Γιατί καθυστερούν οι λαϊκές σε Τρίλοφο και Ν. Ραιδεστό

Σ

τη γραφειοκρατία και στον… φόρτο εργασίας επιρρίπτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τις ευθύνες για
την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην οριστική αδειοδότηση των δύο λαϊκών αγορών σε Τρίλοφο και Νέα
Ραιδεστό. Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης
για την ίδρυση των δύο λαϊκών αγορών, η αρμόδια Διεύθυνσης της ΠΚΜ ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τη
διαδικασία χορήγησης των οριστικών αδειών ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η λειτουργία τους.

• ΣΕΛ. 08

Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ

Τεύχος 179
Τιμή: 0.001 ευρώ

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΝΕΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΤΡΙΛΟΦΟΣ

Έργα βελτίωσης της
αγροτικής οδοποιίας

Σ

ημαντικά έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της αγροτικής
οδοποιίας στις δημοτικές κοινότητες Βασιλικών και
Τριλόφου του δήμου Θέρμης πρόκειται να υλοποιηθούν
το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.
• ΣΕΛ. 10

Νέος χλοοτάπητας
στο γήπεδο Καρδίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ

Μεγάλη απώλεια
για το δήμο Θέρμης

Σ

τις 4 Απριλίου έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο Γιώργος
Κοντοπίδης, δημοτικός σύμβουλος Θέρμης και αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας–Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής, με αρμοδιότητα στα ΚΑΠΗ και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Ο θάνατός του βύθισε σε
πένθος την οικογένειά του, τους συγγενείς και φίλους του
καθώς και το δήμο Θέρμης.

• ΣΕΛ. 25

ΑΡΧΕΣ ΜΑΪΟΥ

Ξεκίνησαν οι ψεκασμοί
για τα κουνούπια

Α

πό τις αρχές Μαΐου ξεκίνησαν τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών στο δήμο Θέρμης. Όπως
τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος ο δήμος Θέρμης
εφαρμόζει δικό του πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών και άλλων εντόμων, παράλληλα με αυτό το οποίο
τρέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

• ΣΕΛ. 09

Σ

χέδιο για την ανάπτυξη νέων αθλητικών εγκαταστάσεων υλοποιεί ο δήμος Θέρμης. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν
τα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα του γηπέδου της Καρδίας. Παράλληλα, από τη
δημοτική αρχή προγραμματίζονται και
άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως, το
κλειστό αθλητικό κέντρο το οποίο θα γίνει ανάμεσα σε Τρίλοφο και Πλαγιάρι, η
δημοπράτηση των έργων για τη βελτίωση

των εγκαταστάσεων στο γήπεδο της Θέρμης, η μελέτη για το νέο κλειστό γήπεδο
της Νέας Ραιδεστού, ενώ παράλληλα άρχισε η κατασκευή του κλειστού γηπέδου
μπάσκετ στους Ταγαράδες.
• ΣΕΛ. 19

Εθελοντικές αιμοδοσίες

Τ

ην Παρασκευή 8 Ιουνίου ο δήμος Θέρμης διοργανώνει στην πλατεία Παραμάνα της Θέρμης εθελοντική
αιμοδοσία με παράλληλες εκδηλώσεις.
Την Κυριακή στις 17 Ιουνίου διοργανώνεται η τακτική
αιμοδοσία του δήμου στο 1ο νηπιαγωγείο της Θέρμης.

2

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 9

Τι έγραψε ο τύπος
...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

Πολιτισμός

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 7 9

3

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

Συναυλία αφιέρωμα
στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Έ

να αφιέρωμα στον δρόμο της ψυχής, μέσα από
τραγούδια, από μελοποιημένους στίχους μεγά-

τη συμμετοχή πλήθους κόσμου μικροί και μεγάλοι,

λων ποιητών όπως ο Γκάτσος, ο Ελύτης, ο Ελευθερί-

δεψε τους παρευρισκόμενους με τραγούδια από τις

ου πραγματοποιήθηκε για τέταρτη χρονιά στο δημοτι-

χορωδίες.

κό θέατρο Θέρμης.

Η αρχική έμπνευση της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης,

Στην συναυλία αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα

η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου,

ποίησης συμμετείχαν 7 χορωδίες του δήμου Θέρμης,

ανήκει στον Έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποί-

και ειδικότερα η παιδική χορωδία του Κ.Π. Ταγαρά-

ος το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην Εταιρεία

δων, η πολυφωνική χορωδία «Θερμαϊδες», η μικτή

Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης

πολυφωνική χορωδία του Κ.Π. Ταγαράδων, η μικτή

στην Ελλάδα, όπως και σε και σε άλλες χώρες, και

πολυφωνική χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου

να οριστεί συγκεκριμένη μέρα γι’ αυτό. Η εισήγησή

Θέρμης, η χορωδία του Λαογραφικού Συλλόγου Βα-

του έφτασε με επιστολή στα χέρια του ποιητή και

στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Οργανισμού η 21η

σιλικών, η μικτή πολυφωνική χορωδία του Κ.Π. Νέας

μελετητή της ποίησης Κώστα Στεργιόπουλου, προέ-

Μαρτίου να ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Ποίη-

Ραιδεστού και η μικτή πολυφωνική χορωδία του Κ.Π.

δρου τότε της Εταιρείας Συγγραφέων.

σης.

Πλαγιαρίου

Η ποιήτρια Λύντια Στεφάνου πρότεινε ως ημέρα εορ-

Τον Οκτώβριο του 1999, στη γενική διάσκεψη της

Την επιμέλεια και την διδασκαλία του προγράμμα-

τασμού την 21η Μαρτίου, την ημέρα της εαρινής ιση-

Unesco στο Παρίσι, η 21η Μαρτίου ανακηρύχθηκε

τος είχε η μαέστρος Ελευθερία Μεταξά-Αρμοδώρου,

μερίας, που συνδυάζει το φως από τη μία και το σκο-

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Το σκεπτικό της απόφα-

ενώ την επιμέλεια των κειμένων και η συνοδεία στο

τάδι από την άλλη, όπως η ποίηση, που συνδυάζει

σης ανέφερε: «Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης θα ενι-

πιάνο ήταν της Ιωάννας Καρυπίδου.

το φωτεινό πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό

σχύσει την εικόνα της ποίησης στα ΜΜΕ, ούτως ώστε

Με κεντρικό σύνθημα, η ποίηση δίνει χρώμα στα λό-

πρόσωπο του πένθους.

να μην θεωρείται πλέον άχρηστη τέχνη αλλά μια τέ-

για που πολλές φορές δεν θέλουμε να πούμε, στα

Την επόμενη χρονιά, ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλι-

χνη που βοηθά την κοινωνία να βρει και να ισχυρο-

γράμματα που ντρεπόμαστε να γράψουμε, αλλά και

κός, πρέσβης της Ελλάδας στην Unesco, εισηγήθηκε

ποιήσει την ταυτότητά της».

παρακολούθησαν τη μοναδική συναυλία που ταξί-

Η πρόεδρος του Π.Κ.Θ. Αθηνά Παπαδάκη απευθύνει
χαιρετισμό στην εκδήλωση

Οι ποιητές μέσα κι έξω από τη βιβλιοθήκη. Ποίηση παντού!

Π

ράφια της δημοτικής βιβλιοθήκης.

ληνες και ξένους ποιητές μέσα από τις συλλογές των Δημο-

Έτσι στις 21 Μαρτίου που εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα

τικών Βιβλιοθηκών του δήμου Θέρμης, συγκεντρώθηκαν

Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών σε δημόσια κτίρια και δρό-

Ποίησης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «κάθε

από νωρίς στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης,

μους του δήμου Θέρμης με αφορμή τον εορτασμό Παγκό-

μήνα στη βιβλιοθήκη έχουμε θέμα» άφησαν ποιήματα, στο

σμιας Ημέρας Ποίησης. Στόχος ήταν τα παιδιά να «δείξουν»

δημαρχείο, το αστυνομικό τμήμα, την αγορά και άλλα ση-

στους πολίτες του δήμου τη μαγεία της ποίησης μέσα από

μεία του δήμου.

τα έργα ελλήνων και ξένων ποιητών που βρίσκονται στα

Μετά τα βιωματικά σεμινάρια όπου τα παιδιά γνώρισαν Έλ-

οιητική ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι μαθητές της ΣΤ
τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης και του

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

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

Οι μαθητές άφησαν ποιήματα, στο δημαρχείο, το αστυνομικό τμήμα, την αγορά και άλλα σημεία του δήμου.

δημιούργησαν όμορφες κάρτες με ποιήματα, δικά τους
αλλά και γνωστών ποιητών και ανέλαβαν να μεταδώσουν
παντού το μήνυμα της Εθνικής βιβλιοθήκης «Οι ποιητές
μέσα και έξω από τη βιβλιοθήκη. Ποίηση παντού!»
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΑΜΑ» ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΔΕΠΠΑΘ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

«Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός»

Εκδήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Μ

ε τρεις νέες παραστάσεις την Παρασκευή 4,
το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Μαΐου και

ώρα 20:30 συνεχίζει η ομάδα «Θεάτρου Όραμα» της
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. στο δημοτικό θέατρο Θέρμης τις πετυχημένες παραστάσεις του έργου των Μιχάλη Ρέππα και

Στιγμιότυπο από την παράσταση

Θανάση Παπαθανασίου «Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός».
Η σκηνοθεσία είναι του Θεόφιλου Λάλου, τα σκηνικά του Θάνου Καρώνη και Γιάννη Λάσκου, η επιμέλεια των κοστουμιών της Μαρίας Μπαχά, η μουσική επιμέλεια της Ντίνας
Ντισλή, ο σχεδιασμός
έντυπου υλικού της Σοφίας Ιεροδιακόνου και οι
φωτισμοί του Γρηγόρη
Μόσχου. Τους ρόλους
ερμηνεύουν ο Θεόφιλος
Λάλος: «Μίμης», Ελευθερία Νάκου και Τάνια
Βρατσκίδου: «Χριστίνα»,
Νίκος Μαλούδης: «Βαγγέλης», Βάντα Ερμείδου
και Δήμητρα Μαυρίδου:
«Βικτωρία», Κέλλυ Κυρμπάση και Τριανταφυλλιά
Παληογιάννη:
«Λέλα»,
Δημήτρης Δήμου: «Πατριώτης», Βαγγέλης Καραμπάσογλου: «Ιακώβ»,

Δημήτρης Λάσκος, Γιάννης Λάσκος και Αγαθοκλής Γαρδίκης: «Γερμανοί στρατιώτες» και Χριστίνα Τσοντίλη,
Νάνσυ Καλαθά και Βάσω Δούμου: «Αντάρτισσες».
Η συγγραφική πένα των Ρέππα – Παπαθανασίου, σ’
αυτό το ευφυέστατο θεατρικό έργο «Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός», ισορροπεί με μαεστρία το σπαρταριστό γέλιο με τη συγκίνηση. Όλα διαδραματίζονται στη
Θεσσαλονίκη της γερμανικής κατοχής με επτά πρόσωπα που μπλέκονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που
το στοιχείο της ανατροπής των καταστάσεων να κρατάει
τον θεατή σε συνεχή εγρήγορση. Σχοινοβατώντας ανάμεσα στη χαρά, τον πόνο, την αγωνία, την έκπληξη, την
ανακούφιση ο θεατρικός λόγος μοιάζει με πινγκ πονγκ
που απ’ τη μια στιγμή στην άλλη δεν ξέρεις που θα πάει
το μπαλάκι. Μια παράσταση που η σκηνοθετική ματιά
παίρνει θέση στα δρώμενα και δεν σφυρίζει αδιάφορα,
δημιουργώντας με τέτοιο τρόπο που ο θεατής να φύγει
με ψυχική μεν ευφορία αλλά και προβληματισμό για
περαιτέρω συζήτηση.

26ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων

Σ

το 26ο φεστιβάλ παιδικών χορευτικών
συγκροτημάτων του δήμου Νεάπολης-

Συκεών συμμετείχαν με επιτυχία τα παιδιά
των Κέντρων Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού,
Ταγαράδων και Βασιλικών του δήμου Θέρμης. Τα παιδιά συντόνισε η δασκάλα τους
Ελένη Γκαρμίρη.
Στο φεστιβάλ που διοργανώνει ο δήμος
Νεάπολης-Συκεών και η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών, σε συνεργασία με το
Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης συμμετείχαν 132 χορευτικά συγκροτήματα και
4.000 χορευτές.

Πρόκειται για ένα παιδικό χορευτικό υπερ-

Ε

πιλεγμένες χορογραφίες από
τμήματα της Σχολής Χορού της
ΔΕΠΠΑΘ του δήμου Θέρμης και την
ξεχωριστή συμμετοχή της Καρολίνας
Κωνσταντίνου από την Κύπρο με την
χορευτική ομάδα Junior Company
γιόρτασε ο δήμος Θέρμης και η ΔΕΠΠΑΘ την Παγκόσμια Ημέρα Χορού
στο δημοτικό θέατρο Θέρμης το Σάββατο 28 Απριλίου.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης οι θεατές
ενίσχυσαν με την συμβολή τους την
ανανέωση εξοπλισμού του 1ου Ειδικού Εργαστηριού Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
Θέρμης.
Όπως είναι γνωστό η Παγκόσμια Ημέρα Χορού καθιερώθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Χορού το 1982 προς
τιμήν του Ζαν-Ζωρζ Νοβέρ (1727
-1810), δημιουργού του σύγχρονου

τρία παιδιά, τα οποία ταξίδεψαν από
Κύπρο για να ανταποδώσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που απλόχερα τους παρείχε η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. με
την πρόσκληση της.
Απεύθυνε,

ευ-

χαριστίες για την εκδήλωση στην
πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, Αθηνά
Παπαδάκη και στις κυρίες Δήμητρα
Κορωναίου, Σοφία Τσαμασλίδου και
Ελένη Συνδίκα που «ξέρουν να ζωντανεύουν τα όνειρα».

του συλλόγου «Λάμψη».

- Τέλος την Παρασκευή 18, το Σάββατο 19

- Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου τμήματα

- Στις 11,12 και 13 Μαΐου 2018 τμήματα

και την Κυριακή 20 Μαΐου θα πραγματο-

της Σχολής Χορού του δήμου Θέρμης συμ-

της ΔΕΠΠΑΘ θα συμμετέχουν στο Φεστι-

ποιηθούν ανοιχτά μαθήματα – Καλοκαιρι-

γάνωσε:

μετείχαν στην εκδήλωση 4α Βήματα Αγά-

βάλ Γενικής Γυμναστικής του δήμου Θεσ-

νές εκδηλώσεις στο Κέντρο Διάδοσης Επι-

- Σεμινάριο τζαζ και σύγχρονου χορού σε

πης, όλα τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν

σαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική

στημών και μουσείο τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ.

το νομό Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτοντας

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκω-

τη μαγεία της παράδοσης και στέλνοντας το

σίας της Κύπρου «University of Nicosia»
με εισηγητές την κυρία Dara Milovanovic,
Στιγμιότυπα από την συμμετοχή στην παράσταση των Κέντρων Πολιτισμού
Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων και Βασιλικών

ιδιαίτερες

σε σχολεία στο Λονδίνο.

και διαγωνισμούς χορού. Ειδικότερα διορ-

δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης και συμπα-

επίσης,

Γυμναστική Ομοσπονδία.

στηριότητες, όπως σεμινάρια, παραστάσεις

όπου θα δοθούν τα έσοδα του Φεστιβάλ.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν

για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες

χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, μέλη πο-

ράστασης στα παιδιά ειδικών σχολείων,

Company Καρολίνα Κωνσταντινίδου.

University London και καθηγήτρια χορού

ημειώνεται ότι το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018 η Σχολή Χορού της ΔΕΠ-

ΠΑΘ διοργάνωσε ανέπτυξε πολλές δρα-

γων, σωματείων και οργανώσεων απ’ όλο

καλλιτεχνική διευθύντρια του Junior

Σεμινάρια - παραστάσεις - διαγωνισμοί χορού

διάρκεια του οποίου, για μία ακόμη χρονιά,

λιτιστικών τμημάτων Ιερών Ναών, συλλό-

αδίκως υποτιμημένο» επισήμανε η

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ

Σ

θέαμα, βασισμένο στην παράδοση, κατά τη

μπαλέτου. Η ημέρα αυτή, (29η Απριλίου), είναι αφιερωμένη στο χορό
με στόχο να γιορτάσει την καθολικότητα αυτής της τέχνης, να υπερβεί
κάθε πολιτικό, πολιτισμικό και εθνικό εμπόδιο και να φέρει κοντά τους
ανθρώπους μέσα από την κοινή τους
γλώσσα –το χορό.
«Η συχνή επαφή με τη σκηνή και το
κοινό, αποτελεί το πρωταρχικότερο
και το ουσιαστικότερο βήμα στην καριέρα ενός χορευτή. Μέσα από αυτήν
λοιπόν την «ανάγκη» γεννήθηκε το
2012 η ιδέα μιας ομάδας νέων ταλαντούχων χορευτών σε μια χώρα
όπου η τέχνη του χορού ίσως να μην
αγκαλιάζεται όσον θα έπρεπε… Σε
μιαν χώρα όπου ο χορός δεν θα μπορούσε παρά ν’ αποτελέσει μιαν απλή
ενασχόληση κι όχι επάγγελμα…
Σε μια χώρα όπου το ταλέντο είναι
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Assistant Professor και τον κύριο Alexander
Michael, λέκτορα της Σχολή Επιστημών
Αγωγής, Τμήμα Μουσικής και Χορού του

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώσαν χρήματα

πανεπιστημίου, «University of Nicosia»,

για παιδιά που δίνουν τον δικό τους δύ-

στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2018
- Σεμινάριο κλασικού χορού με εισηγητή

Για τρία Σαββατοκύριακα στην αίθουσα

σκολο προσωπικό αγώνα, καθώς τα έσοδα

πολλαπλών χρήσεων των 1ου-5ου Δημο-

από τα εισιτήρια (3 ευρώ το άτομο) θα δι-

του φυτωρίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,

τικών Σχολείων, οι μικροί χορευτές ξεδί-

ατεθούν στα παιδιά του Ειδικού Δημοτικού

στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2018.

πλωσαν το ταλέντο τους στους δημοτικούς

Σχολείου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης,

- Σεμινάριο σύγχρονου χορού με την καθη-

χορούς και ανέδειξαν την ανάγκη της δια-

του 3ου 2/θ Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσα-

τήρησης της δημοτικής και λαϊκής παράδο-

λονίκης (ΙΝΑΑ) και των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Νεάπο-

σχολής και πλέον τελειόφοιτος του Τμήμα-

σης.

λης και Συκεών.

τος Χορού του Πανεπιστημίου Middlesex

τον κύριο Θεμιστοκλή Παυλή, καθηγητή

γήτρια χορού κυρία Ειρήνη Παπαντωνίου,
η οποία ήταν σπουδάστρια της δικής μας
Στιγμιότυπο από πρόβα μαθητών στη σχολή χορού
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

«Άνθρωπος, εικασίες, συναγωνισμός»

Εκδηλώσεις για την παγκόσμια
ημέρα παιδικού βιβλίου

«Άνθρωπος, εικασίες, συναγωνισμός» ήταν ο τίτλος της

κοθήκη Θέρμης. Η έκθεση εικαστικών δημιουργιών του

ανθρώπου, που συνεχώς μεταβάλλονται. Οι δύο καλ-

ξεχωριστής έκθεσης εικαστικών δημιουργιών των Βενι-

Ξανθούλη Βενιζέλου και του Αριανίτ Σπάχο πραγματεύ-

λιτέχνες, απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΠΘ)

ζέλου Ξανθούλη και Σπάχο Αριανίτ στη δημοτική πινα-

εται τη φύση, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του

συνεργάζονται για να αναδείξουν τον τρόπο που ο άνθρωπος χειρίζεται τα ιδανικά του στην αδιάκοπη μεταμόρφωσή του. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 18 Απριλίου, ενώ θα διαρκέσει έως
τις 27 Απριλίου.
«Η φύση, ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου είναι συνεχώς, μεταβαλλόμενα. Συνεπώς, ο
άνθρωπος εν γνώσει της αδιάκοπης μεταμόρφωσης του
περιβάλλοντος του, χειρίζεται τα ιδανικά του με σεβασμό
και ευγένεια. Εδραιώνοντας την αλληλεγγύη και αφαιρώντας τον αγενή ανταγωνισμό, επιτυγχάνεται η Ελευθερία» δηλώνουν οι καλλιτέχνες.
«Με τόλμη θέτουμε τον τίτλο «Ο άνθρωπος, η εικασία,
ο συναγωνισμός» αποκτάμε την ελευθερία ως εικαστικοί καλλιτέχνες, να εκφράσουμε μέσω της ζωγραφικής,
της μυθοπλασίας και της κινούμενης εικόνας, την σύγχρονη αισθητική, ως ίχνος που δημιουργεί η χειρονομία
σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Η δημιουργική αντίθεση τα
επιθετικά χρώματα και το περιγραφικό ίχνος είναι εδώ

Στιγμιότυπο από την έκθεση εικαστικών δημιουργιών των Ξανθούλη Βενιζέλου και Σπάχο Αριανίτ

και μεταμορφώνονται σε έναν εικαστικό πλουραλισμό».

Έκθεση ζωγραφικής-σχεδίου
1ου Λυκείου Θέρμης

«Ήρωες, ελάτε να γνωριστούμε»
στη δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης

Τ

Μ

α έργα που δημιούργησαν στο πλαίσιο του μαθήματος των εικαστικών
παρουσίασαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
–Πινακοθήκη Θέρμης για δέκατη συνεχόμενη χρονιά οι μαθητές του 1ου Λυκείου
Θέρμης.
Η δουλειά με την τέχνη και τον πολιτισμό
που γίνεται εδώ και χρόνια στα σχολειά
και τα πολιτιστικά κέντρα του δήμου Θέρμης φέρνει, όπως φαίνεται, αποτελέσματα,
αφού έχει φέρει σε επαφή με την τέχνη
τόσους νέους ανθρώπους οι οποίοι με τη
σειρά τους παίρνουν πρωτοβουλίες που
προάγουν προσφέρουν πολιτιστική παιδεία.
Σύμφωνα με τον Χρήστο Αλαβέρα, εικαστικό και υπεύθυνο καθηγητή του 1ου
Λυκείου Θέρμης, «η έκθεση αυτή αντανακλά τη συνέχεια μιας προσπάθειας δυο
δεκαετιών στο 1ο Γυμνάσιο και το Λύκειο
της Θέρμης η οποία έχει φέρει πολλά φανερά και αφανή αποτελέσματα. Αυτή τη
στιγμή υπάρχει διψήφιος αριθμός εικαστικών δημιουργών που τα πρώτα τους μαθήματα για τη τέχνη, τα πήραν σ’ αυτά τα
δυο σχολειά. Το σημαντικότερο είναι ότι

υπάρχει, πλέον μια πολύ θετική διάθεση
για τις εικαστικές τέχνες ανάμεσα στους
νέους ανθρώπους στη Θέρμη κι’ αυτό είναι, κυρίως, αποτέλεσμα της προσπάθειας
που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα
σχολεία. Όσον άφορα τη ποιότητα των εκθέσεων αυτό είναι κάτι για το οποίο έχει
γίνει πολύ δουλειά όχι μόνο από τους
δασκάλους και τα παιδιά αλλά και από
το χώρο της δημοτικής βιβλιοθήκης που
αγκαλιάζει δημιουργικά κάθε χρόνο αυτή
την έκθεση. Κάθε χρόνο η έκθεση έχει να
προσφέρει κάτι παραπάνω και ο πήχης
φαίνεται να μην έχει στοπ. Ελπίζω αυτή η
πορεία, η ανοδική να συνεχιστεί και φέτος γιατί η σημασία της αποδοχής αυτής
της προσπάθειας έχει βαθύτερη άξια για
τη ποιότητα της ζωής όλων όχι μόνο στη
Θέρμη, άλλα και ευρύτερα Αυτό είναι κάτι
που το γνωρίζω γιατί βλέπω τους παλιούς
μαθητές που πλέον έχουν μεγαλώσει. Είναι μέσα στη ζωή κάποιοι απ’ αυτούς είναι
δάσκαλοι και προάγουν με τον τρόπο τους
την άξια του σχεδίου και της ζωγραφικής
στη ζωή όλων μας».

Η δημοτική βιβλιοθήκη της Θέρμης επέλεξε
ια δράση γνωριμίας με ήρωες της
ως ήρωα τον Καρυοθραύστη και σε συνερπαγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας
γασία με τη Σχολή Χορού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
υλοποίησε η δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης
του δήμου Θέρμης προσκάλεσε τους μασε συνεργασία με την εθνική βιβλιοθήκη
θητές της B’ Τάξης του 2ου Δημοτικού
της Ελλάδος. Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση
Σχολείου Θέρμης, να ανακαλύψουν τις ιδιπραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του συγράμματος «Ήρωες, ελάτε να γνωριστούμε»
γκεκριμένου ήρωα, μέσα από την ανάγνωμε αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας
ση της ιστορίας του βιβλίου.
ημέρας βιβλίου στις 23 Απριλίου.
Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους μικρούς
Οι βιβλιοθήκες του δικτύου ελληνικών βιμας φίλους, όταν ξαφνικά μετά την ανάγνωβλιοθηκών υιοθετούσαν έναν ήρωα ή ηρωση της ιστορίας, παρουσιάστηκε μπροστά
ίδα της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας
τους μια μικρή μπαλαρίνα, η Ελισάβετ που
και αναλάμβαναν να τον/την συστήσουν
υπό τους ήχους της γνωστής μελωδίας του
στο κοινό. Τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα καΚαρυοθραύστη και με την υπέροχη χορολούνταν να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον
γραφία ζωντάνεψε την ιστορία.
ήρωα ή την ηρωίδα, που
έχει υιοθετήσει η βιβλιοθήκη της περιοχής τους
και να τον συστήσουν στο
ευρύ κοινό: Πού κατοικεί; Ποια είναι τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά
του; Ποια είναι τα κατορθώματα και οι περιπέτειες
του; Τι ξέρουμε για την
οικογένειά του, τις συνήθειές του, τα όνειρα του; Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στη δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης

Μ

ε δύο βιβλιοπαρουσοάσεις γιόρτασε
η Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη
Θέρμης σε συνεργασία με τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς την παγκόσμια ημέρα
παιδικού βιβλίου. Στο πλαίσιο αυτό στη Θέρμη παρουσιάστηκε το βιβλίο της Στέλλας Μιχαηλίδου, με τίτλο «Που πήγε ο παππούς;»,
ενώ στα Βασιλικά πραγματοποιήθηκε αφήγηση δύο παραμυθιών με τη συνοδεία μουσικών οργάνων από τη μουσικό-παραμυθού
Μαρία Γκόγκα. Την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καθιέρωσε η ΙΒΒΥ, Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα, το 1966, την
ημέρα των γενεθλίων του μεγάλου δανού
παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805), με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά
την αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την προσοχή των μεγαλυτέρων στο παιδικό βιβλίο. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
και τονώνει το ενδιαφέρον των παιδιών και
των νέων για το βιβλίο με διάφορες εκδηλώσεις (εκθέσεις παιδικού βιβλίου, συναντήσεις
μαθητών με συγγραφείς και εικονογράφους,
θεατρικές παραστάσεις κ.ά.).

Στην Θέρμη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-

λόγια σε ερωτήματα σχετικά με την απώλεια

ρα Παιδικού Βιβλίου την Τρίτη 27 Μαρτίου,

ενός αγαπημένου προσώπου.

