σε 
κάθε περίπτωση θα δίνει το δικαίωμα στον γονιό να 
επιλέξει σε πρώτη φάση, την καλύτερη και πιο ολο-
κληρωμένη φροντίδα και αγωγή για τα παιδιά του. 
Σε δεύτερη φάση και αφού πρώτα να ληφθούν μέ-
τρα που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα όλων των 
προνηπίων που οι οικογένειές τους επιθυμούν να 
φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία να φοιτούν με τις 
συνθήκες που σήμερα λειτουργούν οι δημοτικοί παι-
δικοί σταθμοί, τότε η καθολική εφαρμογή της διετούς 
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης θα έχει με-
γαλύτερη αποτελεσματικότητα και ουσιαστικό νόημα.

Διετής υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση: 
παιδαγωγική πρόνοια ή κλαδική εξυπηρέτηση;

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στις 17 Φεβρουαρίου έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 51 ετών, 
η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Θέρμης, 

Πόπη Καραγιαννίδου. Η απώλειά της βύθισε σε πένθος την 
οικογένειά της καθώς και την κοινωνία της Θέρμης την οποία 
υπηρέτησε με αφοσίωση επί πάρα πολλά χρόνια. Η Πόπη 
Καραγιαννίδου έδωσε με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και για 
μακρύ χρονικό διάστημα τη μάχη για τη ζωή. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Θέρμης και η ταφή στα κοιμητήρια της Θέρμης. 
Το «παρών» από πλευράς κυβέρνησης έδωσαν ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών Χ. Σπίρτζης, ο αναπληρωτής 
υπουργός Εθνικής Άμυνας Δ. Βίτσας και ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών Γ. Αμανατίδης. Ήταν επίσης οι βουλευτές Δ. Μάρδας, Σ. 
Καλαφάτης και Γ. Αρβανιτίδης, οι περιφερειάρχες Α. Τζιτζικώ-
στας και Ρ. Δούρου, οι δήμαρχοι Σ. Δανιηλίδης, Θ. Μπακογλί-
δης, Ι. Καϊτεζίδης και Γ. Μαυρομάτης, κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι (Α. Αντωνούδης, Γ. Μυλόπουλος), συνεργάτες και φίλοι της 
εκλιπούσας καθώς και εκατοντάδες κάτοικοι της Θέρμης.
Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικήδειος τον οποίο εκφώνησε 
ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος αναφερόμε-
νος στην υψηλή ευσυνειδησία και το πολύτιμο έργο το οποίο 
άφησε στο δήμο η Πόπη Καραγιαννίδου από τη θέση της προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο κ. Παπαδό-
πουλος σημείωσε επίσης τη στήριξη την οποία παρείχε στον 
σύζυγό της, αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη 
Φάμελλο σε όλη την πολιτική διαδρομή του.

Για την Πόπη Καραγιαννίδου μίλησαν επίσης ο υπουργός κ. 
Σπίρτζης, ο εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Παρέμ-
βαση Πολιτών» Απόστολος Πράτανος, καθώς και φίλοι και 
συνεργάτες της από το πανεπιστήμιο και τον δήμο Θέρμης.
Σε ένδειξη πένθους ο δήμος Θέρμης ματαίωσε όλες τις προ-
γραμματισμένες για την Καθαρά Δευτέρα εκδηλώσεις. Τα σα-
ρακοστιανά τα οποία επρόκειτο να μοιραστούν στο Φράγμα 
της Θέρμης προσφέρθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
δήμου, στην «Κοινωνία Αγάπης και προσφοράς - Γέροντας 
Παΐσιος» και στο «Οικόπολις», φορείς κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, με σημαντικό έργο συμπαράστασης σε ευπαθείς κοινω-
νικές ομάδες.
Η Πόπη Καραγιαννίδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, ήταν 
παντρεμένη με τον Σωκράτη Φάμελλο και μητέρα του 17 
χρόνου Πέτρου. Εντάχθηκε από τα μαθητικά της χρόνια στις 
τάξεις της ΚΝΕ. Σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πο-
λυτεχνείου του ΑΠΘ, όπου πήρε το πτυχίο της. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών της υπήρξε ενεργό στέλεχος της ΚΝΕ 
Σπουδάζουσας και μέλος του Τομεακού της Συμβουλίου. 
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της Αριστεράς και 
της Προόδου και μετέπειτα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ως επαγγελματίας δραστηριοποιήθηκε ως μελετήτρια αρχιτε-
κτονικών μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων με συμμετο-
χή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Υπήρξε διευθύντρια της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Θέρμης και στενή συνεργάτης 
του δήμαρχου Θόδωρου Παπαδόπουλου. Πάντα έδινε τον 

αγώνα της μέσα από τα κινήματα, ενεργό μέλος της κοινωνίας, 
μαχόμενη μητέρα μέλος του γονεϊκού κινήματος. Ως επιστήμο-
νας εκπροσώπησε τον κλάδο της για χρόνια ως εκλεγμένη αντι-
πρόσωπος στην ΕΜΔΗΔΑΣ (Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων).
Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Πόπης Καραγιαννίδου 
εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας μεταξύ άλλων τα συλλυπη-
τήριά τους προς τους οικείους της.

Βαθειά θλίψη στο δήμο Θέρμης
για την απώλεια της Πόπης Καραγιαννίδου

ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΦΥΓΕ ΠΡΟΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Τις αταλάντευτες θέσεις του για το νερό ως κοινό αγαθό, τη 
διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΑΘ α.ε. και την 

απαίτησή του να εξαιρεθεί η εταιρεία από τη δικαιοδοσία του 

«Υπερταμείου» της εξέφρασε με ψήφισμα το δημοτικό συμ-

βούλιο Θέρμης κατά την τελευταία συνεδρίασή του με την ερ. 

101/2018 απόφασή του. 

