Αγγίζουν τους 9.350 οι μαθητές στο δήμο Θέρμης

Σ

ε 9.350 ανέρχονται οι μαθητές όλων των βαθμίδων
στο δήμο Θέρμης. Ειδικότερα, στα 30 νηπιαγωγεία του
δήμου έχουν εγγραφεί συνολικά 914 παιδιά εκ των οποίων
τα 423 είναι προνήπια και τα υπόλοιπα 491 νήπια. Στα 20
δημοτικά σχολεία έχουν εγγραφεί 4.171 μαθητές. Στη Β’θμια

εκπαίδευση έχουν εγγραφεί 3.774 μαθητές εκ των οποίων
οι 2.092 στα 7 γυμνάσια, 1.400 στα 5 λύκεια, 223 στο
ΕΠΑΛ Βασιλικών, 59 στα δύο Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά
Γυμνάσια - Λύκεια και 500 στο ΙΕΚ Θέρμης.
• ΣΕΛ. 14-15

Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ

Τεύχος 189
Τιμή: 0.001 ευρώ
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Μ
• ΣΕΛ.3

ε την ορκωμοσία του νέου 33μελους δημοτικού συμβουλίου καθώς και των μελών
των τοπικών συμβουλίων η οποία έγινε στις 26
Αυγούστου ξεκίνησε η νέα δημοτική περίοδος.
Στις 8 Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν οι δημαιρεσίες
στη διάρκεια των οποίων εξελέγησαν τα μέλη του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου καθώς
και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Ακολούθως, με απόφαση του δημάρχου Θόδωρου Παπαδόπουλου ορίστηκαν οι έξι νέοι αντι-

δήμαρχοι οι οποίοι είναι οι εξής: Οικονομικών
Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ο
Απόστολος Τσολάκης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου
& Αγροτικής Ανάπτυξης ο Στέλιος Γκιζάρης,
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας
Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας ο Στυλιανός
Αποστόλου, Τεχνικών Υπηρεσιών ο ∆ημήτρης
Βογιατζής, Υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας ο Βασίλης Μουστάκας και Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης ο Παναγιώτης Πονερίδης.
• ΣΕΛ. 8-10-11
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Τι έγραψε ο τύπος
...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε
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ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ KUKLUXSAX ΤΟΥ Δ.Ω.Θ

Στο φράγμα της Θέρμης η μεγάλη
συναυλία των Μ. Πλέσσα – Γ. Κατσαρού

Μ

ε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και ενδιαφέρον από το
μουσικόφιλο κοινό της περιοχής πραγματοποιήθηκε

σικούς και τραγουδιστές, συνέπραξαν με την ορχήστρα σα-

στο φράγμα της Θέρμης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των

πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ «Θέρμης ∆ρώμενα 2019»

«Θέρμης ∆ρώμενα» 2019, η μεγάλη συναυλία, με τον χα-

υπό την αιγίδα του δήμου Θέρμης.

ρακτηριστικό τίτλο «Η συνάντηση» με τη συμμετοχή των

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας της ορχήστρας

κορυφαίων δημιουργών Μίμη Πλέσσα και Γιώργου Κατσα-

Ku klux Sax με τους δύο διάσημους Έλληνες συνθέτες εί-

ρού και την μοναδική εμφάνιση της ορχήστρας σαξοφώνων

χαν πραγματοποιηθεί δύο συναυλίες. Με πρωτοβουλία

του ∆ημοτικού Ωδείου Θέρμης της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. Ku Klux

του καλλιτεχνικού διευθυντή Θεόφιλου Σωτηριάδη και σε

Sax.

συνεργασία με το ∆.Ω.Θ, την 1η Απριλίου 2017 προς τιμήν

Στην συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτέμβριου

του Μίμη Πλέσσα (με τραγουδιστές τους: Θεόδωρο Βου-

(alto sax), ∆ιαμαντάκης Χρήστος (tenor sax), Eλευθερία

συμμετείχαν, επίσης, η Λένα Αλκαίου, ο Σπύρος Κλείσσας

τσικάκη και Ναταλία Λαμπαδάκη και ενορχήστρωση των :

Πηγή (αlto sax), Kαϊαφας Νίκος (tenor sax), Καραδαγλή

και η Τερέζα στο τραγούδι, ο Κωστής Νικολόπουλος στην

Λάζαρου Τσαβδαρίδη και Ιωάννη Παπασπύρου) και στις

Αγγέλα (soprano sax), Καρακώστας Αντώνης (αlto sax),

15 Σεπτεμβρίου 2018 στο Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστημών και

Κωτούλα Κωνσταντίνα (baritone sax), Λαζόπουλος Ανα-

ξοφώνων Ku klux Sax του ∆ημοτικού Ωδείου Θέρμης, στο

Μουσείο Τεχνολογίας «NOESIS» προς τιμήν του Γιώργου
Κατσαρού (τραγούδι: Κωνσταντία Πούτκαρη, ηλεκτρική
κιθάρα Κώστας Νικολόπουλος, ηλεκτρικό μπάσο Γιάννης
Σαρόγλου και ενορχηστρώση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη).
Στις 26 Ιανουαρίου 2019, η ορχήστρα Κu klux sax είχε την

Οι δύο μεγάλοι δημιουργοί Μίμης Πλέσσας και Γιώργος Κατσαρός.

στάσιος (tenor sax), Λαμπαδαρίδης Άγγελος (baritone sax),
Mαστορίδου ∆ανάη (αlto sax), Μπόγκια Αγγέλα (αlto sax),
Μπούκτσης Θωμάς (alto sax), Ξενίδης Παύλος (alto sax),
Πανουσάκη Ελένη (αlto sax), Πάντος Αριστείδης (αlto sax),

τιμή να συμμετάσχει στην τηλεοπτική εκπομπή «στην υγειά

Ρόμπος ∆ημήτρης (drums), Ρόσσος Κωστής (soprano sax),

μας ρε παιδιά» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο που ήταν αφι-

Σάββα Αλκμήνη (alto sax), Τριανταφυλλίδου Έφη (tenor

Στιγμιότυπο από την έναρξη της συναυλίας.

ερωμένη στους δύο συνθέτες Μίμη Πλέσσα και Γιώργο

sax), Τράντος Οδυσσέας (alto sax) και Χριστοφορίδου Μα-

κιθάρα, ο Γιάννης Σαρόγλου στο μπάσο, ο Στέλιος Τζανε-

Κατσαρό.

ριάννα (alto sax).

τής στο μπουζούκι και ο Άγγελος Κουσάκης στα κρουστά,
σε ενορχήστρωση ορχήστρας του Κωστή Νικολόπουλου.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ

Παράλληλα η καλλιτεχνική διεύθυνση της ορχήστρας σα-

Την ορχήστρα σαξοφώνων του ∆ημοτικού Ωδείου Θέρ-

ξοφώνων Κu klux Sax ήταν του Θεόφιλου Σωτηριάδη και η

μης της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. Ku Klux Sax, αποτεολούν οι: Βαγι-

ενορχήστρωση ορχήστρας του Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

ωνάς Χρήστος (team manager--τenor sax), Βαρδάκη Έλλη

∆ύο θρύλοι της ελληνικής μουσικής συναντήθηκαν για

(αlto sax), Βασσάρα Ευφροσύνη (αlto sax), Βήχας Αρης

πρώτη φορά, στο φράγμα της Θέρμης, σε μια καλοκαιρινή

(soprano sax), Γκουλιάρας Κωνσταντής (tenor sax), ∆ημη-

συναυλία γεμάτη από αλησμόνητες επιτυχίες. ∆υο κορυ-

τρίου Κωνσταντίνος (tenor sax), ∆ελαπόρτας Αντώνης (αlto

φαίοι συνθέτες και δημιουργοί μαζί με καταξιωμένους μου-

sax), ∆εσποτόπουλος Στέργιος (αlto sax), ∆ίντση Μαρία

Το κοινό κατέκλυσε τους χώρους του φράγματος Θέρμης.

Ανακοίνωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτεμαχίου

Α

νακοινώνεται ότι με την αριθμ. 22/20-06-2017 πράξη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ),

κρίθηκε αναγκαία η αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου με αριθμό 243 (1/2) και 248 (1/3), στον αρχαιολογικό χώρο «Τούμπα Σαραλίκα», ∆.∆. Τριλόφου, ∆ήμου
Μίκρας. Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αποτελεσματικότερη προστασία του αρχαίου οικισμού και τη δυνατότητα μελλοντικής έρευνας και

Το υπό απαλλοτρίωση ακίνητο έχει έκταση 2.255,49 τ.μ.
και ανήκει κατά φερομένη κυριότητα στον κ. Ευστράτιο Ταγαράκη.
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση θα κηρυχτεί υπέρ του ελληνικού ∆ημοσίου/ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).

ανάδειξης εν γένει των σημαντικών οικιστικών καταλοίπων
που χρονολογούνται από τη Μέση Νεολιθική Περίοδο έως
και τα Βυζαντινά χρόνια.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αθανάσιος Ι. Δημητρός
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Έναρξη των Θέρμης Δρώμενα
με τα «Τριλόφεια» 2019
Έ

να πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων πολιτισμού και
παράδοσης περιλάμβαναν οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Τρίλοφο, με την
ευκαιρία της εορτής του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν η ∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Τριλόφου, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου με τα χορευτικά σχήματα,
η Φιλαρμονική ορχήστρα Μίκρας δήμου Θέρμης, ο Αγρο-

τικός Συνεταιρισμός Τριλόφου και οι Εθελοντές Πολιτικής
Προστασίας Μίκρας.
Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Αυγούστου με μουσική παραδοσιακή βραδιά με
λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια στην κεντρική πλατεία
του Τριλόφου.
Ανήμερα της εορτής τελεστικέ το πρωί πανηγυρική Θεία
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ
ακολούθησε η «Τράπεζα Αγάπης». Το απόγευμα της ιδίας

«Αντάμωμα» στο Λειβάδι»

Π

οικίλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις
περιλάμβαναν οι εορταστικές εκδηλώ-

σεις που διοργανωθήκαν με την ευκαιρία
του εορτασμού του δεκαπενταύγουστου στο
τος» συνδιοργάνωσαν ο δήμος Θέρμης, η
Τοπική Κοινότητα Λειβαδίου, η ενορία του
ιερού ναού Αγίου Αθανασίου Λειβαδίου και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Αθανάσιος».
Χορευτικά τμήματα
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε
το Σάββατο 10 Αυγούστου με εσπερινό και

ματογραφικής ταινίας για παιδιά και στη συνεχεία για

παράκληση στον ιερό ναός Αγίου Αθανασίου. Ακο-

ενηλίκους. Ανήμερα του δεκαπενταύγουστου τελε-

λουθήσε δημιουργική απασχόληση για παιδιά και

στικέ πανηγυρική θεία Λειτουργιά στον ιερό ναός της

εφήβους και μουσική- χορευτική εκδήλωση νεολαίας.

Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην περιοχή «Φτέρη», συ-

Την επόμενη Κυριακή 12 Αυγούστου, τελεστικέ Θεία

νεστίαση «Κουρμπάνι» και απονομή επάθλων, ενώ το

Λειτουργία. Ακολουθήσε το παιχνίδι του κρυμμένου

πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το χορευτικό τμήμα

θησαυρού για παιδιά και δημιουργική απασχόληση

Λειβαδίου και παραδοσιακούς λαϊκούς χορούς και

για παιδιά και εφήβους με ζωγραφική. Το απόγευμα

τραγούδια.

πραγματοποιήθηκε προβολή κινηματογραφικής ταινίας για παιδιά και στη συνεχεία για ενηλίκους.
Ακολούθησε τη ∆ευτέρα 13 Αυγούστου δημιουργική
απασχόληση για παιδιά και εφήβους, με κεραμική και
προβολή κινηματογραφικής ταινίας για παιδιά και στη
συνεχεία για ενηλίκους.
Την Τρίτη 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε αγώνας
δρόμου για παιδιά και εφήβους, δημιουργική απασχόληση για παιδιά και εφήβους, με κεραμική και το

Την επομένη τελεστικέ θεία λειτουργία στον ιερό ναός
Αγίου Αθανασίου. Ακολούθησε διάλεξη- συζήτηση
στο πνευματικό κέντρο της ενορίας, με ομιλία του ∆ημήτρη Γουδήρα, με θέα την «εξάρτηση των παιδιών
και των εφήβων από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας.
Το Σάββατο 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στο μονοπάτι «Θρησκευτικής Περιήγησης»

βράδυ προβολή κινηματογραφικής ταινίας για παιδιά

(εξωκλήσια) και στη συνέχεια γενική συνέλευση του

και στη συνεχεία για ενηλίκους.

Πολιτιστικού Συλλόγου Λειβαδιωτών. Τέλος το βράδυ

Στη συνέχεια την Τετάρτη 12 Αυγούστου πραγματο-

πραγματοποιήθηκε προβολή κινηματογραφικής ταινί-

ποιήθηκε αγώνας ποδηλασίας για παιδιά και εφή-

ας για παιδιά και στη συνεχεία για ενηλίκους. Το πρό-

βους, τελεστικέ πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά

γραμμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18 Αυγούστου

της ιστορικής εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

με θεία λειτουργία και προβολή κινηματογραφικής

Τέλος το βράδυ πραγματοποιήθηκε προβολή κινη-

ταινίας για παιδιά και ενηλίκους.

την Υπεραγία Θεοτόκο, και πραγματοποιήθηκε η περιφορά
της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας, το παραδοσιακό
μοίρασμα των ψαριών, του κρασιού και του άρτου συνοδεία
Τα «Τριλόφεια 2019» ολοκληρώνονται με μία ξεχωριστή
μουσική βραδιά στην κεντρική πλατεία του Τριλόφου,
πλούσιο λαϊκό γλέντι και άφθονους χορούς.

ΣΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ 2019

Μουσικές βραδιές με τον
Παρασκευά Θεοδωράκη

Μ

Λειβάδι. Τις εκδηλώσεις του «Ανταμώμα-

μέρας τελεστικέ ο εσπερινός και ψάλθηκαν τα εγκώμια εις

ουσικές βραδιές με τον
Παρασκευά
Θεοδωράκη στο πάρκο Πλαγιαρίου, στο
πάρκο Τριαδίου, περιλάμβανε
το μουσικό φεστιβάλ Θέρμης
∆ρώμενα 2019
Ο Παρασκευάς Θεοδωράκης
είναι τραγουδιστής και σολίστ
ακουστικής κιθάρας, ενώ παράλληλα συνθέτει μουσική και
στίχους. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Μουσικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης, έχοντας διδαχτεί
από σημαντικούς δασκάλους
όπως τον ∆ημήτρη Μυστακίδη,
τον Κυριάκο Ταμπάκη, τον Ross
Daly κ.ά..
Έχει πτυχίο βυζαντινής μουσικής, ενώ εμπλούτισε τις σπουδές του
στην κιθάρα με σεμινάρια από εξαιρετικούς μουσικούς, όπως ο Jim
Kelly και ο Scott Henderson.
Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως: Νίκος Ζιώγαλαςς,
Αρλέτα, Βαγγέλης Γερμανός, Γιάννης Μηλιώκας, ∆ιονύσης Τσακνής,
Βασίλης Καζούλης, Λουδοβίκος των Ανωγείων, Παντελής Θαλασσινός, Μίλτος Πασχαλίδης, ∆ημήτρης Ζερβουδάκης, Βαγγέλης Κοντόπουλος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώργος Ανδρέου, Χρήστος Θηβαίος, Οδυσσέας Τσάκαλος, Chico Freeman, κ.ά.
Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή του ως κεντρικός τραγουδιστής στη
μουσικοθεατρική παράσταση -αφιέρωμα στο Νικόλα Άσιμο «Είμαστε τρομοκράτες», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κορδέλλα, με τον
ηθοποιό Λεωνίδα Κακούρη και πλήθος διαλεχτών μουσικών, που
παρουσιάστηκε στην «Αρχιτεκτονική» το «Σταυρό του Νότου» και
στο «ρυθμός Live». Παράσταση που παρουσιάστηκε εκ νέου με τίτλο
«Στο Φαλιμέντο Του Κόσμου» με εκλεκτούς καλεσμένους.
Αυτή την περίοδο ανανεώνει τις διαδρομές του με ένα μουσικό ταξίδι
γεμάτο δυναμισμό και συναίσθημα που αποτυπώνεται στην πρώτη
του προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Λευκά Πανιά», με
ένα ιδιαίτερο ήχο που συνθέτει τις βασικές μουσικές επιρροές του
(έντεχνη, παραδοσιακή και ροκ).
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«Γιορτή Σταφυλιού» στο Κάτω Σχολάρι
Α

ναβαθμισμένη και με περισσότερες
συμμετοχές ήταν φετινή «Γιορτή Σταφυλιού» στο Κάτω Σχολάρι. Τις φετινές εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο δήμος Θέρμης, η ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., η Τοπική Κοινότητα,
ο Σύλλογος Πολιτισμού Εθελοντισμού Κ.
Σχολαρίου και ο Α.Μ.Ο Κ. Σχολαρίου.
Οι επισκέπτες της γιορτής σταφυλιού και
κρασιού, που πραγματοποιήθηκε 24-25
Αυγούστου, στο Κάτω Σχολάρι, είχαν την
ευκαιρία να γευτούν ποικιλίες από σταφύλια της περιοχής, να παρακολουθήσουν

μουσικοχορευτικά δρώμενα στην αυλή του
∆ημοτικού Σχολείου Σχολαρίου και την
έκθεση με παραδοσιακές φορεσιές από τη
Λετονία, που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος
Πολιτισμού και Εθελοντισμού Κάτω Σχολαρίου, σε συνεργασία με το προξενείο της
Λετονίας στη Θεσσαλονίκη.
Η γιορτή ξεκίνησε το 1978, όταν άρχισε να
ανθεί η αμπελουργία στην περιοχή με καλλιέργειες που έφταναν τα 7.500 στρέμματα
αμπέλια διαφόρων ποικιλιών. Ο θεσμός
καθιερώθηκε, οι παραγωγοί επεκτάθηκαν

«Γιορτή σταφυλιού» στο Νέο Ρύσιο

Τ

ριάντα έξι χρόνια παράδοσης συμπλήρωσε η «Γιορτή Σταφυλιού» στο Νέο
Ρύσιο, που ξεκίνησε το 1983, σαν μια
προσπάθεια προβολής της καλλιέργειας
του αμπελιού, του σταφυλιού και των παραγώγων του. Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο του
Νέου Ρυσίου το Σάββατο 31 Αυγούστου.
Η φετινή γιορτή πλαισιώθηκε από ποικίλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραδοσιακά
χορευτικά σύνολα.
Στη φετινή εκδήλωση, στο παραδοσιακό
χορευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν ο Λαογραφικός Σύλλογος Ν. Ρυσίου «Η Αρετσού» και το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάν-

και τα διάσημα σταφύλια της
περιοχής άρχισαν να εξάγονται στο εξωτερικό. Σήμερα,
παρά την μείωση της αγροτικής

δραστηριότητας

και

τον περιορισμό της αμπελουργίας σε καλλιέργειες
3.500 στρεμμάτων, η γιορτή
εξακολουθεί να αναβιώνει
και να προσελκύει πολλούς
επισκέπτες.