διοργανώθηκε άλλη μια σύμπραξη της δη-

Η υπέροχη ολοζώντανη εικονογράφηση συ-

μοτικής βιβλιοθήκης με τη σχολική κοινότη-

μπληρώνει το κείμενο προσδίδοντας αισιο-

τα. Ειδικότερα, σε συνεργασία με τους μαθη-

δοξία και ανακούφιση.

τές και τους εκπαιδευτικούς της Γ τάξης του
1ου δημοτικού σχολείου Θέρμης παρουσιάστηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη Θέρμης το βιβλίο της Στέλλας Μιχαηλίδου, με τίτλο «Που πήγε ο παππούς;» το
οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Παπαδόπουλος».
Πρόκειται για ένα βιβλίο σχεδιασμένο με
φροντίδα που απαντάει με τρυφερά και το
οποίο προσεγγίζει με τον πλέον ευαίσθητο

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση
της Στέλλας Μιχαηλίδου
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Γκόγκα συνόδευε ο μουσικός Γιάννης Ποιμενίδης με την κιθάρα και το βιολί του. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι μαθητές της Δ’ τάξης
του δημοτικού σχολείου Βασιλικών.
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου Βασιλικών απόλαυσαν στον
φιλόξενο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Βασιλικών ένα ευχάριστο μουσικό ταξίδι στο
χώρο των παραμυθιών και της φαντασίας.
Η εκδήλωση είχε ως σκοπό να θυμίσει στα
παιδιά την μαγεία των παραμυθιών και μέσα
από την μουσική ερμηνεία και αφήγηση των
δύο μουσικών, να τιμήσουν όλοι μαζί τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού
Βιβλίου για το 2018.

και κατευναστικό τρόπο το θέμα του πένθους
και της διαχείρισής του από τα παιδιά.
το ευαίσθητο συναίσθημα της απώλειας και

ΜΟΥΣΙΚΉ ΑΦΉΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΏΝ

με την πολύτιμη βοήθεια από την συγγρα-

Με μια αφήγηση με συνοδεία μουσικών ορ-

φέα, έδειξαν ότι τίποτα δεν χάνεται και όσο το

γάνων από τη μουσικό-παραμυθού Μαρία

θυμόμαστε θα υπάρχει για πάντα.

Γκόγκα, γιόρτασε η δημοτική βιβλιοθήκη

Ένα βιβλίο σχεδιασμένο με φροντίδα που

Βασιλικών την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού

απαντάει με τρυφερά και καθησυχαστικά

Βιβλίου, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου. Τη Μαρία

Με τη βιβλιοθήκη ήρθαν σε επαφή
τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Θέρμης

η οποία αφού εξήγησε στα παιδιά τον τρόπο δα-

Παιδικό Σταθμό του Δήμου Θέρμης, ανανέωσαν

νεισμού βιβλίων, τους διάβασε ένα πολύ ωραίο

το ραντεβού τους για την άνοιξη με περισσότερες

παραμύθι, συζήτησε μαζί τους και δάνεισε στα

εκπλήξεις από τον κόσμο των βιβλίων. Και ας

παιδιά το βιβλίο με τίτλο «Η βιβλιοθηκονόμος

μην ξεχνάμε: Ένα βιβλίο που μαγεύει όνειρα στο

Η

της Βασόρας» που είναι αληθινή ιστορία του

νου φυτεύει. Και στο ταξίδι της ζωής πιστά μας

Ιράκ. Τέλος, παιδιά και εκπαιδευτικοί από τον

συντροφεύει! (Ευγένιος Τριβιζάς)

βιβλιοθήκη είναι σαν τον κρυμμένο θησαυρό, που πρέπει να τον ψάξεις, να τον πλησιάσεις για να τον βρεις, να τον αγγίξεις. Εύκολα
μπορεί να περάσεις δίπλα του βιαστικά και να
χάσεις την ευκαιρία να τον ανακαλύψεις. Η σχέση μας με τα βιβλία είναι τρόπος ζωής. Περιέχει
αναζήτηση, φαντασία, γνώση, επικοινωνία, συναισθήματα, δραστηριότητες και σίγουρα ψυχαγωγία. Η δανειστική παιδική βιβλιοθήκη είναι
ένας χώρος που δεν έχει μόνο ράφια με βιβλία
αλλά και συζητήσεις και δράσεις σε δημιουργικές ομάδες παιδιών. Για ένα παιδί όμως, η βιβλιοθήκη σημαίνει σίγουρα πολλά παραπάνω.
Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται πνευματικά και
συναισθηματικά. Οξύνεται η φαντασία του,
εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό του και ένα απλό
παραμύθι μπορεί πολλές φορές να αποτελέσει
συναισθηματικό καταφύγιο γι’ αυτό και να το
ανακουφίσει περισσότερο απ’ ότι ίσως ένας μεγάλος. Τα παιδιά γοητεύονται απ’ το άκουσμα
των παραμυθιών, απ’ τις εικόνες τους και ταυτίζονται με τους ήρωές τους. Είναι πολύ σημαντικό

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μίλησαν για

επομένως να ενθαρρύνουμε τα παιδιά από πολύ
νωρίς να αγαπήσουν τα βιβλία. Στην κατεύθυνση
αυτή, τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Θέρμης,
συνοδευόμενα από τους εκπαιδευτικούς τους,
μέσα από μία οργανωμένη εκπαιδευτική προσπάθεια, ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο των
βιβλίων. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στη
δανειστική βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου
Θέρμης, έγινε μία συντονισμένη προσπάθεια, το
κάθε παιδί ξεχωριστά, να μάθει να αγαπά το βιβλίο, να το φροντίζει, όπως και να έρθει σε μια
πρώτη επαφή με την ευθύνη της επιστροφής του
βιβλίου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Στο πλαίσιο δε της βιωματικής εκπαίδευσης,
πραγματοποιήθηκε και περιήγηση σε όλη την βιβλιοθήκη. Στην συνέχεια τα παιδιά γνώρισαν το
τμήμα παιδικών βιβλίων, όπου είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν το περιβάλλον της βιβλιοθήκης, την οργάνωση και τον
τρόπο λειτουργίας της. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια
της βιβλιοθηκονόμου του Πολιτιστικού Κέντρου,

Στιγμιότυπο από την αφήγηση παραμυθιού με τη
συνοδεία μουσικών οργάνων
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ

Γραφειοκρατία και Περιφέρεια κρατούν κλειστές
τις λαϊκές αγορές σε Τρίλοφο και Νέα Ραιδεστό

Ξεκίνησαν οι ψεκασμοί
για τα κουνούπια στο δήμο Θέρμης

Σ

Ό

τη γραφειοκρατία και στον… φόρτο εργασίας επιρρίπτει η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας τις ευθύνες για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην οριστική αδειοδότηση
των δύο λαϊκών αγορών σε Τρίλοφο και Νέα
Ραιδεστό. Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν ενάμιση
χρόνο μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης για την ίδρυση των δύο λαϊκών αγορών, η αρμόδια Διεύθυνσης της ΠΚΜ
ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία
χορήγησης των οριστικών αδειών ώστε να ξε-

κινήσει επιτέλους η λειτουργία τους.

Ραιδεστού Αικατερίνη Λιόλιου απέστειλαν

Αγορών, η οποία δικαιολογείται αποδίδοντας

Όλο αυτό το διάστημα ο δήμος και οι πρόε-

επιστολή προς τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα

την τεράστια καθυστέρηση στη γραφειοκρα-

δροι των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων ενό-

Γιουτίκα, διαμαρτυρόμενοι εντόνως γι’ αυτές

τία, στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και

χλησαν επανειλημμένως τις αρμόδιες αρχές

τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ζητώντας

στο φόρτο εργασίας της υπηρεσίας! Χωρίς,

της ΠΚΜ καθώς και τον αρμόδιο αντιπεριφε-

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

παράλληλα να δεσμεύεται για τον ακριβή

ρειάρχη, ζητώντας να εκδοθούν επιτέλους οι

ώστε να λειτουργήσουν επιτέλους οι δύο λαϊ-

χρόνο αδειοδότησης των δύο αγορών. Πα-

απαραίτητες άδειες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει

κές αγορές. Στην επιστολή των δύο προέδρων

ρακάτω δημοσιεύονται, τόσο η επιστολή των

αποτέλεσμα. Λίγο πριν από το Πάσχα, στις 4

απάντησε στις 18 Απριλίου, για λογαριασμό

δύο προέδρων Τριλόφου και Νέας Ραιδεστού,

Απριλίου, οι πρόεδροι των δύο Κοινοτήτων,

του αντιπεριφερειάρχη η αναπληρώτρια δι-

όσο και η απάντηση της ΠΚΜ, προκειμένου

Τριλόφου Παναγιώτης Κατρανιάς και Νέας

ευθύντρια της αρμόδιας Διεύθυνσης Λαϊκών

να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΈΔΡΩΝ ΤΡΙΛΌΦΟΥ ΚΑΙ
Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΎ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ Κ. ΓΙΟΥΤΊΚΑ
Η Λαϊκή Αγορά είναι ένας «θεσμός» σχεδόν
80 χρόνων, που έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή και αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των συνδημοτών μας.
Η Δημοτική Αρχή Θέρμης και οι Δημοτικές
Κοινότητες Νέας Ραιδεστού και Τριλόφου
προχώρησαν από τις 13 Δεκεμβρίου 2016
ανταποκρινόμενες σε σχετική Πρόσκληση της
Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, στην κατεύθυνση ικανοποίησης
αυτού του αιτήματος των συνδημοτών μας,
για την ίδρυση και λειτουργία Λαϊκών αγορών
σε Τρίλοφο και Νέα Ραιδεστό. Ακολούθησε
η απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
στις 20 Δεκεμβρίου 2016 και στη συνέχεια η
Υπηρεσίας σας προχώρησε στην έγκριση καθορισμού των θέσεων των δύο Λαϊκών Αγορών στις 22 Ιουνίου 2017. Στις 18/10/2017
εστάλη από την Υπηρεσία σας και πάλι το
σύστημα διακριτότητας των Λαϊκών αγορών
και ο διαχωρισμός των θέσεων των παραγωγών –πωλητών. Η διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων των ενδιαφερόμενων παραγωγών
–πωλητών, αφού πήρε και μία παράταση
ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2018 και
έκτοτε, εδώ και δύο μήνες, βρισκόμαστε στη
δυσάρεστη θέση αναμονής ελέγχου των συγκεκριμένων αιτήσεων.
Σήμερα, παραμονές Πάσχα, εξακολουθούμε
να περιμένουμε αυτή την αξιολόγηση των αιτήσεων, γεγονός που δυστυχώς, μας οδηγεί
στη συγκεκριμένη έγγραφη διαμαρτυρία, για
την αδικαιολόγητη κατά την άποψή μας καθυστέρηση της Υπηρεσίας σας, που παρά τις
επανειλημμένες οχλήσεις μας, ΔΕΝ εξετάζει
τις αιτήσεις, οδηγώντας μας σε αδιέξοδο.
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,
Πιέζουμε για το αυτονόητο, τη λειτουργία
των δύο Λαϊκών Αγορών για τις οποίες έχει
ακολουθεί και ολοκληρωθεί, όπως προανα-

φέρθηκε, η χρονοβόρα προβλεπόμενη διαδικασία. Σε αυτή τη δυσχερή συγκυρία που
διανύουμε, πρέπει να υπάρξει λύση τώρα.
Δυστυχώς εδώ και καιρό, η στάση της Υπηρεσίας σας χαρακτηρίζεται διαρκώς από μία σιωπηλή συμμετοχή σε μία αδικαιολόγητη και
ανεξήγητη καθυστέρηση, αφού ακόμα τώρα
δεν μας δίνετε μία ξεκάθαρη απάντηση για
τους λόγους της αργοπορίας αυτής, καθώς
και για τον ακριβή χρόνο εξέτασης των σχετικών αιτήσεων των παραγωγών μας.
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,
Οι λαϊκές αγορές είναι μέσα στην παράδοσή
μας και τις έχουν ανάγκη αρκετοί συνδημότες μας που καταφεύγουν σε αυτές για να
προμηθευτούν τα απαραίτητα σε μία δύσκολη εποχή.
Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε όλοι ως τώρα,
βλέποντας την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να αδιαφορεί για το όλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, με τις πολλαπλές καθυστερήσεις
αλλά και τις επαναλήψεις που έγιναν στην
πορεία της προβλεπόμενης διαδικασίας.
ΖΗΤΟΥΜΕ να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία επίλυσης του προβλήματος που
έχει προκύψει και για το οποίο επανειλημμένως έχετε και ο ίδιος ενημερωθεί από
εμάς τους ίδιους.
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ στις ενέργειές σας, ώστε
να δοθεί ένα τέλος σ’ αυτήν τη μεγάλη
και αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε κάθε
περίπτωση θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τους συνδημότες μας και τα συμφέροντά τους. Περιμένουνε από εσάς να
πράξετε το αυτονόητο.

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Νέας Ραιδεστού και Τριλόφου
κ.κ. Π. Κατρανιάς και Αικ. Λιόλιου

Η ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΉ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΈΔΡΩΝ ΤΡΙΛΌΦΟΥ ΚΑΙ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΎ
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου με το οποίο μας διαβιβάστηκε με αριθμ.
πρωτ. 12235/04-04-2018 η έγγραφη διαμαρτυρία των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. Ραιδεστού και Τριλόφου για τη λειτουργία των νεοϊδρυθεισών λαϊκών αγορών
στις συγκεκριμένες δημοτικές κοινότητες αναφέρουμε τα εξής:
Η υπηρεσία εφαρμόζοντας τις διατάξεις του
ν.4264/2014 και των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων, προέβη σε όλες τις ενέργειες
προκειμένου νομίμως και με διαφάνεια να
ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες («εισήγηση για την ίδρυση νέων λαϊκών
αγορών», «απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς»,
«απόφαση ορισμού ανώτατου αριθμού θέσεων πωλητών» και «απόφαση συστήματος διακριτότητας») για την ίδρυση των δύο λαϊκών
αγορών, οι οποίες λόγω της πολυπλοκότητας
και διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών καθίστανται εξ αντικειμένου χρονοβόρες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης αλλά και αυτής της διαμόρφωσής των θέσεων των λαϊκών αγορών, συγκεκριμένα στις
13/11/2017, δημοσιεύθηκε ο ν.4497/2017
(ΦΕΚ 171 Α’), για το υπαίθριο εμπόριο, του
οποίου η εφαρμογή ορίστηκε από δημοσιεύσεώς του, με παράλληλη κατάργηση του
προηγούμενου θεσμικού πλαισίου. Στις διατάξεις του νέου νόμου προβλέπεται περιορισμός
στην ίδρυση λαϊκών αγορών, οι οποίες πλέον
ιδρύονται με σχετική έγκριση του Υπουργείου
και όχι απλά με πρωτοβουλία και Απόφαση
του αρμοδίου φορέα λειτουργίας, επιπλέον δε
προβλέπεται διαφορετικό σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση των θέσεων σε πωλητές
λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες μικροπωλητές).
Οι αλλαγές αυτές επηρέασαν την εξέλιξη των
ενεργειών που η υπηρεσία είχε επεξεργαστεί
και δρομολογήσει, με υποχρέωση της, να διερευνήσει τις όποιες διαδικασίες είχαν προηγηθεί και να τις προσαρμόσει στα νέα δεδομέ-

να, μετά και από τις σχετικές διευκρινίσεις του
αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και της Νομικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας, ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας χορήγησης
θέσεων κατόπιν μοριοδότησης που θα ακολουθούσε.
Στο σημείο αυτό, με αφορμή τις διαδικασίες
που περιγράφονται, αλλά και σχετική αναφορά που γίνεται στο έγγραφό σας, περί επαναλήψεων της υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα
«….. στις 22/06/2017 η υπηρεσία προχώρησε
στην έγκριση καθορισμού θέσεων μετά από
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις
18/10/2017 εστάλη από την υπηρεσία σας και
πάλι το σύστημα διακριτότητας των λαϊκών
αγορών και ο διαχωρισμός των θέσεων των
παραγωγών – πωλητών …..», διευκρινίζουμε:
Ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των θέσεων προβλεπόταν από τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου 4264/2014 και οριζόταν με
Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,
η οποία εγκρινόταν από τον Περιφερειάρχη.
Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου αριθμού των
θέσεων και η διάκρισή του σε παραγωγούς και
επαγγελματίες μικροπωλητές είναι διαφορετική
διαδικασία, απαραίτητη για τον χαρακτηρισμό
των θέσεων αυτών, η οποία επίσης εγκρίνεται και
αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγησή τους. Η
δε συγκεκριμένη απόφαση περί διακριτότητας
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 17/11/2017, δηλαδή μετά τη δημοσίευση του ν. 4497/2017, οπότε
ετέθη τυπικά και θέμα χρόνου ίδρυσης των λαϊκών αγορών.
Άμεσα
ακολούθησε
η
με
αριθμ.
350262(4385)/12-01-2018 Ανακοίνωση –
Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την κάλυψη των θέσεων από πωλητές λαϊκών
αγορών, της οποίας η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων παρατάθηκε έως 09/02/2018, μετά
την αξιολόγηση του έγγραφου αιτήματος του
σωματείου παραγωγών – επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών «ΟΜΟΝΟΙΑ» αλλά και
της αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
τους πολίτες.
συνέχεια στη σελίδα 9

πως τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος ο δήμος
Θέρμης εφαρμόζει δικό του πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών και άλλων εντόμων, παράλληλα με αυτό
το οποίο τρέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος του δήμου είναι να μην υπάρξει κανένας οικισμός χωρίς την απαραίτητη προστασία από τα ενοχλητικά έντομα.
Για το λόγο αυτό στο τέλος Απριλίου υπεγράφη η σχετική
σύμβαση με την εταιρεία η οποία εφαρμόζει το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών και ξεκινά άμεσα, στις
αρχές Μαΐου το συμπληρωματικό πρόγραμμα καταπολέμησης το οποίο υλοποιεί ο δήμος Θέρμης.
Την ίδια περίοδο ξεκίνησε και το πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια. Οι πρώτοι ψεκασμοί πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου στα Βασιλικά και στη Θέρμη.
Το πρόγραμμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει δράσεις και στους έξι οικισμούς του δήμου και
συγκεκριμένα σε Αγία Παρασκευή, Καρδία, Λακκιά, Μονοπήγαδο, Πλαγιάρι και Τρίλοφο. Τις υπόλοιπες περιοχές
καλύπτει το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει ο δήμος Θέρμης, με δικές του δαπάνες.
Η κύρια μέθοδος καταπολέμησης είναι η προνυμφοκτονία,
η καταπολέμηση δηλαδή των κουνουπιών στο στάδιο της

προνύμφης, όσο αυτά ζουν μέσα στο νερό, με τη χρήση
ήπιων και φιλικών για το περιβάλλον σκευασμάτων.
«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι περιβαλλοντικά συμβατό και δεν σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια αλλά αντιμετωπίζει τις προνύμφες μέσα από ήπιες και εντοπισμένες
παρεμβάσεις σε υδατικές συλλογές. Αυτό σημαίνει ότι τα
θετικά αποτελέσματα θα φανούν σε δύο εβδομάδες μετά
την έναρξη των εργασιών», σημειώνει ο υπεύθυνος της
εταιρείας «Οικοανάπτυξη» Σπύρος Μουρελάτος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
Σύμφωνα με τον ίδιο, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης, εκτός από τα προγράμματα του δήμου και της περιφέρειας, προϋπόθεση είναι και η συνεργασία των κατοίκων, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για επεμβάσεις στους δικούς τους χώρους.
- Είναι βασικό, για παράδειγμα, έπειτα από βροχή να απομακρύνονται τα στάσιμα νερά από τις αυλές ή τα μπαλκόνια, ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη κουνουπιών.
- Επίσης, είναι προτιμότερο το πότισμα να γίνεται νωρίς το
πρωί, και όχι αργά το απόγευμα, ώστε το πλεονάζον νερό
να εξατμίζεται και να μη δημιουργούνται εστίες αναπαρα-
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γωγής κουνουπιών.
- Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή αυξημένη όχληση σε
κάποια περιοχή του δήμου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την εξειδικευμένη εταιρεία «Οικοανάπτυξη»
που έχει την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης, στο τηλέφωνο 8001124424, ώστε να γίνει ο αναγκαίος έλεγχος και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Στις αρχές Μαΐου ξεκίνησαν οι πρώτοι ψεκασμοί
για τα κουνούπια στο δήμο Θέρμης.

Ημερίδα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των δήμων

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Κοινές Δράσεις ΟΤΑ για
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών τους»
που φιλοξενήθηκαν στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου
του δήμου Καλαμαριάς. Στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι δυνατότητες σχεδιασμού,
ανάπτυξης και υλοποίησης των κοινών δράσεων μεταξύ των
δήμων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους,
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της τεχνικής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της χρηματοδότησής τους.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του δήμου Θέρμης Απόστολος Τσολάκης κατά την
παρέμβασή του στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης
επεσήμανε τη σπουδαιότητα στον τρόπο διαχείρισης της
ενέργειας για τα υλικά και τα μέσα που καταναλώνουν αυτή
καθώς και για τις πηγές που την προσφέρουν. Τόνισε, επίσης, ότι η προσπάθεια όλων πρέπει να επικεντρωθεί στην
κατεύθυνση χρήσης καταναλωτών ενέργειας μη ενεργοβόΜε τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων η
υπηρεσία προέβη πρωτίστως στην απαιτούμενη διεκπεραίωση όλων των προηγηθέντων
παράλληλων αιτημάτων των συμμετεχόντων,
προκειμένου να καταστούν άρτιες και ολοκληρωμένες οι αιτήσεις συμμετοχής τους (πχ
ολοκλήρωση ανανέωσης άδειας, διαγραφές
λαϊκών αγορών, κλπ) στοιχεία απαραίτητα για
την επεξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής, καθώς αποτελούν προϋπόθεση
αλλά και κριτήρια μοριοδότησης, ενώ ταυτόχρονα συνεργάστηκε αποτελεσματικά με την
αρμόδια υπηρεσία πληροφορικής της Περιφέ-

ρων και φιλικών προς το περιβάλλον και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εξήρε το έργο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
Α.Ε. σε αυτή την προσπάθεια και ζήτησε παράλληλα από
τους εκπροσώπους του ΚΑΠΕ, της ΔΕΗ και του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων να συμβάλουν ενεργά στην
όλη προσπάθεια, ο καθένας με το ρόλο που έχει και κυρίως να συνδιαμορφώσουν το καλύτερο δυνατό θεσμικό
πλαίσιο εφαρμογής όσων απαιτούνται στην κατεύθυνση
της «Πράσινης Ανάπτυξης» και της χρήσης πράσινων υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο κ. Τσολάκης δεν
παρέλειψε να αναφερθεί και στη συνολική προσπάθεια του
δήμου Θέρμης ώστε να αναπτύξει δράσεις βιοκλιματικών
παρεμβάσεων σε δημοτικά κτίρια, αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων παλιάς γενιάς με νέους εξελιγμένους
και φιλικούς προς το περιβάλλον, τύπου LED κτλ.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Αντιδήμαρχος
Θέρμης ευχήθηκε να ευοδωθεί η προσπάθεια αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών, η οποία εκτός των άλλων

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του απαιτούμενου λειτουργικού προγράμματος μοριοδότησης.
Σήμερα η υπηρεσία μας συνεχίζει και ολοκληρώνει την επεξεργασία των αιτημάτων, με τον
έλεγχο των οικονομικών εκκρεμοτήτων των
συμμετεχόντων αδειούχων πωλητών λαϊκών
αγορών, ώστε να καταλήξει στην τελική βαθμολογία των εγκεκριμένων αιτήσεων και την
κατάρτιση των πινάκων των επιτυχόντων προς
χορήγηση θέσεων, εισηγούμενη αρμοδίως
στην επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. για την
τελική τους έγκριση, μετά και το στάδιο υποβο-

θα εξοικονομήσει σημαντικά ποσά και ενέργεια σε όλη τη
δημόσια διοίκηση και θα αποφέρει σημαντικότατα περιβαλλοντικά οφέλη που θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Την ενημερωτική εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο δήμος Καλαμαριάς και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ και η Ανατολική ΑΕ στο πλαίσιο του έργου «ΕNERJ – Joint Actions for
Energy Efficiency» του προγράμματος INTERREG MED, το
οποίο υλοποιείται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία
με τους δήμους Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και υποστήριξη της
συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ, για την υλοποίηση κοινών
δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προγραμματίζεται η
διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων σε όλους τους Δήμους που συμμετέχουν στο έργο «ΕNERJ – Joint Actions for
Energy Efficiency» του προγράμματος INTERREG MED, μεταξύ των οποίων και ο δήμος Θέρμης.

λής ενστάσεων που θα μεσολαβήσει.
Γίνεται αντιληπτό εκ των ανωτέρω, ότι τηρουμένων των προβλεπόμενων διαδικασιών και
προϋποθέσεων που πρέπει να αξιολογηθούν,
η Διεύθυνση λαϊκών Αγορών ΠΚΜ στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων της, αλλά και των
δυνατοτήτων της, καθώς αποτελεί υπηρεσία
πρώτης γραμμής με καθημερινή εξυπηρέτηση
κοινού και πλήθους αιτημάτων, δε δύναται να
προσδιορίσει «τον ακριβή χρόνο εξέτασης των
σχετικών αιτήσεων», όπως αναφέρετε στην έγγραφη διαμαρτυρία σας, αλλά να περιγράψει
τη διαδικασία και το στάδιο στο οποίο αυτή βρί-

σκεται, σημειώνοντας παράλληλα, ότι ουδόλως
αδιαφόρησε ούτε και αδικαιολόγητα καθυστέρησε στα προβλεπόμενα γι’ αυτήν καθήκοντα.
Προσδοκώντας στην κατά το δυνατό συντομότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας των
οριστικών αποτελεσμάτων για τη χορήγηση
των θέσεων των λαϊκών αγορών Τριλόφου
και Ν. Ραιδεστού και τη λειτουργία τους,
προς ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών σας και ευελπιστώντας στην κατανόηση
σας για τις απαιτήσεις της διαδικασίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεχή ενημέρωση και συνεργασία.
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ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Άντληση 10 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης
και ελέγχου των δικτύων επιδιώκει η ΔΕΥΑ Θέρμης

Δύο προτάσεις για τη συντήρηση σχολείων
και την ενδυνάμωση τεχνικών υποδομών

Π

Τ

ροτάσεις για έργα προϋπολογισμού 10
εκατομμυρίων ευρώ υπέβαλλε τον Μάρτιο, η ΔΕΥΑ Θέρμης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας
για την «Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».
Πρόκειται για το έργο «προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου
απωλειών υδατικού ισοζυγίου και ποιότητας
σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης», προϋπολογισμού 917.000
ευρώ, καθώς και την κατασκευή του νέου
δικτύου ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης
Θέρμης με το έργο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης»,
συνολικού προϋπολογισμού 8.851.814,47
ευρώ.
Ειδικότερα, επιδιώκοντας την προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος και την ορθολογική
και αποδοτική διαχείριση του πόσιμου ύδατος
που διαθέτει ο δήμος, η Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης υπέβαλλε δύο ολοκληρωμένες προτάσεις, ώστε να
προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του αντικειμένου των συγκεκριμένων έργων.

Συγκεκριμένα, με το έργο «προμήθεια και
εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος
ελέγχου απωλειών υδατικού ισοζυγίου και
ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης», πρόκειται να
υλοποιηθούν: προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού για τη δημιουργία των απαραίτητων Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης, Μέτρησης Παροχής – Πίεσης, Μέτρησης Ποιότητας
– Πίεσης καθώς και τη δημιουργία Τοπικών
Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης νερού. Παράλληλα θα γίνει η απαραίτητη προμήθεια
Φορητών Σταθμών Ελέγχου και η εγκατάσταση ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου.
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έρ-

γου θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση

μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της

εξοπλισμού και μηχανημάτων.