Τέσσερα χρόνια μετά το εμβληματικό Δημοψήφισμα του 2014 

κατά της πώλησης του νερού, η απειλή της ιδιωτικοποίησής του 

επανέρχεται στο προσκήνιο με την πρόσφατη ένταξη της ΕΥΑΘ 

στο «Υπερταμείο», μέσω του οποίου υποθηκεύονται όλος ο δη-

μόσιος πλούτος και τα κοινωνικά αγαθά. Με αυτή την αφορμή 

φορείς και συλλογικότητες της πόλης, σε συνεργασία με την Πε-

ριφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), ορ-

γανώνουν μεγάλη καμπάνια ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης 

και όσων επιδιώκουν την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών 

όπως το νερό, ενάντια στις συντηρητικές πολιτικές που κυριαρ-

χούν στην ΕΕ. Στόχος είναι να γίνει σαφές τόσο στην Κυβέρνηση 

όσο και στις εταιρείες που εποφθαλμιούν το νερό της πόλης, ότι 

ενωμένοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των δήμων που συν-

δέονται με την ΕΥΑΘ, εναντιώνονται κατηγορηματικά στην ιδιωτι-

κοποίηση της ΕΥΑΘ και απαιτούν τη συνταγματική κατοχύρωση 

του νερού ως κοινωνικού αγαθού, γεγονός που θα αποτελέσει 

δικλείδα ασφαλείας ικανή να αποτρέψει την εμπορευματοποίη-

ση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και τώρα και στο 

μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του 2014, κα-

θώς και του ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους 

της ΕΥΑΘ που υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης 

με την αρ. 288/2011 απόφαση,

το Δημοτικό Συμβούλιο:

- Εμμένει στις πάγιες αποφάσεις του και διατρανώνει την αταλά-

ντευτη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διατήρηση του 

δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΑΘ α.ε. και την αποτροπή της ιδιω-

τικοποίησής της.

- Απαιτεί την εξαίρεση της ΕΥΑΘ α.ε. από την δικαιοδοσία του 

«Υπερταμείου» με άμεση κατάργηση των σχετικών διατάξεων 

του Ν. 4425/2016 (άρθρο 2 § 1) και του Ν. 4512/2018 (άρθρο 

380 § 9), ως συνέχεια του θετικού βήματος που έγινε με την από-

φαση του ΣτΕ για την επιστροφή της πλειοψηφίας των μετοχών της 

ΕΥΑΘ από το ΤΑΙΠΕΔ στο δημόσιο.

- Συμμετέχει, από κοινού με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και 

τους άλλους Δήμους και με συνεργασία των Τοπικών Συλλογι-

κοτήτων, των Εργαζομένων της ΕΥΑΘ και όλων των κατοίκων 

του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, σε ένα νέο κύκλο 

πρωτοβουλιών, δράσεων και εκδηλώσεων, με σκοπό τη δυνα-

μική προβολή του πάνδημου αιτήματος για την έξοδο της ΕΥΑΘ 

από τη μέγγενη του «Υπερταμείου» και την απόδοσή της στην 

τοπική κοινωνία, όπως συμβαίνει σε όλη την -εκτός Αττικής και 

Θεσσαλονίκης- Ελλάδα, όπου η διαχείριση του νερού αποτελεί 

πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Πόπη Καραγιαννίδου υπηρέτησε με πολύ μεγάλη αφοσίωση
και ευσυνειδησία το δήμο Θέρμης, αφήνοντας τη σφραγίδα της
σε πολλά από τα έργα του δήμου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Ψήφισμα για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα και την αποτροπή
της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ Α.Ε.



Μια διαφορετική πρόταση
για τις χρεώσεις της ΔΕΥΑΘ
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Για το άρθρο 33 του νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή 
σχετικά με τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή
Τη Δευτέρα 26/2/2018 ψηφίστηκε στη Βουλή από την κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ (στα πλαίσια του νομοσχεδίου για 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) το άρθρο 33, που αφορά την 
Προσχολική Αγωγή. 
Η διάταξη που ψηφίστηκε δεν υλοποιεί το βασικό αίτημα που 
βρίσκεται και στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων των εκπαιδευ-
τικών σωματείων και των γονιών για «άμεση θεσμοθέτηση Δίχρο-
νης, Δωρεάν Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στο Νηπιαγω-
γείο με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας»! 
Η υλοποίηση του αιτήματος αυτού μεταφέρεται σε βάθος τριετίας 
και συνδέεται άμεσα με τις δυνατότητες των δήμων να το υποστη-
ρίξουν με υποδομές, γί  αυτό και θεσμοθετείται η συμμετοχή των 
δημάρχων σε γνωμοδοτική επιτροπή. Είναι αποκαλυπτικό ότι στην 
αιτιολογική έκθεση προβλέπεται μηδενική δαπάνη για την υλοποί-
ηση του προγράμματος!
Είναι παραπλανητικό το επιχείρημα ότι: «η ψήφιση του άρθρου 
33 από μόνη της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη γενίκευση 
της δίχρονης προσχολικής αγωγής σε όλη τη χώρα». Ο Υπουργός 
Παιδείας στις 10/8/2017, σε συνάντησή του με το Δ.Σ. της ΔΟΕ, 
δήλωσε ότι: «Δεν είμαστε έτοιμοι για τη δίχρονη προσχολική αγω-
γή λόγω ελλείψεων υποδομών». Αν μετά από 6 μήνες είχαν χτιστεί 
στη χώρα μας εκατοντάδες νέα Νηπιαγωγεία προφανώς θα το εί-
χαμε αντιληφθεί!! Αντίθετα όμως: 
- Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό για τη δημιουργία νέων υποδομών, Νηπιαγωγείων που 
θα στεγάσουν όλα τα παιδιά. Εκατοντάδες Νηπιαγωγεία στεγά-
ζονται σε απαράδεκτα και ακατάλληλα κτήρια. Ως γνωστόν, 
για τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα κονδύλια για νέες σχολικές υπο-
δομές είναι μη επιλέξιμα. 
- Δεν προβλέπεται, ούτε για το επόμενο σχολικό έτος, κανένας 
μόνιμος διορισμός Νηπιαγωγών. Το καλοκαίρι η κυβέρνηση προ-
ετοιμάζει απολύσεις 2.500 συμβασιούχων Νηπιαγωγών. 
- Η πολιτική της κυβέρνησης οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη υπο-
βάθμιση του Νηπιαγωγείου. Συγχώνευσαν ήδη αρκετά Νηπιαγω-
γεία και προετοιμάζουν νέες συγχωνεύσεις. Αύξησαν τον ελάχιστο 
αριθμό μαθητών για να φτιαχτεί τμήμα από 7 σε 14 νήπια/προνή-
πια. Με την Υπουργική απόφαση Φίλη υποβάθμισαν τον παιδα-
γωγικό χαρακτήρα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, καθιστώντας 
το προαιρετικό, ορθώνοντας ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στις οι-
κογένειες που έχουν ανάγκη από ολοήμερες δομές διευρυμένης 
χρονικής λειτουργίας. Για σίτιση, υποδομές ξεκούρασης, βοηθητι-
κό προσωπικό δε λένε κουβέντα.
Η κυβέρνηση επί της ουσίας μας λέει: «δεν έχω κτήρια», «δε δημι-
ουργώ υποδομές», «δε χρηματοδοτώ τη δημόσια εκπαίδευση», 
αλλά «εφαρμόζω τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή 
όπου τελικά η ίδια η ζωή λύνει το ζήτημα» (π.χ. μειωμένος αριθ-
μός παιδιών λόγω υπογεννητικότητας), αλλά και όπου τα αντιεκ-
παιδευτικά μέτρα ωθούν στην κατεύθυνση αυτή (π.χ. διπλασια-
σμός από 7 σε 14 του ελάχιστου αριθμού μαθητών για να δημι-
ουργηθεί τμήμα νηπιαγωγείου, 30ωρο, προαιρετικότητα, δηλαδή 
κλείσιμο ολοήμερων).
Μεταθέτει το ζήτημα στους δήμους και κατ’ επέκταση στους ίδιους 
τους εργαζόμενους, που θα κληθούν να πληρώσουν ξανά για 
τη λειτουργία της Δημόσιας Εκπαίδευσης μέσα από χαράτσια και 
ανταποδοτικά τέλη. Κεντρική Διοίκηση (Κυβέρνηση) και Τοπική 
Διοίκηση (Δήμοι) λεηλατούν και με αυτόν τον τρόπο από κοινού 
τους εργαζόμενους. 
Έχουμε πια αρκετή εμπειρία για τα «τριετή σχέδια» της κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων!
Με βάση το τριετές πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ, που παρουσίαζε πριν τις 
εκλογές του 2015 για να εξαπατά τους εργαζόμενους, από φέτος 
θα έπρεπε να λειτουργούσε η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική 
Αγωγή, έτσι δεσμευόταν και τότε. Όμως τώρα, τρία χρόνια μετά, 

έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα «τριετές». 
Ακόμα και ο νόμος 3518/2006, που ψηφίστηκε μετά από τη δί-
μηνη απεργία των εκπαιδευτικών και επέβαλε την υποχρεωτική 
φοίτηση στο νηπιαγωγείο (χωρίς αμφισβητήσεις, εξαιρέσεις και 
ασάφειες) σε όλη τη χώρα (και όχι κατά περιοχές) για όλα τα παιδιά 
που κατοικούν στην Ελλάδα, ένα εξάμηνο μετά την ψήφισή του 
άλλαξε, από την ίδια κυβέρνηση που το ψήφισε, τη Ν.Δ., δίνοντας 
τη δυνατότητα να λειτουργούν τμήματα νηπιαγωγείων σε παιδι-
κούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς …γιατί και τότε δεν υπήρχαν 
οι προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα διπλασίασε τον αριθμό των νηπίων 
που γράφτηκαν σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία.
Ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι, με βάση τις δεσμεύσεις για τριετή πλάνο 
διορισμών, κανονικά σήμερα θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι 
20.000 χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, γιατί και αυτό 
ήταν προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως μόνο 
απολύσεις συμβασιούχων γίνονται!!
Με βάση τις εξελίξεις πιστεύουμε ότι τώρα πρέπει να δυναμώσει ο 
αγώνας, να μην επικρατήσει κανένας εφησυχασμός!
Ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος κατά τη μεταβατική 
περίοδο δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά. Δημιουργούνται περι-
οχές και Δήμοι δύο ταχυτήτων, εκεί που θα υλοποιείται η Δίχρονη 
Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και εκεί που δε θα υλοποιείται. 
Διαμορφώνεται μια ακόμα εκπαιδευτική διαφοροποίηση η οποία 
είναι αμφίβολο αν θα λυθεί μέσα στην τριετία.
Αναρωτιόμαστε σε σχέση με την εμπλοκή των Δημάρχων στις 
διαδικασίες γνωμοδότησης: Μήπως εξαιτίας των τεράστιων και 
υπαρκτών προβλημάτων στους Δήμους (π.χ. πενιχρή κρατική 
επιχορήγηση), η κυβέρνηση δημιουργεί το κατάλληλο άλ-
λοθι, ώστε να μπορεί να ισχυρίζεται ότι «εμείς νομοθετούμε 
αλλά οι Δήμοι δεν υλοποιούν»; Ή μήπως με το βλέμμα στις 
δημοτικές εκλογές του 2019 στήνει - στις πλάτες των παιδιών 
μας - ακόμα ένα πλαστό δίπολο; 
Αλλά και για τους Δήμους που θα υλοποιείται το πρόγραμμα (205 
από τους 345 ισχυρίζεται η κυβέρνηση πως θα είναι) και πάλι δε 
δημιουργούνται ανισότητες, όταν ο κάθε γονιός επωμίζεται τελικά 
ατομικά την ευθύνη για το πού θα στείλει το παιδί του; 
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις δηλώσεις του ίδιου 
του Υπουργού Παιδείας στην επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων 
στη Βουλή που ρίχνει τελικά το μπαλάκι στους γονείς: «Αρχίζουμε 
να υλοποιούμε τις προϋποθέσεις γι’ αυτό και όταν – σε μια τριετία 
– ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία σε όλη τη χώρα, τότε θα είναι 
υποχρεωτική για όλους η 14χρονη εκπαίδευση. Μέχρι τότε ο γο-
νιός θα επιλέγει δομή»!
Υλοποιείται από την πίσω πόρτα, στο όνομα της μεταβατικότητας, 
η παροχή εκπαίδευσης με κουπόνια και voucher, η αποκέντρωση 
της εκπαίδευσης και το πέρασμα τμήματος της εκπαίδευσης στην 
Τοπική Διοίκηση. Ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που διαβλέπουν 
νέα πεδία κερδοφορίας. Γί  αυτό το λόγο άλλωστε η ΚΕΔΕ και 
ο Σύνδεσμος των Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών σταθμών, από 
κοινού με την ΠΟΕ – ΟΤΑ και τον ΠΑΣΥΒΝ, που σήκωναν κουρ-
νιαχτό ενάντια στην Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, 
μετά την ψήφιση του νόμου και ιδιαίτερα της τροπολογίας για τους 
Δημάρχους κήρυξαν σιγή ασυρμάτου!! Είναι σίγουρο ότι αυτές οι 
εξελίξεις θα ανοίξουν την όρεξη των επιχειρηματικών συμφερό-
ντων, αλλά και δυνάμεων που ηγούνται στην Τοπική Διοίκηση για 
πέρασμα και άλλων αρμοδιοτήτων στην ευθύνη τους.
Να παρθούν όλα τα μέτρα, να δημιουργηθούν όλες οι προϋπο-
θέσεις για την άμεση εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προ-
σχολικής Αγωγής. Νήπια – Προνήπια στο Νηπιαγωγείο.
Μαζικοί διορισμοί και μονιμοποίηση των αναπληρωτών. Δημι-
ουργία όλων των απαραίτητων υποδομών, σύγχρονα ασφαλή 
και λειτουργικά Νηπιαγωγεία, που θα καλύπτουν τις ανάγκες των 