To χορευτικό συγκρότημα της Λετονίας
DA DAILRADE στα Θέρμης Δρώμενα 2019

Ξ

θης. Στο λαϊκό πρόγραμμα της εκδήλωσης
συμμετείχε η παραδοσιακή «το τρίο μουζικάντι» με τους καταπληκτικούς σολίστες
Θάνο Γκιουλετζή, Μανώλη Καραντίνη και
Αχιλλέα Σοφούδη.
Τέλος στο πλαίσιο της γιορτής υπήρχε έκθεση ποικιλιών σταφυλιού και των παραγώγων τους.

Εκδηλώσεις για τον Τίμιο Πρόδρομο
στους Ταγαράδες

∆

ιήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις διοργανωθήκαν στους Ταγαράδες με την

εχωριστές ήταν οι εμφανίσεις του Λετονικού χορευτικού συγκροτήματος DA
Dailrade dance group, στις εκδηλώσεις
του φεστιβάλ Θέρμης ∆ρώμενα 2019. Στο
χορευτικό συγκρότημα απέσπασε το δυνατό χειροκρότημα του κοινού στις εμφανίσεις
του στο πάρκο Πλαγιαρίου, στην πλατεία
Χάνια στα Βασιλικά και στις εκδηλώσεις της
«Γιορτής Σταφυλιού 2019» στο Κάτω Σχολάρι.

Η έκθεση φωτογραφίας.

Μάλιστα στο πλαίσιο της «Γιορτής Σταφυλιού 2019» στο Κάτω Σχολάρι και σε συνάντηση του προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιώτη Χατζάγα με τον Λετονό
Πρόξενο Κωνσταντίνο Γώγο αποφασίστηκε
και η διεξαγωγή στο πλαίσιο της γιορτής
φωτογραφικής έκθεσης, η οποία περιλάμβανε τις παραδοσιακές στολές της Λετονίας
και φιλοξενήθηκε στο Κάτω Σχολάρι.

Το Λετονικό χορευτικό συγκρότημα.

«Για τον Μάνο με αγάπη»

ευκαιρία του εορτασμού για τον Τίμιο Πρόδρομο. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν

«Για τον Μάνο με αγάπη» ήταν ο τίτλος της

σύγχρονης φωνητικής έκφρασης Βάγια Γιώ-

ο δήμος Θέρμης, η Κοινότητα Ταγαράδων

πολύ όμορφης συναυλίας με την οποία το

τα, ∆ημήτρης ∆ημόπουλος, Ζωή Μακαντά-

και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού

τμήμα σύγχρονης φωνητικής έκφρασης του

ση, Άννα Πολτζόγλου, Μαρία Τσαγκάρη,

∆ημοτικού Ωδείου Θέρμης συμμετείχε στο

Χριστίνα Τσιπούρα, Γιώργος Τσολακίδης,

φεστιβάλ «Θέρμης ∆ρώμενα 2019». Το μι-

Κατερίνα Σταμπουλίδη, Ειρήνη Φιλιππίδου

κρό αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα δημι-

και Σοφία Χατζηδημητρίου. Στο κλαρινέτο

Ναού Τιμίου Προδρόμου.
Το πρόγραμμα του εορτασμού ξεκίνησε την παραμονή της εορτής με την τέλε-

Ευμενής». Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό – λαϊκό γλέντι
Ανήμερα της εορτής τελεστικέ πανηγυρική

ση του μέγα πανηγυρικού εσπερινού και

Θεία Λειτουργία και ο εσπερινός και η πα-

ουργό Μάνο Χατζηδάκη πραγματοποιήθη-

η Ίρις Κουλαξίζογλου, στο τσέλο η Αναστα-

τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Τιμίου

ράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Ακολού-

κε στην πλατεία Παραμάνα της Θέρμης. Το

σία Μπακιρτζή, στα μπουζούκια ο Κωνστα-

Προδρόμου. Ακολούθησε η παρουσίαση

θησε η παρουσίαση παραδοσιακών χορών

αφιέρωμα περιλάμβανε την παρουσίαση

ντίνος Γαβριηλίδης και ο Γιάννης Παναγιώ-

παραδοσιακών χορών από τη Νάξο και

από τη Μακεδονία, από το Μορφωτικό Εκ-

μουσικών συνόλων σε έντεχνα και λαϊκά

του και στο πιάνο ο Κωνσταντίνος Γκαρίπης,

την Θράκη, από το σύλλογος Πολιτιστικών

πολιτιστικό σύλλογο Ταγαράδων.

τραγούδια, του μεγάλου έλληνα δημιουρ-

σε διδασκαλία της Θάλειας Μαυρίδου, και

∆ραστηριοτήτων Τριαδίου «Ο Άγιος Γεώρ-

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με λαϊκό γλέντι

γού.

ενορχηστρώσεις - διεύθυνση ορχήστρας

γιος» και το Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας «Ο

με τη λαϊκή ορχήστρα το «ΣΕΡΓΙΑΝΙ».

Συμμετείχαν, στο τραγούδι οι σπουδαστές

του Κωνσταντίνου Γκαρίπη.
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Τα «Ευμένεια» γιόρτασε η Καρδία
Α

φιερωμένες στην Γέννηση της Θεοτόκου ήταν οι τριήμερες, από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου, εορταστικές
εκδηλώσεις «Ευμένεια 2019» που πραγματοποιήθηκαν
στην Καρδία. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάναν αθλοπαιδιές
και παιχνίδια, παραδοσιακούς χορούς, λαϊκή βραδιά, εκθέσεις εικαστικών, εργόχειρου και ειδών δώρου.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε με αθλητικές
δραστηριότητες για μικρά παιδιά με τον χαρακτηριστικό
τίτλο «Εύ Αγωνίζεσθαι 2019», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον αύλιο χώρο της εκκλησίας. Οι αθλοπαιδιές
περιλάμβαναν μίνι τουρνουά μπάσκετ, μπαλοδρομίες,
«πέτυχε τον στόχο σου», τρέξιμο 500 μέτρων (5 φορές
τον γύρο της Εκκλησίας), πινκ πονκ, τσουβαλοδρομίες

και τη διελκυστίνδα
Την παραμονή της εορτής τελεστικέ πανηγυρικός εσπερινός και η περιφορά της ιεράς εικόνας. Το πρόγραμμα
ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς. Τα παρα-

δοσιακά χορευτικά παρουσίασαν το παιδικό χορευτικό
τμήμα και το τμήμα παραδοσιακών χορών ενηλίκων «Ο
Ευμενής» και ο Λαογραφικός σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η
Αρετσού».
Ανήμερα της εορτής τελεστικέ πανηγυρική θεία λειτουργία και στη συνέχεια το μοίρασμα παραδοσιακών εδεσμάτων. Το απόγευμα τελεστικέ ο εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Το πρόγραμμα του εορτασμού ολοκληρώθηκε με λαϊκή βραδιά με
τον Τάσο ∆ημόπουλο και τον Ζαφείρη Πασιαλή
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων λειτουργούσε έκθεση σχολικών ειδών και ειδών δώρου, ενώ ο σύλλογος γυναικών Καρδίας πρόσφερε σπιτικά.

3ο Αντάμωμα Παράδοσης
στον Άγιο Αντώνη

«Ολοκληρώθηκε η 8η Καλοκαιρινή
Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας

Τ

Γ

ριήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον Άγιο
Αντώνη με την ευκαιρία του εορτασμού της γέννησης
της Θεοτόκου και του 3ου Ανταμώματος Παράδοσης από
τις 5 έως τις 8 Σεπτεμβρίου.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε με την παιδική
εκδήλωση το «Κυνήγι του Θησαυρού» και την παράσταση
θεάτρου στα Ποντιακά με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τεμέτερον ο Παιδάς».
Την επομένη τελεστικέ ο μέγας εσπερινού στον ιερό ναό της
«Γεννήσεως της Θεοτόκου» Αγίου Αντωνίου. Ακολούθησε
η περιφορά της ιεράς εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με αναπαράσταση Μακεδονικού γλεντιού.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της τρίτης ημέρας ξεκίνησε με την τέλεση της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας και της
παράκλησης στην Υπεραγία Θεοτόκο.
Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε το 3ο Αντάμωμα Παράδοσης
– χορευτικό σεργιάνι πολιτιστικών συλλόγων (Σαρακατσάνων, Θρακιωτών και Πόντιων) οι οποίοι αντάμωσαν στον
τόπο τους. Το πρόγραμμα του εορτασμού ολοκληρώθηκε
με μουσικοχορευτική παράσταση – παρουσίαση Σαρακατσάνικων Θρακιώτικων και Ποντιακών Χορών

ια 8η συνεχόμενη χρονιά η ∆ημοτική Βιβλιοθήκη
Θέρμης ως ιδρυτικό μέλος του ∆.Ε.Β της Εθνικής Βι-

ήταν «Για Φαντάσου…!!!
Μέσα από τα εργαστήρια και τις δράσεις και με οδηγό

βλιοθήκης και σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη» συμμετείχε ενεργά στην Καλοκαιρινή
Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ημιουργικότητας 2019.
Μέσα από την διοργάνωση καινοτόμων δράσεων και
με κινητήριο άξονα πάντα τα βιβλία των συλλογών των
∆ημοτικών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν στα κατά τόπους Κέντρα Πολιτισμού του δήμου Θέρμης, δημιουρ-

την παιδική φαντασία και την επιστημονική προσέγγιση
από ειδικούς συνεργάτες και εθελοντές , ταξιδέψαμε
στον κόσμο της μουσικής , τον μαγικό κόσμο του διαστήματος, τους θρύλους των Αστερισμών του Γαλαξία
μας, και μέσα από τα επιστημονικά πειράματα και τις εικαστικές τέχνες ανακαλύψαμε την πολύτιμη γνώση που

γήθηκαν νέοι αναγνώστες δίνοντας ταυτόχρονα και ένα

κρύβουν μέσα τους τα βιβλία!!!

νέο στίγμα στο τι μπορεί να προσφέρει μια Βιβλιοθήκη

Το καλοκαιρινό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του και θα

κυρίως στα παιδιά και στους γονείς μέσα από μοναδικές

πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους του εθελοντές εμψυ-

εμπειρίες βιωματικών εργαστήριων.

χωτές συνεργάτες που βοήθησαν στο να προσεγγίσουμε

Φέτος το σύνθημα της Καλοκαιρινής μας εκστρατείας

τον τελικό μας προορισμό!!!
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ευκαιρίες μάθησης για όλους
Η

τρομπέτα).

γίας του δήμου. Πρώτη προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση

•Σχολή ΚΡΟΥΣΤΩΝ

–ευκαιριών μάθησης για όλους.

• Σχολή ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ

Η πολιτική στον τομέα του πολιτισμού του δήμου Θέρμης

• Σχολή ΠΙΑΝΟΥ

υλοποιείται μέσω της ∆ημοτικής Κοινωφελής Επιχείρη-

• Σχολή ΚΙΘΑΡΑΣ (κλασσική, ηλεκτρική, ακουστική)

ση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

• ΑΡΜΟΝΙΟ

(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ). Η ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσω των δράσεων της

• ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση και τη στήριξη της νεολαί-

• Σχολή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ανάπτυξη και η υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων στο
δήμο Θέρμης αποτελούν βασικό στοιχείο της λειτουρ-

ας εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου σχολές στο δημοτικό
ωδείο, στο χορό, στα εικαστικά, στο θέατρο, στις χορωδίες

• Σχολή ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ

• ΛΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (τζουράς, μπαγλαμάς, τρίχορδο μπουζούκι και τετράχορδο μπουζούκι).
• ΟΡΧΗΣΤΡΑ
• ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• ΤΡΑΓΟΥ∆Ι - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 4-6 ΕΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ
Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ διαθέτει τα εξής τμήματα:
• ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΙ∆ΙΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ
• Τμήμα ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
• Τμήμα ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• Τμήμα ΧΟΡΟΥ (Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο, hip hop,
μοντέρνο και ρυθμική)
και σε όλα τα τμήματα του δήμου Θέρμης.

• Τμήμα BABY BALLET (παιδάκια 2-4 ετών συνοδεία ενός

Η ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ λειτουργεί εννέα Κέντρα Πολιτισμού σε όλο

γονέα)

το δήμο Θέρμης και πραγματοποιεί μαθήματα πολιτιστικής

• Τμήμα A LATIN ΠΑΙ∆ΙΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΕΝΗΛΙΚΩΝ

παιδείας. Το ∆ημοτικό Ωδείο, τα πολιτιστικά τμήματα Θεά-

• Τμήμα ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ

τρου, η Σχολή Χορού, τα Εικαστικά Εργαστήρια, οι Χορωδί-

• Τμήμα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙ∆ΩΤΟY ΠΑΙ∆ΙΩΝ -ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ες, οι Φιλαρμονικές Ορχήστρες, τα τμήματα παραδοσιακών

• Τμήμα ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

χορών, το σκάκι κλπ είναι στελεχωμένα με καταξιωμένους

• Τμήμα ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

καλλιτεχνικούς καθηγητές και παιδαγωγούς.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης διαθέτει τα εξής τμήματα:
• Σχολή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Ωδικής, αρμονίας,
ενοργάνωσης, αντίστιξης, φούγκας, σύνθεσης).
• Σχολή ΕΓΧΟΡ∆ΩΝ (βιολί, βιολοντσέλο, βιόλα και κοντραμπάσου). Στο τμήμα Κοντραμπάσου μπορεί να διδαχτεί κα-

• Τμήμα ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ (∆ιακοσμ. αντικείμενα) ΕΝΗΛΙ-

• ΛΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (τζουράς, μπαγλαμάς, τρίχορδο μπουζούκι και τετράχορδο μπουζούκι).
• ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 4-6 ΕΤΩΝ
• Τμήμα ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΙ∆ΙΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ
• Τμήμα ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
• Τμήμα ΧΟΡΟΥ (Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο, hip hop,
μοντέρνο, ρυθμική -ενόργανη)
• Τμήμα LATIN ΠΑΙ∆ΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• Τμήμα ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• Τμήμα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙ∆ΩΤΟY ΠΑΙ∆ΙΩΝ- ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• Τμήμα ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• Τμήμα ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• Τμήμα ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ (∆ιακοσμ. αντικείμενα) ΕΝΗΛΙ-

ΚΩΝ - DECOUPAGE

ΚΩΝ - DECOUPAGE

• Τμήμα ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΝΗΠΙΩΝ, ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ και

• Τμήμα ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΝΗΠΙΩΝ, ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ και

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• Τμήμα ΣΚΑΚΙ

• Τμήμα ΣΚΑΚΙ

• ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ -ΡΑΠΤΙΚΗΣ

• Τμήμα ΚΟΠΤΙΚΗΣ -ΡΑΠΤΙΚΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

• Τμήμα ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ (στα ΒΑΣΙΛΙΚΑ και τον

• ∆ΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΡΙΛΟΦΟ)

νείς και ηλεκτρικό μπάσο (Jazz, rock).

• ∆ΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (στη Ν. ΡΑΙ∆ΕΣΤΟ, το Ν. ΡΥ-

• Σχολή ΠΝΕΥΣΤΩΝ (φλάουτο, φαγκότο, κλαρινέτο και

ΣΙΟ, τα ΒΑΣΙΛΙΚΑ, τους ΤΑΓΑΡΑ∆ΕΣ και τον ΤΡΙΛΟΦΟ).

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Στις αποκεντρωμένες δομές της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. λειτουργούν
τα εξής τμήματα:
• ΠΙΑΝΟ
• ΒΙΟΛΙ
• ΚΙΘΑΡΑ(κλασσική, ηλεκτρική και ακουστική)
• ΑΡΜΟΝΙΟ
• ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ
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ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

Σε κλίμα ενότητας η ορκωμοσία
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου
Σ

ε ενωτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης η ορκωμοσία
του νέου 33μελους δημοτικού συμβουλίου Θέρμης στο
οποίο εκπροσωπούνται συνολικά έξι δημοτικές παρατάξεις. Τόσο ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος όσο και
οι επικεφαλής των παρατάξεων εξέφρασαν τη βούλησή
τους για συνεργασία ώστε ο δήμος να κάνει κι άλλα βήματα μπροστά την τρέχουσα τετραετία.
Η τελετή ορκωμοσίας έγινε παρουσία του μητροπολίτη

Θρησκευτικό όρκο έδωσαν ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος
καθώς και οι περισσότεροι από τους δημοτικούς και τοπικούς
συμβούλους.

Κασσανδρείας κ.κ.Νικόδημου ο οποίος χοροστάτησε
στον θρησκευτικό όρκο τον οποίο έδωσαν ο δήμαρχος
κ. Παπαδόπουλος καθώς και οι περισσότεροι από τους
δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους. Αντιθέτως, πολιτικό όρκο έδωσαν οι: Ευγενία Αγοραστού, Γιάννης Ιωσηφίδης, Απόστολος Πράτανος, Φάνης Καρκατζούνης, ∆ημήτρης Βλαχομήτρος και ορισμένοι τοπικοί σύμβουλοι.
∆εν προσήλθε να ορκιστεί ο υποψήφιος δήμαρχος με την
παράταξη «Βήμα στο Αύριο» Κώστας Μπίκος ο οποίος
αν και εξελέγη δημοτικός σύμβουλος, αποποιήθηκε την
εκλογή του παραχωρώντας τη θέση του στον πρώτο επιλαχόντα δημοτικό σύμβουλο Νίκο Μπίκο.

ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Στην ομιλία του ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος
απηύθυνε πρόσκληση συμπόρευσης και συνεργασίας
προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις. «Παρά την απόλυτη
πλειοψηφία που μας έδωσε ο λαός της Θέρμης ο δικός
μας στόχος και η προσωπική μου δέσμευση είναι ότι θα
πορευτούμε ενωμένοι για το καλό του τόπου. Σας εγγυώμαι προσωπικά ότι και τη νέα δημοτική περίοδο στο
δημοτικό συμβούλιο, τα τοπικά συμβούλια, τα συλλογικά όργανα του ∆ήμου και των Νομικών Προσώπων θα
εργαστούμε δίχως στερεοτυπικές και στρεβλές τοπικές
αντιλήψεις, δίχως ιδεολογικά στεγανά και μικροπολιτικά
συμφέροντα, με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και τα
δικαιώματα των πολιτών μας».