εκπαίδευσης.

τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας

β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηρι-

Στο πλαίσιο επίσης της πρόσκλησης Ι, του άξονα προ-

εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των

ότητες των δήμων, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συ-

τεραιότητας: Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περι-

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης,

ντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πο-

βάλλοντος, ο δήμος Θέρμης καταθέτει πρόταση χρη-

καθώς και την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών

λιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των

ματοδότησης για την «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών

και των υπηρεσιών του δήμου Θέρμης για την καλύτε-

ανωτέρω.

(GRADER) », με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα

ρη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, ενέκρινε

Ο δήμος Θέρμης καταθέτει δύο σχετικά αιτήματα χρη-

Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ-055) ύψους 185.000,00

κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, την Τρίτη 6 Μαρ-

ματοδότησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυ-

ευρώ. Θυμίζουμε ότι βασικά κριτήρια για την επιλο-

τίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης. Βασικοί στόχοι

ξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που

γή όλων των δράσεων του προγράμματος είναι: α) η

• Αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης Εμπορικής (και μέσω αυτού τη νέα δεξαμενή).

του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι η ενδυνά-

αφορούν σε δαπάνες εγκεκριμένων δράσεων και συ-

συμβολή των υπό ένταξη μελετών, έργων, προμηθει-

μωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης,

γκεκριμένα: στο πλαίσιο της πρόσκλησης του άξονα

ών και υπηρεσιών στους αναπτυξιακούς στόχους του

Θα γίνει επίσης η αντικατάσταση συνολικά
του εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις και
η κατασκευή οικίσκων εξοπλισμού σε όλες
τις γεωτρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί τέλος,
πως στο πλαίσιο της μελέτης του εξωτερικού
υδραγωγείου, ελέγχθηκε η επάρκεια και οι
συνθήκες λειτουργίας των αγωγών μεταφοράς νερού, των γεωτρήσεων, των αντλιοστασίων και των υπαρχουσών δεξαμενών και
μελετήθηκε η νέα δεξαμενή και η σύνδεσή
της με τα υφιστάμενα αλλά και τα προτεινόμενα έργα.

η βελτίωση των υποδομών, η αύξηση της απασχόλη-

προτεραιότητας: Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές

προγράμματος, β) η συμβολή στην εύρυθμη και απο-

σης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων. Η

και Δραστηριότητες των δήμων, με χρηματοδότηση

τελεσματική λειτουργία του δήμου και γ) γενικότερα η

συνολική διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος είναι

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ-055),

σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χα-

η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και

ρακτήρας και η ωριμότητα υλοποίησης των προτεινόμε-

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος «ΦΙΛΟ-

αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις δήμου Θέρμης»

νων δράσεων. Η απόφαση ένταξης του κάθε έργου στο

ΔΗΜΟΣ II» είναι:

συνολικού προϋπολογισμού 319.500,00 ευρώ. Με

πρόγραμμα εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με

α) Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος,

τη συγκεκριμένη πρόσκληση, χρηματοδοτείται η επι-

μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής

ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τε-

σκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώ-

Πολιτικής και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτά-

χνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος

ρων με στόχο τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθ-

σεων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά

και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση

μιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της

προσδιορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις.

και η υπεράντληση υδατικών αποθεμάτων.

προς τους δημότες.

Παράλληλα θα κατασκευαστούν τρία αντλιοστάσια για την ενίσχυση του μανομετρικού
φορτίου προς τις δεξαμενές και για την καλύτερη διαχείριση του νερού και συγκεκριμένα:

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

• Αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης Αεροπορίας.

του υδροφόρου ορίζοντα και η βελτίωση της
ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού

Η διασφάλιση της υδροδότησης των χιλιάδων κατοίκων που πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή επέκτασης Θέρμης είναι
ο στόχος του έργου «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης»,
με το οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων: η
κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου
1.500 m3 που θα εξυπηρετεί την υδροδότηση της μεσαίας ζώνης του υφιστάμενου οικισμού, της περιοχής επέκτασης και εκτός σχεδίου περιοχή δυτικά της περιοχής επέκτασης,
προμήθεια συστημάτων για την παρακολούθηση και καταγραφή των παροχών εισόδου

Τα έργα αφορούν την υδροδότηση της περιοχής
επέκτασης της Θέρμης και τον έλεγχο του
δικτύου ύδρευσης στο σύνολο του δήμου.

ην υποβολή δύο προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με στόχο

πόρων για το πόσιμο νερό, ενώ θα μειωθεί
Επίσης, στόχος της ΔΕΥΑ είναι η προστασία

και εξόδου, τοποθέτηση νέας μονάδας χλωρίωσης και τοπικού σταθμού ελέγχου για το
σύστημα τηλεχειρισμού.

• Αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης Θερμοκηπίου (και μέσω αυτού τη δεξαμενή Λίτσα 2).

4.500 κάτοικοι του δήμου έκαναν χρήση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e – παράβολο το 2017

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Έργα αγροτικής οδοποιίας σε Βασιλικά και Τρίλοφο

Σ

ημαντικά έργα ανάπτυξης και βελτίωσης
της αγροτικής οδοποιίας στις δημοτικές
κοινότητες Βασιλικών και Τριλόφου του δήμου Θέρμης πρόκειται να υλοποιηθούν το
αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Στόχος
αυτών των έργων είναι να εξασφαλιστεί η
ικανοποιητική πρόσβαση γεωργών και κτηνοτρόφων στις ιδιοκτησίες τους. Πρόκειται για
σημαντικά έργα βελτίωσης του οδοστρώματος στο αγροτικό οδικό δίκτυο του δήμου, τα
οποία εξασφαλίζουν την εύκολη και ασφαλή
πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις σε αγροτικές περιοχές των
Βασιλικών και του Τριλόφου.
Ειδικότερα, στα μέσα Μαρτίου εγκρίθηκαν
οι προτάσεις του δήμου Θέρμης οι οποίες είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος «Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα
κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων της
συγκεκριμένης πρόσκλησης.

Αναλυτικά, πρόκειται για το έργο «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης δημοτικής οδού που
διασχίζει τα αγροκτήματα Βασιλικών και Μονοπήγαδου, από το εξωκκλήσι του Αη Γιάννη
της δημοτικής κοινότητας Βασιλικών έως τις
δεξαμενές ύδρευσης του Μονοπήγαδου»,
συνολικού προϋπολογισμού 644.111,61
ευρώ. Παράλληλα εγκρίθηκε το έργο με
τίτλο «Αγροτική οδοποιία στη δημοτική κοινότητα Τριλόφου του δήμου Θέρμης», προϋπολογισμού 275.222,89 ευρώ.
Το πρώτο έργο αφορά την ασφαλτόστρωση
της υφιστάμενης δημοτικής οδού που διασχίζει το αγρόκτημα Βασιλικών και Μονοπήγαδου, μήκους 4.279 μ. Το δεύτερο έργο στην
περιοχή της δημοτικής κοινότητας Τριλόφου,
αφορά την ασφαλτόστρωση της αγροτικής
οδού, μήκους περίπου 900 μ. και πλάτους
περίπου 7 μ. η οποία αρχίζει από τον υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο, έξω από
τον οικισμό του Τριλόφου και καταλήγει στην

πρώην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης- Νέων
Μουδανιών και την υπάρχουσα δημοτική
ασφαλτοστρωμένη οδό.
Στην ίδια πρόσκληση εγκρίθηκε ένα ακόμη έργο και συγκεκριμένα η πράξη με τίτλο
«Αγροτική οδοποιία γηπέδου Επανομής έως
είσοδο Σχολείου της φύσης Τριλόφου» προϋπολογισμού 681.784 ευρώ, για την οποία
είχε ληφθεί σχετική απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τον δήμο Θερμαϊκού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
ασφαλτόστρωση τμήματος συνολικού μήκους 285 μέτρων που ανήκει στην δημοτική
κοινότητα Τριλόφου. Αξίζει να σημειωθεί
πως δικαιούχος και φορέας υλοποίησης στην
πράξη αυτή είναι ο δήμος Θερμαϊκού.
Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων
έργων θα επιτευχθεί παράλληλα η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών,
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Η

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων
ανέρχεται κοντά στο 1,6 εκατ. ευρώ.

εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.),
γεγονός που θα συμβάλει στην βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, συμβάλλοντας στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Επίσης, θα μειωθεί σε
σημαντικό βαθμό το κόστος μεταφοράς των
προϊόντων, με ευκολότερη και ταχύτερη
πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων
καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την Ανεξάρτητη

Αυξημένο ήταν το ποσοστό των δημοτών της Θέρμης

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e- παράβολο»

που έκαναν χρήση της εφαρμογής κατά το 2017 σε

λοιπόν, μπορούν όλοι οι πολίτες πλέον να εκδίδουν

Αρχή Δημοσίων Εσόδων αλλά και το Υπουργείο Εσω-

σχέση με το 2016.

τα παράβολα για την άδεια πολιτικού γάμου και την

τερικών, προχώρησαν στην παροχή δυνατότητας προς

Αναλυτικά, στο δήμο Θέρμης, τα συγκεντρωτικά στοι-

όλους τους πολίτες χρήσης των ηλεκτρονικών παρα-

αναγγελία άσκησης επαγγέλματος. Η ηλεκτρονική έκ-

χεία των ΚΕΠ Θέρμης, Βασιλικών και Πλαγιαρίου,

βόλων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-παράβο-

δοση των παραβόλων των δήμων υποστηρίζεται από

αποδεικνύουν ότι κατά το έτος 2017 περισσότεροι

λο. Στην κατεύθυνση αυτή, οι πολίτες ήδη εκδίδουν

από 4.500 δημότες μας έκαναν χρήση της εφαρμογής

το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικο-

ηλεκτρονικά παράβολα άδειας πολιτικών γάμων κα-

«e- παράβολο», ενώ το 2016 εξέδωσαν ηλεκτρονικά

θώς και αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος. Σταδιακά

παράβολα 3.589 πολίτες. Παρατηρείται δηλαδή μία

δε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχω-

αύξηση της τάξεως 26% περίπου.

ρήσει και η πληρωμή τους μέσω ΑΤΜ και POS.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσω της ιστοσελίδας της

Τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο ρυθμός χρή-

Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), των ΚΕΠ και των Τραπεζών,

σης του e- παραβόλου αυξάνεται κατακόρυφα. Μόνο

έχουν συνολικά διατεθεί πάνω από 14 εκατομμύρια

τητα έκδοσης και πληρωμής παραβόλων μέσω των

το 2017 εκδόθηκαν συνολικά σε όλη τη χώρα, 5 εκα-

e-παράβολα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμο-

ΑΤΜ και των συσκευών POS, χωρίς δηλαδή να απαι-

τομμύρια, περίπου, ηλεκτρονικά παράβολα. Εντός

γής. Μόνο το έτος 2017, εκδόθηκαν 5 εκατομμύρια

τείται μετάβαση και αναμονή των πολιτών στα ταμεία

του 2018 μάλιστα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα

e-παράβολα (αύξηση 25% από το 2016) και πραγ-

των τραπεζών. Η λειτουργία των νέων αυτών υπηρε-

να εκδίδουν ηλεκτρονικά το σύνολο των παραβόλων

ματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους 280 εκατ. ευρώ

σιών υποστηρίζεται επίσης από το Κέντρο Διαλειτουρ-

των δήμων.

(αύξηση 47% από το 2016).

γικότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

νομικών και τον κόμβο υπηρεσιών της ΚΕΔΕ, ο οποίος φιλοξενείται στο πλέον σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο του Δημοσίου, το G-cloud της Γ.Γ.Π.Σ.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αναπτύσσονται νέες
υπηρεσίες που θα προσφέρουν σύντομα τη δυνατό-
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Άλλαξε όψη το Κέντρο Πολιτισμού Πλαγιαρίου

Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης
σε 350 ωφελούμενους

Ρ

ιζικά ανανεωμένος είναι πλέον ο εξωτερικός χώρος του
κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Πολιτισμού της Δη-

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα έργο που περιελάμβανε πα-

μοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου, έπειτα από την ολοκλήρω-

την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Σύμφωνα με τον Αντι-

ση των σημαντικών παρεμβάσεων αναβάθμισής του από το
Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης.
Πρόκειται για ένα πλέγμα παρεμβάσεων εξωτερικά του κτιρίου, με την κατασκευή νέων πεζοδρομίων και την ανάπλαση
του χώρου στο σύνολό του, με στόχο την υλοποίηση του
σχεδιασμού της δημοτικής αρχής για διευκόλυνση της προσβασιμότητας των πεζών και των ΑμεΑ σε όλα τα δημόσια
κτίρια του δήμου μας.
Αναλυτικά το έργο της κατασκευής πεζοδρομίων περιελάμβανε μεταξύ άλλων, σκυροδέτηση της βάσης εσωτερικά
των πεζοδρομίων επάνω στην οποία τοποθετήθηκαν νέες
πλάκες πεζοδρομίου. Έγινε, επίσης, αποκατάσταση της βά-

ρεμβάσεις που αναβάθμισαν συνολικά τη γύρω περιοχή και

Τ

δήμαρχο Συντήρησης –Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας Βασίλειο Μουστάκα, ο σχεδιασμός του Τμήματος
Συντήρησης και Αυτεπιστασίας αναφορικά με την προσβασιμότητα όλων των συνδημοτών μας είναι ευρύτερος και αφορά πολλαπλές παρεμβάσεις, όπου κριθεί απαραίτητο, ώστε
να επιτευχθεί η διευκόλυνση της διέλευσης των πεζών και
των ΑμεΑ, σε όλα τα κτίρια και τις υποδομές του δήμου μας.
«Πρόκειται για εργασίες που διευκολύνουν την κίνηση στο
δήμο Θέρμης, που προωθούμε με διάφορες παρεμβάσεις
μας, οι οποίες το επόμενο διάστημα θα ενταθούν. Ανταπο-

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την κατασκευή νέων πεζοδρομίων
και την ανάπλαση του εξωτερικού χώρου του κτιρίου

κρινόμαστε στα αιτήματα των συνδημοτών μας, με προτεραι-

σης σκυροδέματος όπου υπάρχουν καθιζήσεις καθώς και

ότητα τη βελτίωση της προσβασιμότητας άρα και της καθη-

αντίστροφη κλίση νερών η οποία αντιμετωπίστηκε πλήρως

μερινότητάς τους. Οι εργασίες συντήρησης που βρίσκονται

και προχώρησε η επανατοποθέτηση των ακέραιων κυβολί-

σε εξέλιξη είναι αρκετές στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότη-

θων με συμπλήρωση με νέους πάνω στη νέα υπόβαση, με

τες του δήμου μας και η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί με

όλες τις παράλληλες εργασίες που απαιτήθηκαν, όπως για

παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία, όπου κρίνεται αναγκαίο,

παράδειγμα εκσκαφή, τοποθέτηση κρασπέδων, κατασκευή

με βάση τον σχεδιασμό μας και τις ήδη καταγεγραμμένες

υπόβασης και επίστρωση με κυβόλιθους και στη συνέχεια

ανάγκες από την υπηρεσία μας», επισημαίνει χαρακτηριστι-

με νέες πλάκες.

κά σε δήλωσή του ο κ. Μουστάκας.

Εντατικές εργασίες αύξησης και αναβάθμισης του αστικού πρασίνου
υνεχίζονται καθημερινά οι εργασίες
της αρμόδιας Αντιδημαρχίας Πρασίνου

νου προχωρούν σε καθαρισμούς αλσυλλί-

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πρασίνου – Πε-

ων από πευκοβελόνες.

ριβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέ-

–Περιβάλλοντος, για την αύξηση και ανα-

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, διαμορ-

λιος Γκιζάρης τονίζει ότι σε σύντομο χρο-

βάθμιση του αστικού πρασίνου, με προ-

φώνονται όλοι οι χώροι Πρασίνου, με σπο-

νικό διάστημα επιχειρείται να δοθεί στους

τεραιότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα

ρά γκαζόν και φύτευση δέντρων ενώ στη

στο κλάδεμα δένδρων και τους καλλωπι-

δημότες μας, ένα δείγμα του δήμου που

«μάχη» των εργασιών συμμετέχει σταθερά

σμούς πάρκων, και παρτεριών στις Δημο-

και το νέο καλαθοφόρο όχημα του δήμου

τικές Κοινότητες Θέρμης, Τριλόφου, Βασι-

μας. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν ήδη στις

λικών, Αγίας Παρασκευής, Ταγαράδων και

Δημοτικές Κοινότητες Θέρμης, Ταγαράδων,

στην Τοπική Κοινότητα Περιστεράς.

Τριλόφου, Βασιλικών, Αγίας Παρασκευής

Ειδικότερα, οι εργασίες κλαδέματος που

και στην Τοπική Κοινότητα Περιστεράς.

βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο χρονικό

Αξίζει να σημειωθεί πως τα μεγάλα δέ-

διάστημα αποσκοπούν στην ανανέωση της

ντρα λόγω του ύψους και του βάρους των

κόμης των δέντρων, τη διαμόρφωση της

κλαδιών τους θεωρούνται επικίνδυνα και

με μεράκι, οργάνωση και προγραμματισμό,

σε καλλωπιστικά σχήματα, στην απομά-

μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την

να προκύπτει το αξιόλογο αποτέλεσμα που

κρυνση ξερών και επικίνδυνων κλαδιών,

ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας

επιδιώκεται. Η προσπάθεια θα συνεχίζεται

την αναγέννηση των φυτών με νέους υγιής

τους, είτε έπειτα από θεομηνία ή ακόμη και

και τους επόμενους μήνες, με περισσότερο

βλαστούς και την κοπή των χόρτων. Επί-

μετά από καιρικά φαινόμενα όπως ισχυροί

πράσινο και περισσότερο χρώμα στο δήμο

σης, τα συνεργεία της Διεύθυνσης Πρασί-

άνεμοι.

Θέρμης, σημείωσε χαρακτηριστικά.

και αρκετοί δημότες της Θέρμης.
Αξιοσημείωτος για μία ακόμη φορά και ο
ρόλος των εθελοντών του Κοινωνικού Παντοπωλείου που με την πολύτιμη προσφορά
και βοήθειά τους συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης θα συνεχίζει
σταθερά το έργο του, το οποίο βασίζεται στις
αρχές του ανθρωπισμού και του εθελοντισμού. Πρόκειται για ένα έργο «ανάσα ζωής»
για πολλούς συμπολίτες μας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ενεργοποιεί την τοπική

Tα παιδιά του 1ου Γυμνασίου του Κολεγίου
«ΑΝΑΤΟΛΙΑ» που έφτιαξαν και πρόσφεραν
τις λαμπάδες

κοινωνία. Η προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο γίνεται «αλυσίδα
αγάπης» για την κάλυψη των αναγκών και
την ανακούφιση των πολυτέκνων, άπορων,
άνεργων οικογενειών και άλλων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων. Η αγάπη για τον συνάνθρωπο άλλωστε είναι και η κινητήριος δύναμη της κοινωνικής δομής του δήμου μας,
που κύριο μέλημά της είναι η κάλυψη των
πρώτων αναγκών των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων που έχουν πρόβλημα επιβίωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ
Την περίοδο του Πάσχα τα παιδιά του 1ου Γυμνασίου του Κολεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» έφτιαξαν με πολλή αγάπη και μεράκι λαμπάδες τις
οποίες πρόσφεραν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης. Η δράση αποτέλεσε
πρωτοβουλία του διευθυντή Στέλιου Αξαρλή, του υπεύθυνου καθηγητή Νίκου Τσαπατσάρη και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος Service As Action.
Συγκεκριμένα μαθητές και εκπαιδευτικοί του
Κολεγίου ανταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα του Κοινωνικού Παντοπωλείου επέδειξαν

για μία ακόμη φορά το κοινωνικό τους πρόσωπο παραδίδοντας 200 πασχαλινές λαμπάδες και δεκάδες παιχνίδια με σκοπό να βοηθήσουν τις οικογένειες που εξυπηρετούνται
από τη δομή.
Τις λαμπάδες παρέδωσαν οι εκπαιδευτικοί
και τα παιδιά παρουσία του προέδρου του
Κολεγίου Πάνου Βλάχου, με την ελπίδα να
συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών των
ωφελουμένων και την ευχή να προσφέρουν
όσο το δυνατόν περισσότερη χαρά στα παιδιά
των οικογενειών που στηρίζει το Κοινωνικό
Παντοπωλείο.

To Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ–ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σ

ο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου
Θέρμης για τις εορτές του Πάσχα προσέφερε πασχαλινά πακέτα αγάπης για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες του τόπου μας.
Πρόκειται για μια πράξη αλληλεγγύης προς
το συνάνθρωπο και αφορά 350 οικογένειες
που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, ένα νούμερο που δυστυχώς βρίσκεται σε
ανοδική πορεία, καθώς οι δικαιούχοι του παντοπωλείου αυξάνονται πλέον καθημερινά.
Τα είδη που μοιράστηκαν ήταν γάλα, ζάχαρη,
αλεύρι, αυγά, λάδι, μακαρόνια, κριθαράκι,
τοματάκι, δημητριακά, φασόλια, μαρμελάδα, ρύζι, χαρτί υγείας, σκόνη πλυντηρίου,
χαλβάς, ελιές και τουρσί, κρασί. Επιπλέον, σε
κάθε οικογένεια με παιδιά δόθηκαν πασχαλινές λαμπάδες, οι οποίες ήταν προσφορά του
Αμερικάνικου Κολεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ».
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε συμπαραστάτες στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Θέρμης
ήταν η εταιρία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε», η οποία
προσφέρει σταθερά ανά 15 μέρες ποικίλα
προϊόντα, άλλες επιχειρήσεις όπως το «MY
MARKET», εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς
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όλοι θέλουμε. Σε αυτήν την προσπάθεια
μεγάλη είναι η συμβολή του νέου καλαθοφόρου οχήματος του δήμου μας καθώς
και όλων των εργαζομένων της Διεύθυνσης Πρασίνου, τους οποίους με την ευκαιρία ευχαρίστησε για τη μεγάλη προσπάθεια
που καταβάλλουν καθημερινά, έτσι ώστε

Το τελευταίο χρονικό διάστημα δόθηκε
προτεραιότητα στο κλάδεμα δένδρων και
τους καλλωπισμούς πάρκων και παρτεριών

Με εθελοντική δράση
αναγεννήθηκε το πράσινο

Μ

ε τη συμβολή και την παρουσία του
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας
Ιωακείμ Τρικαλιάρη αλλά και την ενθάρρυνση από πλευράς του της πρωτοβουλίας των
πολιτών της περιοχής για την αναβάθμιση και
τον καλλωπισμό του πάρκου της κεντρικής
πλατείας Καρδίας, διαμορφώθηκε εκ νέου
το τρίγωνο παρκάκι και αναζωογονήθηκε ριζικά, με το αποτέλεσμα να δικαιώνει όλους
τους συντελεστές αυτής της εξαιρετικής εθελοντικής δράσης και να ικανοποιεί και το πιο
απαιτητικό γούστο.
Ενεργοί πολίτες της Καρδίας σε συνεργασία
με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας
το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μπήκαν
στο χώρο του πάρκου, με στόχο τη ριζική
αναζωογόνησή του, προχωρώντας σε μία
σειρά εργασιών όπως κούρεμα του χόρτου,
διαμόρφωση και διακόσμηση του εσωτερικού χώρου με λευκή πέτρα και φύτευση
καλλωπιστικών και αναρριχόμενων φυτών.
Παράλληλα ολοκληρώνοντας την ανάπλαση
του πάρκου τους, τοποθέτησαν έναν ιδιαίτερο
εσωτερικό διάκοσμο με τα ποτιστήρια και τα
πιθάρια να έχουν πρωταγωνιστική θέση σε
αυτόν, βάζοντας μία όμορφη αισθητική πινε-

λιά στο πάρκο που αναδείχτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι ενεργοί πολίτες της Καρδίας με τη δράση
τους αυτή έδωσαν μάθημα εθελοντικής προσφοράς στην κατεύθυνση αναβάθμισης τόσο
των δημόσιων χώρων της περιοχής τους όσο
και της ποιότητας ζωής τους.
Παράλληλα φρόντισαν και για την προστασία
του χώρου τοποθετώντας ξύλινη περίφραξη,
ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η
Δημοτική Κοινότητα Καρδίας σε συνεργασία
με τη Δημοτική Αρχή θα φροντίσουν και για
το φωτισμό του.
Αναφερόμενος στην εθελοντική αυτή πρωτοβουλία ο κ. Τρικαλιάρης τόνισε: «η προσπάθεια για τη διατήρηση της Δημοτικής μας Κοινότητας, όμορφης και νοικοκυρεμένης απαιτεί
τη συμμετοχή του κάθε δημότη και κατοίκου.
Οι εθελοντικές δράσεις σε διάφορους τομείς
όπως στην αναζωογόνηση αλλά και στην
καθαριότητα των τοπικών δημόσιων χώρων,
έχουν τον ιδιαίτερο συμβολισμό τους και ενισχύουν την προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας της
ζωής μας, που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι
αποτελεί υπόθεση όλων μας».

Εικόνες από το αναγεννημένο πάρκο της κεντρικής πλατείας Καρδίας.

Ευχαριστήρια επιστολή

Α

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛ0Σ”

ξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Θα Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο εσάς προσωπικά όσο και τις υπηρε-

σίες σας, για την πολύτιμη βοήθειά σας στην αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος υδροδότησηc που αντιμετώπισε το Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛ0Σ” λόγω τις
διακοπής νερού εξαιτίας βλάβης σε κεντρικό αγωγό της Ε.Υ.Α.Θ. Ελπίζουμε στη
συνέχιση της καλής συνεργασίας και στο μέλλον για την εξυπηρέτηση των πολιτών
και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
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Συνεργασία βρεφονηπιακών σταθμών
με τα μέλη των ΚΑΠΗ
Μ

ε αφορμή τα έθιμα των ημερών
του Πάσχα, μικροί και μεγάλοι κάτοικοι του δήμου Θέρμης ενώνονται σε
κοινές δράσεις με επισκέψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου.
Τον συνδετικό κρίκο στη σύνδεση αυτή,
αποτελούν οι κοινωνικοί λειτουργοί του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που
βρίσκονται πάντα κοντά στις ανάγκες
των μελών ΚΑΠΗ του δήμου μας. Στις
συνεχιζόμενες δράσεις με γυμναστική,
παραδοσιακούς χορούς και τμήματα χορωδίας των ωφελούμενων των υπηρεσιών της τρίτης ηλικίας, έχουν προστεθεί
οι ομάδες ψυχικής ενδυνάμωσης που με
την καθοδήγηση Κοινωνικής Λειτουργού
πραγματεύεται θέματα και τεχνικές για

την διαχείριση θεμάτων που απασχολούν τα άτομα της χρυσής ηλικίας.

ΝΟΤΕΣ ΣΤΟΡΓΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Τον Παιδικό Σταθμό Νότες Στοργής επισκέφτηκαν την περίοδο του Πάσχα οι
κυρίες του ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου. Μάλιστα
στο πλαίσιο μια ιδιαίτερης και γλυκιάς
συνεργασίας, έφτιαξαν από κοινού πασχαλινά φαναράκια με ντεκουπάζ, από
χαρτί γκοφρέ και έβαψαν αβγά με την τεχνική του ρυζιού. Τα παιδιά και οι κυρίες
του ΚΑΠΗ συνεργάστηκαν μέσα σ’ ένα
ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα και το αποτέλεσμα των δημιουργημάτων τους ήταν
εξαιρετικά όμορφο.