παιδιών. Κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας στο χώρο της Παιδεί-
ας. Η Προσχολική Αγωγή 
δεν είναι εμπόρευμα για να 
δίνεται με κουπόνια. Είναι 
ανάγκη και πρέπει να δίνε-
ται δημόσια και δωρεάν σε 
όλους! 
Παντού να δυναμώσει η πάλη για μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 
τμήμα τους 15, να λειτουργήσει παντού ολοήμερο με ενιαίο παι-
δαγωγικό πλαίσιο, να δημιουργηθούν υποδομές για σίτιση και 
ξεκούραση, να προσληφθεί βοηθητικό προσωπικό (π.χ. τραπε-
ζοκόμοι…)! 
Στο επίκεντρο της διεκδίκησής μας είναι οι ανάγκες των παιδιών, 
των εργαζόμενων γονιών, των λαϊκών οικογενειών. Η Δίχρονη 
Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή είναι πρώτα και κύρια μία παι-
δαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα που αφορά την ανάπτυξη, 
εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κοινωνική ανα-
γκαιότητα είναι επίσης η ύπαρξη Δημόσιων και Δωρεάν Παιδικών 
Σταθμών για τις ηλικίες πριν τα 4 χρόνια, ώστε κάθε παιδί να έχει 
θέση σε δομές προσχολικής αγωγής.
Χιλιάδες εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς (παιδαγωγοί και 
βοηθητικό προσωπικό) δουλεύουν με κάθε είδους εργασιακή 
σύμβαση, με τσεκουρωμένα εργασιακά δικαιώματα και ακόμη 
περισσότεροι είναι στην ουρά της ανεργίας. Χιλιάδες παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας δεν βρίσκουν μια θέση στους παιδικούς 
σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Χιλιάδες γονείς, πρέπει να φλερ-
τάρουν με την εξαθλίωση για να πληρώσουν τα τροφεία και να 
βρουν μια θέση σε αυτούς. Η επιχειρηματική δράση στο χώρο της 
αγωγής του παιδιού αλωνίζει και απολαμβάνει, ως ισότιμος εταί-
ρος, τη δημόσια χρηματοδότηση.
Διεκδικούμε:
• Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στους Παιδικούς 
Σταθμούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων σε παιδαγωγικό, 
βοηθητικό προσωπικό, με πλήρη μισθολογικά - εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.
• Αποκλειστικά Κρατικούς Δημόσιους Δωρεάν παιδικούς σταθ-
μούς. Με γενναία και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση κάθε εισφοράς των γονιών. 
Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών.
• Ενιαίο, παιδαγωγικά αναβαθμισμένο και επιστημονικά θεμελιω-
μένο πρόγραμμα αγωγής και φροντίδας του παιδιού με βάση τις 
ανάγκες της κάθε ηλικίας, ώστε να αναπτύσσεται σωματικά, νοητι-
κά και να κοινωνικοποιείται ομαλά το παιδί.
• Ενιαίες Παιδαγωγικές σχολές, με Τμήματα προσχολικής ηλικίας, 
που θα αποφοιτούν οι παιδαγωγοί αυτής της ηλικίας και θα έχουν 
τις γνώσεις και την παιδαγωγική κατάρτιση για να δουλέψουν με 
κάθε ηλικιακή ομάδα της προσχολικής ηλικίας.
• Δίχρονη καθολική και υποχρεωτική, δημόσια και δωρεάν προ-
σχολική αγωγή, με ευθύνη του κράτους.
• Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τις συνθήκες υγιεινής, 
ασφάλειας και διατροφής των παιδιών στους Σταθμούς.
Να ολοκληρωθεί άμεσα ο έλεγχος καταλληλότητας των Παιδι-
κών Σταθμών και να εκπονηθεί ταχύτατα πρόγραμμα επισκευών 
και άλλων αναγκαίων παρεμβάσεων. Δημιουργία νέων παιδικών 
σταθμών, τόσων που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παι-
διών, με δημόσιο χαρακτήρα και μόνιμες σχέσεις εργασίας
Ο αγώνας αυτός αντικειμενικά θα πρέπει να δοθεί από κοινού με 
τους εργαζόμενους γονείς, με τις ενώσεις τους, με όλο το εργατικό 
κίνημα. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να μετρήσουμε πραγ-
ματικές νίκες, να έχουμε μικρές και μεγάλες κατακτήσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Κατ’ αρχήν και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, 
να δηλώσουμε ότι το νερό πρέπει να είναι πραγματικά 

κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παραμείνει η διαχείρισή 

του στη ΔΕΥΑ του δήμου.

Όμως ταυτόχρονα πρέπει να τονίσουμε, ότι η ΔΕΥΑΘ 

είναι πρωτίστως  Δημοτική και δευτερευόντως Επιχείρηση 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Επομένως η όποια τιμολογιακή 

πολιτική θα πρέπει πάνω απ’ όλα να  στοχεύει στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους δημότες που θα είναι ανταποδοτικές 

και να παίρνει συγχρόνως υπ’ όψιν τις οικονομικές 

συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να πληρώσουν οι 

καταναλωτές ένα κοινωνικό – ανταποδοτικό αγαθό, όπως 

είναι το νερό. 