Συνεχίζοντας ο δήμαρχος Θέρμης σημείωσε πως «όπως
διαχρονικά έχω αποδείξει η ενότητα και η συμπόρευση
είναι για μένα οι βασικές αρχές διοίκησης. Κανένας σύμβουλος δεν περισσεύει. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε και
θα διεκδικήσουμε την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των συμπολιτών μας γιατί μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση αυτή».
Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι «η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός που από το Σύνταγμα είναι ο
εγγύτερος φορέας διοίκησης στον πολίτη. Είναι ο θεσμός
που πάντα κάλυπτε και καλύπτει ανάγκες σε υποδομές,
υπηρεσίες και κοινωνική αλληλεγγύη όταν το απρόσωπο
κράτος αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να τις παρέχει. Θα αγωνιστούμε για να δώσουμε λύση στα προβλήματα και τα
ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Και τα
ζητήματα αυτά είναι πολλά. Το περιβάλλον και η προστασία του, η καθαριότητα, η ύδρευση, η αποχέτευση,
οι αστικοί και αγροτικοί δρόμοι, ο ηλεκτροφωτισμός, η
σχολική στέγη, οι κοινωνικές δομές, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, οι κοινωνικές και αναπτυξιακές υποδομές και άλλα πολλά, είναι
θέματα που απαιτούν πάνω από όλα συλλογική δράση,
σύνθεση απόψεων, συνεργασία των παρατάξεων, συνεργασία των υπηρεσιών, αλλά και διαφάνεια και έλεγχο για
κάθε μας απόφαση».

Στην τελετή ορκωμοσίας παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων
ο μητροπολίτης Κασσανδρείας Νικόδημος, οι βουλευτές
Σωκράτης Φάμελλος και Γιώργος Αρβανιτίδης, καθώς και
εκπρόσωποι φορέων.

ότι επιθυμία του είναι να λειτουργούμε με διαφάνεια και
συλλογικά. Είναι ζητούμενο και για εμάς αυτό».
Στην σύντομη ομιλία του ο επικεφαλής της παράταξης «Ο
∆ήμος μας Αύριο» Χρήστος Φάσσας τόνισε ότι «οι δημοτικές εκλογές είναι πια πίσω μας. Οι δημότες μας έκαναν
την τιμή να στηρίξουν δυναμικά τον συνδυασμό μας και
μας ανέθεσαν την υπεύθυνη θέση της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο. Από τη θέση αυτή θα
εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και τις δυνατότητες
προκειμένου να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και στην
πρόοδο του δήμου μας, χωρίς μίζερες αντιπαραθέσεις

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Παράλληλα ο δήμαρχος Θέρμης τόνισε πως βασικοί στόχοι είναι την επόμενη τετραετία είναι:
- Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για τα συνεχιζόμενα
έργα υποδομής σε όλες τις δημοτικές ενότητες και διεκδίκηση νέων πόρων για νέα έργα, με βάση τις ανάγκες
των πολιτών.
- Ένταξη δεκάδων νέων έργων στη νέα προγραμματική
περίοδο του ΕΣΠΑ. «∆εν πρόκειται να αφήσουμε καμία
ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Στόχος μας είναι να βελτιωθεί
ακόμη περισσότερο η καθημερινότητα των πολιτών και
κυρίως όλων όσων αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Τη δέσμευση ότι η παράταξή της «Παρέμβαση Πολιτών»
θα είναι κοντά σε όλους τους δημότες, υπογράμμισε
στην ομιλία της η Άννα Τσιφτελίδου. Τόνισε πως «το νέο
δημοτικό συμβούλιο έχει περισσότερες παρατάξεις, έχει
εξασφαλίσει μεγαλύτερη πολυφωνία και αντιπροσωπευτικότητα, την οποία υπερασπιζόμαστε. Μέσα στο δημοτικό συμβούλιο δεν πρέπει να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ελπίζουμε όλοι μαζί να εργαστούμε συλλογικά
προς αυτή την κατεύθυνση με κοινό παρονομαστή την
υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Γι’ αυτό μας
ψήφισαν οι δημότες μας και γι’ αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Θα μείνουμε πιστοί στο πρόγραμμά μας και θα
προσπαθήσουμε να πείσουμε σε όποια σημεία υπάρχουν
διαφωνίες. Χαιρόμαστε για τη δέσμευση του δημάρχου

Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος.

και πολιτικές σκοπιμότητες, με μοναδικό μας κριτήριο και
στόχο το καλό του δήμου μας».
Οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι και οι οκτώ τοπικοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κατέθεσαν μέσω του δημοτικού συμβούλου Φάνη Καρκατζούνη την παρακάτω δήλωση: «Οι
υπογράφοντες δημοτικοί /τοπικοί σύμβουλοι που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης δηλώνουμε: με βάση την τιμή και την συνείδηση μας πως
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στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο ∆ημοτικό /τοπικό
Συμβούλιο και έξω από αυτό, θα υπηρετούμε και θα υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού».
Τέλος ο δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» ∆ημήτρης Βλαχομήτρος έκανε την παρακάτω δήλωση: «Ορκίζομαι στην τιμή και την
υπόληψη μου, ότι χέρι- χέρι με τους συντρόφους και τις
συντρόφισσες της δημοτικής μας παράταξης θα υπερα-

σπιστούμε τα δικαιώματα των δημοτών, των νέων, των
εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων όλου του
δήμου Θέρμης που μας εμπιστεύτηκαν για ακόμη μια τετραετία τη θέση του δημοτικού συμβούλου.
Ως Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής θα είμαστε πάντα δίπλα
στους συνδημότες μας σε κάθε γειτονιά και χωριό, εκτός
και εντός δημοτικού συμβουλίου για να αντιστεκόμαστε
μαζί του ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, την αντιλαϊκή πο-

9

λιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και διοίκησης του δήμου
και τη βάρβαρη Ε.Ε που παλεύουν να εξαφανίσουν τα
όνειρα και τις διεκδικήσεις μας».
Στην τελετή ορκωμοσίας παραβρέθηκαν οι βουλευτές Β’
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και του
ΚΙΝΑΛ Γιώργος Αρβανιτίδης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής του δήμου Θέρμης
στη διάθεση των μαθητών

Παρέμβαση του δημάρχου Θ. Παπαδόπουλου
στην ημερίδα του ΕΕΘ για τα ανοικτά κέντρα
εμπορίου

Σ

Σ

την απόκτηση γνώσεων των παιδιών για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, χωρίς ατυχήματα, με οδική κουλτούρα, στοχεύει ο δήμος μέσα
από ην απόδοση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Σκοπός της λειτουργίας του Πάρκου είναι η γνωριμία των μαθητών με τους κανόνες οδικής ασφάλειας
και η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσα από τις
οποίες θα ευαισθητοποιηθούν και θα αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της
κυκλοφοριακής αγωγής.
Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γενική παρουσίαση των κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, την παρουσίαση των δομικών στοιχείων του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, την εκπαίδευση
στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (ποδηλάτων –αυτοκινήτων), την πρακτική εξάσκηση και τέλος την αξιολόγηση των μικρών
μας φίλων. Οι δραστηριότητες υλοποιούνται σε συνεργασία με την
Κοιν.Σ.Επ. «ACTIVE HELLAS», η οποία εξειδικεύεται σε εκπαιδευτικά
προγράμματα οδικής ασφάλειας. Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία θα
γίνεται βιωματικά, με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και με την χρήση πλήρως ανανεωμένου μηχανοκίνητου εξοπλισμού (ολοκαίνουργια
μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα- ποδήλατα, κράνη, κλπ).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν για τα δημοτικά σχολεία του δήμου και λειτουργεί μόνο κατά τις πρωινές ώρες και μόνο για
την εξυπηρέτηση των δημοτικών σχολείων.
Στην προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης των επισκέψεων των σχολειών
μας υπενθυμίζεται σε όλες τις ∆ιευθύνσεις των σχολείων ότι μπορούν
να επικοινωνήσουν με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για
την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ή το Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του δήμου Θέρμης.

την ημερίδα του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με

θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Επιμελητήριο. Στενές σχέσεις συνεργασίας
– ο συντονισμός των open mall», που
πραγματοποιήθηκε στη ∆ΕΘ, συμμετείχε ο δήμος Θέρμης και η Ένωση
Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης.
Κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο
της εκδήλωσης ο δήμαρχος Θέρμης
Θεόδωρος Παπαδόπουλος ευχαρίστησε τη διοίκηση του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου, και έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην άριστη συνεργασία δήμου Θέρ-

της κεντρικής πλατείας Θέρμης «ώστε να δημι-

μης και Ένωσης Επαγγελματιών και Εμπόρων

ουργηθεί μία άψογη και ολοκληρωμένη εικόνα,

Θέρμης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η

μία ανταγωνιστική και ελκυστική τοπική αγορά»,

συνεργασία μας με την Ένωση είναι άριστη σε

όπως τόνισε με έμφαση.

όλα τα επίπεδα».

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης αί-

Αναφέρθηκε, επίσης σε σημαντικές πρωτοβου-

σθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του νεώτερου

λίες στις οποίες συμμετέχει δυναμικά και ο δήμο

εκλεγμένου στο Τοπικό Συμβούλιο Νέας Ραιδε-

μας, σημειώνοντάς την προώθηση της ψηφιακής

στού ∆ημήτρη Μουρατίδη που δραστηριοποι-

οικονομίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στους

είται στην τοπική οικογενειακή επιχείρηση που

δήμους: «Σε αυτόν τον τομέα στον δήμο Θέρμης

λειτουργεί στη Θέρμη, ενώ παράλληλα σπου-

έχουμε κάνει προσπάθειες και ελπίζουμε να κά-

δάζει ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.

νουμε ακόμη πιο πολύ δουλειά. Μπορούμε να

στους λόγους που τον οδήγησαν να ασχοληθεί

προχωρήσουμε σε συνεργασίες για τη δημιουρ-

σε νεαρή ηλικία με τα κοινά του τόπου μας και

γία clusters καινοτομίας και με στόχο την παρα-

την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο ∆ημήτρης Μουρατί-

γωγή πρωτότυπων προϊόντων κάτι που έχουμε

δης μεταξύ άλλων επεσήμανε πως πιστεύει πως

ξεκινήσει στον δήμο Θέρμης στον αγροδιατροφι-

«η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να βρει καινούρ-

κό τομέα. Ενώ βέβαια μπορούμε και το έχουμε

γιους και καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης και

κάνει πράξη να συνεργαστούμε σε καινοτόμες

ανάδειξης των τοπικών κοινωνιών, για τόνωση

δράσεις όπως αυτή των Open Mall». Μάλιστα

της τοπικής οικονομίας, με στρατηγική και όρα-

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης των Open

μα, με τη σημαντική συμβολή και συμμετοχή

Mall, ο δήμαρχος Θέρμης τόνισε πως θα συν-

νέων ανθρώπων της αυτοδιοίκησης και αιρετά

δυαστεί και με ένα σημαντικό έργο ανάπλασης

μέλη».

Αναφερόμενος
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ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το νέο προεδρείο του Δημοτικού
Συμβουλίου και τα μέλη των Επιτροπών
Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής
Τ

ο νέο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου καθώς και
τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν
κατά τις δημαιρεσίες οι οποίες έγιναν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου.

Ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Τιτέλης.

Νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη ο
Κωνσταντίνος Τιτέλης από την πλειοψηφούσα παράταξη
«∆ημοκρατική Ενότητα» με 24 ψήφους και 8 λευκά. Αντιπρόεδρος ο Απόστολος Πράτανος από την παράταξη «Παρέμβαση Πολιτών» με 23 ψήφους και 8 λευκά και γραμματέας ο Κωνσταντίνος Γραικός από την παράταξη «Ο ∆ήμος
μας Αύριο» με επίσης 23 ψήφους και 8 λευκά.
Ο νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης
Κωνσταντίνος Τιτέλης είναι γιατρός, διευθυντής στην Ω.Ρ.Λ.
κλινική του νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς».
Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1956 από γονείς εκπαιδευτικούς. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και μετεκπαιδεύτηκε στο Freiburg και στο
Erlangen της Γερμανίας. ∆ιετέλεσε κατά το παρελθόν υπεύθυνος του τομέα Εθελοντισμού στο ∆ήμο Θέρμης, του Κοι-

νωνικού Πρατηρίου και του Κοινωνικού Φαρμακείου, αντιπρόεδρος στο Κέντρο Πρόληψης για την καταπολέμηση
των εξαρτησιογόνων ουσιών «Η Ελπίδα», γενικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος ∆.Σ. στα Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής
του δήμου Θέρμης.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μετά την εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου έγινε
η εκλογή των νέων συλλογικών οργάνων του δήμου Θέρμης, δηλαδή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής. Η θητεία τους είναι για το χρονικό διάστημα από 1
9.2019 έως 6.11.2021.
Στην Οικονομική Επιτροπή εκλέχτηκαν τακτικά μέλη οι:
∆αμιανός Ζελιλίδης, Νικόλαος Καρκατζίνος και ∆ημήτρης
Λιάντας από την «∆ημοκρατική Ενότητα», Ευγενία Αγοραστούδη από την «Παρέμβαση Πολιτών», Σάββας Φωτιάδης από την παράταξη «Ο ∆ήμος μας Αύριο» και Νικόλαος
Μπίκος από την παράταξη «Βήμα στο Αύριο». Συμμετέχουν επίσης ως τακτικά μέλη οι αντιδήμαρχοι ∆ημήτρης
Βογιατζής και Στυλιανός Αποστόλου.
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης Απόστολος Τσολάκης.
Τα αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη είναι τα εξής: Α.
«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»1. Σαμαράς Σωκράτης, 2. Γαντάς Σπυρίδων, 3.Χατζηδημητρίου Φανή.
Β. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» Τσιφτελίδου Άννα. Γ. «Ο ∆ήμος μας Αύριο» Φάσσας Χρήστος. ∆. «Βήμα στο Αύριο»
Μαλικάς Ευριπίδης
Αναπληρωματικά μέλη είναι και οι αντιδήμαρχοι Βασίλης
Μουστάκης και Παναγιώτης Πονερίδης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
Ακολούθησε η ψηφοφορία για την εκλογή των τακτικών

Από τις δημαιρεσίες της 8ης Σεπτεμβρίου.

και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από την οποία προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Τακτικά Μέλη: Γαντάς Σπυρίδων, Σαμαράς Σωκράτης,
Χατζηδημητρίου Φανή από τη «∆ημοκρατική Ενότητα»,
Τσιφτελίδου Άννα από την «Παρέμβαση Πολιτών», Καπουσούζη Καραγιαννίδου Μαριάνθη (Μαριάννα) από την
παράταξη «Ο ∆ήμος μας Αύριο» και Μαλικάς Ευριπίδης
από την παράταξη «Βήμα στο Αύριο».
Συμμετέχουν επίσης ως τακτικά μέλη οι αντιδήμαρχοι ∆ημήτρης Βογιατζής και Στυλιανός Αποστόλου.
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζάρης.
Τα αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη είναι τα εξής:
Α. «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» Καρκατζίνος Νικόλαος,
Ζελιλίδης ∆αμιανός, Λιάντας ∆ημήτριος. Β.«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ» Χίνη ∆ήμητρα. Γ. «Ο ∆ήμος μας Αύριο» Γκοστίλης Βασίλειος και ∆. «Βήμα στο Αύριο» Μπίκος Νικόλαος
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης Στέργιος Γκιζάρης.
Αναπληρωματικά μέλη είναι και οι αντιδήμαρχοι Βασίλης
Μουστάκης και Παναγιώτης Πονερίδης.

Ορισμός εντεταλμένων σύμβουλων δόμησης και πολιτικής προστασίας

Μ

ε απόφαση του ∆ημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου ορίστηκαν

δύο νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι για το δήμο

Ο Κώστας Κουγιουμτζίδης.

Ο Σπύρος Γαντας.

σε θέματα που άπτονται της εποπτείας και ευθύνης
της υπηρεσίας δόμησης και το ιδρυτικό μέλος και
πρόεδρο του σωματείου εθελοντών πολιτικής προ-

Θέρμης. Πρόκειται για τον Πολιτικό Μηχανικό,

στασίας Θέρμης, ∆ημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο

στον τομέα των μελετών, των κατασκευών και της

Κουγιουμτζίδη που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του

ενέργειας, ∆ημοτικό Σύμβουλο Σπύρο Γαντά που

Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα που άπτονται

αναλαμβάνει καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου

της λειτουργίας της πολιτικής προστασίας.
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ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Αυτοί είναι οι έξι νέοι αντιδήμαρχοι
του δήμου Θέρμης
Τ

ο σχήμα των νέων αντιδημάρχων ανακοίνωσε στις
10 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Πα-

παδόπουλος. Η θητεία των αντιδημάρχων έχει διάρκεια
έναν χρόνο και σε περίπτωση κωλύματος θα αναπλη-

ρώνονται από τον δήμαρχο. Συγκεκριμένα:

Ο Απόστολος Τσολάκης.

Ο Στέλιος Γκιζάρης.

Ο Στυλιανός Αποστόλου.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ορίστηκε ο
Απόστολος Τσολάκης, ο οποίος στην προηγούμενη θητεία είχε στην ευθύνη του την αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆όμησης. Ο κ. Τσολάκης θα είναι επίσης
πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης ορίστηκε
ο Στέλιος Γκιζάρης, όπως και κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ο κ. Γκιζάρης θα
είναι επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αντιδήμαρχος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης,
Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας ορίστηκε ο Στυλιανός Αποστόλου ο
οποίος διατήρησε το χαρτοφυλάκιο που είχε
και κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο.
Ο κ. Αποστόλου θα είναι επίσης μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Δημήτρης Βογιατζής.

Ο Βασίλης Μουστάκας.