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

«Από το Βυζάντιο
στο σήμερα»

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο πνευματικό κέντρο του Κάτω Σχολαρίου,
την Κυριακή 18 Μαρτίου η συνάντηση Βυζαντινών χορωδιών του Κέντρου Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού και
των ΚΑΠΗ Θέρμης και Κάτω Σχολαρίου με χοράρχη
τον Λεωνίδα Βλαχόπουλο. Η εκδήλωση ήταν μία συνδιοργάνωση της διοίκησης του Κ.Α.Π.Η και του Ιερού
Ναού του Αγίου Γεωργίου Κάτω Σχολαρίου.
H βυζαντινή μουσική είναι μια τέχνη. Οι ήχοι της συχνά
ξαφνιάζουν το αυτί που δεν είναι εξοικειωμένο με αυτήν και σε αυτό το μεγαλείο της μουσικής μετέφεραν
τα μέλη των χορωδιακών τμημάτων, όσους παρακολούθησαν την συνάντηση.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Κάτω Σχολαρίου σε μία προσπάθεια αυτό το
μοναδικό είδος της μουσικής να βγει μπροστά και να
ακουστεί σε ευρύτερο κοινό παίρνοντας τη θέση που
πραγματικά του αξίζει.

Μάθηση, δημιουργία και ψυχαγωγία για
όλους, μικρούς και μεγάλους στις «Γλυκιές
Μελωδίες», το δημοτικό παιδικό σταθμό
της Καρδίας. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης
συστηματικής και δημιουργικής συνεργασίας δύο γενεών, τα παιδιά υποδέχθηκαν με
χαρά στο χώρο τους τις κυρίες του ΚΑΠΗ
Καρδίας, και πιο συγκεκριμένα τις κυρίες
Γεωργία Ιωαννίδου, Ελένη Κανατά, Χρύσα
Ματζιούνη, Χαρούλα Στεργίου και Ντίνα
Χρηστίδου με την κοινωνική λειτουργό Κατερίνα Ζαφρού.
Μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού
και εμπιστοσύνης οι δύο γενιές εργάστηκαν
αρμονικά. Όλοι μαζί έψαλλαν τα «κάλαντα

Τα «Λαζαράκια» που έφτιαξαν από κοινού
στους δύο παιδικούς σταθμούς

του Λαζάρου», ζύμωσαν, έπλασαν, έψησαν “Λαζαράκια” και αφηγήθηκαν βιωματικά παραμύθια.
Μικροί και μεγάλοι ενθουσιάστηκαν και
συμμετείχαν ενεργά με μεγάλη ευχαρίστηση και προθυμία σε όλη τη δράση.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις στο ΚΑΠΗ Τριλόφου

Ξ

εκίνησε στο ΚΑΠΗ Τριλόφου ο κύκλος ενημερωτικών
ομιλιών για την πρόληψη της υγείας στην 3η ηλικία. Με

κατάσταση και να οδηγήσει σε πραγματική αναπηρία, σε σο-

πρωτοβουλία των μελών ΚΑΠΗ και του Προέδρου. Ευάγγε-

το μέλος του ΚΑΠΗ Τριλόφου Σωτηρία Χαρμούση, συνταξι-

λου Παπαναγιώτου, ενεργοποιούνται πολίτες και επαγγελματίες της τοπικής κοινωνίας του Τριλόφου αλλά και ευρύτερα, για μία σειρά ενημερωτικών ομιλιών που σκοπό έχουν
να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με την πρόληψη και

βαρές περιπτώσεις. Το θέμα ανέπτυξε με την ειδικότητά της,
ούχος νευρολόγος -ψυχίατρος.
Τα θέματα ενδιαφέροντος διευρύνονται με ενημερώσεις για
την υγιεινή των ποδιών και την αντιμετώπιση των προβλημά-

διατήρηση της καλής υγείας των μελών του αλλά και κάθε

των των κάτω άκρων, σε μία ακόμη ενημερωτική εκδήλωση

ενδιαφερόμενου πολίτη.

που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαΐου, ενώ την Τρίτη

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων, διοργανώθη-

15 Μαΐου θα αναπτυχθούν και θέματα που αφορούν στη

κε την Τρίτη, 17 Απριλίου, ομιλία με την ιατρό δερματολό-

φετινή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

γο -αφροδισιολόγο Ανατολή
Καρτερίδου για την προφύλαξη από τον κίνδυνο μελανώματος. Πώς μπορούμε να
προφυλαχτούμε, πώς γίνεται
η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση του μελανώματος, αυτής της μορφής καρκίνου που
είναι απολύτως θεραπεύσιμη
εάν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα.
Οι ενημερωτικές συναντήσεις
συνεχίστηκαν την Τρίτη, 24
Απριλίου, με θέμα την ημικρανία, ως νευρολογικής νόσου, η συχνότητα της οποίας
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής του

Στιγμιότυπο από την συνάντηση Βυζαντινών χορωδιών του
Κ.Π. Ν. Ραιδεστού και των ΚΑΠΗ Θέρμης και Κ. Σχολαρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ασθενή, την επαγγελματική,
αλλά και την οικονομική του
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Συμμετοχή δύο παιδικών σταθμών του
δήμου σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο
Η

κοινωνική αλληλεπίδραση και η μάθηση στη προσχολική αγωγή ήταν το αντικείμενο των σημαντικών εισηγήσεων που
παρουσίασαν οι παιδαγωγοί των παιδικών
Σταθμών «Μελισσόπουλα» και «Ελαφάκια» στο πλαίσιο διεξαγωγής του διεθνούς
συνεδρίου του ΠΑΣΥΒΝ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα οι παιδαγωγοί: Μαρία Ασλανίδου, Χιονία Μαύρου, Δήμητρα Σκίζα
και Μαρία Σταμάτογλου, Τατιανή Τσάγκα,
Ελευθερία Χατζηκώστα, Αναστασία Κονόμισα, που ανήκουν στο εκπαιδευτικό
προσωπικό των συγκεκριμένων δημοτικών δομών παιδικής φροντίδας Θέρμης,
παρουσίασαν εισήγηση με αντικείμενο τις
διαπροσωπικές σχέσεις στη προσχολική
αγωγή και τη σημασία τους, ένα σημαντικό θέμα στο πλαίσιο των συζητήσεων του

ερευνητικού χώρου. Οι εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στις σχέσεις που
αναπτύσσουν τα παιδιά με τους «σημαντικούς άλλους» που είναι μείζονος σημασίας, καθώς βρίσκονται στην αρχή της σχολικής τους σταδιοδρομίας, γεγονός που θα
καθορίσει την μετέπειτα στάση τους προς
την σχολική κοινότητα και θα επηρεάσει τις
αντιλήψεις και στάσεις απέναντι στη σχολική ζωή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάθηση
είναι πρωτίστως μια κοινωνική δραστηριότητα και η συμμετοχή στη σχολική ζωή
είναι βασική για να υπάρξει μάθηση, παρουσίασαν το παράδειγμα των παιδικών
μας σταθμών που με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επιχείρησαν να δημιουργήσουν
ένα κλίμα στο οποίο παιδιά προσχολικής
ηλικίας να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που θεωρούν χρή-

σιμες για την πραγματική ζωή και έχουν
σχέση με την κουλτούρα τους.
Με αφορμή τη δυναμική αυτή παρουσία η
διευθύντρια των δημοτικών δομών παιδικής
φροντίδας Θέρμης Ελένη Τσολακίδου ευχαρίστησε θερμά το εκπαιδευτικό προσωπικό
των παιδικών σταθμών που συνέβαλαν στο
να γίνουν γνωστοί αλλά και να ακουστούν
οι συγκεκριμένοι παιδικοί σταθμοί, μέσα
από μία εξαιρετική παρουσίαση της αλληλεπίδρασης, αυτής της καινοτόμου προσέγγισης δράσης, που δούλεψαν και βίωσαν
οι παιδικοί σταθμοί «Ελαφάκια» και «Μελισσόπουλα». Σημείωσε ακόμη πως «οι
πρωτοβουλίες αυτές ενώνουν και φέρνουν
σ’ επικοινωνία το προσωπικό διαφορετικών
δομών, είναι δημιουργικές, δημιουργούν
την αίσθηση της ομάδας και πρέπει να χαιρετίζονται με χαρά και ικανοποίηση».

Oι παιδαγωγοί των παιδικών Σταθμών του δήμου
στο διεθνές συνεδρίου του ΠΑΣΥΒΝ

ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Συνεχίζεται η συνεργασία
του ΚΔΑΠ μεΑ «Αγκαλιά-ζω»

Βελτίωση των εκπαιδευτικών
πρακτικών στο προσωπικό
των παιδικών σταθμών του δήμου

Ε

Έ

δώ και τέσσερα, σχεδόν χρόνια, κάθε
Τετάρτη οι νέοι του ΚΔΑΠ -μεΑ «Αγκαλιά-ζω» δημιουργούν τα ατομικά τους
γλυπτά, μαθαίνουν, επικοινωνούν, ψυχαγωγούνται και κοινωνικοποιούνται μέσα
από την επαφή τους με τους φοιτητές του
τμήματος Γλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
Η συνεργασία των εκπαιδευτικών και των
νέων του Κδαπ-μεΑ «Αγκαλιά-ζω» του

δήμου Θέρμης με το Τμήμα Γλυπτικής της
Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ξεκίνησε στο πλαίσιο εξωστρέφειας, κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης,
το Σεπτέμβριο του 2015. Σε όλη αυτή τη
διάρκεια, οι νέοι της δομής, όχι μόνο εγκλιματίστηκαν και βρήκαν τη θέση τους στο
τμήμα αλλά έμαθαν, πειραματίστηκαν και
δημιούργησαν σχέσεις καρδιάς με τους
φοιτητές και τους υπεύθυνους και ιδιαίτερα με τη Μαρία Χαλβατζή, την «ψυχή του
εργαστηρίου».
Κάθε χρονιά, τα παιδιά καλούνται να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα, βάζοντας ένα
νέο στόχο, ένα νέο project. Πέρυσι ήταν το
ομαδικό γλυπτό. Εκεί, εκπαιδευτικός στόχος ήταν η συνεργασία, η ομαδικότητα, και
η επικοινωνία μέσα από τη δημιουργία.
Φέτος, ο στόχος που τέθηκε από την υπεύθυνη εικαστικό Δήμητρα Κερεφιάδου, τα
παιδιά και τους υπευθύνους της Σχολής
Καλών Τεχνών έχει στόχο την εξωστρέφεια,
την ομαδικότητα και την προσφορά στο
κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα κοινό εξωτερικό δρώμενο, μια παρέμβαση σε κάποιον
κοινόχρηστο χώρο του δήμου Θέρμης. Οι
καλλιτέχνες μας προετοιμάζονται και αυτό
που απομένει είναι να τους δούμε «επί το
έργον» τον Μάιο, να ομορφαίνουν κάποια
πλατεία, δρόμο ή παιδική χαρά.

να πρωτοπόρο εκπαιδευτικό εγχείρημα
ξεκίνησαν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του
δήμου Θέρμης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το
Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται
για έναν κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχολικού περιβάλλοντος και των επαγγελματικών
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσα από την
αυτοαξιολόγηση, την αυτοβελτίωση και τέλος την εναρμόνιση. Οι εργασίες της πρώτης
συνάντησης του κύκλου των εκπαιδευτικών
σεμιναρίων για την προσχολική αγωγή ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία, την Παρασκευή 20 Απριλίου στον φιλόξενο χώρο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θέρμης.
Στο σεμινάριο με θέμα τη «Βελτίωση των
Εκπαιδευτικών Πρακτικών στην Πρώιμη
Παιδική Ηλικία και τη Διαρκή Επαγγελματική Ανάπτυξη» εισηγήθηκαν η Ευρυδίκη
Ζαχοπούλου, καθηγήτρια ΑΤΕΙΘ, ο Βασίλης
Γραμματικόπουλος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πιο αναλυτικά, τα σεμινάρια αφορούν στην
αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος στην προσχολική εκπαίδευση
σε μια σειρά θεμάτων όπως ο χώρος και η
επίπλωση, οι ρουτίνες προσωπικής φροντίδας των παιδιών, η χρήση της γλώσσας και η

λογική σκέψη, οι δραστηριότητες, οι αλληλεπιδράσεις με τα άλλα παιδιά και με τις παιδαγωγούς, τη δομή του προγράμματος, καθώς
και τις σχέσεις με τους γονείς και το προσωπικό με βάση την κλίμακα ECERS-R.
Το συντονισμό είχε η διευθύντρια Προσχολικής Αγωγής κ. Ελένη Τσολακίδου,
η οποία τόνισε πόσο σημαντική για τους
εργαζόμενους στις δομές της προσχολικής
αγωγής, είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση, η βελτίωση των νέων
καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και
η εφαρμογή τους στην καθημερινότητα με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης στις δομές του δήμου Θέρμης. Οι εισηγητές, με την
σειρά τους, μέσα από διεθνή εφαρμοσμένα
πρότυπα ανέπτυξαν τις τεχνικές και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι παιδαγωγοί για
να μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές παιδαγωγικές υπηρεσίες στους μικρούς φίλους
της προσχολικής ηλικίας.

Oι παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών
παρακολουθούν το επιμορφωτικό σεμινάριο
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Χορηγία 35.000 € από το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

«Γιώργος Ιωάννου: το δικό μας αίμα»

Μ

«Γιώργος Ιωάννου: το δικό μας αίμα» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο 2ο ΓΕΛ Θέρμης, τη
Δευτέρα 23 Απριλίου, προς τιμή του μεγάλου συγγραφέα,
με διπλό σκοπό: αφενός για να καταστήσει γνωστό στην
τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα ότι ολοκληρώθηκαν
οι ενέργειες για την επίσημη απόδοση σ’ αυτό της επωνυμίας «Γιώργος Ιωάννου» και αφετέρου για να γνωρίσουν οι
μαθήτριες και οι μαθητές του τον Γ. Ιωάννου ως συγγραφέα
και ως δάσκαλο.
Η διοργάνωση έγινε από το 2ο ΓΕΛ Θέρμης –«Γιώργος
Ιωάννου» και τη σχολική σύμβουλο των φιλολόγων Ιω.
Βορβή.
Η εκδήλωση άνοιξε με το καλωσόρισμα της διευθύντριας
του σχολείου Χριστίνας Κούρφαλη. Στη συνέχεια ο υποδιευθυντής του σχολείου Απόστολος Χαραλαμπίδης ανέπτυξε το σκεπτικό της ονοματοδοσίας.
Ακολούθησε η παρουσίαση από μαθητές του θεατρικού
δρώμενου «τα παρατσούκλια», το οποίο βασίστηκε σε
κείμενα του Γ. Ιωάννου, με την επιμέλεια της φιλολόγου
Δήμητρας Αλεβίζου, η οποία είχε την επιμέλεια και της παρουσίασης των φωτογραφιών που παρουσιάστηκαν στην
εκδήλωση.
Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο επίκουρος καθηγητής του
Α.Π.Θ. Δημήτρης Κόκορης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Μικρή εισαγωγή στο έργο του Γιώργου Ιωάννου».
Ακολούθησε η παρουσίαση από μαθητές του θεατρικού
δρώμενου «+ 13-12-43», με την επιμέλεια της Δ. Αλεβίζου.

ία πολύ μεγάλη χορηγία, ύψους 35.000 ευρώ, από
το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», εξασφάλισε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Περιστέρας. Όπως μας επισημαίνουν η πρόεδρος
Ευαγγελία Κούτρη και ο γραμματέας Δημήτριος Ντισλής το
ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ενέκρινε την χορηγία για τον
εξοπλισμό εργαστηρίου πληροφορικής, την δημιουργία
βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος γυμναστηρίου του σχολείου. Για το λόγο αυτό ευχαριστούν θερμά
μέσα από την καρδιά τους και ελπίζουμε να συνεχίσουν να
προσφέρουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη με την ίδια γενναιοδωρία που βοηθήσανε και αυτούς.
Σημειώνουν, επίσης, ότι «ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Περιστεράς ιδρύθηκε
το 1999, από το 2015 λειτουργεί με νέο καταστατικό, είναι μη
κερδοσκοπικός και ενισχύεται οικονομικά από τις ετήσιες συνδρομές των μελών του και από χορηγίες.
Το σχολείο είναι η μόνη μας ελπίδα μαζί με την ψυχή που βάζουν οι δάσκαλοι και οι γονείς. Τα αυριανά μέλη της κοινωνίας
μας είναι τα παιδιά μας. Οφείλουμε να το υποστηρίξουμε όλοι
όπως μπορούμε.
Με χρηστή διαχείριση των πόρων και απόλυτη διαφάνεια
θέλουμε όλοι να προσφέρουμε το καλύτερο. Το σχολείο

πρέπει να το στηρίξουμε για να αντέξει και να ανταποκριθεί στο ρόλο του για να μεταδώσει την γνώση αλλά και την
παιδεία στο επίπεδο που μας αξίζει. Θέλει την υποστήριξη
όλων. Κανένας δεν περισσεύει.
Φιλοδοξούμε το σχολείο μας να αποτελέσει δημιουργική κυψέλη, όπου μέσα της θα ανθίσει κάθε παιδί ξεχωριστά και θα
ανακαλύψει, μαζί με τους δασκάλους και τους γονείς του, την
πολύπλευρη προσωπικότητά του, με τη δημιουργική γνώση
και το παιχνίδι, τη συμμετοχή του σε ομαδικές δράσεις και τη
συνεργασία με τους άλλους συμμαθητές.
Οι κόποι και οι προσπάθειες των τελευταίων 3 και πλέον
ετών απέδωσαν καρπούς και μάλιστα πολλούς τόσο στο
χώρο του σχολείου όσο και στο χωριό γενικότερα…. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το σχολείο εσωτερικά ανακαινίστηκε όλο με νέα θρανία – παγκάκια, 3 βιβλιοθήκες, γραφεία, δύο Η/Υ, έναν εκτυπωτή, ένα
καινούργιο φωτοτυπικό πολυμηχάνημα αξίας 5.500 ευρώ,
5 ντουλάπες, 5 ερμάρια, 3 ροτόντες.
Όλα αυτά προστέθηκαν στην περιουσία του Συλλόγου τον
Ιανουάριο- Φεβρουάριο 2018. Το υπόγειο του Κοινοτικού
κτηρίου πλέον στεγάζει ένα γυμναστήριο με πολλά όργανα
γυμναστικής, τα οποία μας παραχώρησε ο δήμος Θέρμης κατόπιν αιτήματός μας και μεταφέρθηκαν εδώ με πρωτοβουλία

δική μας. Επίσης στην υπόγεια αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων του σχολείου λειτουργεί οργανωμένο γυμναστήριο με
πάτωμα laminate και κλιματιστικά στο οποίο στεγάζονται εξωσχολικές δραστηριότητες, μπαλέτο, Pilates και tae kwon do.
Πριν από αρκετό καιρό στείλαμε εκατοντάδες αιτήματα για χορηγίες, όχι μόνο για το σχολείο αλλά και για όλο το χωριό,
μεταξύ άλλων και στο Άγιο Όρος. Η Ιερά Μονή Φιλοθέου σε
συνεννόηση με την ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. -Εμπορία ιατρικών μηχανημάτων δωρίσανε στον Σύλλογό μας κάποια ιατρικά μηχανήματα μεγάλης αξίας, τα οποία ζήτησε η γιατρός μας κ. Έλλη
Αποστολίδου όταν τους φέραμε σε επαφή.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω: Απινιδωτής
LIFEPACK 9P, Ψηφιακό πιεσόμετρο KINLEE, Στηθοσκόπιο
LITTMANN, Θερμόμετρο μετώπου MICROLIFE, Ωτοσκόπιο
-Οφθαλμοσκόπιο, μια καρέκλα γραφείου δερμάτινη περιστρεφόμενη.
Όλα αυτά τα χρόνια πετύχαμε πολύ σπουδαία πράγματα αλλά
αυτά είναι τα πιο πρόσφατα και μιας και τα ιατρικά μηχανήματα
αφορούν όλο τον κόσμο αποφασίσαμε να σας ενημερώσουμε με την παρούσα επιστολή. Σε καμία περίπτωση δεν επαναπαυόμαστε παρά αγωνιζόμαστε ολοένα και περισσότερο για
το καλό του χωριού μας, έχοντας πάντα κοντά μας ανθρώπους
-εθελοντές, που μας βοηθάνε σε οτιδήποτε χρειαστούμε».

Δεντροφύτευση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου Μέρα εθελοντισμού
στους εξωτερικούς υπαίθριους χώρους
προσπάθεια βελτίωσης την ποιότητα ζωής των παιδιών στον
στο 1ο Δ.Σ. Πλαγιαρίου
του σχολείου, πραγματοποίησαν μαθητές του 2ου ΔημοΔεντροφύτευση
χώρο που θα ζήσουν για 6 χρόνια και θα ενισχύσει την περι-

τικού Τριλόφου με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πρασί-

βαλλοντική τους συνείδηση αφού στο εξής τα ίδια τα παιδιά

νου –Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

θα φροντίζουν τα φυτά που φύτεψαν και θα τα βλέπουν να με-

Συγκεκριμένα, οι μαθητές των τμημάτων της πρώτης τάξης του

γαλώνουν μαζί τους. Αργότερα δε, επισκεπτόμενοι τον χώρο

2ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου φύτεψαν καλλωπιστικά

ως μεγάλοι, θα καμαρώνουν γι’ αυτό που έκαναν σήμερα»

και δασικά φυτά, αποδεικνύοντας και έμπρακτα πως το Δη-

σημείωσε χαρακτηριστικά.

μοτικό Σχολείο ως φορέας εκπαίδευσης δεν προσφέρει μόνο

Ο κ. Γκιζάρης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους βοή-

γνώσεις και τις βασικές δεξιότητες στους μαθητές εντός του κτη-

θησαν στη δενδροφύτευση, που στόχο της είναι εκτός από

ρίου αλλά και εκτός. Συνεργαζόμενοι με τη δημοτική αρχή,

το να ομορφύνει τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, να

μαθητές και εκπαιδευτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους, ώστε να

γνωρίσουν οι μαθητές κάποια χρήσιμα πράγματα που αφο-

γίνει ο εξωτερικός χώρος του σχολείου, που μέχρι σήμερα

ρούν τα δέντρα και τα φυτά τα οποία φυτεύτηκαν, όπως: «Με

ήταν αναξιοποίητος, ομορφότερος, φυτεύοντας δέντρα και

ποιον τρόπο φυτεύουμε ένα δένδρο ή φυτό, ποια εποχή είναι

καλλωπιστικά φυτά. Ένα ακόμη μάθημα περιβαλλοντικής συ-

η κατάλληλη για το φύτεμα, τι φροντίδα χρειάζονται για να

νείδησης, προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος.

μεγαλώσουν», πράγματα δηλαδή που τα περισσότερα παιδιά

Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου –Περιβάλλοντος και Αγροτικής

αγνοούν. Υπογράμμισε ακόμη ότι «παράλληλα έγινε προσπά-

Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζάρης που συμμετείχε στη δενδροφύ-

θεια ευαισθητοποίησης των μικρών μαθητών, ώστε μεγαλώ-

τευση σημείωσε μεταξύ άλλων πως «η δράση εντάσσεται στην

νοντας να δείχνουν τον σεβασμό που πρέπει στο περιβάλλον

Μ

έρα εθελοντισμού για τους μαθητές, τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου ήταν η Κυριακή των Βαΐων 1η Απριλίου. Στόχος ήταν, όλοι
μαζί, να καλλωπίσουν τους χώρους του σχολείου και της αυλής με οικολογικό τρόπο στο πλαίσιο στο πλαίσιο του Ευρωπαΐκού Erasmus+ με τίτλο Ecological Literate Generation Will
Change the Future of the Planet and Humanity in a Positive
Direction και σκοπό τη δημιουργία συλλογικής οικολογικής
συνείδησης μέσα από εκπαιδευτικές πρακτικές και δράσεις στο
χώρο του σχολείου.
Έτσι τα παιδιά με τους γονείς και τους δασκάλους τους στόλισαν
το σχολείο με ανακυκλώσιμα αντικείμενα, έβαψαν με οικολογικά, φύτεψαν βότανα και όμορφα καλλωπιστικά φυτά, και δημιούργησαν το δικό τους λαχανόκηπο. Για την πραγματοποίηση
των παραπάνω δράσεων οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με το τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του δήμου Θέρμης
και το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

«Ο Γιώργος Ιωάννου και η Θεσσαλονίκη: η φυσιογνωμία
της πόλης πίσω από το πρόσωπο του συγγραφέα», ήταν
ο τίτλος της ομιλίας της επίκουρης καθηγήτριας του Α.Π.Θ.
Λένας Αραμπατζίδου.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το ποίημα του Γ. Ιωάννου, «τα
ηλιοτρόπια των Εβραίων», από τις μαθήτριες Αικατερίνη Κόλια και Χριστίνα Καραϊσκάκη.
Ακολούθησε η ομιλία του πρώην διευθυντή του σχολείου
Βασίλη Σαρρή και διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Μίκρας, με
τίτλο «Ο Γιώργος Ιωάννου ως ονοματοθέτης» και η παρουσίαση από μαθητές του θεατρικού δρώμενου «μετρημένα
καρύδια», υπό την επιμέλεια της φιλολόγου Ελένης Κοφίνη.
Στο μουσικό μέρος τη εκδήλωσης μαθήτρια Μαρία Παπασυφάκη, ερμήνευσε τα τραγούδια: «έβρεχε δίχως λόγο»
(μουσική Γ. Σφυρίδη, στίχοι Γ. Ιωάννου), «Θεσσαλονίκη»
(μουσική Θ. Μικρούτσικου, στίχοι Ν. Καββαδία) και «όμορφη Θεσσαλονίκη» (μουσική και στίχοι Μ. Χατζηδάκι). Στη
συνέχεια οι μαθητές Γ. Βουβαλίδης, Απ. Γιοβανάκης και Α.
Θεοδοσιάδου, παρουσίασαν ορχηστρικά τις «Πασχαλιές
μέσα από τη νεκρή γη» του Μ. Χατζηδάκι. Την επιμέλεια του
μουσικού προγράμματος είχε η καθηγήτρια Μ. Περίσογλου.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση βιντεοσκοπημένων αποσπασμάτων από συνέντευξη του συγγραφέα από μαθητές του σχολείου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της οικογένειας του Γ. Ιωάννη, ο αντιδήμαρχος παιδείας Στέλιος
Αποστόλου κ.α.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σ

Δ

ιαβούλευση με τις μαθητικές κοινότητες του δήμου πραγματοποίησαν ο

τωπίζουν οι μαθητές, αλλά και να ενημε-

μένως είναι σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του παιδιού. Μαθαίνουν τόσα πολλά

αντιδήμαρχος παιδείας του δήμου Θέρ-

μεγάλη εκδήλωση που προγραμματίζει

μης Στέλιος Αποστόλου και ο υπεύθυνος

να διοργανώσει ο δήμος Θέρμης για τους

λον που βρίσκεται. Τα πόδια έχουν την ίδια

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σταύρος

αποφοίτους μαθητές της Γ Λυκείου τον

ευαισθησία όσο και τα χέρια. Μαθαίνουν,

Κουγιουμτζίδης. Αντικείμενο της διαβού-

προσεχή Σεπτέμβριο στο χώρο εκδηλώ-

λευσης ήταν τα προβλήματα που αντιμε-

σεων στο φράγμα της Θέρμης.