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι με την τιμολογιακή 

πολιτική, που ισχύει μέχρι σήμερα (βασικό τιμολόγιο), η 

ΔΕΥΑΘ καταφέρνει να αντεπεξέρχεται στα έξοδά της και 

επομένως σε καμία περίπτωση δεν διακινδυνεύεται η 

συνέχιση της λειτουργίας της. Το επιπλέον χαράτσι του 

80% που επιβάλλεται στους δημότες συν 24% ΦΠΑ, θα 

έπρεπε από χρόνια να έχει καταργηθεί, καθώς υποχρέωση 

της κεντρικής διοίκησης ήταν και είναι να χρηματοδοτεί 

τα απαραίτητα έργα, ώστε η παροχή υγιεινού νερού να 

είναι προσβάσιμη σε όλα τα σπίτια των δημοτικών και 

τοπικών κοινοτήτων του δήμου. Αντίθετα τα χρήματα 

αυτά  που εισπράττονταν μέχρι σήμερα από την επιβολή 

αυτού του χαρατσιού και έμπαιναν σε ειδικό λογαριασμό, 

η ΔΕΥΑΘ τα συσσώρευε για επενδύσεις, με αποτέλεσμα 

να παρουσιάζεται ένα ποσό 1.200.000 ευρώ, που δεν 

χρησιμοποιήθηκε ως σήμερα.

Με την κατάργηση λοιπόν του χαρατσιού αυτού (επιπλέον 

80%) στην τιμή του νερού σε συνδυασμό και με την 

επιβολή πληρωμής λογαριασμών από τις κοινωνικές 

δομές του δήμου Θέρμης, τα έσοδα της ΔΕΥΑΘ χωρίς 

τις αυξήσεις του 80% αρκούν για να αντεπεξέλθει στα 

έξοδά της και επομένως να μην κινδυνεύσει η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

επιχείρηση και να είναι βιώσιμη. 

Ένα εύλογο ερώτημα είναι: Τι θα γίνει με τις επενδύσεις; 

Θεωρούμε ότι η απάντηση στο καίριο αυτό ερώτημα 

βρίσκεται:

α. Στη σταθερή και επίμονη διεκδίκηση κονδυλίων 

από την κεντρική εξουσία για έργα που αφορούν την 

ύδρευση-αποχέτευση, όπως έγινε τελευταία και στο δήμο 

μας. Το Φεβρουάριο του 2018, στα πλαίσια του μέτρου 

αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης και περιορισμού των 

διαρροών, η ΔΕΥΑΘ επιχορηγήθηκε από την κυβέρνηση 

με ποσό 1.300.000 ευρώ, καθώς και με 300.000 ευρώ 

για αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κ. Σχολάρι 

ως την Καρδία.

β. την ενσωμάτωση μικρού ποσοστού- π.χ. έως 20%  αντί 

του 80%- για τυχόν αναγκαίες επενδύσεις.

Είναι απαράδεκτο σε κάθε περίπτωση και στις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες που όλοι βιώνουμε, τις επενδύσεις 

και τις φοβίες της ΔΕΥΑΘ να τις επιβαρύνονται οι δημότες 

–  καταναλωτές. 

Οι μεγάλοι αδικημένοι της νέας τιμολογιακής πολιτικής 

στην ψηφισμένη από την πλειοψηφία της ΔΕΥΑΘ και 

του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι μέσοι οικιακοί 

καταναλωτές, που θα δουν στους λογαριασμούς του 

νερού να έχουν μια ωφέλεια που μόλις θα αγγίξει το 4,5% 

μ. ο., λόγω της διαφοράς ΦΠΑ στο νερό από 24% σε 

13% ενώ το 80% παραμένει ως είχε ενσωματωμένο στις 

νέες τιμές που ψήφισαν.

Εμείς λοιπόν, με βάση τα δεδομένα για τους οικιακούς 

καταναλωτές, προτείνουμε:

κ.τ.λ. …

π.χ. ένας μέσος οικιακός καταναλωτής με 90 κ. μ. 

κατανάλωσης για το τετράμηνο σύμφωνα με την πρότασή 

μας θα πληρώσει 49 ευρώ, ενώ με την ψηφισμένη 

πρόταση της πλειοψηφίας θα πληρώσει 72 ευρώ.

Ας γίνει κατανοητό, ότι οι οικιακοί καταναλωτές δεν 

μπορούν να αντεπεξέλθουν  οικονομικά στην υπάρχουσα 

αλλά και στη νέα τιμολογιακή πολιτική του νερού, γεγονός 

που αποδεικνύεται και από την αύξηση των απλήρωτων 

συσσωρευμένων λογαριασμών και την υπαγωγή τους 

σε καθεστώς ρύθμισης στην οποία ελπίζουν να είναι 

συνεπείς. 

Υπάρχουν  όμως και μερικά ακόμα σημεία που πρέπει να 

επισημάνουμε, όπως:

α. Η μείωση των 8 ευρώ στα 2 ευρώ για τα «ρολόγια» 

μηδενικής κατανάλωσης, γιατί διαφορετικά θα είναι 

δυνατόν να δημιουργηθούν ανισότιμες στρεβλώσεις.

β. Θα πρέπει να εξισωθεί στα 10 ευρώ η τιμή 

επανασύνδεσης λόγω χρέους (10 ευρώ) με το τέλος 

επανασύνδεσης λόγω οικειοθελούς προσωρινής διακοπής 

(60 ευρώ).

 Σίγουρα είναι πρόβλημα οι μηδενικές καταναλώσεις 

που εμφανίζονται σε 3.476 υδρομετρητές, αλλά δεν 

είδαμε πουθενά να εφαρμόζονταν κάποια μέτρα για το 

σταδιακό έλεγχό τους, ώστε να ξεκαθαριστεί το μέγεθος 

αυτού του φαινομένου, καθώς και το φαινόμενο της 

μεγάλης διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα σε αντλούμενο 

και τιμολογούμενο νερό, που ανέρχεται στο ύψος των 

1.019.000 κυβικών και που αντιστοιχεί σε εκατοντάδες 

χιλιάδες ευρώ, όπως ισχυρίζεται η ΔΕΥΑΘ. Πρόβλημα 

πράγματι υπάρχει. Αποτελεσματικές λύσεις όμως δεν 

υπήρξαν, ούτε προτάθηκαν. Μελλοντικά θα το δούμε 

στην πράξη! 