Ο Παναγιώτης Πονερίδης.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των
υπηρεσιών Συντήρησης καιΑυτεπιστασίας)
ορίστηκε ο ∆ημήτρης Βογιατζής ο οποίος θα
είναι επίσης μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Συντήρησης και
Αυτεπιστασίας ορίστηκε ο Βασίλης Μουστάκας ο οποίος διατήρησε το χαρτοφυλάκιο που
είχε και κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ο κ. Μουστάκας θα είναι και αναπληρωματικό μέλος του αντιδημάρχου ∆ημήτρη
Βογιατζή στην Οικονομική Επιτροπή και στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης ορίστηκε ο Παναγιώτης Πονερίδης ο οποίος θα είναι και αναπληρωματικό
μέλος του αντιδημάρχου Στυλιανού Αποστόλου στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η θητεία των αντιδημάρχων έχει διάρκεια έναν χρόνο και σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνονται από
τον δήμαρχο.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Θέρμης για
το έτος 2020 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο
Τ

ο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Θέρμης για
το έτος 2020, συνολικού ύψους 10.944.818,48
ευρώ, όπως εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ∆ημοτικό Συμβούλιο.
Στην έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του σώματός επεσήμανε ότι για το θέμα συγκλείθηκε η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, η οποία εξέφρασε
προτάσεις και διατύπωσε γνώμες προς το ∆ημοτικό
Συμβούλιο στην από τις 23-07-2019 συνεδρίασή
της. Λήφθηκαν, επίσης, υπ όψιν οι αποφάσεις των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του δήμου, καθώς και
οι προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου.
Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-

ρεσιών Απόστολος Τσολάκης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια το Τεχνικό Πρόγραμμα, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία καταρτίζεται τον Ιούλιο και θα
εφαρμοστεί μετά από έξι μήνες. Υπογράμμισε, ότι το
Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί το κύριο εργαλείο για
τη σύνταξη του προϋπολογισμού και αυτό που καταθέτει η διοίκηση «έχει και αναπτυξιακή μορφή αλλά
προσπαθεί να λύσει και τα καθημερινά προβλήματα
του δήμου και των πολιτών».
Σημείωσε, ακόμη, ότι οι αρχές που διέπουν την κατάρτισή του είναι «η υλοποίηση και ολοκλήρωση
των συνεχιζόμενων έργων ενώ βασική προτεραιότητα αποτελούν και τα χρηματοδοτούμενα έργα καθώς
και τα έργα από ιδίους πόρους εφόσον υπάρχει η
οικονομική δυνατότητα να εκτελεστούν». Ανέφερε,
επίσης, ότι η Τεχνική Υπηρεσία επιβλέπει μία σειρά
έργων για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση
Υπάρχουν έργα υποδομής, δικτύων, στα σχολεία,
στον αθλητικό τομέα ενώ για τα καθημερινά προβλήματα γίνεται προσπάθεια θεραπείας των αδυναμιών.
Τέλος, υπογράμμισε ότι υπάρχουν και νέα έργα που
θα ολοκληρωθούν όταν ωριμάσουν οι μελέτες, καθώς και ότι αποτελεί πάντα προτεραιότητα της διοίκησης η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες προς το

σκοπό αυτό, απαριθμώντας μία σειρά έργων (αποχετεύσεων, ασφαλτοστρώσεων κ.λ.π.) που το αποδεικνύουν.
Λαμβάνοντας το λόγο ο ∆ημοτικός Σύμβουλος Απόστολος Πράτανος τόνισε ότι ακόμη μία χρονιά δεν
υπάρχει εισηγητική έκθεση με το όραμα του δήμου,
ενώ το τεχνικό πρόγραμμα συντάχθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους πολίτες. Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης ιεραρχία
για τα έργα του δήμου ανάλογα με τον βαθμό που
προβλέπεται να υλοποιηθούν , ενώ αποτελεί πρόβλημα ο χρόνος κατάρτισής του από ένα ∆ημοτικό
Συμβούλιο που λήγει η θητεία του και το νέο ∆.Σ.
καλείται να το εφαρμόσει. Τόνισε, μάλιστα ότι η επιτυχία του θα κριθεί από το βαθμό υλοποίησής του
και απολογιστικά δεν έχει γίνει αυτό για το προηγούμενο. Σημείωσε, μάλιστα ότι «δεν υπάρχει ισόρροπη
ανάπτυξη των οικισμών ώστε καμία κοινότητα να μην
μείνει πίσω τομέα που έχει αποτύχει η σημερινή διοίκηση». Τέλος, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα σε έργα όπως οι παιδικές
χαρές καθώς δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την
καθυστέρησή τους.
Ο ∆ημοτικός Σύμβουλος Θεοφάνης Καρκατζούνης
είπε ότι παρόλο που μπορεί να συμφωνούν Ως δημοτική παράταξη σε επιμέρους παρεμβάσεις η τοποθέτησή τους γίνεται στο συνολικό σχεδιασμό με βάση
την ιεραρχία και τη στάση της διοίκησης.
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το τεχνικό πρόγραμμα
«δεν καλύπτει βασικές ανάγκες των πολιτών αλλά
υπηρετεί μία πολιτική περικοπών η οποία είναι κυβερνητική και υποστηρίζεται από τη διοίκηση του
δήμου με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται προβλήματα
που γίνονται χρόνια».

Σημείωσε ότι «δεν υπάρχει αντίρρηση στο να υποβάλλονται προτάσεις για χρηματοδότηση γιατί και
αυτά αποτελούν χρήματα του ελληνικού λαού που
έχει πληρώσει χρόνια ολόκληρα». «Η πρακτική
όμως έχει δείξει ότι δεν χρηματοδοτούνται έργα για
την κάλυψη των βασικών αναγκών αλλά έργα και
μελέτες που αποφέρουν άμεση κερδοφορία» σημείωσε.
Κατέληξε τέλος ότι δεν υλοποιείται η εξαγγελία του
2016 της διοίκησης για κατασκευή όλων των παιδικών χαρών αλλά μόνο των αύλειων χώρων των νηπιαγωγείων ενώ δεν υπάρχει ούτε μία παιδική χαρά
πιστοποιημένη, καθώς και ότι πρέπει να γίνουν άμεσα αντιπλημμυρικά και αντισεισμικά έργα και να δρομολογηθεί ο έλεγχος όλων των δημοτικών κτιρίων.
«Αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα αναδεικνύει την πολιτική κατεύθυνση της φτώχειας, της μιζέριας και της μη
ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών» σημείωσε ο κ.
Καρκατζούνης.
Ο ∆ημοτικός Σύμβουλος ∆ημήτριος Βλαχομήτρος
τόνισε ότι διαφωνεί με το χρόνο κατάρτισης του τεχνικού, ενώ υπάρχουν έργα που αναγράφονται συνεχώς και επαναλαμβάνονται ετησίως χωρίς να υλοποιούνται. Επίσης, υπογράμμισε, ότι δεν καλύπτονται
βασικές ανάγκες όπως η βελτίωση κτιρίων, σχολική
στέγη, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια κ.λ.π. «Πρέπει
συνολικά με τους πολίτες να γίνουν αγώνες για την
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου όλων των οικισμών και σ’ αυτή την κατεύθυνση δεν κινείται το Τεχνικό Πρόγραμμα» κατέληξε.
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆ημοτικός Σύμβουλος Πασχάλης Αναγνώστου ο οποίος πρότεινε να προστεθεί
η κατασκευή ενός κτιρίου για άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΙΕΡΆΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος
Παπαδόπουλος επεσήμανε με έμφαση ότι θα γίνει
ιεράρχηση στην εκτέλεση των έργων, πρώτα στα
χρηματοδοτούμενα και στη συνέχεια θα δοθεί προτεραιότητα στους οικισμούς που απαιτείται να γίνει
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ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
Εξήγησε, ότι για κάθε ένα έργο για να υλοποιηθεί από
τη σύνταξη της μελέτης έως την δημοπράτηση, ειδικά
όπως οι παιδικές χαρές χρειάζεται μία τριετία περίπου.
Τόνισε ότι η ιεράρχηση αυτή της διοίκησης του δήμου, αποτυπώνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς

και ότι τη χρονιά αυτή υλοποιούνται πολλά έργα.
Σημείωσε, ακόμη ότι ο δήμος διεκδικεί χρηματοδοτήσεις, καθώς και ότι η χρηματοδότηση από προγράμματα όπως ο «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ» είναι έργα που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση.
Όσον αφορά τη διαβούλευση, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καλύτερη από αυτή που πραγματοποιήθηκε με τη
συζήτηση στις τοπικές κοινωνίες. Υπογράμμισε, ακόμη ότι χρονικά είναι λάθος η στιγμή που καταρτίζεται
το Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς η έγκριση του προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί από το νέο ∆ημοτικό Συμβούλιο και αν θα χρειαστεί θα τροποποιηθεί
το Τεχνικό Πρόγραμμα που καταρτίζεται με βάση τα
νέα δεδομένα.
Τόνισε, επίσης με έμφαση ότι η επίμονη και μεθοδική
προσπάθεια που έγινε τα προηγούμενα χρόνια αποτυπώνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον όγκο των
χρηματοδοτούμενων έργων που είναι ενταγμένα, καθώς και ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί για την
ολοκλήρωσή τους αλλά και για να ενταχθούν ακόμη
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περισσότερα.
Στο τέλος της συνεδρίασης το ∆ημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε με πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του
δήμου για το 2020. Με την απόφαση μειοψήφησαν
οι ∆.Σ. κ.κ. Πράτανος, Αγοραστούδη, Κεφαλάς, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός, Καρκατζούνης και Βλαχομήτρος.

Από τις 7 Οκτωβρίου
έως τις 7 Νοεμβρίου η
καυσοξύλευση

Ικανοποίηση από την ΠΕΔ-ΚΜ για την έγκριση,
από την Διυπουργική Επιτροπή της «Μονάδας
Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα»

Τ

Τ

ο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης
του δήμου Θέρμης ενημερώνει ότι οι μόνιμοι κά-

τοικοι του δήμου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις
στους γραμματείς των Κοινοτήτων τους, για τη χορήγηση
άδειας συλλογής ξερών καυσόξυλων στα όρια της κοινότητας κατοικίας τους για τις ανάγκες.
Στη σχετική απόφαση της δασικής αρχής μεταξύ άλλων
ανακοινώνεται ότι επιτρέπεται και στο δήμο Θέρμης η
υλοτομία από την 7η Οκτωβρίου έως την 7η Νοεμβρίου
2019 έπειτα από έγκριση
Η καυσοξύλευση θα γίνεται ως εξής: Τα ξερά ιστάμενα
καθώς και τα κατακείμενα άτομα καστανιάς, δρυός, οξυάς κ.λπ. θα συλλέγονται από ολόκληρη την έκταση του
δάσους των προαναφερόμενων Κοινοτήτων κατά το ως
άνω καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. Τα συλλεγόμενα
καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο
για ατομικές ανάγκες των κατοίκων, απαγορευμένης της
εμπορίας αυτών, ή της διαθέσεώς τους για άλλο σκοπό και της μεταφοράς των εκτός των ορίων των τοπικών
κοινοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δημότες μας μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής παραγωγής και Ανάπτυξης του δήμου Θέρμης και

ην πεποίθηση της ότι η Αυτοδιοίκηση θα κερδίσει το στοίχημα της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στην Κεντρική Μακεδονία, δηλώνει η Περιφερειακή Ένωση
∆ήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ∆-ΚΜ), εκφράζοντας την πλήρη ικανοποίηση της για την έγκριση,
από την ∆ιυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων ∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ∆ΙΤ), του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων ∆υτικού Τομέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Σε δηλώσεις του, με αφορμή τη θετική εξέλιξη για
το νέο έργο διαχείρισης απορριμμάτων, που θα χωροθετηθεί σε περιοχή της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, ο
πρόεδρος της ΠΕ∆-ΚΜ, ∆ήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων ∆υτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι δυναμικότητας περίπου 300.000 τόνων ανά έτος και
εξυπηρετεί 10 δήμους. Για το έργο θα επενδυθούν
ιδιωτικά κεφάλαια και πόροι του ΕΣΠΑ, ενώ το βασικό οικονομικό κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο gate fee (τέλος εισόδου) που θα
καταβάλλουν οι ΟΤΑ.
Πρόκειται για το 6ο έργο Σ∆ΙΤ στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς ήδη λειτουργούν έργα
Σ∆ΙΤ σε ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρο και Σέρρες.

εξυπηρετεί: Όσον αφορά στα σύμμεικτα 10 δήμους της Π.Ε Θεσσαλονίκης που παράγουν το 64%
των σύμμεικτων απορριμμάτων της Θεσσαλονίκης:
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Βόλβης, ∆έλτα, Θεσσαλονίκης (τμήμα του δήμου κατά 60%), Κορδελιού –Ευόσμου, Λαγκαδά, Νεάπολης –Συκεών,
Παύλου Μελά, Χαλκηδόνος Ωραιοκάστρου, τους
δήμους των νομών Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και
τον δήμο Παιονίας από τον νομό Κιλκίς.
Όσον αφορά στα βιοαπόβλητα η Μονάδα θα επεξεργάζεται τα βιοαπόβλητα μετά από διαλογή στην
πηγή των δήμων ∆έλτα, Χαλκηδόνας και της ∆Ε
Καλλιθέας και του δήμου Ωραιοκάστρου καθώς και
των δήμων Κορδελιού - Εύοσμου, Αμπελοκήπων –
Μενεμένης, Νεάπολης –Συκεών, της ∆.Ε. Ωραιοκάστρου του δήμου Ωραιοκάστρου και του 35% του
πληθυσμού του δήμου Θεσσαλονίκης.
Τα πιο σημαντικά οφέλη από την λειτουργία του είναι:
- Μείωση δραστικά του όγκου των προς διάθεση
αποβλήτων.
- Μείωση δραστικά της επικινδυνότητας των προς
διάθεση αποβλήτων.
- Περιορισμός και αποφυγή της πιθανότητα ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων.
- Εξάλειψη της

ανάγκης για διαρκή αναζήτηση

την κ. Νίκη Μακαντάση, στο τηλ.: 23963 30032, δημο-

ΤΟ ΕΡΓΟ

εκτάσεων υγειονομικής ταφής και τις συνδεόμενες

τικό κατάστημα Βασιλικών.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) θα

κοινωνικές αντιδράσεις με αυτό το θέμα.
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ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ

Αγγίζουν τους 9.350 οι μαθητές
στα 64 σχολεία στο δήμο Θέρμης
μαθητές θα φοιτήσουν και τη νέα σχολική πεΧιλιάδες
ρίοδο στα σχολεία και των δύο βαθμίδων, στο δήμο

Θέρμης. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαθητών σε
Α’βαθμια και Β’βαθμια εκπαίδευση βρίσκεται κοντά στους
9.000. Ειδικότερα, με βάση της εγγραφές οι οποίες έγιναν
έως τις 30 Ιουνίου στα συνολικά 65 σχολεία και στις δύο
βαθμίδες είχαν εγγραφεί 8.859 μαθητές.
Ειδικότερα, στα 30 νηπιαγωγεία του δήμου έχουν εγγραφεί συνολικά 914 παιδιά εκ των οποίων τα 423 είναι προνήπια και τα υπόλοιπα 491 νήπια. Τα περισσότερα παιδιά,

γραφεί 563, στη Β’ 609, στην Γ’ 662, στην ∆’ 734, στην
Ε’ 849 και στην ΣΤ’ 759. Στα 18 δημοτικά σχολεία θα λειτουργήσουν συνολικά 226 τμήματα, με τα περισσότερα
(43) στη Γ’ τάξη. Τους περισσότερους μαθητές έχουν τα
σχολεία 3ο Θέρμης 404, 4ο Θέρμης 337, 1ο Θέρμης 296
και Βασιλικών 292.

ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ
Στη Β’θμια εκπαίδευση έχουν εγγραφεί 3.774 μαθητές εκ
των οποίων οι 2.092 στα 7 γυμνάσια, 1.400 στα 5 λύκεια,
223 στο ΕΠΑΛ Βασιλικών και 59 στα δύο Ενιαία Ειδικά
Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια. Τα λύκεια με τους περισσότερους μαθητές είναι το 1ο Θέρμης και το 1ο Μίκρας
που έχουν από 323 και ακολουθεί το 2ο Μίκρας με 279
μαθητές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από τις 11 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχθεί
του μαθητές του 5ου δημοτικού σχολείου Θέρμης το νεόδμητο
σχολείο στο Τριάδι.

σύνολο 58, έχουν εγγραφεί στο 5ο νηπιαγωγείο Θέρμης
και ακολουθούν το 1ο και 2ο νηπιαγωγείο Νέας Ραιδεστού
με 53 και το 4ο και 6ο Θέρμης που έχουν από 44 παιδιά.

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Στα 20 δημοτικά σχολεία του δήμου Θέρμης έχουν εγγραφεί 4.171 μαθητές. Ειδικότερα, στην Α’ τάξη έχουν εγ-

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ως και την πρώτη
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ήταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης σε όλα τα σχολεία του δήμου Θέρμης. Στόχος,
όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είναι τα σχολικά συγκροτήματα να είναι πανέτοιμα για να υποδεχθούν τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στις 11 Σεπτεμβρίου. Η
καταγραφή των αναγκαίων επισκευών είχε ξεκινήσει ήδη
από τον χειμώνα, υπό το συντονισμό του αντιδημάρχου
Παιδείας Στέλιου Αποστόλου, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τις σχολικές επιτροπές και
τους συλλόγους γονέων.
Οι εργασίες συντήρησης των σχολικών μονάδων έγιναν
από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου με

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ολοκλήρωσης
του γυμνασίου στο Νέο Ρύσιο το οποίο ενδέχεται να
λειτουργήσει ακόμη και μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά.

αυτεπιστασία, σε συνεργασία και συνεννόηση με τις Σχολικές Επιτροπές Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης του δήμου. Οι εργασίες αφορούσαν το τελικό στάδιο του έργου
«συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017-2018» προϋπολογισμού 520.013,94 ευρώ.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Παράλληλα, συνεχίζεται το έργο συντήρησης των παιδικών χαρών στους αύλειους χώρους των 29 νηπιαγωγείων
του δήμου Θέρμης, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.
Επίσης κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς προγραμματίζεται πλήθος εκπαιδευτικών δράσεων από την
αντιδημαρχία Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού &
Νέας Γενιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στη κυκλοφοριακή αγωγή και την ανακύκλωση. Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο
του 2019 επαναλειτουργεί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Θέρμης, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα
και συγκεντρώνει πολύ καλές κριτικές.