τα πλαίσια της εθελοντικής δράσης
let’s do it greece στο 1ο νηπιαγωγείο
Θέρμης, κατασκευάστηκε ένα μονοπάτι
στην αυλή του σχολείο.
Όπως, επισημαίνει η διευθύντρια του σχολείου Άννα Φανή «Τα παιδιά μαθαίνουν
βιώνοντας με την πράξη και την εμπειρία. Η
ανακάλυψη των αισθήσεων, που βεβαίως
δεν είναι μόνο 5, σημαντικός παράγοντας

ανάπτυξης. Η αισθητηριακή εμπειρία επο-

με το άγγιγμα και την αίσθηση σε σχέση με
το πώς λειτουργεί το σώμα στο περιβάλ-

ανακαλύπτουν, αισθάνονται. Τελευταία δίνεται μεγάλη σημασία στις αισθητηριακές

Διαβούλευση με τις μαθητικές κοινότητες
ρωθούν οι σχολικές κοινότητες για την

βόλτες.
Ένα ιδιαίτερο μονοπάτι αισθήσεων σχεδιασμένο να προσφέρει την επιφάνειά του για
να τονώσει τις αισθήσεις των παιδιών καθώς περπατούν πάνω σε διαφορετικά υλι-

Ο δήμος Θέρμης και η αρμόδια υπηρεσία προσέφεραν τα

κά, σχήματα, χρώματα και φυσικά στοιχεία

φυτά της δενδροφύτευσης στο σχολείο, ώστε να καλλωπί-

ανάμεσα σε φυτά κατά μήκος του μονοπα-

σουν το εξωτερικό υπαίθριο χώρο του και να του δώσουν

τιού, στρατηγικά σχεδιασμένο να τα βοη-

χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείτε η περιβαλλοντική

θήσει να ανακαλύψουν πώς αισθάνονται

συνείδηση των παιδιών, η αγάπη τους για το περιβάλλον και η

κάτω από τα πόδια και τα χέρια τους και

ευαισθητοποίηση τους σε θέματα προστασίας του. Όλοι μαζί

πώς ισορροπούν.

αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να βοηθήσουμε
λουμε στην αύξηση του πρασίνου στο δήμο μας.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση ονοματοδοσίας
του 2ου ΓΕΛ Θέρμης – «Γιώργος Ιωάννου»

Εθελοντική δράση
στο 1ο νηπιαγωγείο Θέρμης

που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη όλοι μας.

στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να συμβάλ-
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Ένα μονοπάτι που προάγει την αυτοπεποίΤο μονοπάτι που κατασκευάστηκε
στην αυλή του σχολείου

θηση και προσφέρει ανεξαρτησία στις ικανότητες των παιδιών».

Ο διευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Παναγιώτης Μάρκου (δεξιά), ο αντιδήμαρχος παιδείας
Στέλιος Αποστόλου (κέντρο) και ο υπεύθυνος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σταύρος Κουγιουμτζίδης.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥ.ΜΑ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Εκδήλωση για τους κινδύνους του διαδικτύου

Εγκαινιάστηκε ο νέος χλοοτάπητας
στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Καρδίας

«Ασφάλεια και κίνδυνοι στο διαδίκτυο:
δέκα τρόποι να αποφύγουμε τις παγίδες»
ήταν ο τίτλος της ανοιχτής εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης. Την εκδήλωση
διοργάνωσε η Επιτροπή Δια βίου μάθησης
του δήμου Θέρμης και το ΚΥ.ΜΑ από τους
ΚΥκλους ΜΑθησης του δήμου.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, από τον
υπεύθυνο του προγράμματος Αθανάσιο
Σαρακίνο, απολογιστικά στοιχεία της μέχρι
τώρα δράσης και ανακοινώθηκαν οι νέοι

ΚΥκλοι ΜΑθησης στη νέα επιμορφωτική
περίοδο Μαΐου – Ιουνίου. Δόθηκαν, επίσης οι βεβαιώσεις σε όσους συμμετείχαν
στους κύκλους που, ήδη, ολοκληρώθηκαν. Για τις παγίδες και την ασφάλεια στη
χρήση του διαδικτύου μίλησε η Αν. Καθηγήτρια Δασικής και Περιβαλλοντικής
Πληροφορικής στο ΑΠΘ, δρ. Ζαχαρούλα
Ανδρεοπούλου. Όπως υπογράμμισε το διαδίκτυο αποτελεί, πλέον, ένα πολύ δυνατό
εργαλείο για κάθε σύγχρονο πολίτη, αφού
προσφέρει δυνατότητες για ενημέρωση,

πληροφόρηση, ψυχαγωγία, επικοινωνία,
και αλληλεπιδρά σε κάθε δραστηριότητα
της καθημερινότητάς μας.
Ωστόσο τα πλεονεκτήματα που μας προ-

Τ

σφέρει μπορεί να υποκρύπτουν και κινδύνους, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

παρουσία πολλών θεσμικών προσκεκλημένων και κα-

Η νέα πρόκληση στο διαδίκτυο είναι να

τοίκων της περιοχής. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση συν-

είμαστε ασφαλείς όταν χρησιμοποιούμε το

δυάστηκε και με τα 60 χρόνια λειτουργίας του τοπικού

Διαδίκτυο και να αξιοποιούμε καλές πρακτικές χρήσης για να ελαχιστοποιούμε τους
κινδύνους.

α εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα του γηπέδου Καρδίας, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Απριλίου

Από αριστερά ο αντιδήμαρχος Σ. Αποστόλου,
ο Α. Σαρακίνος και η δρ. Ζ. Ανδρεοπούλου

αθλητικού σωματείου του Α.Ο. Καρδίας.

βουλίου Καρδίας και της διοίκησης του Α.Ο Καρδίας».

τες για την προαγωγή της κοινωνικής ζωής και συνείδη-

Τόνισε, ακόμη ότι «η δημοτική αρχή Θέρμης, παρά το

σης της νέας γενιάς».

γεγονός ότι τα έργα του αθλητικού τομέα δεν αποτελούν

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του Δημάρχου Θέρμης στη ση-

πλέον επιλέξιμες δαπάνες στο ΕΣΠΑ, συνεχίζει να επεν-

μαντική προσφορά των εθελοντών των Αθλητικών Σωμα-

δύει σε αθλητικές υποδομές από το ταμείο του δήμου.

τείων που όχι μόνο παρακολουθούν τη λειτουργία και τη
δράση των δημοτικών μας δομών, αλλά κυρίως

Στο πλαίσιο των εγκαινίων ο δήμαρχος Θέρμης

φροντίζουν για την καλή συντήρησή τους, μετα-

Θεόδωρος Παπαδόπουλος κατά το σύντομο

Συνεχίζεται το πρόγραμμα
συμβουλευτικής υποστήριξης
σχολικών κοινοτήτων του δήμου

Τ

ο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης σχολικών κοινοτήτων του δήμου Θέρμης υλοποιεί, για δεύτερη συνεχή
χρονιά υλοποιεί η αντιδημαρχία Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας
Γενιάς σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε. Ο απολογισμός, μέχρι τώρα, περιλαμβάνει ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες
συμβουλευτικής στήριξης που συνεχίζονται, αλλά και δράσεις που ολοκληρώθηκαν όπως οι δράσεις ενημέρωσης για το
έργο, οι ομάδες στήριξης γονέων, οι ομάδες στήριξης εφήβων και το βραχύχρονο
σεμινάριο εκπαιδευτικών .
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας
Στέλιο Αποστόλου «ο δήμος θέρμης υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανταποκρινόμενος στα αιτήματα στήριξης των
σχολείων του. Σήμερα, που υπάρχουν
αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, η συμβουλευτική στήριξη συμβάλλει αποτελεσματικά στην υποστήριξη της λειτουργίας των
σχολικών κοινοτήτων, την προαγωγή της
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης παιδιών και
γονιών, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση των οικογενειακών σχέσεων. Μέσα
από πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα σε
παιδιά και έφηβους/ες, γονείς και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και να βοηθηθούν σε θέματα που τους απασχολούν,
έχοντας κοντά τους έναν εξειδικευμένο
σύμβουλο, έναν ψυχολόγο».
Όπως υποστηρίζει η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η ψυχολόγος
Ελευθερία Πήτα «στόχος είναι αφενός η
ανάπτυξη παρεμβάσεων, η ενδυνάμωση
και στήριξη όλων των ενδιαφερόμενων

6ο διεθνές θερινό σχολείο για την
τεχνολογία στον αρχαίο κόσμο

χαιρετισμό του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις

Ξ

Αναφέρθηκε, επίσης, σε μία σειρά αθλητικών

εκίνησαν οι εγγραφές για το 6ο διεθνές
θερινό σχολείο για την τεχνολογία στον

κών επιστημών, αρχιτεκτονικής, μηχανολογίας

και άλλων θετικών επιστημών. Δεκτές γίνονται
μελών (παιδιών, γονέων και εκπαιδευτιαρχαίο κόσμο που διοργανώνει η Σχολή Αν- και αιτήσεις εργαζομένων σε διάφορους φοκών) των σχολικών κοινοτήτων του δήμου
θρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανε- ρείς με ενδιαφέρον για την αρχαιολογία και
Θέρμης, αλλά και η πρόληψη και διαχείριπιστημίου της Ελλάδος, στις εγκαταστάσεις του την αρχαία τεχνολογία.
ση επιμέρους θεμάτων, μέσα από ατομικές
πανεπιστημίου στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης,
και ομαδικές συνεδρίες».
Θα διδάξουν ερευνητές από την Ελλάδα και
από τις 2 μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018.
Έως τη λήξη του σχολικού έτους θα συνετο εξωτερικό, ειδικοί στο χώρο της αρχαίας
χιστούν οι δράσεις του προγράμματος, και
Το θερινό σχολείο του Διεθνούς Πανεπιστητεχνολογίας. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατόειδικότερα:
μίου της Ελλάδος, προσφέρει τη δυνατότητα
τητα, εφόσον το επιθυμούν να λάβουν μέρος
Εξειδικευμένες ενημερωτικές ομιλίες σε
μελέτης ποικίλων τεχνολογικών επιτευγμάτων
σχολικές μονάδες του δήμου για την ενηστην πανεπιστημιακή ανασκαφή του Διεθνούς
των αρχαίων πολιτισμών -κυρίως της αρχαίας
μέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε
Πανεπιστημίου στην Τούμπα Νέου ΡυσίουΕλλάδας -προβάλλοντας το υψηλό τεχνολογιθέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των
Καρδίας. Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάκό επίπεδο στο οποίο είχαν φτάσει οι αρχαίοι
παιδιών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την
ριο διάρκειας 2 εβδομάδων είναι 350€. Οι
υλοποίηση δίωρων αυτονόμων ενημερωπολιτισμοί.
τικών συναντήσεων/ παρουσιάσεων από
Το θερινό σχολείο, διεξάγεται εξολοκλήρου συμμετέχοντες θα πρέπει επιπλέον να καλύψυχολόγο σε σχολικές μονάδες του δήμου
στην αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε έλλη- ψουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους,
Θέρμης όπου τα κύρια θέματα που ανανες και ξένους προπτυχιακούς φοιτητές, απο- έχοντας επιλογές που ξεκινούν ακόμη και από
πτυχθήκαν μέχρι στιγμής σχετίζονται με ζηφοίτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμη- 150€. Για το πρόγραμμα των μαθημάτων, οι
τήματα που απασχολούν τους γονείς στην
μάτων αρχαιολογίας, ιστορίας, μουσειολογίας, ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται
καθημερινή συναναστροφή με τα παιδιά.
Συμβουλευτική στήριξη (ατομική - οικοσυντήρησης, τουριστικής αξιοποίησης, πολιτι- την ιστοσελίδα: http://web.ihu.edu.gr/atpd18/
γενειακή), στο πλαίσιο της οποίας έχουν
πραγματοποιηθεί συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης με
γονείς, μαθητές και
ντρικής Μακεδονίας και όμορων περιφερειακών
ρωτότυποι κάδοι απορριμμάτων, οικολογικά
εκπαιδευτικούς.
ρομπότ και έξυπνα φανάρια ήταν ορισμένες
διευθύνσεων εκπαίδευσης παρουσιάσουν 240
Όλες οι υπηρεσίες
παρέχονται
χωρίς
μόνο από τις ιδέες που παρουσιαστήκαν στη διάρευρηματικές εργασίες. Τη διοργάνωση του συνεοικονομική
επιβάκεια του τετραήμερου 10ο μαθητικού συνεδρίου
δρίου είχαν αναλάβει η Περιφερειακή Διεύθυνση
ρυνση ενώ το επιστηπληροφορικής που διοργανώθηκε στο συνεδριακό
Α’ βαθμιας και Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
μονικό προσωπικό
Μακεδονίας και το Ίδρυμα Νόησις – Κέντρο Διάκέντρο «Ν. Οικονόμο-ΝΟΗΣΙΣ», από τις 17 έως τις
του προγράμματος
δοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας καθώς
20 Απριλίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και
απαρτίζεται αποκλεικαι το Σωματείο Φίλοι του Ιδρύματος Κ.Δ.Ε.Μ.Τ και
Μουσείο Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου
στικά από ψυχολόοι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής.
περίπου 3000 μαθητές από 145 σχολεία της Κεγους.

δίδοντας σε όλους, Αθλητές και δημότες, πνεύμα σεβασμού και διατήρησης σε καλό επίπεδο

συντονισμένες προσπάθειες που καταβλήθη-

των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν.

καν στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης του έργου.

ΠΑΡΚΟ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ

υποδομών που έχουν ξεκινήσει ή προγραμματί-

Ο δήμαρχος Θέρμης αναφέρθηκε και στο πάρ-

ζεται η υλοποίησή τους για το επόμενο χρονικό

κου ευαισθητοποίησης για την φυτοποικιλότη-

διάστημα.

τα, που θα δημιουργηθεί δίπλα από το γήπεδο

Στην κατεύθυνση αυτή ανακοίνωσε μία σειρά

και περιλαμβάνει και παιδική χαρά. Ένα ακόμη

αθλητικών υποδομών που προγραμματίζονται

σημαντικό έργο για την Καρδία που όπως είναι

όπως το κλειστό αθλητικό κέντρο που θα γίνει

γνωστό είναι ενταγμένο στο INTERREG και με την

ανάμεσα σε Τρίλοφο και Πλαγιάρι στη θέση

ολοκλήρωση του οποίου ο δήμος φιλοδοξεί να

«Βλάχος», ένα έργο πνοής, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο με την ολοκλήρωσή
του φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες άθλησης
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παραδώσει στους νέους, ποικιλία δημιουργικής
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση των εγκαινίων του νέου χλοοτάπητα του γηπέδου Καρδίας

έκφρασης και δραστηριότητας.
Από την πλευρά του στο πλαίσιο ο Πρόεδρος

όλων των οικισμών της Μίκρας. Έτοιμο προς

της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας Ιωακείμ Τρι-

δημοπράτηση είναι και το γήπεδο της Θέρμης

καλιάρης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή

που σύντομα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις

του για την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντι-

προδιαγραφές του γηπέδου της Καρδίας, ενώ

κού έργου για την τοπική κοινωνία και παράλ-

σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη για το νέο κλειστό

ληλα τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους και

γήπεδο της Νέας Ραιδεστού. Στη Δημοτική Κοινότητα των Ταγαράδων ο εργολάβος ανέλαβε

τη Δημοτική Αρχή που συνέβαλε αποφασιστικά

δράση για τη δημιουργία του κλειστού γηπέδου

στην ολοκλήρωση του γηπέδου.

μπάσκετ το οποίο μάλιστα θα είναι μεγαλύτερο

Ο πρόεδρος του Α.Ο Καρδίας Κώστας Κατσαρός

από τον αρχικό σχεδιασμό και θα περιλαμβάνει

δεν έκρυψε τη χαρά και την ικανοποίησή του,

Στο ΝΟΗΣΙΣ το 10ο μαθητικό συνέδριο
πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

και κερκίδες.

για τη νέα αφετηρία που δημιουργεί αυτό το γή-

Επεσήμανε, ακόμη και τις παρεμβάσεις λειτουρ-

πεδο «στολίδι» όπως το χαρακτήρισε και που

γικής αναβάθμισης δημοτικών αθλητικών εγκα-

παραδόθηκε χθες στους χρήστες του και την το-

Π

ταστάσεων που έγιναν σε συνεργασία την Περι-

πική κοινωνία.

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους

Ο κ. Παπαδόπουλος, τόνισε με έμφαση ότι «Πα-

ο ευρωβουλευτής Θ. Ζαγοράκης, ο Βουλευτής
Διότι γνωρίζουμε καλά πως οι άρτιες λειτουργικά υποδο-

Δ. Μάρδας, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Β. Πα-

μές συμβάλουν αποφασιστικά στο να έρθουν τα παιδιά

τουλίδου, οι Αντιδήμαρχοι Θέρμης Σ. Αποστόλου και Ζ.

μας κοντά στον αθλητισμό και τις ευεργετικές επιδράσεις

Γεωργαλή, η Πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Α. Παπαδάκη και ο

υλοποίησή του περίπου ένα χρόνο, αλλά επιτέλους πα-

του, που επεκτείνονται στην καλλιέργεια του ομαδικού

Αντιπρόεδρος Ν. Λαγός δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι

ραδίδεται επίσημα στους χρήστες του, αποτέλεσμα των

πνεύματος, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον ευγενή

Δημοτικών Κοινοτήτων, το Δ.Σ του Α.Ο Καρδίας και πλή-

αδιάκοπων προσπαθειών σύσσωμου του Τοπικού Συμ-

ανταγωνισμό και τόσες άλλες αρετές που είναι απαραίτη-

θος κόσμου.

ραδίδουμε σήμερα ένα έργο που το έχει ανάγκη ο τόπος,
άριστο ποιοτικά με προδιαγραφές που ελάχιστα γήπεδα
διαθέτουν στη χώρα σήμερα. Ένα έργο που άργησε στην
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ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ

Αγώνας ορεινής ποδηλασίας

Άλλαξε όψη το αθλητικό κέντρο
«Φώτης Μιναρετζής» στο Πλαγιάρι

Έ

νας ξεχωριστός αγώνας ορεινής ποδηλασίας
πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου στην περι-

ών. Το αγώνισμα είναι ένα είδος σκυταλοδρομίας με

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε από τον δήμο Θέρμης

ποδήλατα. Οι αγωνιζόμενοι είναι μέλη της ίδιας οικο-

ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης και υπεύ-

οχή του φράγματος Θέρμης. Τον αγώνα διοργάνωσε

γένειας (Γονείς με παιδιά, αδέλφια, άνδρας-γυναίκα)

θυνος αθλητισμού Νικόλαος Λαγός, ο οποίος παρέ-

ο δήμος Θέρμης και η Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί-

και αγωνίζονται σε ζευγάρια. Ο πρώτος αθλητής δια-

λαβε και τιμητική πλακέτα για τον συνδιοργανωτή

ρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού

νύει έναν κύκλο της διαδρομής και στην ολοκλήρωσή

δήμο Θέρμης.

Θέρμης σε συνεργασία με τον ποδηλατικός όμιλο
«ΒΕΛΟΣ».
Συμμετείχαν 122 αθλητές στις κατηγορίες ΠαίδωνΠαμπαίδων-Κορασίδων-Παγκορασίδων - Μίνι Μεγάλων και Μικρών και 60 στο family race, προερχόμενοι από 12 συλλόγους της Κεντρικής και Βόρειας
Ελλάδας, ειδικότερα οι: ΑΕΡΩΠΟΣ Έδεσσας, ΑΣΣΟΣ
Πτολεμαΐδας, ΒΑΟ,ΘΕΡΜΑΙΟΣ Θέρμης, ΘΡΑΚΑΣ
ΙΠΠΕΑΣ, ΙΕΡΙΣΣΟΣ CARDUUS, ΜΑΧΗΤΗΣ Σερρών,
ΜΑΧΗΤΕΣ Πεύκων, ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ,
Σ.Ο.Χ. Φλώρινας και ο ΒΕΛΟΣ, ενώ οι μικροί αθλητές απόλαυσαν την διαδρομή δίπλα στη λίμνη και

του ακουμπά το ζευγά-

γηπέδου.

άλλον ένα κύκλο και να

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες συντή-

Στο ανοιχτό γήπεδο του μπάσκετ της περιοχής, πραγματο-

τερματίσει. Αυτοί που

ρησης και επισκευής της περίφραξης του ανοιχτού γηπέδου

ποίησαν επιδιόρθωση του συνόλου της περίφραξής του,

τερματίζουν

πρώτοι,

μπάσκετ Πλαγιαρίου καθώς και οι εργασίες συντήρησης

συντήρηση και των δύο μπασκετών με ελαιοχρωματισμό

είναι οι νικητές. Στό-

του ποδοσφαιρικού γηπέδου, ενώ το αμέσως επόμενο χρο-

των βάσεών τους και τοποθέτηση νέων ταμπλό.

προβλήματα φωτισμού, οι καμένες λάμπες και τυχόν προ-

νικό διάστημα προγραμματίζονται πολλαπλές παρεμβάσεις

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Νικόλαος Λαγός, συνοδευό-

βλήματα σε προβολείς των ποδοσφαιρικών γηπέδων, ώστε

στα ποδοσφαιρικά γήπεδα σε όλη την έκταση του δήμου

μενος από στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης επισκέπτεται

να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αντικατάστασής τους,

Θέρμης.

το τελευταίο χρονικό διάστημα δημοτικούς αθλητικούς χώ-

σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες επισκευές ή αντικαταστά-

Ειδικότερα, τα συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ στο γήπεδο ποδο-

ρους προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα

σεις των ηλεκτρολογικών πινάκων όπου απαιτείται.

χος του συγκεκριμένου
αγωνίσματος , είναι η
εμπλοκή όλης της οικογένειας στην αγωνιστική

Family Race που εκκίνησαν 30 ζεύγη- μέλη οικογενει-

στη μορφή.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Karting
στο Νέο Ρύσιο

Στιγμιότυπο από τον αγώνα

ΑΤΡΌΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΊΟΥ

Τουρνουά
«Αλέξανδρος Παπαδόπουλος»

Γ

δυνατό ανταγωνισμό, προσπεράσεις και

ματος Karting που έγινε στο Drive Park,

κάθε αγώνα.

την πίστα καρτ στο Νέο Ρύσιο. Η Άννα –

Ο αγώνας έγινε στη μεγαλύτερη πίστα

Μαρία Φλώρου της ομάδας Speed Force

καρτ αγωνιστικών προδιαγραφών της

Τριαδίου το τουρνουά ποδοσφαίρου

ήταν η νικήτρια της κατηγορίας Club που

Βόρειας Ελλάδας, το «Drive Park Pista

«Αλέξανδρος Παπαδόπουλος». Οι ομά-

όμως ξεσήκωσε με τον αγώνα που έκανε

Kart Thessalonikis» λειτουργεί εδώ και

δες που συμμετείχαν αγωνίστηκαν στις

τους θεατές.

40 χρόνια στο Νέο Ρύσσιο και οργανώ-

κατηγορίες μπαμπίνι 5Χ5, προτζούνιορ

Όμως δεν ήταν μόνο η κατηγορία Club

θηκε από τον αθλητικό σύλλογο ΑΣΠΙΣ

7X7, τζούνιορ 9X9 και προπαιδικό 9Χ9.

που παρακολούθησαν οι θεατές με κομ-

Motorsport Club υπό της αιγίδας της

μένη την ανάσα. Ο μικροί αθλητές της

OMAE «official».

κατηγορίας Mini έκαναν φανταστικό αγώ-

Στην κατηγορία Μίνι, πρώτος αναδείχθη-

Στιγμιότυπο από τον αγώνα

βάσεων και στις δύο εστίες. Τα συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ

υπαλλήλους της ΔΕΠΠΑΘ.

χνιδιάρικη και ευχάρι-

τηγορίες, Junior και Senior είχαν πολύ

του, στη συντήρηση των δύο εστιών με τοποθέτηση νέων

του φεύγει για να κάνει

Εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή στην κατηγορία

του κοινού. Αλλά και οι άλλες δύο κα-

εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης

σφαίρου Πλαγιαρίου προχώρησαν αρχικά στον καθαρισμό

ρι του που με τη σειρά

ποδηλασία με μια παι-

να και συγκέντρωσαν τα χειροκροτήματα

τους χώρους του αθλητικού κέντρου «Φώτης Μιναρετζής» στο Πλαγιάρι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες

των αθλητικών εγκαταστάσεων από τα συνεργεία και τους

την ομορφιά του τοπίου.

υναικείο «άρωμα» είχε ο δεύτερος
αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλή-

Σ

21

συγκίνηση μέχρι το τελευταίο μέτρο του

κε ο Α. Παπαευθυμίου, δεύτερος ο
Γ. Θεοδωρακόπουλος και τρίτος ο Γ. Καφαντάρης. Στην κατηγορία Club, πρώτη

Μ

ε επιτυχία διοργάνωσε το διήμερο 10 και 11 Απριλίου το τμήμα

ποδόσφαιρου του Μ.Α.Σ. Ατρόμητου

Στιγμιότυπο από το τουρνουά ποδοσφαίρου
«Αλέξανδρος Παπαδόπουλος»

1ο τουρνουά τένις

Μ

ε μεγάλη επιτυχία στέφτηκε η συμμετοχή του τμήματος τένις του Ατρόμητου Τριαδίου στο 1ο επίσημο τουρνουά τένις της ομοσπονδίας Αντισφαί-

ρισης που διεξήχθη στην Καλαμαριά και στο Ρετζίκι.

αναδείχθηκε η Άννα –Μαρία Φλώρου,

Ο Ατρόμητος Τριαδίου συμμετείχε σε όλες τις κατηγορίες του τουρνουά. Συγκε-

δεύτερος ο Α. Μουστάκας και τρίτος ο Δ.

κριμένα στην κατηγορία Yellow (-12άρια, -14άρια) συμμετείχε με 3 αθλητές/τρι-

Νισοτάκης. Στην κατηγορία Junior, πρώ-

ες, στην κατηγορία Orange με 5 ομάδες – 10 αθλητές/τριες και στην κατηγορία

τος αναδείχθηκε ο Κ. Κομνηνός, δεύτε-

Green με δύο αθλητές.

ρος ο Σ. Πετρίσης και τρίτος ο Α. Σπανός.

Επίσης, οι αθλητές μας: Γιώργος Κωστούλας κατέκτησε την τρίτη θέση στο 1ο

Και στην κατηγορία Senior, πρώτος ανα-

Green (κατηγορία έως 10 ετών) 2018 και η Νάσια Γρηγοριάδου κατέκτησε τη

δείχθηκε ο Σ. Γαλανόπουλος, δεύτερος ο

δεύτερη θέση στο 1ο Yellow (κατηγορία -12άρια) 2018.

Α. Βαρσάμης και τρίτος ο Α. Φυδανάκης.