 Όσον αφορά τα ειδικά τιμολόγια (που καλώς υπάρχουν), 

για τους πολύτεκνους  θεωρούμε ότι το όριο των 105 κ. 

μ. θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να καλύπτει πλήρως τις  

οικογένειες αυτές, που εκ των πραγμάτων έχουν αυξημένη 

κατανάλωση.

Σίγουρα υπάρχουν και άλλα σημεία που θα μπορούσαμε 

να επισημάνουμε (π. χ. αποκατάσταση αμιαντοσωλήνων, 

αποχέτευση κ.ά.) ώστε το υγιεινό πόσιμο νερό να αποτελεί 

πραγματικά κοινωνικό αγαθό και να είναι προσιτό σε 

όλους τους καταναλωτές-δημότες.

Η ΔΕΥΑΘ δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμπεριφέρεται 

ως ιδιωτική επιχείρηση, που να θεωρεί το νερό ως 

εμπορεύσιμο προϊόν και μόνο, και όχι ως υγιεινό, πόσιμο, 

ανταποδοτικό αγαθό.
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Δεν είναι ανίκητοι. Μην τους φοβάσαι!
Στο φόβο σου ποντάρουν…

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Μια κυβέρνηση εθελόδουλη, που τρέχει να αντα-
ποκριθεί σε κάθε απαίτηση τραπεζιτών και μεγά-

λου κεφαλαίου, να εκτελέσει κάθε εντολή της Ε.Ε. και 
των δανειστών και να διευκολύνει με κάθε τρόπο την 
αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας…
Τραπεζίτες, Ε.Ε. και άλλα όργανα του παγκόσμιου κε-
φαλαίου και «παπαγαλάκια» των Μ.Μ.Ε” που αναγο-
ρεύουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς σε υπ’ 
αριθμόν 1 ζήτημα για τη σωτηρία των τραπεζών (για 
άλλη μια φορά με τον ιδρώτα του λαού), σχετίζοντας 
άμεσα την εφαρμογή τους με την οικονομική πορεία της 
χώρας…
Μεγαλοσυμβολαιογράφοι πρόθυμοι, ταγμένοι στην με 
κάθε τρόπο εξυπηρέτηση των συμφερόντων των τραπε-
ζών και συμβολαιογράφοι που ξεπερνούν την ηγεσία 
και (κάτω από την πίεση του κινήματος) αποφασίζουν 
αποχή από τους πλειστηριασμούς…
Κι ένα κίνημα κατά των πλειστηριασμών και της οικονο-
μικής βίας στην οποία υποβάλλεται η κοινωνική πλειο-
ψηφία, που όχι μόνο δεν κάμπτεται από την κυβερνητι-
κή προπαγάνδα, όχι μόνο δεν σταματά μπροστά στην 
καταστολή και τις διώξεις αλλά δυναμώνει κι αντιστέκε-
ται, ποτάμι γίνεται ικανό να παρασύρει και τα νέα μέτρα 
για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς!
Μήνες τώρα καταιγισμός από δελτία τύπου, δηλώσεις 
και δημοσιεύματα για την «αναγκαιότητα των ηλεκτρο-
νικών πλειστηριασμών». Σε όλα κυριαρχεί η απειλή για 
το «χάσιμο των θυσιών του λαού» λόγω των «στρατηγι-
κών κακοπληρωτών». Με «πρώτα βιολιά» τους υπουρ-
γούς Τσακαλώτο και Κοντονή κι όλους αυτούς που αντί 
να σκίσουν τα παλιά μνημόνια, υπέγραψαν άλλα δύο, 
τα παπαγαλάκια κυβέρνησης, Ε.Ε. και τραπεζών «παί-
ζουν όλα τους τα χαρτιά» για να ξεγελάσουν την κοινω-
νική πλειοψηφία και με τις λιγότερες δυνατές κοινωνικές 
αντιδράσεις ν’ αρπάξουν ότι απέμεινε στα φτωχά και 
φτωχοποιημένα λαϊκά στρώματα.
Ψεύδονται ασύστολα υποστηρίζοντας ότι οι πλειστη-
ριασμοί που ματαιώνονται από το κίνημα αφορούν σε 
μεγάλες περιουσίες, καθώς είναι γνωστό (και καθένας 
μπορεί να το επιβεβαιώσει από τη δημοσίευσή τους) ότι 
πάνω από το 70% των χιλιάδων προγραμματισμένων 
πλειστηριασμών έχουν ως αντικείμενο μικρά σπίτια, 
επαγγελματικούς χώρους και χωράφια…
Ψεύδονται ασύστολα όταν μιλούν για νομοθετική προ-
στασία της κατοικίας καθώς είναι γνωστό ότι αυτή η κυ-
βέρνηση ήδη από τον Ιούλιο του 2015 τροποποίησε επί 
το δυσμενέστερον τις όποιες ευεργετικές για τη λαϊκή 
κατοικία και περιουσία διατάξεις υπήρχαν, με αποτέλε-
σμα σήμερα να μην υπάρχει καμία οριζόντια προστασία 
της πρώτης κατοικίας …
Ψεύδονται ασύστολα όταν λένε πως οι φτωχοί μπορούν 