Ο μαθητικός πληθυσμός στο δήμο θερμής
Α’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
ΑΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Αγίας Παρασκευής
1o Καρδίας
2ο Καρδίας
Κ. Σχολαρίου
Λακκιάς
Αγίου Αντωνίου
1ο Βασιλικών
2o Βασιλικών
1o Θέρμης
2o Θέρμης
3o Θέρμης
4ο Θέρμης
5ο Θέρμης
6o Θέρμης
1ο Ν. Ραιδεστού

ΝΗΠΙΑ
20
8
8
20
6
6
13
11
25
21
12
26
41
20
32

ΠΡΟΝΗΠΙΑ
17
10
10
14
3
3
15
17
28
7
24
18
17
22
21

3ο Ν. Ραιδεστού
1ο Ν. Ρυσίου
2o Ν. Ρυσίου
Περιστεράς
1ο Πλαγιαρίου
2ο Πλαγιαρίου
3ο Πλαγιαρίου
Σουρωτής
1o Ταγαράδων
1ο Τριαδίου
2o Τριαδίου
3ο Τριαδίου
1o Τριλόφου
2o Τριλόφου
3ο Τριλόφου
ΣΥΝΟΛΟ

12
29
12
3
5
20
4
15
19
19
11
15
18
19
21

11
13
9
4
17
16
14
21
13
15
8
17
14
11
14

491

423
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
1o Θέρμης
2o Θέρμης
3o Θέρμης
4o Θέρμης
5o Θέρμης
1o Ν. Ραιδεστού
2o Ν. Ραιδεστού
Ν. Ρυσίου
Ταγαράδων
Αγίας Παρασκευής
Αγίου Αντωνίου
Βασιλικών
1o Καρδίας
2o Καρδίας
Κ. Σχολαρίου
Περιστεράς
1o Πλαγιαρίου
2o Πλαγιαρίου
1o Τριλόφου
2o Τριλόφου
ΣΥΝΟΛΟ

Α
37
40
56
58
17
33
15
34
30
30
17
44
12
12
22
4
32
19
33
18

Β
50
44
69
47
23
32
24
51
23
32
15
46
8
14
18
2
25
25
32
29

Γ
44
31
67
50
23
52
24
52
29
45
14
41
11
34
17
2
33
15
44
34

Δ
49
52
75
51
28
38
29
39
41
44
21
43
12
32
21
7
48
23
40
41

Ε
68
51
82
62
43
51
32
39
31
48
20
68
15
36
21
7
46
23
56
50

ΣΤ
47
57
55
69
26
46
27
47
40
45
19
50
18
36
29
2
40
22
43
41

ΣΥΝΟΛΟ
295
275
404
337
160
252
151
262
194
244
106
292
76
164
123
24
224
127
248
213

563

609

662

734

849

759

4171

15

Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1ο Θέρμης
2ο Θέρμης
3ο Θέρμης
Βασιλικών
1ο Μίκρας
2ο Μίκρας
3ο Μίκρας
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ
407
232
439
359
259
260
136
2.092

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
1ο Θέρμης
2ο Θέρμης
Βασιλικών
ΕΠΑΛ Βασιλικών
1ο Μίκρας
2ο Μίκρας
1ο ΕΕΕΕΚ Θέρμης
2ο ΕΕΕ Θεσ/κης
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ
323
242
233
223
323
279
26
33
1.682

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ ΦΟΙΤΟΥΝ
500 ΜΑΘΗΤΕΣ

Ως 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο

Π

ρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες-βήματα για την

- Πιστόλα Ελένη, κοινωνική λειτουργός, e.pistola@thermi.

ορθή συμπλήρωση της φόρμας της αίτησης και το αποτέλε-

gov.gr, (εσωτερική γραμμή 2).

∆ήμου Θέρμης προκειμένου να ενταχθούν στο κοινωνικό

σμα της αίτησης κοινοποιείται άμεσα στον αιτούντα.

- Συμεωνίδου Βασιλεία, ψυχολόγος, v.symeonidou@thermi.

τιμολόγιο τύπου Α’ (για δικαιούχους ΚΕΑ) και τύπου Β’ (για

Για πληροφορίες περί των προϋποθέσεων ένταξης στο Κοι-

νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα). Οι αιτήσεις υποβάλλο-

νωνικό Τιμολόγιο, τα εισοδηματικά κριτήρια, τα όρια κατα-

εριθώριο ως την 30η Σεπτεμβρίου έχουν όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας του

νται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της Η∆ΙΚΑ κάνοντας

νάλωσης ρεύματος και τις εκπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σελίδα της ∆ΕΗ, https://www.dei.gr/el/

χρήση προσωπικών κωδικών Τaxisnet. Στην ιστοσελίδα πα-

oikiakoi-pelates/timologia/enimerwsi-gia-to-koinwnikooikiako-timologio-kot.
Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Θέρμης είναι
στη διάθεση των ενδιαφερομένων για την παροχή πρόσθε-

gov.gr, (εσωτερική γραμμή 1).
Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00, στο τηλέφωνο 2313- 300739 (ακολουθείτε τις οδηγίες, επιλέγετε το 1 και
κατόπιν το εσωτερικό του υπαλλήλου). Επίσης, επικοινωνία
μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου: kentro-koinotitas@
thermi.gov.gr ή και μέσω Facebook: Κέντρο Κοινότητας

των πληροφοριών. Αρμόδιοι για την εξυπηρέτηση είναι οι:

∆ήμου Θέρμης. Η διεύθυνση του Κέντρου Κοινότητας είναι

- Μορφίδου Μαρία, κοινωνική λειτουργός (συντονίστρια),

Απ. & Γρ. Ταβάκη 28, 57001, Θέρμη (γραμμή 60, 66 & 67

m.morfidou@thermi.gov.gr, (εσωτερική γραμμή 2).

ΟΑΣΘ, στάση 36033: Χάνι).
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Να λειτουργήσει άμεσα το ΚΠΕ Λιβαδίου
ζητά από το υπουργείο ο δήμος Θέρμης
Π

σύμβαση με το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρη-

αρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έκανε ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδό-

σκευμάτων στις 5 Μαρτίου 2019 στην οποία προβλέ-

πουλος προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις τις οποίες
προετοίμασε ο δήμος, στο Λιβάδι. Ειδικότερα, στις 29 Αυ-

πεται η έναρξη λειτουργίας του ΚΠΕ.

•

Ο δήμος Θέρμης έχοντας υπόψη του τα παραπάνω και
ιδίως την υπουργική απόφαση του 2018 προχώρησε

γούστου ο κ. Παπαδόπουλος μετέβη στο υπουργείο Παι-

στην αναβάθμιση και προετοιμασία των δύο διαθέ-

δείας όπου είχε συνάντηση με τη γενική γραμματέα Πρωτο-

σιμων κτιρίων στέγασης του ΚΠΕ, του κτιρίου εκπαί-

βάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναστασία Γκίκα

δευσης και του κτιρίου διαμονής (ξενώνα), καθώς

προς την οποία παρουσίασε όλες τις ενέργειες τις οποίες

και στη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων. Για την

έκανε ο δήμος ώστε να είναι πανέτοιμες οι εγκαταστάσεις

προετοιμασία των κτιρίων ενέταξε το έργο σε ειδικό

για την έναρξη λειτουργίας του ΚΠΕ στο Λιβάδι. Ο δήμαρ-

πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΕΣΠΑ 2014-2020» της

χος Θέρμης ζήτησε από την κ. Γκίκα να υπάρξει άμεση στε-

Ευρωπαϊκής Ένωσης («Παρεμβάσεις αναβάθμισης για

λέχωση του ΚΠΕ με το αναγκαίο προσωπικό για το σχολικό

την εξοικονόμηση ενέργειας συγκροτήματος κτιρίων

έτος 2019 -2020.

στο Λιβάδι του ∆ήμου Θέρμης»), ύψους 693.353,05

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ευρώ ενώ ταυτόχρονα διατέθηκαν και ίδιοι πόροι.

σταθερή θέση του για τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επισήμανε, δε, πως δεν είναι τυχαίο ότι ο δήμος
Θέρμης συστηματικά διέθεσε σημαντικούς άυλους και μη
πόρους από το 2015 μέχρι και σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση και έχει προσανατολίσει πολλές δράσεις του σε

Το έργο έχει περατωθεί και παραληφθεί από τον δήμο

αυτόν τον τομέα.

Θέρμης, ήδη από τις 24 Απριλίου 2019.

Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε πως το εγχείρη-

Στην παρούσα χρονική περίοδο ο δήμος μεριμνά για

μα της ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΠΕ στον δήμο Θέρ-

τον εξοπλισμό του ΚΠΕ με τα απαιτούμενα έπιπλα και

μης υποστηρίζεται επιστημονικά και προγραμματικά από

προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου για την άμεση έναρξη

μέσα εκπαίδευσης, ώστε το συγκρότημα να είναι έτοι-

μόνιμη Ειδική Επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου. Μέλη

λειτουργίας του Κέντρου από την προσεχή σχολική χρονιά.

μο προς λειτουργία με την έναρξη του νέου σχολικού

της Επιτροπής είναι ειδικοί επιστήμονες καθώς και εκπρό-

Συγκεκριμένα:

έτους 2019-20.

σωποι των πανεπιστημιακών ερευνητικών φορέων τα οποία

Μετά τη συνάντηση με τη γ.γ. του υπουργείου ο κ. Παπαδόπουλος απέστειλε και σχετική επιστολή στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι ενέργειες τις οποίες έκανε ο
δήμος, καθώς και οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί από την

•

•

•
•

Με την υπ’ αριθμ. 1 σχετική υπουργική απόφαση

Επιπλέον, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε προς την γ.γ. του

λειτουργούν στα διοικητικά όρια του δήμου Θέρμης όπως

ιδρύθηκε το 2018 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-

υπουργείου Παιδείας ότι η λειτουργία του ΚΠΕ καλύπτει

ΕΚΕΤΑ, ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΑΠΘ, ΝΟΕΣΙΣ.

δευσης του δήμου Θέρμης με έδρα το Λιβάδι, έναν

άμεσες ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας,

Πλέον, ο δήμος αναμένει την άμεση ανταπόκριση του

οικισμό που κατά γενική ομολογία έχει ιδανικό περι-

αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ανατολικής

υπουργείου Παιδείας για τη στελέχωση του ΚΠΕ Λιβαδίου

βάλλον για την εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών

Θεσσαλονίκης όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή. Εξήγη-

με το αναγκαίο επιστημονικό – διδακτικό προσωπικό, ώστε

προγραμμάτων.

σε, επίσης, πως η λειτουργία του ΚΠΕ Λιβαδίου είναι για τον

να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του για το σχολικό έτος

Κατόπιν αυτού, ο δήμος Θέρμης υπόγραψε σχετική

δήμο Θέρμης σημαντική αφού εντάσσεται στη γενικότερη

2019-2020.

Συνέδριο από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ για την «Ενεργειακή
απόδοση των δημοτικών κτιριακών υποδομών»

∆

- Joint Actions for Energy Efficiency», στο

ση των ΑΠΕ αντίστοιχα.

καν μεταξύ άλλων, καλές πρακτικές σχε-

οποίο η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε είναι ο επικεφα-

Την πρώτη μέρα των εργασιών αναλύθηκε

τικές με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρι-

λής εταίρος και «Local4Green». Σκοπός

η θεματική «Κοινά σχέδια δήμων για την

ακών υποδομών των πόλεων, ειδικότερη

των έργων είναι η ενίσχυση και υποστήριξη

ενεργειακή απόδοση των δημοτικών κτηρί-

αναφορά στην προοπτική συνεργασίας των

της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ, για την

ων», και την δεύτερη μέρα εξετάστηκε και

ΟΤΑ, μέσα από τη δημιουργία Ενεργειακών

η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α Ανατολικής

υλοποίηση κοινών δράσεων ενεργειακής

αναλύθηκε η θεματική «∆ημοσιονομικές

Κοινοτήτων, καθώς και πρακτικές κινήτρων

Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια και η

πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για

για την προώθηση των ΑΠΕ, με τη συμμε-

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαί-

δυνατότητα αξιοποίησης των τοπικών δη-

την προώθηση της πράσινης ενέργειας».

τοχή εισηγητών από την Ελλάδα και από

σιο των Ευρωπαϊκών έργων MED, «ΕNERJ

μοσιονομικών πολιτικών, για την προώθη-

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάσθη-

χώρες του Ευρωπαϊκού νότου.

ιεθνές διήμερο συνέδριο με θέμα:
«Ενεργειακή απόδοση των δημοτικών

κτιριακών υποδομών και δημοσιονομικές
πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης για την
προώθηση των ΑΠΕ» διοργάνωσε στο συνεδριακό κέντρο «Ν. Γερμανός» της ∆.Ε.Θ.

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 9

17

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πολλαπλές βελτιωτικές παρεμβάσεις
από τη ΔΕΥΑ Θέρμης
Π

αρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και αναβάθμισης

επέκταση παροχής σε μήκος 55 μέτρων στο
5ο Νηπιαγωγείο στην Κοινότητα Θέρμης.

των δικτύων ύδρευσης, περιλαμβάνει ο δί-

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν καθαρι-

μηνος απολογισμός Ιουνίου –Ιουλίου 2019

σμοί σχαρών και φρεατίων, τοποθετήσεις

της ∆ΕΥΑ Θέρμης. Σταθερή προτεραιότητα

νέων παροχών ύδρευσης, αποκαταστάσεις

της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και

φρεατίων όμβριων υδάτων και αποκατα-

Αποχέτευσης Θέρμης αποτελεί η βελτίωση

στάσεις βλαβών παροχής και καθαρισμοί

της ποιότητας του νερού που προσφέρει,

φρεατίων σε όλες τις Κοινότητες.

η απρόσκοπτη παροχή του σε όλους τους

Στην Δημοτική Ενότητα Βασιλικών απο-

καταναλωτές του δήμου μας και η σταδια-

καταστάθηκαν βλάβες ύδρευσης τοποθετή-

κή εξέλιξη των υπηρεσιών της με δράσεις
γινόταν έλεγχος δεξαμενών, αντλιοστασίων

σεις νέων και αλλαγές υδρομέτρων. Στον

ταστάσεις πεζοδρομίων, αποκαταστάσεις

ων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την

και καθαρισμός ακαθάρτων στο Νέο Ρυσίο.

τομέα της άρδευσης έγιναν αλλαγές βανών

βλαβών παροχής, τοποθετήσεις βανών άρ-

έκταση του δήμου μας.

Έγιναν τοποθετήσεις

νέων υδρομέτρων,

άρδευσης και αποκατάσταση βλαβών του

δευσης και τοποθετήσεις νέων παροχών σε

Οι παρεμβάσεις της υπηρεσίας περιλάμβα-

άρδευσης, αλλαγές υδρομέτρων άρδευσης

δικτυού. Επίσης, καθημερινά γινόταν έλεγ-

όλες τις Τοπικές Κοινότητες.

ναν την κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευ-

και αλλαγές υδρομέτρων ύδρευσης.

χος δεξαμενών και γέμισμα δεξαμενών με

Στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας αποκα-

σης και νέων φρεατίων, την επισκευή εκα-

Αναλυτικά τα συνεργεία της ∆ΕΥΑ προέβη-

χλώριο όπου χρειαζόταν.

ταστάθηκαν επίσης βλάβες ύδρευσης, το-

τοντάδων βλαβών ύδρευσης και αντίστοιχες

σαν σε:

Συγκεκριμένα στη ∆ημοτική Ενότητα Βασι-

ποθετήσεις νέων υδρομέτρων και αλλαγές

αντικαταστάσεις υδρομέτρων καθώς και τις

Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων, βλαβών και

λικών έγιναν: Επέκταση παροχής αγωγού

βανών άρδευσης. Επίσης τα συνεργεία της

επεκτάσεις αγωγών και δικτύων ύδρευσης.

στρώσιμο πίσσας στις Κοινότητες Νέας

ύδρευσης 200 μέτρων στην Κοινότητα

∆ΕΥΑ προέβησαν σε: τοποθετήσεις αρδευ-

Ειδικότερα, κατά τους μήνες Ιούνιο –Ιούλιο

Ραιδεστού και Θέρμης – Τριαδίου.

Αγίου

παροχής

τικού και πλακών, επισκευές βανών άρδευ-

2019 στη ∆ημοτική Ενότητα Θέρμης απο-

Πραγματοποιήθηκε επέκταση του αγωγού

από το Σύνδεσμο συνολικού μήκους 100

σης, στρώσιμο πίσσας και αποκαταστάσεις

καταστάθηκαν δεκάδες βλάβες ύδρευσης

ύδρευσης σε μήκος 100 μέτρων στο πάρκο

μέτρων στο κεντρικό δίκτυο της Αγίας Πα-

βλαβών άρδευσης και παροχής σε όλες τις

και άρδευσης. Παράλληλά καθημερινά

Ανέμη της Κοινότητας Νέας Ραιδεστού και

ρασκευής. Καθαρισμοί σχαρών, αποκα-

Τοπικές Κοινότητες.

και παρεμβάσεις αναβάθμισης των δικτύ-

Αντωνίου,

επέκταση

Ο Δαμιανός Ζελιλίδης νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ

Τ

Ο Δαμιανός Ζελιλίδης.

ο νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευ-

6. Ιωσηφίδη Ιωάννη με αναπληρώτρια την

νωνικός φορέας η Ένωση Επαγγελματιών

Τσιφτελίδου Αννα

Εμπόρων Θέρμης αφού διαπιστώθηκε ότι

σης Θέρμης (∆ΕΥΑΘ), όρισε με απόφασή

7. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου

του το ∆ημοτικό Συμβουλίο Θέρμης. Το νέο

(Μαριάννα) με αναπληρώτρια την Τριαντα-

στους προτεινόμενους εκπροσώπους του.

∆.Σ της ∆ΕΥΑΘ αποτελούν οι:

φυλλίδου Ιωάννα

Ο νέος πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Θέρμης ∆αμια-

1. Ζελιλίδης ∆αμιανός, πρόεδρος με ανα-

8. ∆ημητρίου ∆ημήτριο με αναπληρώτρια

νός Ζελιλίδης, είναι πτυχιούχος Οικονομι-

πληρωτή τον Πονερίδη Παναγιώτη

την Νικολαϊδου Αναστασία

κής Σχολής του τμήματος ∆ιοίκησης Επιχει-

2. Καρκατζίνος Νικόλαος με αναπληρωτή

9. Σαραφιανό Χρήστο με αναπληρωτή τον

ρήσεων. Εκλέγεται ως ∆ημοτικός Σύμβου-

τον Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο

Λιόλιο Αντώνιο

λος από το 2014. Από το Μάρτιο κατείχε τη

3. Γαντάς Σπυρίδωνας με αναπληρώτρια

10. Καρκαλή Μαρία με αναπληρωτή τον

θέση του Αντιπροέδρου της ∆.Ε.Υ.Α.Θέρ-

την Κούτρη Ευαγγελία

Τσόχα Κυριάκο

μης, ενώ έχει διατελέσει μέλος της επιτρο-

4. Χατζηδημητρίου Φανή με αναπληρωτή

11. Κουσούλη Γεώργιο με αναπληρωτή

πής ποιότητας ζωής του δήμου Θέρμης

τον Βογιατζή ∆ημήτριο

του τον Νταλακούδη ∆ημήτριο

από το Σεπτέμβριο του 2014. Είναι μέλος

5. Παπαδάκη Αθηνά με αναπληρωτή τον

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ∆ημο-

του διοικητικού συμβουλίου του Αγροτικού

Μωραΐτη Αργύριο

τικού Συμβουλίου καθορίστηκε ως κοι-

Συνεταιρισμού Κάτω Σχολαρίου.
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Το 1ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου
Κρέατος και Τοπικών Προϊόντων
Μ

ε τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του δήμου Θέρμης της Ένωσης Νέων Αγροτών,
της Λέσχης Ελληνικής Γαστρονομίας (Λ.Α.Γ.) θα διεξαχθεί στα Βασιλικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το 1ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Κρέατος και Τοπικών
Προϊόντων.
Στόχος του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ είναι να αποτελέσει
στο μέλλον έναν επιτυχημένο θεσμό για το δήμο και
την Κοινότητα των Βασιλικών, αλλά και οι εκατοντάδες Έλληνες και Ευρωπαίοι επισκέπτες που αναμένεται
να λάβουν μέρος σε αυτό, να θαυμάσουν την υπέροχη
φυσική ομορφιά της περιοχής και να γευτούν το μοναδικής ποιότητας ντόπιο κρέας, αλλά σειρά άλλων τοπικών
προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Τη γαστρονομική επιμέλεια του Φεστιβάλ, θα φροντίσουν τα μέλη της
Λέσχης Ελληνικής Γαστρονομίας.
Με στόχο την προετοιμασία του 1ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Κρέατος και Τοπικών Προϊόντων
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου, σύσκεψη στο
γραφείο του ∆ημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Στο πλαίσιο της σύσκεψης, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ο χώρος
διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ να είναι το προ-

αύλιο του κλειστού γυμναστηρίου Βασιλικών.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της λέσχης αρχιμαγείρων ελληνικής γαστρονομίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών, Τοπικοί Σύμβουλοι των Βασιλικών
και συνεργάτες του δημάρχου Θέρμης.
Στη συνέχεια με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής Θέρμης, στις 3 Ιουλίου, εξασφαλίστηκε και η στήριξη της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 1ο Ευρωπαϊκό
Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου κρέατος στο πλαίσιο συνάντησης του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου
με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο
Τζιτζικώστα και με τη συμμετοχή της Τοπικής Συμβούλου Βασιλικών κ. Όλγας Γιαννιού και του Προέδρου της
Ένωσης Νέων Αγροτών κ. Στέλιου Βογιατζή.
Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε,
στο γραφείο του Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα, παρουσιάστηκαν με κάθε λεπτομέρεια, όλες οι κοστολογημένες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ, προκειμένου και η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας να στηρίξει αυτή τη σημαντική
διοργάνωση που φιλοδοξεί στο μέλλον να αποτελέσει
θεσμό για την Κοινότητα Βασιλικών και να συνδράμει
στην οργάνωση μιας τόσο σημαντικής εκδήλωσης.