προχώρησαν και στην αποκατάσταση του φωτισμού του

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΎ ΘΕΡΜΗΣ

KICK-BOXING ΘΕΡΜΑΪΚΟΎ ΘΈΡΜΗΣ

Διακρίσεις στα ατομικά–σχολικά
και το πανελλήνιο πρωτάθλημα

Διάκριση στην Φρανκφούρτη
για τον Χρήστο Αβραμίδη

Μ

εγάλες επιτυχίες σημείωσαν οι
αθλητές του τμήματος σκάκι και ειδικότερα της ακαδημίας του σκακιστικού
τμήματος του Αθλητικού Πολιτιστικού
Ομίλου «Θερμαϊκός» Θέρμης, τα οποία
συμμετείχαν στους τελευταίους σχολικούς
αγώνες και το πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Στην πρώτη φάση που ήταν το 17ο ατομικό
σχολικό πρωτάθλημα ανατολικής Θεσσαλονίκης (έγινε στα εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη)
συμμετείχαν πάνω από 30 παιδιά της ακαδημίας του «Θερμαϊκού» Θέρμης. Οι επιδόσεις
τους ήταν αξιόλογες και τα 3/4 των παιδιών
πέρασαν και στην επόμενη φάση. Ανάμεσα σε
αυτά διακρίθηκαν οι:
Νηπιαγωγείο: Γεωργίου Νικόλαος, που κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο,
Δ Δημοτικού: Αλτινάκη Αγγελική, που κατέκτησε κύπελλο ως πρώτο κορίτσι,
Ε Δημοτικού: Σιουτόπουλος Χρήστος, που κατέκτησε αργυρό μετάλλιο.
Στην δεύτερη φάση που ήταν το 17ο ατομικό
σχολικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής, (που έγινε στα εκπαιδευτήρια Βασιλειαδη) και στο οποίο συμμετείχαν οι σκακιστές με

Οι αθλητές της ακαδημίας του Θερμαϊκού Θέρμης

τις καλύτερες επιδόσεις από όλη την Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική, τα παιδιά της ακαδημίας του «Θερμαϊκού» Θέρμης τα πήγαν
και πάλι εξαιρετικά. Σε αυτή τη φάση όπου ο
ανταγωνισμός ήταν πολύ δυνατός είχαμε και
πάλι δυο σημαντικές διακρίσεις:
Α Δημοτικού: Ιωαννίδης Νέστορας- Κλεάνθης,
που κατέκτησε αργυρό μετάλλιο
Β Δημοτικού: Αποστόλου Αλέξανδρος, που
κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο
Μάλιστα 13 από τους αθλητές του «Θερμαϊκού» Θέρμης κατόρθωσαν να περάσουν στα πανελλήνια ατομικά σχολικά
στο Περιστέρι Αττικής.
Οι αθλητές που κατάφεραν να περάσουν είναι
οι: Γεωργίου Νικόλαος, Κοσμαρίκος Δημήτριος, Ιωαννίδης Νέστορας- Κλεάνθης, Γιώτας
Δημόκριτος, Αποστόλου Αλέξανδρος, Γεωργίου Κων/νος, Ευστρατίου Ηλίας, Σιουτόπουλος Χρήστος, Κατσιμάνης Δημήτριος, Αργυρίου Γεώργιος, Θεοδωράκης Αχιλλέας, Σίσκος
Γεώργιος και Καραδάκης Νεκτάριος.
Δυστυχώς, όμως, λόγω οικονομικών δυσκολιών πέντε (5) από τους αθλητές δεν μπόρεσαν να κατέβουν στη Αθήνα. Τελικά στην
τελευταία φάση που ήταν τα πανελλήνια ατομικά σχολικά που έγιναν στο Περιστέρι Αττικής
αντιπροσώπευσαν επάξια το σύλλογο και το
δήμο μας οι: Γεωργίου Νικόλαος, Γεωργίου
Κων/νος, Ιωαννίδης Νέστορας- Κλεάνθης,
Αποστόλου Αλέξανδρος, Γιώτας Δημόκριτος,
Σίσκος Γεώργιος, Θεοδωράκης Αχιλλέας και
Καραδάκης Νεκτάριος.

Α

κόμη μία μεγάλη διάκριση σημείωσε το τμήμα Kick-boxing του «Θερ-

μαϊκού» Θέρμης. Αυτή τη φορά η ομάδα του «Θερμαϊκού» Θέρμης, έδωσε το

διοργάνωση ο αθλητής του συλλόγου
Γιάννης Παπαϊωάννου έχασε στα σημεία
από τον αντίπαλό του, αλλά ζήτησε ρεβάνς, η οποία θα γίνει στην Ελλάδα.

παρόν στις 14 Απριλίου στην διοργάνω-

Στο ίδιο πλαίσιο η αγωνιστική ομάδα

ση της Φρανκφούρτης από το τμήμα με

του τμήματος Kick-boxing του «Θερμαϊ-

προπονητή τον Νίκο Κονδυλάκη, όπου ο

κού» Θέρμης ετοιμάζεται για την Ελβετία,

αθλητής του συλλόγου Χρήστος Αβραμί-

όπου ο Χρήστος Αβραμίδης θα αγωνιστεί

δης κέρδισε τον αντίπαλό του Τεχιγιάκα

με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της

από το Μαρόκο, μετά από έναν καταπληκτικό αγώνα τριών γύρων.
Μάλιστα ο Μιχάλης Ζαμπίδης που ήταν
επίσημος καλεσμένος, εξέφρασε την
άποψή του για τον Χρήστο Αβραμίδη λέγοντας ότι είναι «ένα μεγάλο ταλέντο».
Νωρίτερα σε άλλο έναν αγώνα τριών γύρων στη Ζυρίχη, ο αθλητής του τμήματος

Ευρώπης τον Veseli. Στο περιθώριο της

Kick-boxing του «Θερμαϊκού» Θέρμης,

αγωνιστικής περιόδου ο σύλλογος περι-

με αντίπαλο του τον Τούρκο Χασάμη,

μένει και την απάντηση των Τούρκων για

με επιπλέον βάρος έξι κιλών, σημείωσε

τους αγώνες στην Κων/πολη όπου προ-

ακόμη μία θριαμβευτική νίκη. Στην ίδια

τάθηκε να αγωνιστεί ο Χρ. Αβραμίδης.
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Εκδήλωση για την ημέρα μνήμης
της γενοκτονίας των Θρακιωτών

Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου
ον πολιούχο του χωριού Άγιο Γεώργιο τίμησε
ο οικισμός του Τριαδίου. Τις εκδηλώσεις συν-

Ε

κδήλωση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των
Θρακιωτών διοργάνωσε στο δημοτικό θέατρο Θέρμης
ο σύλλογος Θρακιωτών -Μανδριτσιωτών Θέρμης. Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του
ιστορικού αφηγήματος του Γεώργιου Μάνου «Στην πατρίδα
ήτανε αλλιώς –Μνήμες Ανατολής 1870-1924», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Λόγος και Εικόνα».
Για το βιβλίο μίλησαν οι: Επαμεινώνδας Φαχανήδης, Ανέστης
Μπαμπατζιμόπουλος, Δέσποινα Χιντζόγλου -Αμασλίδου,
ενώ στο ούτι συνόδεψε διακριτικά την παρουσίαση ο μουσικός Βασίλης Κασούρας.
Το βιβλίο περιγράφει την βιογραφία του μεγάλου νοικοκύρη, τσορμπατζή, Γιωργάκη εφέντη, που με χίλια πρόβατα και

διοργάνωσαν ο δήμος και η Δημοτική Κοινότητα
Θέρμης, η εκκλησιαστική επιτροπή του ιερού ναού
Αγίου Γεωργίου Τριαδίου και η επιτροπή εθελοντών
Τριαδίου.
Το πρόγραμμα εορτασμού άνοιξε την παραμονή της
γιορτής, όπου τελέσθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός
και η περιφορά και λιτάνευση της εικόνας του αγίου.
Στην περιφορά συμμετείχαν και μέλη του συλλόγου
πολιτιστικών δραστηριοτήτων Τριαδίου «Ο Άγιος Γεώργιος» ντυμένα με παραδοσιακές στολές.

ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

Την ημέρα της γιορτής τελέστηκε πανηγυρική θεία

Αναβίωσαν οι «Λαζαρίνες»

λειτουργία. Ακολούθησε το πατροπαράδοτο παρα-

Τ

ο παραδοσιακό έθιμο των «Λαζαρίνων» αναβίωσαν για μια ακόμη χρόνια

δοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του ναού,
όπου ο σύλλογος πολιτιστικών δραστηριοτήτων παΣτιγμιότυπο από το πατροπαράδοτο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου

ρουσίασε παραδοσιακούς χορούς.

Μ

Άγιο Γεώργιο και στο Κάτω Σχολάρι.
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων περιλάμβανε μεταξύ άλλων

μέλη του συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων
ο «Μέγας Αλέξανδρος» στη Θέρμης, ο πο-

Τίμησαν τον Άγιο Γεώργιο
στο Κάτω Σχολάρι
ε θρησκευτικές εκδηλώσεις και
αναβίωση εθίμων τίμησαν τον
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ωργίου την παραμονή της εορτής. Και
την τέλεση του όρθρου και πανηγυρικής θείας λειτουργίας ανήμερα της
γιορτής του. Ακολούθησε το καθιε-

την περιφορά και λιτάνευση της Ιερής

ρωμένο μοίρασμα ψαριών, ελιών και

Εικόνας του μεγαλομάρτυρα αγίου Γε-

ψωμιού.

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

λιτιστικός σύλλογος Περιστεράς στον ομώ-

«Ξεθρόνιασμα» του Αγίου Γεωργίου

νυμο οικισμό και κάτοικοι του Λιβαδίου.

Τ

ο «Ξεθρόνιασμα» της εικόνας του
Αγίου Γεωργίου γιόρτασαν, όπως
κάθε χρόνο στα Βασιλικά. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον πανηγυρικό Εσπερινό και ακλούθησε η
λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας των Βασιλικών.
Ο εορτασμός του «Ξεθρονιάσματος»

πλαισιώθηκε από μουσικοχορευτικές

Οι «Λαζαρίνες» ήταν μικρά κορίτσια της

εκδηλώσεις στην Πλατεία «Χάνια»,

ηλικίας των τελευταίων τάξεων του Δημοτι-

όπου συμμετείχαν το παιδικό χορευτι-

κού Σχολείου ή και μεγάλες γυναίκες, που

κό τμήμα του ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ, το παιδικό χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού
– Πνευματικού Κέντρου Βασιλικών και
το παιδικό χορευτικό τμήμα του πολιτιστικού συλλόγου Αγίας Παρασκευής.

το Σάββατο του Λαζάρου τραγουδούσαν
και χόρευαν τα λαζαριανά τραγούδια, γυρνώντας από σπίτι σε σπίτι. Ήταν όμως και το
έθιμο της ίδιας ημέρας, το έθιμο του Λαζάρου, που διατηρήθηκε ζωντανό μέχρι λίγο

Όταν
ο

μεγάλο βιος, ζει και ευημερεί στο Άγαλαν της Κωνσταντινούπολης. Τα πράγματα αλλάζουν με την επικράτηση των Νεοτούρκων, επιδεινώνονται μετά τους βαλκανικούς πολέμους,
και παίρνουν δραματική τροπή μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ώσπου έρχεται η «ανταλλαή». Το χωριό του πρέπει
«να σηκωθεί». Εκείνος με τον κουνιάδο του φορτώνουν τις
φαμίλιες τους στο τρένο και οι ίδιοι αποφασίζουν να έρθουν
στην Ελλάδα με τα πόδια, για να φέρουν και τα κοπάδια τους.
Λίγο πριν κινήσουν, στη συντροφιά προστίθεται κι ένας ντεβεντζής με τις καμήλες του. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Θα τα
καταφέρουν; Κι αν τα καταφέρουν, θα βρούνε τις φαμίλιες
τους; Στο τέλος, η μοίρα τούς έπαιξε άσχημο παιχνίδι. «Απ’
αλλού φοβούνταν το κακό κι απ’ αλλού τους ήρτε».

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο δημοτικό θέατρο Θέρμης

Στην ανθοέκθεση
ο σύλλογος
Κ. Σχολαρίου

ήρθε

Σ

χριστια-

νισμός,

το άνοιγμα της ανθοέκθεσης που διοργανωθήκε στην παραλία της Καλαμα-

το

ριάς συμμετείχε ο Συλλόγος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κάτω Σχολαρίου.

έθιμο με τα
κάλαντα επιβίωσε μέσα στο κλίμα του χριστιανισμού,
τα δε κάλαντα της εαρινής πρωτοχρονιάς,
προσαρμόστηκαν στις ανοιξιάτικες γιορτές,
όπως το Σάββατο του Λαζάρου.
Στη Θέρμη μέλη του συλλόγου Γηγενών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Μακεδόνων ο «Μέγας Αλέξανδρος» με

Συναυλία με τους
Shaphar’ oud

αφετηρία το Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
περιηγηθήκαν στην λαϊκή αγορά και στους

για την αναβίωση του οποίου προσπαθούν

γούδησαν τα τραγούδια του Λαζάρου.

Σ

σήμερα κάποιοι συμπολίτες μας, συγκινη-

Στην Περιστερά, όπως κάθε χρόνο, έτσι και

μης στις 26 Απριλίου. Ήταν μία όμορφη

μένοι από τη λαϊκή μας παράδοση.

φέτος οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλ-

Τα λαζαριανά τραγούδια, σύμφωνα με τα

λόγου Περιστεράς, τήρησαν το έθιμο και

ερευνητές, έχουν την αφετηρία τους στα

τραγούδησαν τα τραγούδια του Λαζάρου

αρχαία κάλαντα και συγκεκριμένα μπο-

γυρνώντας από σπίτι σε σπίτι... Τέλος στο

ρούν να θεωρηθούν ότι είναι συνέχεια

Λιβάδι γυναίκες του οικισμού τήρησαν το

από τα κάλαντα της εαρινής πρωτοχρονιάς.

έθιμο και τραγούδησαν από σπίτι σε σπίτι..

μετά από τα μέσα του περασμένου αιώνα,

κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και τρα-

υναυλία με το μουσικό σχήμα Shaphar’
oud διοργάνωσε ο σύλλογος Γηγενών

Μακεδόνων Θέρμης στην πλατεία της Θέρεκδήλωση με ανατολίτικες μουσικές που
ταξίδεψε όσους την παρακολούθησαν.

Στιγμιότυπα από τα κάλαντα των «Λαζαρίνων»
σε Λιβάδι, Περιστερά και Θέρμη.
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ε ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης ενέκρινε το αίτημα του Συλλόγου Φίλων Κρητικής
Παράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης, για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο πρόκειται να ανεγερθεί μνημείο
των Κρητών αγωνιστών του Μακεδονικού αγώνα.
Ειδικότερα, ο Σύλλογος Φίλων Κρητικής Παράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης με αίτημά του προς την Δημοτική Κοινότητα
Θέρμης ζήτησε την παραχώρηση χώρου, ο οποίος βρίσκεται
επί τη συμβολή των οδών, Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη στη
Θέρμη, για την ανέγερση μνημείου, προς τιμήν των πεσόντων

κατά τη συνεδρίασή του την 1η Μαρτίου 2018 ενέκρινε ομό-

μα διαβιβάστηκε από τη Δημοτική Κοινότητα στην Επιτροπή

φωνα την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται

Ποιότητας Ζωής για γνωμοδότηση μαζί με φωτογραφία του

επί τη συμβολή των οδών, Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη στη

μνημείου που θα τοποθετηθεί. Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποι-

Δ.Κ Θέρμης, για την ανέγερση μνημείου, προς τιμήν των Πε-

ότητας Ζωής του δήμου με την αριθ. 13/2018 απόφασή της

σόντων Κρητών Αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα από το

εισηγήθηκε υπέρ της παραχώρησης του συγκεκριμένου κοι-

Σύλλογο Φίλων Κρητικής Παράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης.

νόχρηστου χώρου.

Να σημειωθεί πως θα προηγηθεί και σχετικός έλεγχος της Τε-

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και

χνικής Υπηρεσίας του δήμου προκειμένου να εξεταστούν οι

αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και αποφάσεις

τεχνικές προδιαγραφές του μνημείου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΛΌΦΟΥ

ΠΑΖΑΡΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Βραδιά ποίησης

Παζάρι

Ο

Τριλόφου το διήμερο 31 Μαρτίου και 1

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου διοργάνωσε μια βραδιά αφιέρωμα στην

Η

παιδική χορευτική ομάδα της «Ξαστεριά» συμμετείχε μαζί με άλλους πολιτιστικούς φορείς στη φιλανθρωπική εκδήλωση παίδων και ενηλίκων της Χορευτικής
Ακαδημίας Πεύκων «Πολύ γλυκιά είναι η
ζωή όταν χαρά σκορπίζει», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του
Α.Π.Θ. και ήταν αφιερωμένη στο Ελληνικό
Παιδικό Χωριό Φιλύρου. Αξίζει να σημειωθεί πως και άλλες εκδηλώσεις όπως το
Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

ποίηση με πολύ επιτυχία. Πολλοί φίλοι
συμμετείχαν απαγγέλλοντας ποιήματα δικά
τους ή άλλων ποιητών, παρακολουθώΗ παιδική χορευτική ομάδα της «Ξαστεριά»
στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Δήμου Συκεών που διοργανώνεται ετησίως
από το Εργαστήρι Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Θεσσαλονίκης έχει την αμέριστη υποστήριξη της «Ξαστεριάς».

μεταχειρισμένων

αντικειμένων

διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Απριλίου στο χώρο του συλλόγου. Τα
έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν στο
Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου.

Παπαδοπούλου

Κώστα Χανή να τις συνοδεύει με κρουστά.
Η βραδιά τελείωσε και όλοι απόλαυσαν λι-

Μ

Στιγμιότυπο από τις εκλογές

Το Σωματείο «Παναγία Σουμελά Δήμου
Θέρμης», συμμετείχε στο «1ο Αντάμωμα
Παραδοσιακών Χορωδιών» που διοργάνωσε η Ένωση Ποντίων Ν. Κιλκίς «Οι
Αργοναύτες», στο συνεδριακό κέντρο
του δήμου Κιλκίς. Στο αντάμωμα έλαβαν
μέρος 5 χορωδίες από το Κιλκίς και την
υπόλοιπη Ελλάδα, με τραγούδια παραδοσιακού χαρακτήρα, όπως τα παραδοσιακά του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της
Θεσσαλίας κ.ά.
Η χορωδία του Σωματείου με χοράρχη
τον Αχιλλέα Βασιλειάδη έδωσε τον καλύτερο εαυτό της και καταχειροκροτήθηκε. Σκοποί της διοργάνωσης ήταν η συμβολή στην ανάδειξη και διατήρηση της
παράδοσης γενικότερα και του παραδοσιακού μας τραγουδιού ειδικότερα, καθώς και το αντάμωμα που στοχεύει στην
συνάντηση χορωδιακών ομάδων από
όλη την Ελλάδα με κοινά πολιτιστικά

ενδιαφέροντα, όπως η παράδοση και το
παραδοσιακό τραγούδι. Οι διοργανωτές
φιλοδοξούν η εκδήλωση να γίνει θεσμός
και τα επόμενα χρόνια να φιλοξενεί πάρα
πολλές χορωδίες από όλη την Ελλάδα.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Ευάγγελο Ζηλιανίδη, με τη συνοδεία του
Στάθη Μελισσίδη στη λύρα και του Διονύση Παπαδόπουλου στο νταούλι
Η εκδήλωση ήταν σαν μια γέφυρα που
ένωσε το παρελθόν με το τώρα. Mέσω
της παράδοσης τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την καθημερινή
ζωή, τη μαγειρική, τη διασκέδαση και τα
αλλιώτικα μουσικά όργανα, τα οποία και
παρουσίασε ο Πόντιος καλλιτέχνης Ματθαίος Τσαχουρίδης.

Η χορωδία του Σωματείου στο
«1ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορωδιών»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΉΛΩΣΗ «ΌΠΩΣ ΠΑΛΙΆ»
Στην εκδήλωση «Όπως παλιά...», που
διοργάνωσε το Κέντρο προσχολικής
αγωγής και εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείο
«Παιδικόραμα», συμμετείχε το μικρό χορευτικό, του Σωματείου, με δάσκαλο τον

στουδη, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός, Χρυσοστομίδου
-Σαμαρά, τοποθετήθηκαν με λευκό.
-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πραγματοποίηση δαπανών σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016. Με την απόφαση
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Αγοραστουδη, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός και Χρυσοστομίδου -Σαμαρά.
-Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό
οικ. έτους 2018. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ.
κ.κ. Πράτανος, Αγοραστουδη, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός και Χρυσοστομίδου-Σαμαρά, καταψήφισαν ως
προς τη μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α. εξόδων με ενίσχυση μέσω αποθεματικού για την «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία των κοιμητηρίων Θέρμης».
-Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής δήμου Θέρμης και τη
δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
-Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση του
ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και
Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης» και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης
-Ενέκρινε ομόφωνα την πρόθεση του δήμου α) να παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση χώρου στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας και β) να προβεί σε ανταλλαγή οικοπέδων
με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θέρμης
-Τροποποίησε κατά πλειοψηφία την υπ’αριθμ. 79/2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού
των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος,
Αγοραστουδη, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός και Χρυσοστομίδου -Σαμαρά και Βλαχομήτρος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ

-Παράλαβε ομόφωνα: α) Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΜΠΕ)–β) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο δημοτικός σύμβουλος
Θέρμης Γιώργος Κοντοπίδης

να παίζει βιολί και τον

κέρ χειροποίητα και άλλα κεράσματα.

-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προγραμματισμό
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος.
-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος.
-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Θέρμης. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Μοσχόπουλος, Βλαχομήτρος και Σφονδύλας.
-Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία στον άξονα
προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» για το έργο «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στον δήμο Θέρμης».
-Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεσης των υπηρεσιών
δημοσιότητας, μελετών, παροχής συμβούλων, εκπαίδευσης, αξιολόγησης της πράξης «ACTions for the
SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship
at Local level ACT SOCIAL.
-Ενέκρινε ομόφωνα την τεχνική περιγραφή των έργων
βελτίωσης της σύνδεσης του οικοπέδου 04 στο Ο.Τ.
Γ669 με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
-Ενέκρινε ομόφωνα την ονοματοδοσία οδού στην Δημοτική Κοινότητα Θέρμης.
-Ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση χώρου για την
ανέγερση μνημείου για τους Κρήτες μαχητές, πεσόντες
του «Μακεδονικού Αγώνα».
-Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρων στην οδό «Πα-

λαιολόγων» στην περιοχή επέκτασης Θέρμης.
-Ενέκρινε ομόφωνα την αναπροσαρμογή μισθώματος της επιχείρησης Λιόλιος Γ. και Σια Ο.Ε. (Α.Φ.Μ.
084087744) που αφορά τμήμα του υπ’αριθμ. 328
(χέρσου) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέου Ρυσίου έκτασης 2.171,50μ2, για τη μισθωτική περίοδο από
01.04.2018–31.03.2019
-Ενέκρινε ομόφωνα την αναπροσαρμογή μισθώματος
της επιχείρησης Γραικός–Ξυλοεισαγωγική ΕΠΕ (ΑΦΜ
095342034) που αφορά τμήμα του υπ’αριθμ. 328
(χέρσου) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέου Ρυσίου έκτασης 2.171,50μ2 για τη μισθωτική περίοδο από
3.02.2018 έως 2.02.2019
-Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών και την κατανομή σχετικής πίστωσης σε αυτές
-Όρισε ομόφωνα την εκπροσώπου του δήμου στην
επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011
-Συγκρότησέ ομόφωνα την επιτροπή του άρθρου 186
παράγραφος 5 του Ν. 3463/2006.
-Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παροχής υπηρεσιών.
-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. κ.
Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Αγοραστουδη, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός, Χρυσοστομίδου-Σαμαρά, τοποθετήθηκαν με λευκό.
-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής
Επιχείρησης Βασιλικών. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. Μοσχόπουλος.
-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ.
κ. Βλαχομήτρος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Αγορα-

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

ακορντεόν και να τραγουδά, την Μελίνα

Νέα διοίκηση
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ
«1ο ΑΝΤΆΜΩΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΏΝ ΧΟΡΩΔΙΏΝ»
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γ) Υδραυλική Μελέτη [εξωτερικό δίκτυο] της μελέτης:
«Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης»
-Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» για το
έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου
συστήματος ελέγχου απωλειών, υδατικού ισοζυγίου
και ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του νερού ΔΕ Θέρμης του δήμου
Θέρμης» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Θέρμης, ενώ όρισε στην επιτροπή το
Δ.Σ. κ.κ. Πονερίδη με αναπλ το Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλο
και Ζελιλίδη, με αναπλ. το Δ.Σ. κ. Σαραφιανό Χρήστο.
-Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» για το
έργο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης
Δήμου Θέρμης» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Θέρμης, ενώ όρισε στην
επιτροπή το Δ.Σ. κ.κ. Πονερίδη με αναπλ το Δ.Σ. κ.
Μοσχόπουλο και Ζελιλίδη, με αναπλ. το Δ.Σ. κ. Σαραφιανό Χρήστο.
-Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών (GRADER) δήμου Θέρμης»– Πρόσκληση
Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού
εξοπλισμού».
-Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο «Επισκευή, συσυνέχεια στη σελίδα 26

ντας την Κατερίνα Αντωνοπούλου να παίζει

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και τη συγκρότηση σε σώμα το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείο «Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης», έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Σόνια Μιχαηλίδου
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Κυριακίδης
Γ. Γραμματέας: Αθηνά Δαβιτίδου του Γ.
Ταμίας: Αθηνά Δαβιτίδου του Ι.
Α’ Έφορος: Γεώργιος Παπαδόπουλος
Β’ Έφορος: Γεώργιος Τριανταφυλλίδης
Γ’ Έφορος: Μαρία Μαυρίδου
Αναπληρωματικό μέλος: Παύλος Φανιάδης.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Κρητών αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα. Αρχικά το αίτη-

Τα «Ξαστεράκια»
σε παιδικά φεστιβάλ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 1, 6 και 21 Μαρτίου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Μνημείο των Κρητών αγωνιστών
του Μακεδονικού Αγώνα
Μ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Το μικρό χορευτικό του Σωματείου
στην εκδήλωση «Όπως παλιά...»

Τ

η Μεγάλη Τετάρτη, στις 4 Απριλίου έφυγε αιφνίδια από
τη ζωή ο Γιώργος Κοντοπίδης, δημοτικός σύμβουλος
Θέρμης και αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας
και Προσχολικής Αγωγής, με αρμοδιότητα στα ΚΑΠΗ και το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Νέο Ρύσιο.
Ο θάνατός του βύθισε σε πένθος την οικογένειά του, τους
συγγενείς και φίλους του καθώς και το δήμο Θέρμης. Για την
αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Κοντοπίδη το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:
«Το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης, μόλις πληροφορήθηκε τη
θλιβερή είδηση του ξαφνικού και άδικου θανάτου του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Κοντοπίδη, ο οποίος υπηρέτησε
με όλες του τις δυνάμεις τα κοινά και το δήμο Θέρμης για
πολλά χρόνια, αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
2. Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του και να κατατεθεί
στεφάνι στη μνήμη του.
3. Να αναλάβει τα έξοδα της κηδείας του εκλιπόντος ενεργού του μέλους.
Για τον θάνατο του Γιώργου Κοντοπίδη ο δήμαρχος Θέρμης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος καθώς και οι αντιδήμαρχοι και οι
δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «Δημοκρατική Ενότητα Θέρμης» της οποίας ήταν μέλος, εξέφρασαν τα
θερμά συλλυπητήριά τους προς την οικογένειά του.
Στην ανακοίνωσή της η «Δημοκρατική Ενότητα» ανέφερε ότι
«ο Γιώργος Κοντοπίδης υπήρξε δυναμικό μέλος της παράταξης μας και υπηρέτησε με συνέπεια τις ιδέες και τις αρχές της

και μέσα από αυτές τον ίδιο το δήμο, τον οποίο υπηρέτησε
από τη θέση του δημοτικού συμβούλου για πολλά χρόνια.
Με την ίδια συνέπεια και αφοσίωση προσέφερε τις υπηρεσίες του στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
Υπήρξε πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέου Ρυσίου, αντιπρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου «Αναγέννηση
Ρυσίου» ενώ συμμετείχε και στην εκκλησιαστική επιτροπή του
Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Νέου Ρυσίου.
Ο Γιώργος Κοντοπίδης διέγραψε μια επιτυχημένη και μακρά
πορεία στην αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε κοινοτικός σύμβουλος
Νέου Ρυσίου από το 1991 έως το 1998, δημοτικός σύμβουλος Θέρμης και πρόεδρος του ΚΑΠΗ του δήμου Θέρμης από
το 2007 έως το 2010.
Το 2011 επανεκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος Θέρμης και
από τότε διατελούσε αντιπρόεδρος στο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής
Αγωγής, με αρμοδιότητα στα ΚΑΠΗ και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι». Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος και φίλος,
ένας άριστος συνεργάτης
στο δήμο, βάζοντας την
δική του σφραγίδα στα
αυτοδιοικητικά δρώμενα του τόπου μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
θα τον σκεπάσει.
Τη Μ. Τετάρτη έφυγε απροσδόκητα
από τη ζωή ο Γιώργος Κοντοπίδης
Καλό ταξίδι Γιώργο».