να προσφύγουν στην προστασία του «νόμου Κατσέλη-
Σταθάκη» καθώς με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
του 2015 ακόμη κι αυτός/ή που αμείβεται με τον κατώ-
τατο μισθό των 586 ευρώ είναι εκτός των ορίων (8.180 
ευρώ ετήσιο εισόδημα και 120.000 ευρώ αξία ακινή-
του) ενώ ακόμη και για την πλειοψηφία των ανέργων 
ή των χωρίς εισοδήματα νοικοκυριών η προσφυγή στο 
νόμο είτε είναι ανέφικτη λόγω κόστους είτε αποβαίνει 
άκαρπη καθώς τα δικαστήρια τους καταλογίζουν δόλο 
και εξαπάτηση της τράπεζας...
Ψεύδονται ασύστολα όταν αναφέρονται σε ηλεκτρονι-
κούς πλειστηριασμούς που θα αφορούν ακίνητα αξίας 
άνω των 300.000 ευρώ, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών τους διαψεύδει αναφερό-
μενος στην πιθανότητα εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου 
μόνο κατά το πρώτο διάστημα «για να καμφθούν οι κοι-
νωνικές αντιδράσεις», όταν οι «Θεσμοί» δηλώνουν ότι 
δεν αποδέχονται τέτοιου τύπου μέτρα, όταν ο ίδιος ο 
υπουργός μιλά για «συμφωνία κυρίων» με τις τράπεζες 
και δεν τολμά να το νομοθετήσει και κυρίως όταν στους 
μέχρι τώρα ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς βγαίνουν 
πολλά ακίνητα πολύ μικρότερης αξίας…
Ψεύδονται ασύστολα όταν χαρακτηρίζουν ως «στρατη-
γικούς κακοπληρωτές» (ή ενεργούμενά τους) όλο αυτό 
το κύμα της λαϊκής οργής που κοντά δυο χρόνια τώρα 
κατακλύζει κάθε Τετάρτη τα Ειρηνοδικεία, καθώς όλοι 
ξέρουμε ότι αυτό το κίνημα είναι προϊόν της ίδιας τους 
της πολιτικής που στο όνομα ενός χρέους που δεν είναι 
του λαού, οδήγησαν έναν ολόκληρο λαό στην αδυ-
ναμία όχι μόνο τις (ιδιαίτερα αυξημένες) υποχρεώσεις 
του προς εφορία, ταμεία και τράπεζες να μην μπορεί να 
εξυπηρετήσει αλλά ούτε τα απαραίτητα προς το ζην να 
εξασφαλίσει…
Πνιγμένοι μέσα στο ίδιο τους το ψέμα, αναζητούν στο 
κίνημα εγκληματίες για την «καταστροφή της χώρας» 
από το σταμάτημα των πλειστηριασμών και φτιάχνουν 
νόμους που στο ΙΔΙΩΝΥΜΟ του μεσοπολέμου παρα-
πέμπουν, ώστε αυτεπάγγελτα να διώκεται, με φυλακή 
να τιμωρείται όποιος στην αρπαγή αντιστέκεται. Την ίδια 
στιγμή βέβαια συναγελάζονται με μεγαλοσυμβολαιο-
γράφους όπως ο υπόδικος για το παραδικαστικό κύ-
κλωμα με τα ακίνητα πρόεδρος του Συλλόγου Αθήνας 
Ρούσκας ή η κατηγορούμενη για υπεξαίρεση δημόσιου 
χρήματος από πλειστηριασμούς πρ. πρόεδρος των Συλ-
λόγου Θεσ/νίκης Μπιλίση-Χρουσαλά.
Αντί οποιουδήποτε μέτρου προστασίας της λαϊκής κα-
τοικίας (όπως επανειλημμένα «δεσμεύτηκαν» πρωθυ-
πουργός και υπουργοί) με το πολυνομοσχέδιο για τα 
προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης και έχουν μετα-
τρέψει όλους τους πλειστηριασμούς σε ηλεκτρονικούς 
από τις 21 του Φλεβάρη ενώ από την 1η του Μάη ξεκι-

νούν και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τα άνω των 
500 ευρώ χρέη προς το δημόσιο (εφορία και ταμεία). 
Για να απαλλαγούν οι (χρυσοπληρωμένες από το λαό 
με τα 233δις των ανακεφαλαιοποιήσεών τους) τράπε-
ζες από δάνεια μη εξυπηρετούμενα αλλά δυο φορές 
πληρωμένα με τους τόκους και τα πανωτόκια, για να 
βγάλει το κράτος τα χρωστούμενα απ’ τους δυσβάστα-
χτους φόρους και τα χαράτσια που η κοινωνική πλειο-
ψηφία έχει φορτωθεί για να πληρώνονται οι δόσεις του 
δημόσιου χρέους, βάζουν σε εφαρμογή την πιο μεγάλη 
επιχείρηση ν’ αλλάξει χέρια ο λαϊκός πλούτος. Στόχος οι 
2.000 πλειστηριασμοί το μήνα και 130.000 μέσα στην 
επόμενη 4ετία! Και μετά τους πλειστηριασμούς, μέσα 
σε δυο μήνες πρέπει να γίνονται και οι εξώσεις, όπως οι 
εντολείς της Ε.Ε. προστάζουν…
Αντί οποιουδήποτε μέτρου προστασίας των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων από τις αρπακτικές διαθέσεις των 
τραπεζών και των funds, σχεδιάζουν νέα αστυνομικά 
μέτρα καταστολής και διώξεων του κινήματος για να 
προστατέψουν τους μεγαλοσυμβολαιογράφους (και τα 
συμφέροντα των τραπεζών) από την υποτιθέμενη βία 
του κινήματος.
Όμως μεγαλύτερη βία από το να στερείς από έναν άν-
θρωπο ακόμη και το σπίτι του (αφού πρώτα του στέρη-
σες δουλειά, μισθό/σύνταξη και πρόσβαση σε κοινωνι-
κές υπηρεσίες και αγαθά) δεν υπάρχει!
Χωρίς αναθέσεις κι αναμονή επίδοξων σωτήρων, ας πά-
ρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, το πιο μεγάλο STOP 
στους πλειστηριασμούς να πούμε, στην αρπαγή του σπι-
τιού μας, της μικρής λαϊκής περιουσίας. Καιρός να σπά-
σει το “τείχος της σιωπής”, η ντροπή για την κατάσταση 
που αυτοί μας έχουν φέρει να δώσει τη θέση της στην 
οργή, να μετουσιωθεί σε δράση για την ανατροπή της 
καπιταλιστικής βαρβαρότητας!
Η μάχη δυο χρόνια τώρα στα ειρηνοδικεία για να μην 
περάσει «ΚΑΝΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ» έδειξε ότι δεν είναι ανίκητοι. Πιο μαζικά, 
πιο δυναμικά και πάντα ανυποχώρητα, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ:
• Πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας και πε-
ριουσίας με μέτρα όπως το ακατάσχετο της πρώτης κα-
τοικίας και η διαγραφή χρεών των λαϊκών οικογενειών 
προς τράπεζες, κράτος, δήμους και ταμεία
• Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

metopo.rixis.anatropis.thermis@gmail.com
τηλ. 6977709369

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 Τοπική Κοινότητα Περιστεράς 
(Οικισμοί Περιστεράς και Λιβαδί-

ου) δραστηριοποιούνται τρεις πο-

λιτιστικοί σύλλογοι, ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Περιστεράς, ο Σύλλογος 

Γυναικών Περιστέρας και ο Πολιτι-

στικός Σύλλογος Λειβαδιωτών. Στην 

Περιστερά επίκεντρο της πολιτιστι-

κής δραστηριότητας είναι το Κοινο-

τικό Κατάστημα, όπου στεγάζονται 

και οι δύο τοπικοί σύλλογοι, ο Πο-

λιτιστικός και των Γυναικών.