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ

Από την σύσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας.

Με αντικείμενο την οριστικοποίηση των λεπτομερειών
αλλά και την αναλυτική ενημέρωση των εκπροσώπων
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, για τις λεπτομέρειες του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Κρέατος,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του δημάρχου
Θέρμης. Στο πλαίσιο της σύσκεψης παρουσιάστηκαν οι
δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ, προκειμένου και το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο να συνδράμει στην οργάνωση και διεξα-

1ος δρόμος υγείας Τριλόφου

Σ

τα χίλια και τρείς χιλιάδες μέτρα θα έχουν την δυνατότητα να τρέξουν όσοι θα συμμετάσχουν στον 1ο δρό-

1ου Γυμνασίου Μίκρας και σε συνεργασία με όλους τους

μο υγείας Τριλόφου «Τρέχουμε για την καρδιά», που θα

φου, την Κοινότητα Τριλόφου και την υποστήριξη του δή-

πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Η αφετηρία και η

μου αποκτήθηκε ο πρώτος αυτόματος εξωτερικός απινιδω-

κατάληξη των δύο διαδρομών θα πραγματοποιηθεί στο 1ο

τής ο οποίος παραδόθηκε στο Αγροτικό Ιατρείο Τρίλοφου.

Γυμνάσιο Τριλόφου.

Ο χειρισμός του μηχανήματος θα γίνεται από το δίκτυο

Τον 1ο δρόμο υγείας Τριλόφου «Τρέχουμε για την καρ-

εξουσιοδοτημένων ανανηπτών. Οι πιστοποιημένοι εθελο-

διά» διοργανώνει ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του

ντές ανανήπτες είναι κάτοικοι Τρίλοφου και προέκυψαν από

1ου Γυμνασίου Τριλόφου με την υποστήριξη του δήμου

τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο BLS που οδηγεί σε αυτή

Θέρμης, της Κοινότητας Τριλόφου, της Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.ΑΣ. Θεσ-

την πιστοποίηση. Το συγκεκριμένο σεμινάριο διοργανώ-

σαλονίκης, των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των

θηκε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου

σχολικών μονάδων και των αθλητικών και πολιτιστικών

Γυμνασίου Μίκρας και πρόκειται να επαναληφθεί σύντομα.

συλλόγων του Τριλόφου.

Στόχος των διοργανωτών είναι να συγκεντρωθούν χρήματα

Σημειώνεται ότι μετά από μεγάλο αγώνα που ξεκίνησε με

για την απόκτηση και άλλων αυτόματων εξωτερικών απι-

πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του

νιδωτών.

Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και φορείς του Τριλό-

Από την σύσκεψη με εκπροσώπους του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

γωγή ενός τόσο μεγάλου θεσμού.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, από πλευράς Επιμελητηρίου,
ο Γενικός Γραμματέας Κλεόβουλος Θεοτόκης, το μέλος
της Επιτροπής ∆ημοσίων σχέσεων του Επιμελητηρίου
αλλά και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών και
Εμπόρων Θέρμης Φανή Μπλιούμη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ημοσίων Σχέσεων του Επιμελητηρίου Ρούλης
Εδιάρογλου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών και
Εμπόρων Θέρμης Ευστάθιος Πιστέλας, καθώς επίσης και
η Σοφία Ουργατζιδου chef και υπεύθυνη Θεσσαλονίκης
της λέσχης αρχιμαγείρων ελληνικής γαστρονομίας, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Στέλιος Βογιατζής,
η Τοπική Σύμβουλος Βασιλικών Όλγα Γιαννιού και ο Συνεργάτης του ∆ημάρχου Θέρμης Αθανάσιος Σαρακίνος.
Κατά τη σύσκεψη έγινε αναλυτική ενημέρωση των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου για τις δράσεις και τα
κοστολογημένα μεγέθη της διοργάνωσης, ώστε στη συνέχεια να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσής του και από
κοινού ∆ήμος Θέρμης και Επιμελητήριο, αφού ενώσουν
τις δυνάμεις τους, να προχωρήσει η διοργάνωση της
μεγάλης Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, που φιλοδοξεί στο
μέλλον, να αποτελέσει θεσμό για το δήμο μας και την
Κοινότητα των Βασιλικών.
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Τεχνολογική ομπρέλα προστασίας
από πυρκαγιές στο δήμο Θέρμης
Α

πό τις αρχές της αντιπυρικής περιόδου
έχει τεθεί σε λειτουργία το πιλοτικό πρό-

στες μπορούν να επιλέξουν να ενημερώνονται για

γραμμα ofire+ που στόχο έχει τη βελτίωση

στο σύνολο της ζώνης λειτουργίας του συστήματος

της ετοιμότητας του δήμου Θέρμης στην

Ofire+. Η λειτουργία ειδοποιήσεων αφορά απο-

πρόληψη και διαχείριση συμβάντων πυρ-

κλειστικά τη ζώνη λειτουργίας του Ofire+ εντός του

καγιάς υπαίθρου στα ευρύτερα όρια της ευ-

δήμου Θέρμης.

θύνης του. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο

4.

υλοποιείται μέσω της σύμπραξης με την εται-

στη σε τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης όπως το Π.Σ.

ρεία Όμικρον Α.Ε. η οποία παρέχει δωρεάν

(199), το ΕΚΑΒ (166) και στον Ευρωπαϊκό Αριθμό

στον δήμο την πλέον πρόσφατη κάθε φορά

Έκτακτης Ανάγκης (112).

έκδοση ενός λογισμικού, του ofire+, μέσω

Ειδικότερα για τις λειτουργίες 1, 2 και 4 η εφαρ-

του οποίου δίνεται η δυνατότητα για τη λήψη

μογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πέρα από τα

αποφάσεων και την ανάπτυξη ενεργειών πριν

όρια του δήμου Θέρμης παρουσιάζοντας τον δείκτη

και κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς με σκο-

επικινδυνότητας όπως υπολογίζεται βάσει ανοικτών

πό την προστασία των δημοτών, των επισκε-

διαθέσιμων μετεωρολογικών δεδομένων, τις μετε-

πτών, του προσωπικού, των εγκαταστάσεων

ωρολογικές συνθήκες της περιοχής και δίνοντας τη

και υποδομών του δήμου από περιστατικά

δυνατότητα αυτόματης κλήσης σε τηλέφωνα έκτα-

πυρκαγιάς.

κτης ανάγκης.

πυρικά συμβάντα σε συγκεκριμένους οικισμούς ή

Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του ofire+
είναι το ofire+ mobile, μια ιδιαίτερα απλή και
χρηστική εφαρμογή κινητού για καθημερινή
ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σχετικά

∆υνατότητα αυτόματων κλήσεων από τον χρή-

Η εφαρμογή λειτουργεί σε συσκευές (κινητού ή
Οθόνες από την εφαρμογή κινητού Ofire+ mobile. Η εφαρμογή παρουσιάζει σε
πραγματικό χρόνο τη θέση του χρήστη και το επίπεδο επικινδυνότητας στη θέση
αυτή (αριστερή εικόνα) καθώς και τις ισχύουσες καιρικές συνθήκες στη περιοχή
που βρίσκεται ο χρήστης (δεξιά εικόνα).

με τις μετεωρολογικές συνθήκες και την επι-

tablet) με περιβάλλον android (έκδοση 5 και πάνω).
∆εν διατηρεί, ούτε αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ή τον εντοπισμό

κινδυνότητα για έναρξη πυρκαγιάς που απευθύνεται σε

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ

τους.

όλους.

Μέσω του Ofire+ mobile οι χρήστες μπορούν να λαμ-

Με την πιλοτική χρήση του συστήματος, ο δήμος Θέρ-

βάνουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα ακό-

μης έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα

λουθα:

κόστος, άμεσα αυτά τα εργαλεία και να συμμετέχει μέσω

1.

νέων εργαλείων και τεχνολογιών στην επιχειρησιακή

Σε πρώτη φάση, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε ομάδα χρηστών η οποία περιλαμβάνει κυρίως στελέχη
του δήμου Θέρμης τα οποία δραστηριοποιούνται στον
ευαίσθητο τομέα της Πολιτικής Προστασίας καθώς και

καγιάς (FWI) που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμ-

ομάδα ενεργών δημοτών, προκειμένου να γίνει ο τελι-

ματεία Πολιτικής Προστασίας καθώς και σχετικές

κός έλεγχος της συγκεκριμένης εφαρμογής. Φέτος θα

συμβουλές και απλές οδηγίες για τη συγκεκριμένη

λειτουργήσει πιλοτικά για όλη την αντιπυρική περίοδο.
Η πρωτοβουλία αυτή του δήμου έρχεται να καλύψει
το κενό της έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών και της

Τον επίσημο ∆είκτη Επικινδυνότητας Έναρξης Πυρ-

θέση που βρίσκεται ο χρήστης,
2.

Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή που βρίσκεται όπως θερμοκρασία, σχετική

παροχής συμβουλών και κατευθύνσεων σε περίπτωση

υγρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα και κατεύθυνση

πυρκαγιάς, το οποίο υπάρχει στον μηχανισμό Πολιτι-

προσέγγιση και διαχείριση πυρικών φαινομένων.
Παράλληλα, καλύπτει και ένα κενό που υπάρχει στον
μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με την
έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων σε περίπτωση πυρικού συμβάντος.
Η πρωτοβουλία αυτή του δήμου Θέρμης σε συνεργασία
με την εταιρεία Όμικρον Α.Ε. θα καλύψει την τρέχουσα

ανέμου,

και την επόμενη αντιπυρική περίοδο έως 31 Οκτωβρίου

Την έναρξη πυρκαγιάς εντός των ορίων του δήμου

2020, όπου θα εφαρμοστεί σε πλήρη επιχειρησιακή λει-

αντιπυρική περίοδο έως 31 Οκτωβρίου 2020, όπου θα

Θέρμης απ’ ευθείας από την αντίστοιχη υπηρεσία

τουργία το όλο σύστημα.

ολοκληρωθεί και η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος.

του δήμου, καθώς και σχετικές οδηγίες απομάκρυν-

Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το πώς λειτουρ-

Φέτος το σύστημα θα καλύψει τις περιοχές της Θέρμης,

σης από την επικίνδυνη περιοχή με κατεύθυνση

γεί η συγκεκριμένη εφαρμογή δείτε το βίντεο στον πα-

του Τριαδίου, του Λιβαδίου, της Καρδίας και του Α. Σχο-

προς τα πλησιέστερα σημεία καταφυγής και φιλο-

ρακάτω σύνδεσμο:

λαρίου.

ξενίας τα οποία εμφανίζονται στο χάρτη. Οι χρή-

https://www.youtube.com/watch?v=ITMJv3muc9Q

κής Προστασίας. Η σύμπραξη του δήμου με την εταιρεία Όμικρον Α.Ε. αφορά την τρέχουσα και την επόμενη

3.
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«Τηλεφροντίδα»: ασπίδα προστασίας
στους ηλικιωμένους
Γ

ια δεύτερη συνεχή χρονιά ο δήμος Θέρμης προσφέρει στους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής του,
εντελώς δωρεάν, την κάλυψη της υπηρεσίας «Tηλεφροντίδας» μέσω της οποίας εποπτεύεται το περιβάλλον
(εντός και εκτός οικίας), η συμπεριφορά και η καθημερινή δραστηριότητα των ατόμων που διαβιούν μόνοι τους,
με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες χρειάζονται βοήθεια. Με
τον τρόπο αυτό αυξάνεται το αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων της υπηρεσίας καθώς
είναι σε θέση να ορίζουν την καθημερινότητά τους πιο
ανεξάρτητα. Παράλληλα το συγγενικό τους περιβάλλον
γνωρίζει ότι μία υπηρεσία παρέχει σε 24ωρη βάση προστασία και φροντίδα στους ανθρώπους τους που έχουν
ανάγκη. Η άμεση ανταπόκριση στα επείγοντα περιστατικά από πλευράς της «Τηλεφροντίδας» είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν έξοδα περίθαλψης και νοσηλείας,
έξοδα αποκατάστασης σε περίπτωση νοσηλείας κλπ.
Η υπηρεσία «Τηλεφροντίδας» απευθύνεται σε άτομα

άνω των 70 ετών, μία κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση των τελευταίων
ετών. Σκοπός του ∆ήμου είναι να εξασφαλίσει στα ευπαθή αυτά άτομα παράταση του χρόνου ανεξάρτητης
διαβίωσης στο σπίτι, μείωση των εξόδων φροντίδας των
ωφελούμενων και των οικογενειών τους, καλύτερο επίπεδο διαβίωσης μέσα από υψηλή παροχή υπηρεσιών

φροντίδας. Ωφελούμενοι της υπηρεσίας είναι όλοι οι κάτοικοι του ∆ήμου που πληρούν τα κριτήρια ή βρίσκονται
σε κατάσταση έκτακτων συνθηκών διαβίωσης, είτε είναι
εγγεγραμμένα μέλη στις δομές φροντίδας του ∆ήμου είτε
όχι. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι έχουν την αρμοδιότητα για την καταγραφή
των περιστατικών και την πρόσβαση στην υπηρεσία και
συγκεκριμένα οι κ.κ.
• Ελένη Γιάννηλερ για τις περιοχές Θέρμης -Τριαδίου
(Τηλ επικ: 2310 461117)
• Άννα Χατζηδάκη για τις περιοχές Ν. Ρυσίου – Ταγαράδων – Ν. Ραιδεστού (Τηλ επικ: 23920 72041)
• Κατερίνα Ζαφρού για τις περιοχές Τριλόφου – Πλαγιαρίου – Καρδίας – Κάτω Σχολαρίου (Τηλ Επικ: 23923
30227)
• Κική Ιωαννίδου για τις περιοχές Βασιλικών – Αγ. Παρασκευής – Περιστεράς – Λακκιάς – Μονοπήγαδου (Τηλ
επικ: 23960 22355).

Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση των μελών του
ΚΑΠΗ Θέρμης για το πρόγραμμα «Θάλασσα 2019»

Μ

ε περισσότερες συμμετοχές σε σχέση με τις περασμένες χρονιές, ολοκληρώθηκε με επιτυχία μεθαύριο
στις 31 Αυγούστου 2το πρόγραμμα του δήμου Θέρμης
«Θάλασσα 2019» για τα μέλη όλων των Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων του δήμου Θέρμης. Όπως είναι
γνωστό στο φετινό πρόγραμμα «Θάλασσα 2019» οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις εξακόσιες πενήντα με κατακόρυφη
αύξηση του ενδιαφέροντος των μελών των ΚΑΠΗ για συμμετοχή στις φετινές θαλάσσιες εξορμήσεις, που η δημοτική
αρχή Θέρμης σε συνεργασία με τη διοίκηση του Νομικού
Προσώπου που ανήκουν τα ΚΑΠΗ κάλυψε, πραγματοποιώντας συνολικά 200 περίπου δρομολόγια για 15 ημέρες
συνολικά.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου και τα δρομολόγια
πραγματοποιήθηκαν για μία ακόμη χρονιά σε κοντινές παραλίες όπως τα Νέα Πλάγια, τα Φλογητά, η Βεργιά Χαλκιδικής και ο Ποταμός Επανομής. Το «Θάλασσα 2019» είναι
ένα από τα πλέον επιτυχημένα και με εξαιρετικά μεγάλη
αποδοχή καθώς φέτος συμμετείχαν περίπου 670 μέλη των
ΚΑΠΗ του δήμου μας.
Όπως κάθε χρόνο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα μέλη του ΚΑΠΗ Θέρμης, παρουσία του δημάρχου
Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου διοργάνωσαν την καθιερωμένη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ανανεώνοντας το
ραντεβού τους για το επόμενο καλοκαίρι.

Το Κέντρο Κοινότητας του δήμου στηρίζει το «Χαμόγελο του παιδιού»

Έ

πειτα από πρόσκληση από τον οργανισμό «Χαμόγελο
του Παιδιού» προς το Κέντρο Κοινότητας δήμου Θέρμης
στελέχη του παρευρέθηκαν στην απολογιστική εκδήλωση
του έργου «Υπηρεσίες Στήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού «Το Χαμόγελο
του Παιδιού». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
4 Σεπτεμβρίου σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Οργανισμού κ.
Γιαννόπουλος, ο οποίος και επεσήμανε ότι «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» «αξιοποιεί ευκαιρίες ανάπτυξης δράσεων με
σκοπό τη στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους». Επίσης, αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων και του Οργανισμού, η οποία απέ-

φερε άριστα αποτελέσματα κατά την υλοποίηση του προ-

συμβουλευτικής), προγραμμάτων επιμόρφωσης, ενημέρω-

γράμματος «Υποστήριξη στην Εργασία» και κατάφερε να

σης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, διασύνδεσης με

στηρίξει οικογένειες, οι οποίες πλέον μπορούν να ζουν με

άλλα τμήματα και δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο

αξιοπρέπεια.