Έφυγε από τη ζωή
ο π. Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής
Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης

Ο

π. Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής
Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης γεννήθηκε και μεγά-

λωσε στη Σουρωτή. Ήταν παντρεμένος με την Αναστασία
Μποχωρίδου, με την οποία απέκτησαν και τρία παιδιά. Διετέλεσε κοινοτικός σύμβουλος Σουρωτής (1995-1998), τοπικός σύμβουλος (1998-2006) και πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου (2006-2014).
Επίσης, υπήρξε σύμβουλος του Γεωργικού Συνεταιρισμού

Σουρωτής

(2001-2007) καθώς και
πρόεδρος από το 2007
έως σήμερα (2010).

Ο εκλιπών π. Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης

26

Το Δ.Σ. συνεδριάζει

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ
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ντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων
και λοιπές δράσεις δήμου Θέρμης»–Πρόσκληση ΙΙ
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
-Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του δήμου Θέρμης»
(Α.Μ. 2/2016 & Α.Ε. 5/2016).
-Ενέκρινε ομόφωνα την παράτασης προθεσμίας (6η)
εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων » (Α.Μ. 21/2015,
Α.Ε. 5/2015).
-Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Ειδική έρευνα κοινωνικών ζητημάτων».
-Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή αιτήματος στο δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη για παραχώρηση χρήσης τμήματος
του 840 αγροτεμαχίου έκτασης 1078,50 τ.μ.
-Ενέκρινε ομόφωνα την δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης με
αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2144 στο δήμο Αρταίων Νομού Άρτας.
-Ενέκρινε ομόφωνα την τοποθέτηση και προμήθεια
τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμής και μέσων
πληρωμών (P.O.S.).
-Συγκρότησε ομόφωνα την Πενταμελή Επιτροπή για την
πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον
δήμο Θέρμης.
-Όρισε ομόφωνα στο:
-Α’βάθμιο Συμβούλιο ελέγχου θεάτρων -κινηματογράφων -κέντρων διασκέδασης υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης τον Δ.Σ. κ. Γκουστίλη ως τακτικό μέλος και
Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρώτρια την Δ.Σ. κα
Αγοραστούδη, ενώ γραμματέας του Α’βάθμιου Συμβουλίου ορίζεται η υπάλληλος του δήμου κα Τριαντάρη με αναπληρώτρια την κα Φραγκούδη.
-Β’βάθμιο Συμβούλιο ελέγχου θεάτρων-κινηματογράφων-κέντρων διασκέδασης υπαίθρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης τον δήμαρχο Θέρμης κ. Παπαδόπουλο ως τακτικό
μέλος και πρόεδρο της επιτροπής και τον Δ.Σ. κ. Γκου-

στίλη ως αναπληρωτή, ενώ ως γραμματέας του Β’βάθμιου Συμβουλίου ορίζεται η υπάλληλος του δήμου κα
Τριαντάρη με αναπληρώτρια την κα Φραγκούδη.
-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτο της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών στο δήμο Θέρμης. Με την απόφαση
μειοψήφησε ο Δ.Σ.κ. Μοσχόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε με λευκό.
-Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση του αθλητικού
ομίλου Καρδίας και τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
-Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου Θερμαϊκού και τη δέσμευση της
σχετικής πίστωσης
-Ενέκρινε ομόφωνα την διαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών
-Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ.
έτους 2018.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ

-Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπή του άρθρου 186
παράγραφος 5 του νόμου 3463/2006, ενώ στην επιτροπή ορίσθηκαν η Πρόεδρος της Αγίας Παρασκευής
κ. Τσιουβάκα-Τζιώλα με αναπλ. την Δ.Σ. κ. ΓεωργαλήΛυσίτσα και ο Δ.Σ. κ. Τσολάκης με αναπλ. τον Δ.Σ. κ.
Σαραφιανό.
-Ενέκρινε ομόφωνα την παράτασης υποβολής των παραδοτέων της προμήθειας ενημερωτικών φυλλαδίων
και αφισών για την καμπάνια ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Κέντρου Κοινότητας, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Θέρμης.
-Εξέδωσε κατά πλειοψηφία ψήφισμα σχετικά με την
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου,
Σφονδύλας. Οι Δ.Σ. κ.κ. Πράτανος, Ιωσηφίδης, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός και Αγοραστούδη ζήτησαν να
διαγραφεί η λέξη της «κυβέρνησης» από το ψήφισμα,
ενώ ο Δ.Σ. Βλαχομητρος υπερψήφισε με επισήμανση

Ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος
ο Γιώργος Αγγέλου

Ο

Γιώργος Αγγέλου ορκίστηκε νέος δημοτικός σύμβουλος Θέρμης, αναπληρώνοντας
τη θέση του Γιώργου Κοντοπίδη ο οποίος έφυγε
πρόωρα από τη ζωή στις 4 Απριλίου. Η ορκωμοσία έγινε στις 20 Απριλίου ενώπιον του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου.
Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας ο δήμαρχος
Θέρμης εξέφρασε για μία ακόμη φορά τη βαθύτατη θλίψη του για την απρόσμενη απώλεια
του Γιώργου Κοντοπίδη, εκφράζοντας και πάλι
τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Να σημειωθεί, πως σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, αρχικά
προσκλήθηκε σε ορκωμοσία ο πρώτος αναπληρωματικός Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του συνδυασμού «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», Κωνσταντίνος Μπουλιώνης ο
οποίος με σχετική επιστολή, αφού ευχαρίστησε
το δήμαρχο για την πρόσκληση ορκωμοσίας
του, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους που
δεν του επιτρέπουν να αναλάβει τα καθήκοντα
του δημοτικού συμβούλου, «τα οποία χρίζουν
της απολύτου προσοχής και αφοσίωσης για την
καλύτερη δυνατή προσφορά προς το έργο της
δημοτικής αρχής και προς το δήμο που τόσο
αγαπάμε», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην
επιστολή του. Σε αντικατάσταση του κ. Μπουλιώνη, ο δήμαρχος Θέρμης προσκάλεσε το
δεύτερο αναπληρωματικό Γιώργο Αγγέλου, ο
οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση και ορκί-

στηκε δημοτικός σύμβουλος. Ο Γιώργος Αγγέλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής
του ΑΠΘ και διατηρεί ιδιωτικό οδοντιατρείο
στη Θεσσαλονίκη από το 1995. Είναι κάτοικος
Ταγαράδων, παντρεμένος με τη φαρμακοποιό
Κωνσταντίνα Αργυροπούλου και πατέρας τριών παιδιών. Έχει διατελέσει για τρεις διαδοχικές
θητείες πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ταγαράδων
και για δύο χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου
Θέρμης. Από το 2008 συμμετέχει ως ενεργό
μέλος στα διοικητικά συμβούλια του Αθλητικού Συλλόγου «Θρίαμβος» Ταγαράδων, είναι
τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
ΔΕΠΠΑΘ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης. Η
τελετή της ορκωμοσίας του πραγματοποιήθηκε
στο γραφείο
του δημάρχου
Θεόδωρου
Παπαδόπουλου ο οποίος ευχήθηκε
καλή και δημιουργική θητεία
στο νέο δημο- Ο νέος δημοτικός σύμβουλος
Γ. Αγγέλου (αριστερά) κατά την
τικό σύμβουλο ορκωμοσία του, με τον δήμαρχο
Θέρμης.
Θέρμης Θ. Παπαδόπουλο.

να γίνουν σύντομα οι εκδηλώσεις του δήμου.
-Τροποποίησε ομόφωνα την σύμβαση για τη μεταφορά απορριμμάτων από το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για το έτος 2018.
-Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση τμήματος του υπ’αριθμ. 1483 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής έκτασης 10.000 τ.μ.
-Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙΙ» και την αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Θέρμης»– Πρόσκληση ΙΙΙ «Προμήθεια
-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών των δήμων της χώρας».
-Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Θέρμης για την εκτέλεση του έργου
«Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου, ενώ
στην επιτροπή ορίσθηκαν ο Δ.Σ. κ. Ζελιλίδης με αναπληρωτή τον Δ.Σ. κ. Σαραφιανό.
-Ενέκρινε ομόφωνα την εκτέλεση και τον καθορισμό
του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δήμου Θέρμης και αποκατάσταση
πρανούς ρέματος στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης που προκλήθηκαν
από τις βροχοπτώσεις του 2015.
-Παρέλαβε ομόφωνα τις τεχνικές και λοιπές συναφείς
επιστημονικές υπηρεσίες «Κατεπείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης στις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.
998/79 για αλλαγή χρήσης δημοτικών εκτάσεων του
δήμου Θέρμης» (αρ.Μελ.: 13/2017).
-Παρέλαβε ομόφωνα την αρχιτεκτονική, ειδική αρχιτεκτονική και της στατική μελέτη στο πλαίσιο εκπόνησης
της μελέτης «Μελέτη 7ου Νηπιαγωγείου Θέρμης».
-Ενέκρινε ομόφωνα την ενδοδικαστική συμβιβαστική
επίλυση σε υπόθεση του δήμου Θέρμης.
-Ενέκρινε ομόφωνα την ενδοδικαστική συμβιβαστική
επίλυση σε υπόθεση του δήμου Θέρμης.
-Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξουσίου δικη-

γόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του δήμου Θέρμης.(157/2018 & 158/2018 ΑΠΟΦ. Ο.Ε.)
-Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του δήμου Θέρμης.(159/2018, 160/2018 & 162/2018 ΑΠΟΦ. Ο.Ε.)
-Καθόρισε ομόφωνα την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του δήμου Θέρμης.(161/2018 ΑΠΟΦ. Ο.Ε.)
-Τροποποίησε ομόφωνα την υπ’ αριθμ. 482/2017
ΑΔΣ περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής
προμηθειών και εργασιών με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 για το έτος 2018.
-Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτοκόλλα παραλαβής και
αξιολόγησης απολεσθέντων και ανευρεθέντων αντικειμένων ΤΑ Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρωτοκόλλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών. Με την απόφαση
μειοψήφησε ο Δ.Σ. Μοσχόπουλος, ο οποίος καταψήφισε το πρωτόκολλο που αφορά τις ταφέςεκταφές.
-Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις
εκδηλώσεις της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.
-Ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης της Αντιδημαρχείας Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για την Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης και την ομάδα
εθελοντών επιμορφωτών ενηλίκων ΚΥ.ΜΑ.
-Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πραγματοποίηση δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
80/2016 για δαπάνες εκδηλώσεων, εορτασμών των
Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων και οικισμών του
δήμου. Με την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Ιωσηφίδης και Πονερίδης.
-Ενέκρινε ομόφωνα την πραγματοποίηση δαπανών
σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016.
-Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ.
έτους 2018.

Νέος Τοπικός Σύμβουλος
στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής

Ο

ρκίστηκε από το δήμαρχο Θέρμης
Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ο νέος

Τοπικός Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής του δήμου Θέρμης
Νικόλαος Μπαλτατζής. Η αλλαγή αυτή
στη σύνθεση του Τοπικού Συμβουλίου

Η τελετή της ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Απριλίου, στο
γραφείο του κ. Παπαδόπουλου. Αμέσως μετά το τέλος της ορκωμοσίας ο
δήμαρχος Θέρμης ευχήθηκε καλή επι-

Σουρωτής, προέκυψε μετά τον απρό-

τυχία και καλή δύναμη στο νέο Τοπικό

σμενο θάνατο του Τοπικού Συμβούλου

Σύμβουλο Σουρωτής.

και π. Πρόεδρου Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδη,

για

τον

οποίο ο δήμαρχος
Θέρμης

εξέφρασε

για μία ακόμη φορά,
τη βαθύτατη λύπη
του και τα θερμά
του

συλλυπητήρια

στην οικογένεια του
εκλιπόντος ενεργού
μέλους της τοπικής
κοινωνίας της Σουρωτής.

O νέος Τοπικός Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής
Νικόλαος Μπαλτατζής
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Το προσφυγικό είναι πρόβλημα της χώρας
Τ

ο προσφυγικό το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, από τη μία η
αύξηση των προσφυγικών ροών από τα χερσαία σύνορα
Ελλάδας –Τουρκίας, και από την άλλη η πληρότητα των
κέντρων φιλοξενίας και ο τρόπος διαχείρισης του ζητήματος από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες.
Ο δήμος Θέρμης από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το
πρόβλημα, δήλωσε την πρόσθεση του να συμβάλει στην
επίλυση αυτού του προβλήματος της χώρας και να αναλάβει το κομμάτι ευθύνης που του αναλογεί.
Με πρωτοβουλία του συγκεντρώθηκε βοήθεια (τρόφιμα,
ρούχα κ.α.) για τους καταυλισμούς προσφύγων στην περιοχή της Ειδομένης, ενώ σε δομές φιλοξενίας που λειτουργούσαν στα διοικητικά του όρια από την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ή από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προσφέρθηκε κάθε δυνατή βοήθεια.
Δυστυχώς από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης
η ειλικρινής αυτή πρόθεση αγνοήθηκε και χωρίς καμιά
ενημέρωση ή συζήτηση με το δήμο Θέρμης το αρμόδιο
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εγκατέστησε δομή
φιλοξενίας προσφύγων στις πρώην αποθήκες «Κορδογιάννη» στην περιοχή των Βασιλικών. Αγνοήθηκε μάλιστα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πρότεινε
χώρους για την εγκατάσταση του προσφυγικού camp ή
στην περιοχή «Τσαΐρια» ή στο στρατόπεδο.
Παρά την απαξιωτική λειτουργία του αρμόδιου Υπουργείου προς το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ο δήμαρχος Θέρμης και επικεφαλής της δημοτικής μας παράταξης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε με σαφήνεια ότι
το προσφυγικό είναι εθνικό πρόβλημα και ως τέτοιο θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ζήτησε συνεργασία για την ανακούφιση των ανθρώπων που διαβίωναν σε πάρα πολύ
δύσκολές συνθήκες στη δομή φιλοξενίας των Βασιλικών,
τάχθηκε υπέρ της διασποράς των προσφύγων σε όλη την
επικράτεια, προκειμένου όλοι να αναλάβουν το κομμάτι
ευθύνης που τους αναλογεί και έθεσε στη διάθεση των
υπευθύνων της δομής φιλοξενίας κάθε δυνατότητας του
δήμου.
Με πρωτοβουλία μάλιστα του δήμου και σε συνεργασία
με τους φιλοξενούμενους στη δομή οργανώθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υ.ΜΑ.Θ. (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης), προκειμένου να τεθούν τα προβλήματα και να διεκδικηθούν ανθρωπινές συνθήκες διαβίωσης.
Τις θέσεις αυτές του δήμου και της δημοτικής μας παράταξης ο επικεφαλής μας και δήμαρχος Θέρμης τις έθεσε σε
κάθε συνάντηση του με κυβερνητικούς αξιωματούχους,
(π.χ. με τον αρμόδιε Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής
κ.α. αξιωματούχους), αλλά και στα θεσμικά όργανα της
αυτοδιοίκησης, όπως στην Περιφερειακή Ένωση δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να διεκδικηθούν λύσεις και να ενισχυθεί η συνεργασία για την επίλυση του
ζητήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REACT
Παράλληλα, προώθησε την εφαρμογή του προγράμματος REACT στην περιοχή του δήμου Θερμής. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «REACT», που υλοποιείται
από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το δήμο
Θεσσαλονίκης, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους πρόσφυγες και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει τη μίσθωση διαμερισμάτων,
και την κάλυψη των λογαριασμών κοινής ωφέλειας,
τον εξοπλισμό και τη συντήρηση των ακινήτων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ θα
μισθώσει συνολικά 10 διαμερίσματα για την φιλοξενία
συνολικά 47 προσφύγων εντός των ορίων των δήμων
Θέρμης και Θερμαϊκού, έως τις 31 Δεκεμβρίου του
2018.
Στηρίζει, επίσης, τη δομή φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους που λειτουργεί στην περιοχή των Ταγαράδων η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΑΡΣΙΣ» με
κάθε πρόσφορο τρόπο.
Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση αγνοώντας αποδεικτά για μία ακόμη φορά το δήμο Θέρμης και τους

κατοίκους του, αιφνιδίασε
μεταφέροντας από την περιοχή της Χαλκηδόνας στον
οικισμό της Περιστέρας μία
δομή φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους, χωρίς
καμία ενημέρωση του δήμου και διάθεση για συνεργασία. Συνολικά στη δομή
μεταφέρθηκαν περίπου 40
παιδιά, όταν την ίδια στιγμή
ανάλογος είναι ο συνολικός αριθμός των παιδιών του
οικισμού, ενώ είναι λιγοστές οι υποδομές για να καλυφθούν οι ανάγκες. Για το λόγο αυτό ζήτησε με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο να μειωθεί ο αριθμός
των παιδιών που φιλοξενούνται στη δομή.
Θα πρέπει να κατανοήσουν οι ιθύνοντες του αρμοδίου
Υπουργείου, ότι καμία προσπάθεια για ομαλή διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος δεν ευδοκιμεί αν
γίνεται μονομερώς και χωρίς καμία συνεννόηση με τις
τοπικές κοινωνίες.
Ειδικά σε ένα δήμο, όπου ιστορικά έχει αποδείξει ότι
αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν
Κατόπιν όλων αυτών των καταστάσεων ανησυχούμε
για την εξέλιξη του φαινομένου, την κατάσταση που
επικρατεί στις δομές φιλοξενίας στην περιοχή αλλά και
στη υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και εκφράζουμε την
ειλικρινή μας διάθεση για συνεργασία προκειμένου να
επιλυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα για τη χώρα.

Οι πρώην αποθήκες «Κορδογιάννη» όπου στεγαζόταν το προσφυγικό camp των Βασιλικών
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ποιοι τελικά θα καθορίσουν
την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα;
Τ

Ψήφισμα για τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Η

ο τελευταίο διάστημα, με αφορμή την
ψήφιση στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της υποχρεωτικής
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, έχει
ξεσπάσει ένας πόλεμος ανακοινώσεων αφενός
μεν για το αναγκαίο της υποχρεωτικότητας της
εκπαίδευσης στην ηλικία των 4-5 ετών και
αφετέρου για το ποιός είναι ο φορέας που πρέπει
να την αναλάβει.
Από τη φύση του λοιπόν το θέμα χωρίζεται σε
δύο τελείως διακριτά ερωτήματα στα οποία
καλούμαστε να απαντήσουμε:
1. Πρέπει σήμερα η υποχρεωτική εκπαίδευση να
ξεκινά από την ηλικία των τεσσάρων ετών;
Θετικά απαντούν σε αυτό το ερώτημα δεκάδες
έρευνες ελληνικών και διεθνών παιδαγωγικών
τμημάτων. Άλλωστε τα μορφωτικά δικαιώματα
των νηπίων 4 ετών, αποτελούν βασικό
ανθρώπινο δικαίωμα, όπως ξεκάθαρα τονίζεται
και σε πολλές συνθήκες των Ηνωμένων
Εθνών, στην Οικουμενική Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη σύμβαση κατά
των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση, στη σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στο Διεθνές
σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και
Πολιτιστικά Δικαιώματα.
Απαντώντας θετικά σε αυτό το ερώτημα τίθεται
αυτόματα το θέμα της εφαρμογής. Υπάρχουν οι
δομές που μπορούν να υποδεχτούν τα προνήπια
σε όλη τη χώρα;
2. «Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική
εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί
από το Υπουργείο Παιδείας, όχι μόνο λόγω
έλλειψης κτιριακών υποδομών, αλλά και διότι
αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρμοδιότητα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τον λόγο
αυτό, προτείνεται η διοικητική μεταφορά των
λειτουργούντων νηπιαγωγείων στους δήμους
και να θεσμοθετηθεί η συγκρότηση των νέων
νηπιαγωγείων από τους δήμους».
Και εδώ τίθεται το δεύτερο ερώτημα.
Η προσχολική αγωγή όντας μέρος της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί
, όπως οι άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, μέλημα
και αποστολή του κράτους ή πρέπει, όπως η
ΚΕΔΕ υποστηρίζει στο παραπάνω ψήφισμα από
το πρόσφατο συνέδριό της, να παραχωρηθεί
στην τοπική αυτοδιοίκηση; Με ποιο τρόπο όμως
η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει
ένα τέτοιο ρόλο; Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση
τις δομές ώστε να μελετήσει , να διατυπώσει
και να εφαρμόσει μία συνολική εκπαιδευτική
πολιτική για την προσχολική αγωγή η οποία να
συμβάλλει στη γνωστική, κοινωνική, σωματική,
συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξη των
παιδιών να δημιουργεί μια σταθερή βάση για
την εκπαίδευσή τους, να αποτελεί σημαντικό

παράγοντα εξομάλυνσης των όποιων ανισοτήτων
και να δημιουργεί συνθήκες εξισορρόπησης
των ευκαιριών για τα παιδιά από μειονεκτούντα
κοινωνικομορφωτικά
περιβάλλοντα;
Παράλληλα να ανταποκρίνεται στο στρατηγικό
πλαίσιο που έχει θέσει η Ε.Ε. μέχρι το 2020
όπου χαρακτηριστικά αναφέρει: «τουλάχιστον το
95% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 4 ετών και της
ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
στο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να ενταχθούν
στην Προσχολική Εκπαίδευση». Η απάντηση
είναι αρνητική και άλλωστε δεν είναι αυτός ο
ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν πρέπει να
συγχέεται η κοινωνική πρόνοια με την παιδεία με
την έννοια που το άρθρο 16 του συντάγματος της
δίνει.
«Σε καιρούς που διεθνώς καλλιεργούνται τάσεις
ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης,
σε καιρούς βαθιάς κρίσης η θεσμοθέτηση της
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής
και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστου τμήματος
της 14χρονης δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης,
ως βάσης του δημόσιου δωρεάν σχολείου, ως
βασικού πυλώνα υπεράσπισης του δημόσιου
χαρακτήρα της εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερη
σημασία, όχι μόνο για τον κόσμο της εκπαίδευσης
αλλά για όλη την κοινωνία» αναφέρεται στην
ανακοίνωση της ΔΟΕ.
«Η αδυναμία της Πολιτείας μέχρι σήμερα να
προσφέρει δημόσια δωρεάν και ποιοτική
προσχολική αγωγή σε όλα τα παιδιά, έχει
εκθρέψει μια «παιδαγωγική βιομηχανία» που
εισπράττει από τις χειμαζόμενες ελληνικές
οικογένειες εκατομμύρια ευρώ. Σε ορισμένες
περιπτώσεις τα δίδακτρα στους παιδικούς
σταθμούς για την προνηπιακή τάξη είναι ίσα,
ή και ξεπερνούν τα δίδακτρα δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία και
μάλιστα την ώρα που το προσωπικό (συνήθως
απόφοιτοι ΙΕΚ ή ΤΕΙ) αμείβονται με ψίχουλα. Οι
επιχειρηματίες του χώρου βλέπουν με ιδιαίτερη
δυσαρέσκεια την πρόθεση της πολιτείας να
θεσπίσει υποχρεωτική δημόσια προσχολική
αγωγή. Πλέον, χάνουν ένα σημαντικό κομμάτι
της πίτας. Δείχνουν ότι δυσκολεύονται να
προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα,
εμμένοντας σε πρακτικές του παρελθόντος και
ποντάροντας, όχι στην ποιότητα, αλλά στο φτηνό
εργατικό δυναμικό και με έμφαση στη φύλαξη κι
όχι στην αγωγή.» αναφέρεται στην ανακοίνωση
της πανελλήνιας ένωσης νηπιαγωγών.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΕΔΕ
Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι δεν πρέπει να γίνει ένταξη
όλων των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο γιατί:
1.Θα υπάρξει συρρίκνωση των δομών των
Παιδικών Σταθμών και απώλεια θέσεων.

Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι στα Νηπιαγωγεία φοιτούν
80000 παιδιά. Τα ακριβή στοιχεία από το
σύστημα καταγραφής Myschool δείχνουν ότι το
σχολικό έτος 2017-18 φοιτούν στα Νηπιαγωγεία
της επικράτειας 139.798 παιδιά (νήπια και
προνήπια)
Ο ισχυρισμός της ΚΕΔΕ ότι αν γίνει η ένταξη όλων
των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών στο Νηπιαγωγείο
θα συρρικνωθούν και θα αποδομηθούν 1.600
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και θα υπάρξει
απώλεια θέσεων εργαζομένων είναι ψευδής και
ανυπόστατος.
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί απορροφούν ένα
εξαιρετικά μικρό ποσοστό παιδιών ηλικίας 4-5
ετών (προνηπίων). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2013 γεννήθηκαν
στην Ελλάδα 94.134 παιδιά. Από αυτά τα παιδιά
(ηλικίας 4-5 ετών) το 2017-18:
- Η πλειοψηφία τους (52.164 παιδιά 4-5 ετών)
φοιτά στα Νηπιαγωγεία της Επικράτειας
-Ένα μικρό ποσοστό είναι σε Παιδικούς Σταθμούς,
είτε σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, είτε σε
Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΕΤΑΑ (τα μοναδικά έγκυρα στοιχεία
που υπάρχουν για τους Παιδικούς Σταθμούς),
τα παιδιά 4-5 ετών που έκαναν χρήση voucher
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς το 201718 είναι 9.370 και στους Ιδιωτικούς 8.205.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, το 2017-18
έμειναν εκτός δημοτικών δομών 19.698 παιδιά
0-5 ετών. Η υποχρεωτική ένταξη των παιδιών
ηλικίας 4-5 ετών στο Νηπιαγωγείο, θα πρόσφερε
9.370 θέσεις παιδιών σε Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς για το 2017-18.
Από τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι οι Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί δεν έχουν τη δυνατότητα να
καλύψουν τη ζήτηση, γιατί υπάρχει τεράστιο
πρόβλημα έλλειψης δομών. Συνεπώς, δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος αποδόμησης και
συρρίκνωσης των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
από την υποχρεωτική ένταξη των προνηπίων
στο Νηπιαγωγείο. Αντιθέτως, υπάρχει ανάγκη
ίδρυσης και νέων Παιδικών Σταθμών, την οποία
επισημαίνει και η ΚΕΔΕ (5/1/2018): «Εθνική
ανάγκη για την ΚΕΔΕ, η δημιουργία νέων
Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών σε όλη τη
χώρα».
Παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία
ιδρύσεως νέων τμημάτων και δομών η ΚΕΔΕ
συνεχίζει να τρομοκρατεί τους εργαζομένους ότι
θα υπάρχουν απώλειες θέσεων.
Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με τίτλο «Μετεξέλιξη του
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές

διατάξεις» (που ψηφίστηκε στις 16/2/2018)
προβλέπεται η υλοποίηση προγράμματος
χρηματοδότησης για την ίδρυση έως δύο νέων
τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής
φροντίδας σε κάθε Δήμο, με έναρξη εφαρμογής
του εντός του έτους 2018. Θα ανοίξουν περίπου
2.562 νέες θέσεις εργασίας, επτά άτομα ανά
μονάδα, οι οποίες θα επιχορηγηθούν από το
πρόγραμμα «Εναρμόνιση επαγγελματικής με
οικογενειακή ζωής».
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κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σφίγγει ολοένα και
περισσότερο τη θηλιά της φοροεπιδρομής και

Για την επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων έχουν

ΑΠΑΙΤΏΝΤΑΣ:

προωθηθεί σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις από την

των κατασχέσεων σε βάρος της λαϊκής στέγης και πε-

- Εδώ και τώρα προστασία της λαϊκής κατοικίας με νόμο.

σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για την

ριουσίας. Ποινικοποίησε τις λαϊκές κινητοποιήσεις και

- Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη -Καμία κατάσχεση λαϊ-

αυστηρή πιστοποίηση των οφειλών στους δήμους, ευ-

τους αγώνες για την περιφρούρηση τους. Μέσα στις

κής κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο, τους δήμους και

θυγραμμίζοντας το χρόνο και τις διαδικασίες παραγρα-

ασφαλιστικά ταμεία.

συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης διαδοχικά οι κυβερνήσεις συνέτριψαν μισθούς, δικαιώματα εργαζομένων
και εξαπέλυσαν φοροκαταιγίδα, με αποτέλεσμα σήμερα η λαϊκή οικογένεια, να μην μπορεί να καλύψει βα-

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

σικές και πολλές φορές στοιχειώδεις ανάγκες της, να

2. Δε θα εξυπηρετούνται οι γονείς από το ωράριο
εργασίας του Νηπιαγωγείου.
Η ΚΕΔΕ αναφέρει ότι τα προνήπια δεν θα πρέπει
να ενταχθούν στο Νηπιαγωγείο «γιατί είναι
γνωστό ότι τα Νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν
για 3 (από τους 12) μήνες το χρόνο και η
ημερήσια λειτουργία τους δεν εξυπηρετεί τους
εργαζόμενους γονείς...».
Είναι ένα επιχείρημα της ΚΕΔΕ με το οποίο
αποδεικνύεται ότι η παιδαγωγική διαδικασία δεν
αποτελεί το βασικό ενδιαφέρον της.
Η εκπαίδευση όμως, έχει ως κεντρικό πόλο το
παιδί και σχεδιάζεται με βάση τις αναπτυξιακές
ανάγκες του και όχι τις ανάγκες των εργοδοτών
των γονέων τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν
μπορεί να είναι συνεχής για 12 μήνες το χρόνο.
Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου
προβλέπεται περίοδος διακοπών η οποία
καθορίζεται από διάφορους παράγοντες (κλίμα,
πολιτισμικά στοιχεία κ.ά.). Το Νηπιαγωγείο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικού
συστήματος και σύμφωνα με το ΠΔ79/2017
(Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων) το ωράριο λειτουργίας του
είναι, είτε 8:15 – 13: 00, είτε 7:45 -16:00 για το
Ολοήμερο πρόγραμμα (στο οποίο το σχολικό
έτος 2016-2017 φοίτησαν 46.655 παιδιά).
Επισημαίνουμε ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν
δομές οι οποίες δύνανται να παρέχουν φύλαξη
και δημιουργική απασχόληση στα παιδιά
κατά την περίοδο των διακοπών. Στην Ελλάδα
υπάρχουν οι Δομές- κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης ΚΔΑΠ, παιδικές κατασκηνώσεις
Δήμων κ.ά.
Το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών
δεν έχει σημαντική απόκλιση από το ωράριο
λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
και του Ολοήμερου Δημοτικού (ώρα λήξης
16:00 ). Σκόπιμα στις μέχρι τώρα ανακοινώσεις
διαπιστώνουμε ότι αποκρύπτεται το πραγματικό
ωράριο του Νηπιαγωγείου, ενώ δεν αναφέρεται
ότι αρκετοί παιδικοί σταθμοί που ανήκουν στους
Οργανισμούς των Δήμων τελειώνουν στις 14:00
ή στις 15:00.

μην μπορεί να σηκώσει τις δυσβάσταχτες φορολογικές
υποχρεώσεις. Είναι οι ίδιες πολίτικες που προκλητικά
ανακεφαλαιοποίησαν επανειλημμένως τους τραπεζικούς ομίλους και στήριξαν παντοιοτρόπως και με όλα
τα μέσα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Μετά τα μέτρα εξασφάλισης της υφαρπαγής της λαϊκής κατοικίας από τις τράπεζες με τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς, κυβέρνηση -Τρόικα προχωρούν
ακόμα παραπέρα με την απόφαση για κατασχέσεις ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά
ταμεία. Είναι μία απόφαση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο
την πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών αφού οι κατασχέσεις σε δημόσιο και δήμους θα ξεκινάν από τα
500 ευρώ! Σε μία περίοδο που τα ληξιπρόθεσμα χρέη
προς την εφορία ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ και το
80% αυτών να είναι ποσά μέχρι τις 3.000 ευρώ, είναι
καθαρό ποιος έχει μπει στο στόχαστρο.
Οι οφειλές σε δήμους αφορούν συνήθως σε ανταποδοτικά τέλη, τέλη νεκροταφείου, νερό, τροφεία παιδι-

φής τους με αυτές του δημοσίου, με έλεγχο των δημοτικών υπηρεσιών και δημοτικών αρχών από ελεγκτικό
συνέδριο και τον καταλογισμό τυχόν παραλήψεων είσπραξης σε υπερεσιακούς παράγοντες και δημοτικές
αρχές. Επιδιώκεται η τρομοκράτηση και η πίεση σε
νοικοκυριά και οφειλέτες ώστε να ανέβει το ποσοστό
εισπραξιμότητας ανταποδοτικών τελών και φόρων που
μπαίνουν διευρυμένα πια και από τους δήμους, η ακόμη μεγαλύτερη μείωση της χρηματοδότησης των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, η γενίκευση της
ανταποδοτικής και επιχειρηματικής λειτουργίας τους.
Όσες κορόνες και να βγάζουν κυβερνητικά στελέχη
και πολλές δημοτικές αρχές, ότι ο λαός δεν κινδυνεύει
και στόχος είναι οι μεγαλοοφειλέτες, είναι μόνο κούφια λόγια. Οι μεγαλοοφειλέτες που επικαλούνται, είναι
αυτοί που κάθε φορά τους χαρίζονται δάνεια και χρέη
με προκλητικές πολιτικές παρεμβάσεις, είναι αυτοί που
ενώ χρωστάνε τα περισσότερα - και στους δήμους - είναι και αυτοί που ξεφεύγουν και σπάνια πληρώνουν.
Όλα τα φοροεισπρακτικά μέτρα μαζί και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί επιβεβαιώνουν ότι και στην φάση
ανάπτυξης ο λαός θα συνεχίσει να βιώνει τη φτώχεια,
το φοροκυνηγητό, την ανασφάλεια, θα αγκομαχά να

- Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς.
- Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή ανατοκισμών
δανείων.
- Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζομένων που έχουν
υποστεί μειώσεις στους μισθούς.
- Όχι στην φοροληστεία, αφορολόγητο όριο στα 20.000
ευρώ προσαυξημένο 5.000 για κάθε παιδί.
- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΉΜΟ:
1. Ο δήμος με απόφασή του να παρέμβει και να απαιτήσει
από την κυβέρνηση να θεσμοθετήσει άμεσα την δυνατότητα διαγραφής όλων των μικρο-οφειλών για νοικοκυριά,
μικροεπαγγελματίες και φτωχούς αγρότες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν και δεν έχουν να πληρώσουν, με ευθύνη και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Συμβολικά και ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο να
σηματοδοτήσει αυτή του την πολιτική βούληση και κατεύθυνση απαλλάσσοντας όλους όσους εντάσσονται στο
ΚΕΑ, είναι μακροχρόνια άνεργοι, ΑμΕΑ πάνω από 65%,
πολύτεκνοι – είναι καταγραμμένοι από τις κοινωνικές τους

κών σταθμών, τέλη κατάληψης πεζοδρομίων, το τέλος

τα βγάλει πέρα, ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα εκμε-

υπηρεσίες ως οικονομικά ανήμποροι και προσφεύγουν

επιτηδεύματος, κλήσεις τροχαίας και της δημοτικής

ταλλεύονται όλα τα προνόμια που τους δίνει το κράτος

στις δομές φτώχειας των δήμων π.χ. κοινωνικά παντοπω-

αστυνομίας, ΤΑΠ κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλα

με ζεστό χρήμα και φορολογική ασυλία.

λεία, φαρμακεία κλπ.

ποσά οφειλών αφορούν σε προσκυρώσεις - ελεύθε-

Απάντηση είναι ο οργανωμένος αγώνας, η πάλη για την

3. Να σταματήσει ο δήμος κάθε διαδικασία κατάσχεσης

ρων χώρων και πλατειών -που επιβαρύνουν τα παρα-

υπεράσπιση της περιουσίας και της ζωής των εργατι-

λογαριασμών, το μπλοκάρισμα της φορολογικής ενημε-

κείμενα νοικοκυριά. Αυτές οι οφειλές, που αφορούν

κών - λαϊκών νοικοκυριών, των ανέργων, των φτωχών

ρότητας λαϊκών νοικοκυριών, μικροεπαγγελματιών για

κατά βάση λαϊκά νοικοκυριά, αποτυπώνονται στους

αγροτών και επαγγελματιών, η πλήρης προστασία με

μικροφειλές.

προϋπολογισμούς των δήμων ως ανείσπρακτα έσοδα

νόμο της λαϊκής κατοικίας από τράπεζες και οφειλές

4. Να διασφαλίσει τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών από

παρελθόντων ετών (ΠΟΕ). Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερο

στο δημόσιο.

μεγάλες επιχειρήσεις που μόνιμα υπεκφεύγουν.

βάρος και στην διεύρυνση και στην είσπραξη αυτών

Υπερασπιζόμενοι αυτή την ανάγκη οι δημοτικοί σύμ-

5. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του να απαιτήσει η

των εσόδων για τους δήμους πρώτον, γιατί το κράτος

βουλοι του ΚΚΕ εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της

κυβέρνηση τώρα να άρει νομοθετικά την καταναγκαστική

κρατάει και θα κρατήσει και για την συνέχεια στα κα-

Λαϊκής Συσπείρωσης ζητάμε την άμεση σύγκληση

θεσμικά διαδικασία που εκβιάζει εργαζόμενους και αιρε-

τώτατα επίπεδα την χρηματοδότηση τους και δεύτερον,

του δημοτικού συμβουλίου ώστε να συζητήσει και να

τούς να στέλνουν τον φτωχόκοσμο στη σέντρα της εφορίας

γιατί έχει τεθεί ειδικός στόχος συνεισφοράς της τοπικής

αποφασίσει πλαίσιο προστασίας τους λεηλατημένου

και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και να σηκώνουν

διοίκησης στα ματωμένα πλεόνασμα με βάση το Με-

λαϊκού εισοδήματος και κατοικίας συνολικά και από

τα χέρια μπροστά στους μεγαλοκατέχοντες.

σοπρόθεσμο. Να γιατί στο στόχαστρο των ηλεκτρονι-

τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που ξεκινούν 1η

κών πλειστηριασμών μπαίνουν τα λαϊκά νοικοκυριά.

Μαΐου και για τους δήμους.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

30

Τα νέα των παρατάξεων

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Τ

ο νομοσχέδιο με την ονομασία «Κλεισθένης Ι», που παρουσίασε προς διαβούλευση το Υπουργείο Εσωτερικών για το
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δήμων και περιφερειών και των
ΦΟ.Δ.Σ.Α (Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), δεν
αποτελεί μια «σημαντική μεταρρυθμιστική τομή» που αλλάζει
το πλαίσιο λειτουργίας των δήμων και περιφερειών σε κατεύθυνση εμβάθυνσης της δημοκρατίας και ενίσχυσης της συμμετοχής, όπως θέλει να το παρουσιάζει η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ
με το ν/σ επιχειρεί να προετοιμάσει το θεσμικό έδαφος υποδοχής του νέου μοντέλου αρμοδιοτήτων στο τοπικό κράτος.
Αποτελεί ένα νομοσχέδιο-συνέχεια και «εκσυγχρονισμό» των
προηγούμενων πλαισίων του Καποδίστρια και του Καλλικράτη. Στοχεύει στην επίτευξη ευρύτερων συνεργασιών και μέσω
αυτών στην από κοινού και χωρίς ενοχλητικές αμφισβητήσεις
προώθηση από τις αστικές πολιτικές δυνάμεις των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων από το τοπικό κράτος. Αποτελεί προάγγελο βαθύτερων αλλαγών για την «αποτελεσματικότερη και ταχύτερη» πρόσδεση και διαπλοκή των δήμων και περιφερειών
με τα αστικά συμφέροντα και σχεδιασμούς, την προώθηση της
επιχειρηματικότητας και ανταποδοτικότητας στη λειτουργία των
δήμων, την ιδιωτικοποίηση-εμπορευματοποίηση λειτουργιών
του (βλέπε καθαριότητα), τη σταδιακή συρρίκνωση έως εξαφάνιση των κοινωνικών υπηρεσιών, την μεγαλύτερη φορομπηξία
(βλέπε επέκταση των ανταποδοτικών τελών στο πράσινο). Πρόκειται για νομοθέτημα «λαγό», το οποίο, αφού διευθετήσει τον
τρόπο λειτουργίας του «τοπικού πολιτικού συστήματος», θα
συνοδευτεί εκ των υστέρων με σειρά νομοθετικών προβλέψεων για ζητήματα αρμοδιοτήτων, κατανομής πόρων κτλ..
Ο Κλεισθένης Ι έρχεται να εκσυγχρονίσει τον Καλλικράτη με
βάση τις γενικές ανάγκες του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής
ανάπτυξης σε αυτή τη φάση. Είναι αυτό το πλαίσιο που φέρνει
την όλο και μεγαλύτερη αποσύνδεση της χρηματοδότησης δήμων/περιφερειών από το κράτος, και την όλο και μεγαλύτερη
σύνδεση με χρηματοδότησή τους από ευκαιριακές, προσωρινές και επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις μέσω εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και από σταθερή αφαίμαξη των κατοίκων.
Οι προτεινόμενες αλλαγές για το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος με πρόβλεψη για ανεξέλεγκτο και χωρίς όρια καθορισμό του ύψους τους, τη συγκέντρωση-μετασχηματισμό των
ΦΟΣΔΑ-Α.Ε., την αναζήτηση πόρων από ιδιωτικοποιήσεις
και «αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, τη θεσμοθέτηση
Α.Ε. για απόκτηση πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια και
εμπλοκή σε παραγωγή και διανομή ενέργειας, μεταφορές
αποκομιδή σκουπιδιών,. θεσμοποιούν πλέον την επιχειρηματική λειτουργία των δήμων. Οι δήμοι μετατρέπονται
πλήρως σε μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους/διαχειριστικό
μηχανισμό/ εταιρία διαχείρισης- ιδιωτικοποίησης.
Ο Κλεισθένης Ι διατηρεί το συγκεντρωτικό μοντέλο λειτουργίας. Οι αυξημένες αρμοδιότητες που συγκεντρώνονται τώρα
σε δήμαρχο, αντιδημάρχους, Εκτελεστική Επιτροπή και Οικονομική Επιτροπή παραμένουν. Το δημοτικό συμβούλιο πάλι
δεν αποτελεί το αποφασιστικό όργανο και ο πρόεδρος του έχει

υπερεξουσίες για τη θεματολογία του και τις διαδικασίες του.
Το νέο σύστημα εκλογής με κατανομή από την πρώτη Κυριακή
των εδρών με απλή αναλογική, το οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ υπερπροβάλλει ως μέτρο εκδημοκρατισμού, νοθεύεται
από τον αποκλεισμό συμμετοχής μεμονωμένων υποψηφίων
και συνδυασμών που δεν έχουν αριθμό υποψηφίων όσων
όλες οι έδρες των συμβουλίων, τον περιορισμό του δικαιώματος εκλογής για τους αλλοδαπούς μόνο σε κατοίκους χωρών
μελών ΕΕ και τον αποκλεισμό των άλλων. Ενώ, η συνέχιση
εκλογής του δημάρχου από δεύτερο γύρο για να φαίνεται ότι
εκφράζει την αποδοχή απόλυτης πλειοψηφίας, και όχι από το
δημοτικό συμβούλιο, εμπεδώνει το δημαρχοκεντρικό μοντέλο. Άρα, δεν πρόκειται για απλή και ανόθευτη αναλογική ισότιμης αντιμετώπισης της ψήφου όλων και έκφρασης των πραγματικών συσχετισμών. Ενώ, και όσα προβάλλονται ως θεσμοί
συμμετοχής των πολιτών (πχ επιτροπές διαβούλευσης), αποτελούν διακοσμητικά όργανα χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Νέα Δημοκρατία αλλά και
το δημοτικό περιφερειακό κατεστημένο θέτουν το δίλλημα
«ακυβερνησία ή συνεργασίες». Το πραγματικό δίλλημα και
για τους δήμους και τις περιφέρειες είναι το ποια πολιτική
υλοποιούν. Την αντιλαϊκή-μνημονιακή πολιτική που απαιτούν καπιταλιστές, κυβερνήσεις, Ε.Ε. και ΔΝΤ ή τη σύγκρουση με αυτή υπέρ των συμφερόντων της εργατικής τάξης και
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Η ένταξη των δήμων και περιφερειών στους μηχανισμούς του
κράτους ως μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους με αυστηρά καθορισμένα όρια αρμοδιοτήτων, πόρων και πολιτικών με βάση
τις κεντρικές πολιτικές επιλογές, τους καθιστά θεσμούς τοπικού κράτους και όχι θεσμούς αυτοδιοίκησης. Αυτός ο ρόλος
τους επικαθορίζει και τον αντίστοιχο αντιδημοκρατικό τρόπο
λειτουργίας των δήμων και περιφερειών, ο οποίος παραμένει
ανεξάρτητα από την κατανομή των εδρών των συμβουλίων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιδιώκει με το νέο νόμο να
εξασφαλίσει ευρύτερες συναινέσεις και εμπλοκή «υγιών» δυνάμεων (Σκουρλέτης) για την προώθηση και εφαρμογή των
μνημονιακών αντιλαϊκών πολιτικών μέσω των δήμων και των
περιφερειών. Η Ν.Δ. και το δημοτικό και περιφερειακό κατεστημένο αντιδρούν γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν το μονοπώλιο της δημοτικής-περιφερειακής εξουσίας σε μια σειρά προπύργια τους και για αυτό μιλούν για ακυβερνησία και ζητούν
να παραμείνει το εκλογικό σύστημα ως έχει και η θητεία στα 5
χρόνια. Είναι φανερό ότι ο εκσυγχρονισμός στον τρόπο εκλογής θα κάνει το τοπίο πιο ξεκάθαρο με συνεργασίες στις οποίες
θα καταγράφονται οι προγραμματικές συγκλίσεις και τα πραγματικά συμφέροντα που εκπροσωπούνται από τις διάφορες
παρατάξεις και θα γίνει φανερό ότι το κεντρικό και το δημοτικόπεριφερειακό πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο έχει «κάτι
πιο βαθύ» που το ενώνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων
της οικονομικής ολιγαρχίας και της διατήρησης της κυριαρχίας
της, ανεξάρτητα από τον καυγά τους για τη νομή της εξουσίας.
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ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Ο «Κλεισθένης» προωθεί σε δήμους και
περιφέρειες τους αστικούς σχεδιασμούς
Εμείς είμαστε συνολικά υπέρ ενός διαφορετικού μοντέλου
λειτουργίας και διαχείρισης των κοινών. Όπου θα υπάρχουν
θεσμοθετημένες λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε γειτονιά με ουσιαστικές αρμοδιότητες και αποφασιστικό ρόλο για την περιοχή. Αυτές οι λαϊκές συνελεύσεις να εκλέγουν εκπροσώπους
ανακλητούς που θα μεταφέρουν τις δεσμευτικές αποφάσεις
των συνελεύσεων και θα συγκροτούν ένα συμβούλιο σε
επίπεδο δήμου με αρμοδιότητες για τα γενικότερα ζητήματα.
Αυτό είναι ουσιαστική δημοκρατική λειτουργία που προωθεί
τα συμφέροντα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και αυτό δεν
υπηρετείται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Είμαστε αντίθετοι στον Κλεισθένη από τη σκοπιά ενός άλλου
τρόπου οργάνωσης της ζωής μας σαν εργαζόμενοι και κάτοικοι. Ενός τρόπου που θέτει στο κέντρο τα σύγχρονα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα, την ικανοποίηση των αναγκών
της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, τη
συγκρότηση σύγχρονων δημοκρατικών μορφών λαϊκής συλλογικής οργάνωσης, πάλης και επιβολής της λαϊκής θέλησης,
με λόγο στην πολιτική που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στην
πόλη και στις τοπικές κοινωνίες. και την εξασφάλιση ίσων όρων
για τ Συγκρουόμαστε με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά θεσμικής οργάνωσης του τοπικού κράτους που τη διαπερνούν σαν
κόκκινη γραμμή και όλα εκείνα τα στοιχεία που αναδεικνύουν
το βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα του τοπικού κράτους.
Εμείς είμαστε υπέρ της απλής ανόθευτης αναλογικής. Το σύστημα εκλογής στον Κλεισθένη είναι ένα αναλογικότερο μοντέλο που λειτουργώντας όμως, ταυτόχρονα με αποκλεισμούς
και πλαισιώνοντας τελικά ένα συγκεντρωτικό –δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης, νοθεύεται. Από τη στιγμή που αποκλείονται συνδυασμοί, που δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τον
απαραίτητο αριθμό υποψηφίων ή και μεμονωμένοι υποψήφιοι
και υπάρχει δεύτερος γύρος για εκλογή ενός υπερσυγκεντρωτικού δημάρχου δεν εξασφαλίζεται η ισοτιμία της ψήφου και
της έκφρασης όλων των απόψεων. Άρα το σύστημα αυτό δεν
αποτελεί απλή ανόθευτη αναλογική. Ο Κλεισθένης, όπως και
ο Καλλικράτης πριν και ο Καποδίστριας νωρίτερα, δεν εκφράζουν ένα διαφορετικό μοντέλο δημοκρατικής λειτουργίας και
αυτοδιοίκησης των τοπικών κοινωνιών.
Η κατάκτηση της δημοκρατίας και της πραγματικής αυτοδιοίκησης κρίνεται στη θεσμοθέτηση και λειτουργία συνελεύσεων και
μορφών λαϊκής οργάνωσης με αποφασιστικό ρόλο και λόγο
και στη δυνατότητα συμμετοχής όλων των κατοίκων χωρίς
αποκλεισμούς στις συλλογικές δημοκρατικές θεσμοθετημένες
διαδικασίες και όχι με εκλογές εκπροσώπων κάθε 4 χρόνια.
-Όχι στην επιχειρηματικοποίηση-εμπορευματοποίηση και
ανταποδοτική λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.
-Όχι στην ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών και την είσοδο εταιρειών σε κοινωνικές υπηρεσίες και δημόσιες λειτουργίες. Έξω οι ιδιώτες από την καθαριότητα.
-Όχι στην αύξηση των δημοτικών τελών.

Χρήσιμα Τηλέφωνα του δήμου Θέρμης

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

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

> ΠΑΙΔΙΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΊ
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

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

> ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

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

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

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

ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Δ. ΘΈΡΜΗΣ
Θέρμη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ
2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

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

ΘΈΡΜΗ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών

2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

ΤΡΙΆΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

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

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

ΤΑΓΑΡΆΔΕΣ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΆ
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

2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σουρωτής
2396041268

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

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

ΛΙΒΆΔΙ
Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΆ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

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

ΠΛΑΓΙΆΡΙ
Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΊΑ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

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

ΣΟΥΡΩΤΉ

Κ. ΣΧΟΛΆΡΙ

ΛΑΚΚΙΆ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
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2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΊ
ΣΎΛΛΟΓΟΙ

Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων ΘέρμηςΤριαδίου «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-Ρωσικού 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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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ
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ΑΦΙΈΡΩΜΑ

Η πολιτιστική εικόνα της Καρδίας
Σ

την Δημοτική Κοινότητα της Καρδίας επίκεντρο της πολιτιστικής δραστηριότητας είναι
Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας «Ο ΕΥΜΕΝΗΣ», ενώ
δραστηριοποιούνται ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίας και ο Σύλλογος Δράσεων Κατοίκων Καρδίας.
Το Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας «Ο ΕΥΜΕΝΗΣ»,
αποτελεί άλλη μια αποκεντρωμένη δομη της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος
και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) η οποία
συμπληρώνει την πολιτιστική εικόνα του δήμου
Θέρμης, καθώς, αποσκοπεί, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε όλους τους πολίτες σε ό,τι αφορά τον
πολιτισμό.
Το Κ.Π. Καρδίας «Ο ΕΥΜΕΝΗΣ», ιδρύθηκε το
1995, κατόπιν αποφάσεως του τότε Κοινοτικού
Συμβουλίου Καρδίας, με στόχο την ανάπτυξη
κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή της Καρδίας. Το όνομά
του το πήρε από τον Ευμένη τον Καρδιανό, αρχιγραμματέα και συντάκτη των «Βασιλικών Εφημερίδων» του Μ. Αλέξανδρου και μόνο μη Μακεδόνα στρατηγό του, καταγόμενο από την Καρδία
της Αν. Θράκης.
Το Κ.Π. Καρδίας «Ο ΕΥΜΕΝΗΣ», στεγάστηκε σε
κτήριο του αγροτικού συνεταιρισμού Καρδίας
μετά από απόφαση των μελών του για παραχώρηση του κτηρίου. Μέχρι το 2010 ήταν πολιτιστικό κέντρο του πρώην δήμου Μίκρας. Από
το 2011 λειτουργεί σαν κέντρο πολιτισμού της
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Στο Κ.Π. Καρδίας «Ο ΕΥΜΕΝΗΣ», λειτουργούν
τμήματα κλασικού, μοντέρνου χορού, χιπ –χοπ,
παραδοσιακών χορών παιδιών και ενηλίκων, ζωγραφικής, σκάκι θεατρικού παιχνιδιού και μαζικού
αθλητισμού, στα οποία κατά την τρέχουσα πολιτιστική χρονιά απασχολούνται πάνω από 120 άτομα.

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΡΔΊΑΣ

Ο

Σύλλογος Γυναικών Καρδίας
ιδρύθηκε το 2008.Στόχοι του

συλλόγου είναι η ανάπτυξη των γυναικών της Καρδίας, η ψυχαγωγία των
μελών, η διοργάνωση

πολιτιστικών

δράσεων και επισκέψεων και η ενίσχυση της φιλανθρωπίας προς τους
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
Η νεοεκλεγείσα διοίκηση ανέλαβε την 1
Απριλίου του 2018 και πρόεδρος αναδείχτηκε η Μαρία Σοφιανού. Για το επόμενο
διάστημα έχουν δρομολογηθεί ενημερωτικές ομιλίες από ιατρούς για θέματα που
αφορούν κυρίως τις γυναίκες.

To Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας «Ο ΕΥΜΕΝΗΣ»

Στιγμιότυπα από εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισμού Καρδίας «Ο ΕΥΜΕΝΗΣ»

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΆΣΕΩΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΚΑΡΔΊΑΣ

Ο

Σύλλογος Δράσεων Κατοίκων Καρδίας, είναι ένας νέος σύλλογος, που
όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του συλλόγου Ιωάννης Ευθυμίου, οι

σκοποί είναι η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των
μελών του, η ανάδειξη των
προβλημάτων της Καρδίας, η υποστήριξη δράσεων με σκοπό τη βελτίωση
της ζωής των κατοίκων της
Καρδίας και η ανάληψη
πρωτοβουλιών και δράσεων για την πολιτιστική,
αισθητική και οικολογική
βελτίωση της Καρδίας.