Από την πλευρά της Δ.ΕΠ.Π.ΑΘ. 

στην Περιστερά λειτουργεί στο κτί-

ριο της κοινότητας τμήμα γυμναστι-

κής για γυναίκες (pilates).

Ο πολιτιστικός σύλλογος Περιστε-
ράς ιδρύθηκε το 1983. Δραστη-

ριοποιείται στην Περιστερά και η έδρα 
του βρίσκεται στο Κοινοτικό Κτίριο. Στις 
δράσεις του συμπεριλαμβάνεται η εκ-
κμάθηση παραδοσιακών χορών, μαθή-
ματα ζωγραφικής και φωτογραφίας.

Διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις 

ετησίως όπως η αναβίωση του παρα-

δοσιακού γάμου, τις αποκριές, τα Περι-

στεριανά, η γιορτή γάλακτος και άλλες 

εκδηλώσεις που αφορούν τα έθιμα και 

τις παραδόσεις του τόπου μας. Σκοπός 

του είναι τα ήθη και έθιμα να διατη-

ρηθούν και να αναβιώνουν απο γενιά 

σε γενιά. Στόχος του συλλόγου να μας 

φέρει όλους πιο κοντά στην ιστορία και 

την παράδοση μας. Πρόεδρος του συλ-

λόγου είναι ο Αντώνης Βαρσαμούδης.

Ο σύλλογος γυναικών Περιστεράς 
«Η ΕΡΑΤΩ» ιδρύθηκε το έτος 

2011 από τις γυναίκες της Περιστεράς. 
Κύριος στόχος των δράσεων του εί-
ναι η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, 
κυρίως τους ηλικιωμένους και αδυνά-
τους, η διατήρηση και αναβίωση των 
τοπικών εθίμων και η γενική προσφο-
ρά μέσω του εθελοντισμού. Διοργα-
νώνει ομιλίες, εκδηλώσεις, και ημερί-
δες που ως σκοπό έχουν την καλλιέρ-
γεια του πνεύματος σε συνδυασμό με 
την ενημέρωση πάνω σε θέματα της 

καθημερινότητας και γενικά όλου του 

πολιτισμού.

Ανάμεσα στις δράσεις του συλλόγου, 

όπως μας ενημερώνει η πρόεδρος του 

συλλόγου Ευαγγελία Κηπάρογλου, 

είναι η χειροτεχνία (κόσμημα, διακό-

σμηση, κέντημα κ.α), η δημιουργία 

παραδοσιακών εδεσμάτων αλμυρών 

και γλυκών τα οποία κερνούν πολλές 

φορές σε επισκέπτες, η καταγραφή της 

τοπικής διαλέκτου, των παραδοσια-

κών τραγουδιών και γενικά της τοπικής 

λαογραφίας. 

Ακόμη διοργανώνει δράσεις - ξεναγή-

σεις στο λαογραφικό μουσείο το οποίο 

συντηρεί και φροντίζει με τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο, έτσι ώστε οι επισκέπτες 

να γνωρίσουν καλύτερα την Περιστερά 

μέσω των εκθεμάτων που φυλάσσο-

νται μέσα σε αυτό.

Σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς 

φορείς συνδιοργανώνει τις εξής εκδη-

λώσεις και πανηγύρια του οικισμού, 

ειδικότερα: τη γιορτή της γυναίκας, τη 

γιορτή της μητέρας, τα κλειδώνεια, το 

άναμμα του μπούμπαρου και τη γιορτή 

γάλακτος.

Ιδρύθηκε το έτος 1925 στη Θεσσαλονίκη με την 
ονομασία: «Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Λειβαδι-

ωτών Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Αθανάσιος, 1925» με 
σκοπό να υποστηρίζει τους Λειβαδιώτες που άρχισαν 
να εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη μετά τον Α’ Πα-
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λιτισμικές και μορφωτικές δραστηριότητες. Το 1980 
μετονομάστηκε σε «Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λειβα-
διωτών Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Αθανάσιος, 1925». 
Ο Σύλλογος στη μακρά πορεία του έχει αναπτύξει 
σημαντικό έργο στη Θεσσαλονίκη και στο Λειβάδι. 
Διοργανώνει κάθε έτος εκδηλώσεις πολιτιστικού, 
μορφωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα με την ευ-
καιρία τοπικών εορτών, όπως η γιορτή του Αγίου 
Ιωάννη του Κλήδονα (24 Ιουνίου), το πανηγύρι της 
Παναγίας στις 15 Αυγούστου, η γιορτή του καστά-
νου τον Οκτώβριο, καθώς και χοροεσπερίδες, δια-
λέξεις, αθλητικοί αγώνες, καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, 
εκδρομές κ.ά., ενώ υποστηρίζει με κάθε μέσο τους 
κατοίκους του χωριού που εντάσσονται στις ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες. Ο Σύλλογος διατηρεί δυο 
τμήματα παραδοσιακών χορών, ένα τμήμα ενηλίκων 

και ένα παιδιών και εφήβων, τα οποία έχουν λάβει 
μέρος σε πολλές εκδηλώσεις άλλων συλλόγων και 
οργανώσεων.
Πρόεδρος του συλλόγου είναι ο Δημήτρης Γουδήρας.
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Η πολιτιστική εικόνα της Περιστεράς
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος

Σύλλογος Γυναικών

Πολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών

Το Κοινοτικό Κατάστημα Περιστεράς

Η αναπαράσταση του παραδοσιακού γάμου
από το Σύλλογο Γυναικών Περιστεράς

Στιγμιότυπο από τη γιορτή κάστανου στο Λιβάδι

Στιγμιότυπο από τη συμμέτοχη του Π.Σ. Περιστεράς
σε παραδοσιακό δρώμενο