του Παιδιού», αλλά και διασύνδεσης με άλλους φορείς και

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, το επιστημονικό προσωπικό

υπηρεσίες, μέσα στους οποίους και το Κέντρο Κοινότητας

του Οργανισμού παρουσίασε το προφίλ του οργανισμού

δήμου Θέρμης. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου

κι έπειτα τον απολογισμό του προγράμματος «Υποστήριξη

Κοινότητας, το διάστημα υλοποίησης της δράσης και έχο-

στην Εργασία», τις υπηρεσίες στήριξης, τους στόχους της

ντας λάβει την απαραίτητη ενημέρωση από το αρμόδιο τμή-

πράξης, τον αντίκτυπο στην Τοπική Κοινότητα και τα οφέλη

μα του «Χαμόγελου του Παιδιού» σχετικά με το εν λόγω

συμμετοχής.

πρόγραμμα, ενημέρωσε και παρέπεμψε πολίτες, που το

Ο σκοπός του προγράμματος επιτεύχθηκε μέσω συμβου-

είχαν ανάγκη, ώστε να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη

λευτικής υποστήριξης (ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής

δράση.
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ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 1.500 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ

Μεγάλη συμμετοχή στα καλοκαιρινά
προγράμματα του δήμου Θέρμης
Ε

υχάριστα και δημιουργικά πέρασαν
τις καλοκαιρινές τους διακοπές περισσότερα από χίλια πεντακόσια (1500)
παιδιά που συμμετείχαν στα θερινά προγράμματα του δήμου Θέρμης.
Με στόχο τη δημιουργική διέξοδο και
την απασχόληση των παιδιών μετά το
κλείσιμο των σχολείων, αλλά και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονιών ο
δήμος Θέρμης, μέσα από τα καλοκαιρινά
προγράμματα της ∆ημοτικής Επιχείρησης
Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης και τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής
Αγωγής του δήμου Θέρμης υλοποίησε
ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων στην πόλη που
εκτείνονταν σε όλο το δήμο Θέρμης.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

που οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεπαν να υλοποιηθεί στην παραλία.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με το νερό, ώστε να
αποβάλλουν τις φοβίες τους μέσω του
ομαδικού παιχνιδιού και παράλληλα
να βελτιώσουν τις ικανότητες τους, στην
επίπλευση και στην κολύμβηση. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ομαδικά παιχνίδια στη θάλασσα και στην αμμουδιά
(beach Volley, beach Soccer).
Τα παιδιά συνοδεύονται από γυμναστές,
ναυαγοσώστες και συνοδούς του προγράμματος, ενώ παράλληλα υπήρχε και
συνοδός – ιατρός. Η μετακίνηση γινόταν
με λεωφορεία από τα σημεία συνάντησης-εκκίνησης ανά οικισμό, προς στην
παραλία Βεργιά, στη Ν. Καλλικράτεια

Χαλκιδικής και επιστροφή.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Από τις 26 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου τα παιδιά με αναπηρία πηγαίνουν
κατασκήνωση με τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής
Αγωγής. Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν σε
παραθαλάσσια παιδική κατασκήνωση,
πιστοποιημένη για ΑΜΕΑ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στα προγράμματα καλοκαιρινής φύλαξης
και δημιουργικής απασχόλησης που διοργάνωσαν και φέτος τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής συμμετείχαν 550 περίπου

παιδιά. Τα προγράμματα δημιουργικής
απασχόλησης και καλοκαιρινής φύλαξης
αναπτυχθήκαν στο Νέο Ρύσιο, τον Τρίλοφο, τα Βασιλικά, και τη Θέρμη, όπου το
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την 31 Αυγούστου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αντίστοιχά η ∆ΕΠΠΑΘ υλοποίησε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
στο Τριάδι, τη Νέα Ραιδεστό, το Νέο Ρύσιο και τον Τρίλοφο.

Πάνω από 860 παιδιά απόλαυσαν τα
θαλάσσια μπάνια τους με την επίβλεψη
έμπειρων καθηγητών φυσικής αγωγής,
παρουσία ναυαγοσώστη και γιατρού
σε κοντινές παραλίες με το πρόγραμμα
«Παιδί και Θάλασσα» της ∆ΕΠΠΑΘ.
Η ∆ΕΠΠΑΘ με στόχο να παρέχει σε όσο
το δυνατόν περισσότερους νέους και νέες
τη δυνατότητα συμμετοχής σε ποικίλες
αθλητικές δραστηριότητες υλοποίησέ το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο φέτος εμπλουτίστηκε και με δραστηριότητες
σε κλειστά γυμναστήρια για τις ημέρες

ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
Για άλλη μια χρονιά, φέτος, τα παιδιά ήρθαν ακόμη περισσότερο σε επαφή με το
καλό παιδικό βιβλίο, μέσα από τις δράσεις φιλαναγνωσίας και εξερεύνησης «Για
Φαντάσου» που διοργάνωσε η ∆ΕΠΠΑΘ
μέσω της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης σε όλο
το δήμο Θέρμης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου.

Ημέρα Προσκοπικής μαντήλας

Τ

ο 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης διοργάνωσε δράση για την ανάδειξη του Προσκοπισμού, καλώντας
όλους/ες, τους διατελέσαντες προσκόπους, να φορέσουν
την προσκοπική τους μαντήλα, δημόσια, στον χώρο εργασίας ή αλλού, και αφού φωτογραφηθούν με αυτήν, να
αναρτήσουν την φωτογραφία στο site του fαcebook «ΝΑΙ,
… ήμουν και εγώ πρόσκοπος στο 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης».
Σημειώνεται, ότι την 1η Αυγούστου κάθε χρόνου οι εν
ενεργεία πρόσκοποι και οι παλαιοί πρόσκοποι προσκαλούνται να φορέσουν δημόσια το προσκοπικό τους μαντήλι. Το προσκοπικό μαντήλι είναι σύμβολο της υπόσχεσης που έδωσε ο καινούργιος τότε πρόσκοπος ότι θα
προσπαθεί να τηρεί το πανανθρώπινο αξιακό σύστημα,
όπως αποτυπώνεται στον «νόμο των Προσκόπων» και το
πνεύμα του προσκοπισμού.
Η Παγκόσμια Ημέρα Προσκοπικού Μαντηλιού, προωθεί-

ται κυρίως από το 2007 και εφέτος οι βαθμοφόροι και
η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης του 1ου Συστήματος Προσκόπων Θέρμης έδωσαν την ευκαιρία, με την
απόφασή τους αυτή, σε όλους να ξαναθυμηθούν την
προσκοπική τους υπόσχεση, όπως την εφαρμόζουν στην
καθημερινότητα της προσωπικής και επαγγελματικής τους
ζωής.
Οι προσκοπικές στολές φυσικά και αλλάζουν από χώρα
σε χώρα, όμως σε όλες υπάρχει το μαντήλι ως βασικό
τους στοιχείο. Άλλοτε το μαντήλι μονόχρωμο, άλλοτε με
ρίγα και ραμμένο σήμα και σχέδια, αντικατοπτρίζει την
ποικιλομορφία των Προσκόπων σε όλον το πλανήτη. Ο
κρίκος που το συγκρατεί συμβολίζει πάντα τον σύνδεσμο
όλων των Προσκόπων. Όπως στο προσκοπικό τριφύλλι
που συγκρατεί τα τρία φύλλα, έτσι και ο κρίκος του μαντηλιού αντικατοπτρίζει τις ίδιες Αρχές από την κοινή υπό-

σχεση που ενώνει τους Προσκόπους σε όλον το κόσμο.
Το προσκοπικό μαντήλι είναι αυτό που ταξιδεύει στο χρόνο και στον τόπο. Αλλάζει χρώματα ανάλογα των παραδόσεων κάθε χώρας, μεταφέρει την ιστορία των λαών,
αλλά και τις εμπειρίες από μεγάλες προσκοπικές διοργανώσεις. ∆εν είναι λίγοι άλλωστε αυτοί που ανυπομονούν
να φορέσουν στο λαιμό το συλλεκτικό μαντήλι από κάποιο παγκόσμιο προσκοπικό Τζάμπορη.
Τα μαντήλια των προσκόπων είναι διαφορετικά όπως και
οι άνθρωποι. Όλα όμως φοριούνται από Προσκόπους
που είναι ίσοι μεταξύ τους και έχουν κοινό στόχο να κάνουν έναν καλύτερο κόσμο. Στην Ελλάδα οι πρώτες ομάδες των Προσκόπων φορούσαν γαλάζιο μαντήλι. Από το
1995 το μαντήλι των Ελλήνων Προσκόπων είναι κυανό
σκούρο με άσπρη ρίγα, όπως τα χρώματα της σημαίας
μας.

22

Αθλητισμός

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 8 9
7

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ

Το Super Cup της Ε.Π.Σ.Μ. κατέκτησε
ο Θερμαϊκός Θέρμης
Η

κτησε το τρόπαιο.
Με την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης (Προπονητικό δίδυμο Μπούρκας - ∆ούμας): αγωνιστήκαν οι: Παναγιωτίδης, Αγγελίδης, Ράντζα, Τρόκας, Μπανακοϊας, Βλαχόπουλος, Αχαλινόπουλος Λ. , Χαραλαμπίδης, Κράββαρης, Μπικιάρης Ρ. και Μπικιάρης Ν.
Με την ομάδα του Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας
(Προπονητής Αμανατίδης) αγωνιστήκαν οι: Σταυρίδης,
Γκιάτας, ∆εληζάνος, Μπιμπισίδης, Τραχανάς, Βασαϊτης,
Χατζηβασιλειάδης, ∆ημητρακόπουλος, Κωνσταντίνου,
Χαρίσης και Χρυσανθόπουλος.
Τέλος τον αγώνα διεύθυνε ο κ. Τσιαουσίδης με βοηθούς
τους κ.κ. Μερκενίδη και Σιανίδη.

αντρική ομάδα ποδοσφαίρου του Θερμαϊκού Θέρμης ήταν ο μεγάλος νικητής του Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό γήπεδο των Νέων Επιβατών;
καθώς επικράτησε στα πέναλτι επί της ομάδας του Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας με σκορ 4-3.
Ήταν ένας δυνατός αγώνας, ανάμεσα στον περσυνό πρωταθλητή (τον Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας) και τον περσυνό κυπελλούχο (το Θερμαϊκο Θέρμης). Ένα ματς το
οποίο είχε πολλές φάσεις, με αρκετές μονομαχίες στη
μάχη του κέντρου και τους τερματοφύλακες των δύο ομάδων να βρίσκονται σε πολύ καλή μέρα. Αυτό συντέλεσε
ώστε το παιχνίδι να κατάληξη στη διαδικασία των πέναλτι.
Εκεί, ο Θερμαϊκός Θέρμης αναδείχθηκε νικητής και κατέ-

Νέες νίκες για την ομάδα δυναμικών αθλημάτων
του Θερμαϊκού Θέρμης

Για επιτραπέζια αντισφαίριση με
τον Α.Ο. Θέρμης «Θερμαίος»

Η

Τ

ομάδα μαχητικών αθλημάτων του Θερμαϊκού Θέρμης
πέτυχε νέες νίκες στα πλαίσια των αγώνων που έγιναν
στα Γιάννενα. Ο αθλητής του συλλόγου Σταύρος Ζαφείρης
έπαιξε σε στυλ Muay Thai στα 78 κιλά και κέρδισε με Κ.Ο.
(knock out) στον δεύτερο γύρο. Ήταν ένας εντυπωσιακός
αγώνας όπου ο αθλητής έδειξε από την αρχή ποιος είναι ο
πρωταγωνιστής επάνω στο ρινγκ. Από τον πρώτο γύρο έκοψε τον αντίπαλό του Γ Γυφτοκώστα. με πολλαπλά χτυπήματα, στον δεύτερο κατάφερε να κάνει συνεχόμενα χτυπήματα
με αγκώνες, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα κάνοντας εναέριο
γόνατο και κέρδισε τον αντίπαλό του.
Ο επόμενος αγώνας του αθλητή ήταν στην Κέρκυρα, όπου
θα αγωνιστούν επίσης οι : Ουζούνης Αλέξανδρος και Μπέλη Μπαγια.
Από Σεπτέμβριο ξεκίνησε το πρόγραμμα των αγώνων σε
Αλβανία, Γερμανία και Κίνα, σε συνεργασία με την σχολή
του Π. Θεοδοσιάδη από τη Βέροια.
Ο μεγάλος αθλητής - πρωταθλητής του ΜΜΑ Γιάννης Αρζουμανίδη δίνει στην Ρωσία αγώνα στο κλουβί, έχοντας στο
πλευρό του τον δάσκαλό του Β. Παπαδόπουλο. Εν όψει
του αγώνα του Γ. Αρζουμανίδη στην Ρωσία, έγινε προετοιμασία με sparring και τεχνικές του Kick Boxing με τους
sparring parteners Π. Θεοδοσιάδη, Μ. Μπάγια και άλλους
αθλητές.
Σε αυτά τα κιλά, τα 125 -140 τα πράγματα στην μάχη γίνονται πολύ δύσκολα. Ο αθλητής πρέπει να έχει όλες τις αισθήσεις του στα κόκκινα, να αντιλαμβάνεται και την ανάσα
του αντιπάλου. Εξάλλου το ΜΜΑ είναι από τη φύση του
το πιο σκληρό από όλες τις μαχητικές τέχνες και ο αθλητής
πρέπει να γνωρίζεις πυγμαχία, Τhαι Βοχ, πάλη, Judo, παγκράτειο.
Η ομάδα του kick boxing του Θερμαϊκού Θέρμης ξεκίνησε
τη χρονιά με αγώνες που έκλεισαν οι αθλητές του για το
εξωτερικό, στις 20/9/19 στην Ισπανία και στις 6/10/19 Ιτα-

λία. Στο πλαίσιο των αγώνων κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν
κάποια δυναμικά sparring με άλλες σχολές.
Οι αθλητές Σ. Ζαφείρης και Μ. Μπάγια θα ταξιδέψουν στο
εξωτερικό και θα αγωνιστούν στις 6/10/19 στη Φλωρεντία
της Ιταλίας με αρχηγό αποστολής κ. Κονδυλάκη Με αντιπάλους τους Samed Meniojos και Αlesio Zeloni αντίστοιχα.
Ενώ για την Ισπανία θα αγωνιστεί ή ο Μπέλη Μπάγια ή
Γιωργος Μπιμπιλασβίλι των Gladiators Περαίας. Αρχηγός
αυτής της αποστολής θα είναι ο Μ. Κονδυλάκης καιο Π. Θεοδοσιάδης. Η πρώτη συνάντηση έγινε στην σχολή της Ξάνθης με προπονητή τον κ. Τσιμιντιρίδη, ενώ από την μεριά
του Θερμαϊκού προπονητές ήταν οι Μάρκος και Κων/νος
Κονδυλάκης, κατεβάζοντας στο ρινγκ τους Ζαφείρη Σταύρο
στα 78 Kg και Μπελη Μπάγια στα 64 Kg.
Η δεύτερη και σπουδαιότερη φάση έλαβε χώρα στο δικό
μας γυμναστήριο, όπου συναντήθηκαν τέσσερις σχολές από
την Β. Ελλάδα (Ελευθερούπολη, Καβάλα, Περαία και Βέροια). Τα sparring ήταν ακόμα πιο δυνατά διότι οι αθλητές
παίξανε Box, Kick Box και MMA.
Ο Θερμαϊκός και τα δυναμικά αθλήματα σας περιμένουν για
ένα ταξίδι στην δύναμη, την πειθαρχία και αυτογνωσία.

ο πινγκ πονγκ (επιτραπέζια αντισφαίριση) είναι το πιο δημοφιλές άθλημα ρακέτας παγκοσμίως. Η επιτραπέζια αντισφαίριση είναι ένα άθλημα που μπορεί να το απολαύσει ο
καθένας ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου ή και σωματικής ικανότητας. Είναι μια ήπιας ή και έντονης μορφής αεροβική άσκηση
με πολλά κομμάτια αναερόβιας άσκησης.
Η άσκηση στο πινγκ πονγκ βελτιώνει τον συντονισμό χεριών –
ματιών και βελτιώνει πολύ την ισορροπία, λόγω των άμεσων
αλλαγών κατεύθυνσης που απαιτεί.
Στην περίπτωση των παιδιών και εφόσον ο γονιός αποσκοπεί
να ασχοληθεί το παιδί σε επίπεδο πρωταθλητισμού τότε η ηλικία των 5 -7 ετών θεωρείται ιδανική. Αυτό βεβαίως, δεν αποκλείει τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (10-12 ετών) να το ξεκινήσουν για να φτάσουν σε ένα εξίσου υψηλό επίπεδο δεξιότητας. Η ενασχόληση ενός παιδιού με το πινγκ πονγκ είναι καλό
να γίνει μέσω κάποιου αθλητικού σωματείου που αναπτύσσει
το άθλημα στις μικρές ηλικίες, με τη βοήθεια έμπειρων προπονητών, που διαθέτουν επιστημονική γνώση και μπορούν να
τους μυήσουν στα μυστικά του αθλήματος.
Το τμήμα πινγκ πονγκ συμμετέχει με Ομάδες αθλητών, τόσο
στο πρωτάθλημα της επίσημης ομοσπονδίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ΕΦΟΕΠΑ) όσο και στο πρωτάθλημα Βετεράνων –
Ανεξάρτητων αθλητών (ΠΟΦΕΠΑ).
Θα μας βρείτε στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου ΓΕΛ Θέρμης
στην οδό Παναγή Τσαλδάρη (δίπλα στο γήπεδο του Θερμαϊκού).

Αθλητισμός
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ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΠΠΑΘ

Παρεμβάσεις στα Αθλητικά Κέντρα
Νέου Ρυσίου, Τριλόφου και Βασιλικών
Σ

υνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των
κλειστών γυμναστηρίων με σειρά εργασιών, οι οποί-

ες επικεντρώθηκαν κυρίως σε συντηρήσεις δαπέδων των
κλειστών Αθλητικών Κέντρων καθώς και συντηρήσεις και

Το κλειστό αθλητικό κέντρο των Βασιλικών.

ελαιοχρωματισμούς ποδοσφαιρικών γηπέδων.
Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στις τοπικές αθλητικές ομάδες το νέο δάπεδο (παρκέ) του κλειστού γυμναστηρίου Νέου Ρυσίου.
Παράλληλα ολοκληρώθηκαν και παρεμβάσεις στα ποδοσφαιρικά γήπεδα Τριλόφου, όπου επανατοποθετήθηκαν
οι εστίες στο νέο χλοοτάπητα του γηπέδου Τριλόφου, ενώ
ολοκληρώθηκαν και οι ελαιοχρωματισμοί όλων των χώρων του γηπέδου εσωτερικά και εξωτερικά.
Στο κλειστού Αθλητικό Κέντρο Βασιλικών ολοκληρώθηκαν
οι ελαιοχρωματισμό της περίφραξης από τα συνεργεία της
∆ΕΠΠΑΘ.
Τέλος ολοκληρώθηκε και η συντήρηση του κλιματισμού σε
όλα τα Κλειστά Αθλητικά Κέντρα που διαθέτουν ανάλογα
συστήματα, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την χρήση των
ομάδων στα αθλήματα σάλας.
«Θέλουμε περισσότερες επιλογές για την άθληση και την
ψυχαγωγία προς όλους τους δημότες μας, εξασφαλίζοντας
λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις στο σύνολο του δή-

μου Θέρμης, με τη σωστή και έγκαιρη συντήρησή τους,
που αποτελούν διαχρονικά πρώτη προτεραιότητά μας»,
αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Αντιπρόεδρος
της ∆ΕΠΠΑΘ Νικόλαος Λαγός.

Το κλειστό γυμναστήριο Ν. Ρυσίου.

Εκδηλώσεις από το δήμο Θέρμης στο πλαίσιο της 5ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

Ο

δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Sport4Values, το οποίο συγχρηματοδοτείται

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχει στην εκστρατεία BeActive της 5ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Αθλητισμού με δύο δράσεις, στις οποίες καλεί όλους
τους πολίτες να συμμετέχουν.
Η πρώτη αφορά τη γνωριμία με το Urban άθλημα των
Rollers, η οποία θα πραγματοποιηθεί ην Τετάρτη 25
Σεπτεμβρίου στις 18.00 μ.μ. στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του δήμου Θέρμης. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε παιδιά από 5 έως 15 ετών.
Θα γίνει μάθημα για τα παιδιά που δοκιμάζουν για
πρώτη φορά το άθλημα με τηρήση των κανόνων

Θέρμης, για όλους όσους θέλουν να νιώσουν ψυχική

13 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες.

και πνευματική ευεξία απολαμβάνοντας τη φύση. Η

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η 5η Ευρωπαϊκή

παραπάνω δράση απευθύνεται σε αθλούμενους όλων

Εβδομάδα Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί ταυτό-

επιπέδων και θα υπάρχουν διαθέσιμα στρώματα για

χρονα σε όλη την Ευρώπη την περίοδο 23 – 30 Σε-

όσους δεν έχουν.

πτεμβρίου 2019, κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπα-

Η είσοδος και η συμμετοχή και στις δύο εκδηλώσεις

ϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί

θα είναι δωρεάν για όλους!

ετήσιο θεσμό, ο οποίος γνωρίζει ραγδαία αύξηση και

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αθλητική εκστρατεία, η οποία διοργανώνεται στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς διοργανωθήκαν 48.500 αθλητικές εκδηλώσεις σε 44 χώρες και υπολογίζεται ότι συμμετείχαν

έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των
πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό.
Αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους ώστε
να ενεργοποιηθούν (#BeActive) κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας και για να ενθαρρυνθούν να παραμείνουν

ασφάλειας. Θα υπάρχει εξοπλισμός (πατίνια, προστα-

ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

τευτικά, κράνη κπλ) για όσα παιδιά δεν διαθέτουν δικό

Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει όχι μόνο αρνητικές

τους, ενώ θα πραγματοποιηθούν mini αγώνες για όσα

συνέπειες στην κοινωνία και στην υγεία των πολιτών,

παιδιά γνωρίζουν καλύτερα την χρήση των Rollers. Στο

αλλά και οικονομικό κόστος. Επιπλέον, ο αθλητισμός

τέλος θα δοθούν αναμνηστικά δελτία συμμετοχής και

έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τα μηνύματα ανεκτικό-

δώρα σε όλα τα παιδιά!

τητας και την ιδιότητα του πολίτη σε όλη την Ευρώπη.

Η δεύτερη δράση αφορά μάθημα Hatha Yoga για

Η προώθηση του ρόλου του αθλητισμού ως μέσου

όλα τα επίπεδα και Breathwork και Reiki, και η οποία

για την κοινωνική ένταξη θα συμβάλει στην αντιμετώ-

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις

πιση των υφιστάμενων προκλήσεων στην ευρωπαϊκή

18.00 μ.μ στο γήπεδο των βετεράνων στο φράγμα της

κοινωνία.

Πολιτισμός
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΑΡΔΟΣΗΣ «ΞΑΣΤΕΡΙΑ»

Κρητικό γλέντι στο άλσος
του Αγίου Τρύφωνα
Κ

ρητικά παραδοσιακά εδέσματα και τσικουδιά συνόδευσαν την μουσική βραδιά που διοργάνωσε στο άλσος του Αγίου
Τρύφωνα στην Θέρμη ο σύλλογος ΦΙΛΩΝ
Κρητικής παράδοσης «Ξαστεριά». Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά οι μουσικοί
Γιώργης Σφακιανάκης, Γιάννης Σφακιανάκης, Νίκος Τσακνάκης, Κώστας Πηλίδης και
Βαγγέλης Μπαντής.
Το προηγούμενο διάστημα η χορευτική
ομάδα της «Ξαστεριάς συμμετείχε με επιτυχία στα 1α «Ζουναλιώτικα» που διοργάνωσε ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ορφέας» Πλαγιαρίου, στις εκδηλώσεις
για τη γενέθλια ημέρα της Περαίας «Εκδη-

λώσεις Μνήμης», που διοργάνωσε ο δήμος
Θερμαϊκού και στη «Γιορτή Σταφυλιού» στο
Κάτω Σχολάρι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ «Θέρμης ∆ρώμενα» 2019
Τα χορευτικά τμήματα της «Ξαστεριά» λειτουργούν κάθε Κυριακή στην έδρα του
συλλόγου στην οδό ∆. Υψηλάντη 48 στη
Θέρμη, με το ακόλουθο πρόγραμμα: τμήματα παιδικά Αρχαρίων (17:15-18:00), παιδικά προχωρημένων (18:00-19:00), τμήματα ενηλίκων Αρχαρίων (19:00-20:00),
ενηλίκων προχωρημένων (20:00-21:00)
και γυναικείες -αντρικές φιγούρες (21:0022:00) με χοροδιδάσκαλο τον Βαγγέλη
Γιαννακάκη

Ο Σύλλογος «Ξαστεριά»
στις δράσεις του έχει και την
εκμάθηση παραδοσιακών
κρητικών μουσικών οργάνων. Μες δασκάλους, τον
Γιώργο Σφακιανάκη στην
κρητική λύρα και τον Μάριο Μπορμπουδάκη σε λαούτο και μαντολίνο, τα μαθήματα πραγματοποιούνται
τα τμήματα παιδιών και ενηλίκων αρχαρίων και προχωρημένων κάθε ∆ευτέρα και
Τετάρτη αντίστοιχα.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Lake party 2019 στο φράγμα Κ. Σχολαρίου

7ο Αντάμωμα Παράδοσης

Μ

Μ

ε επιτυχία διοργάνωσε στο άλσος
του Αγίου Τρύφωνα στη Θέρμη το

7ο Αντάμωμα Παράδοσης ο Χορευτικός
Όμιλος Θέρμης. Ήταν ένα μεγάλο γλέντι με
καλεσμένους τον Πολιτιστικό Όμιλο Ορμήδειας, από τη Κύπρο, ο οποίος παρουσίασε
Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς, τον
Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λητής, ο οποίος παρουσίασε χορούς από την
περιοχή της Λητής, ενώ το πρόγραμμα ολο-

δήμο Θέρμης για τη βοήθειά και τη στήριξή
του, τον ηχολήπτη του δήμου Γρηγόρη Μό-

ε στόχο την ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος και του πλούτου της
περιοχής ο Σύλλογος Πολιτισμού και Εθελοντισμού Κάτω Σχολαρίου διοργάνωσε

για δεύτερη φορά μουσική εκδήλωση με το
φως της πανσελήνου στο χώρο του φράγματος Κάτω Σχολαρίου.

σχου για την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς
και το σύλλογο «Ανατολής Ίχνη» που δάνεισαν για την εκδήλωση τις όμορφες φορεσιές
της Καππαδοκίας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο
Γιώργο Κατσούπη και τον χοροδιδάσκαλο
Βασίλη Γιορανίδη για την στήριξη και τη βοήθειά τους.

κληρώθηκε με την παρουσίαση χορών από

Τέλος ευχαριστεί τον χοροδιδάσκαλο του

την Καισάρεια και την Καππαδοκία από τα

συλλόγου Θωμά Ράδη για την καλλιτεχνική

τμήματα του Χορευτικού Ομίλου Θέρμης.

επιμέλεια της εκδήλωσης και εύχεται η νέα

Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί τους

χορευτική χρονιά να είναι γεμάτη με πολλές

χορηγούς για την στήριξη τους, επίσης το

και σημαντικές εκδηλώσεις.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

«Μια βραδιά αλλιώς»

Μ

ια διαφορετική βραδιά πέρασαν
χορευτές και φίλοι του Συλλόγου
Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης στην μουσική εκδήλωση «Μια βραδιά αλλιώς» που
πραγματοποιήθηκε στην αυλή του 4ου ∆ημοτικού Σχολείου Θέρμης. Με ένα έντεχνολαϊκό πρόγραμμα, ο ∆ημήτρης Τριχάκης και
το συγκρότημά του, ταξίδεψαν μουσικά τους
παρεβρισκόμενους.
Το ∆Σ του συλλόγου ευχαριστεί όλους
όσους παραβρέθηκαν και όλους όσους βοήθησαν.

Πολιτισμός
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Τα «22α Κοσμοσωτήρεια»
Μ

ε τις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις «22α Κοσμοσωτήρια» που
διοργάνωσε από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου, γιόρτασε ο σύλλογος Μανδριτσιωτών
Θρακιωτών Θέρμης την γέννηση της Θεοτόκου και την παναγία της Κοσμοσώτηρας
την προστάτιδα της Θράκης.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε
την Παρασκευή 6 Σεπτέμβριου με παραδοσιακό Θρακιώτικο γλέντι στο φράγμα Θέρμης, με το μουσικό συγκρότημα «Εβρίτικη
Ζυγιά». Την εκδήλωση άνοιξαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Θρακικής Εστίας Εορδαίας
«Ο Αρχιγένης» και ο Πολιτιστικός Μορφωτικός σύλλογος Νέας Μεσημβρίας παρουσίασαν χορούς της Θράκης.
Την επομένη πραγματοποιήθηκε λιτανεία
του αντιγράφου της εικόνας της Παναγί-

ας της Κοσμοσώτηρας στον ιερό ναό του
Αγίου Νικολάου Θέρμης, με τη συνοδεία
της φιλαρμονικής ορχήστρας Θέρμης της
∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. και αντιπροσωπειών πολιτιστικών συλλόγων με τα λάβαρα τους.
Ακολούθησε μουσικοχορευτική παράσταση στο ανοικτό θέατρο της πλατείας Παραμάνας της Θέρμης, με τη συμμετοχή του

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

«Σταυρέτκα 2019»

Τ

ο Σωματείο «Παναγία Σουμελά δήμου
Θέρμης», όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διοργάνωσε εορταστικές εκδηλώσεις
προς τιμήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε
την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου με την πραγματοποίηση στο δημοτικό θέατρο Θέρμης,
«Εκδήλωση Μνήμης» βασισμένη στο βιβλίο
«Οι Νεραΐδες του Πόντου» της Αγγελικής
Παμπουκίδου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
με ομιλία και δραματοποιημένη αφήγηση
η Θεώνη Κοσμά, ιστορικός και ηθοποιός, η
μουσική επιμέλεια ήταν του Θοδωρή Κοτίδη,
ενώ έπαιξαν οι μουσικοί Θοδωρής Κοτίδης,
Ιάκωβος Μωυσιάδης και ∆ημήτρης Μητρούλης.
Την επομένη Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία «Παραμάνα» της Θέρμης, χορευτικό αντάμωμα
-αφιέρωμα στον Πόντο και την
Καππαδοκία με τίτλο «Η Παράδοση Ενώνει», με τη συμμετοχή
των παραδοσιακών συλλόγων:
η ΚΕΠΑΠ του δήμου Πυλαίας
-Χορτιάτη με το χορευτικό νέων
Πυλαίας, ο σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «Ακρίτες
του Πόντου» και το Σωματείο
«Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης».
Ακολούθησε την Παρασκευή
13 Σεπτεμβρίου η τέλεση πανηγυρικού εσπερινού στο παρεκ-

κλήσιο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο
άλσος της τράπεζας (Τούμπας) Θέρμης και η
λιτάνευση της ιερής εικόνας. Σημειώνεται ότι
κυρίες του Σωματείου, δημιούργησαν γλυκά
εδέσματα και τα οποία διέθεσαν υπέρ της ενίσχυσης της αγιογραφίας του ιερού ναού Αγ.
Νικολάου Θέρμης.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ανήμερα της
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού με την Θεία
Λειτουργία και το καθιερωμένο παραδοσιακό ποντιακό γλέντι στον αύλιο χώρο του
παρεκκλησίου της Υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού. Στο ποντιακό γλέντι συμμετείχαν
οι καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης και
Γιώργος Αετόπουλος στο τραγούδι, Φάνης
Κουρουκλίδης και Παύλος Ουργαντζίδη στη
λύρα, Νίκος Γκότσιος στο κλαρίνο, Άγγελος
Μελανίδης στο νταούλι και ο Θόδωρος Χατζής στα πλήκτρα.

συλλόγου Εβριτών ∆ράμας «Ο Έβρος», ο
οποίος παρουσίασε χορούς από την Κωνσταντινούπολη, το χορευτικό τμήμα του
συλλόγου Μανδριτσιωτών Θρακιωτών
Θέρμης, ο οποίος παρουσίασε χορούς από
τη Βόρεια και τη ∆υτική Θράκη. Παρουσιάστηκε, επίσης μια υπέροχη παράσταση που
το υποκριτικό ταλέντο του Γιώργου Τσακμάκη (δικηγόρος-χοροδιδάσκαλος του
συλλόγου Εβριτών) συνδύασε την κωμωδία με το δράμα και το χθες με το σήμερα.
Τέλος την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, τρίτη
μέρα των «22ων Κοσμοσωτήριων» τελεστικέ θεία λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου
Νικολάου Θέρμης, για τη γέννηση της Παναγίας.
Στο τέλος της ακολουθίας ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σω-

ματείων Αριστείδης Χρυσόπουλος, αναφέρθηκε στο σύντομο χαιρετισμό του σ ένα
από τα σημαντικότερα Βυζαντινά μνημεία
του ελλαδικού χώρου την Αγία Σοφία των
Θρακών στις Φέρες, ένα λαμπρό δείγμα
Κωσταντινουπολίτικης αρχιτεκτονικής με
εξαιρετικό τοιχογραφικό διάκοσμο. Στο συγκεκριμένο ιερό ναό φυλάσσεται η εικόνα
της Παναγίας της Κοσμοσώτηρας, η οποία
από το 1994 καθιερώθηκε ως παγκόσμιο
προσκύνημα των Θρακών. Ακολούθησε
το καθιερωμένο κέρασμα στην κυψέλη του
ιερού ναού.
Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί πολύ
όλους όσους τιμήσαν με την παρουσία τους
τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παναγίας της Κοσμοσώτηρας.

Στην Αυληάννα Κοζάνης
το Σωματείο Αυληαννητών

Σ

τις εκδηλώσεις του πανηγυρίζοντα Ιερού
Ναού του Αγίου Παντελεήμονα Αυληάννας Κοζάνης, συμμετείχε, όπως και κάθε
χρόνο, η πρόεδρος Μαρία Σωτηριάδου,
μέλη του ∆.Σ. και πλήθος μελών και φίλων
του Σωματείου Αυληαννητών δήμου Θέρμης
«Άγιος Παντελεήμονας».
Την παραμονή της πανηγύρεως τελέστηκε ο
Πανηγυρικός Εσπερινός ενώ το βράδυ, ανήμερα της γιορτής του πολιούχου Αγίου, πραγματοποιήθηκε ποντιακό παραδοσιακό γλέντι
με καταξιωμένους καλλιτέχνες, πλήθος κόσμου και παραδοσιακά εδέσματα. Στην ακολουθία λειτούργησε ο Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Τριανταφυλλίδης,
ο οποίος ευχαρίστησε τους πατέρες του Ναού
για το συλλείτουργο και ευχήθηκε, σε όλους
τους παρευρισκόμενους, οι πρεσβείες του
Αγίου Παντελεήμονα να τους ακολουθούν
στη ζωή τους.
Κάθε χρόνο ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα
τα μέλη του Σωματείου πραγματοποιούν το καθιερωμένο
προσκύνημα στη γενέτειρα
τους, την Αυλήαννα Κοζάνης
με την ευκαιρία της εορτής του
πολιούχου (26-27 Ιουλίου) καθώς και σε άλλες περιοχές του
Νομού Κοζάνης όπως στην Παναγία Σουμελά Βερμίου, στον
Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα
στο Ροδοχώρι Νάουσας, στον
Άγιο Ιωάννη Βαζελώνα, στον

Άγιο ∆ημήτριο Κοζάνης, στον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στην
Παναγία Γουμερά στο Μπέλες Σερρών, στο
Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης και στα Παρχάρια του Αγίου ∆ημητρίου Κοζάνης.
Σημειώνεται ότι το Σωματείο Αυληαννητών
δήμου Θέρμης ιδρύθηκε στη Θέρμη το 1998
και σήμερα αριθμεί 175 ενεργά μέλη. Σκοπός του είναι η διατήρηση και η ανάδειξη της
λαϊκής παράδοσης και της ποντιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει εκδώσει διάφορα
βιβλία όπως το «Προσκύνημα στον Πόντο»
(1997), τα «Ποντιακά Σύμμεικτα» (1999), την
«Ιστορία της Αυλήαννας» (2000), τις «Ποντιακές Προσωπικότητες του 20ου αιώνα»
(2002), «Ο Πόντος και οι Πόντιοι του 20ου
αιώνα» (2007). Επιπλέον, το Σωματείο έχει
στο ενεργητικό του δημοσιεύσεις με πάνω
από 300 άρθρα ποικίλου περιεχομένου στον
ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
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Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

1109: Γραμμή Πληροφόρησης
για την Εμπορία Ανθρώπων
Η

εμπορία ανθρώπων είναι μια μορφή
σύγχρονης δουλείας, όπου άνθρωποι
παράγουν κέρδος από την εκμετάλλευση
και τον έλεγχο που ασκούν εις βάρος άλλων ανθρώπων. Τα θύματα της εμπορίας
ανθρώπων προέρχονται από διαφορετικές
πληθυσμιακές ομάδες. Ανάμεσά τους μπορεί να είναι γυναίκες, παιδιά και άντρες που
εξωθούνται στη βιομηχανία του σεξ, που
εξαναγκάζονται ή εξαπατώνται σε σεξουαλικές πράξεις με σκοπό το κέρδος. Περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε εξαναγκάζεται σε
διάφορες μορφές «εργασίας ή υπηρεσιών»,
όπως οι οικιακοί βοηθοί που τις κρατούν
σε σπίτια, οι ζητιάνοι στο δρόμο, ή οι εργάτες σε χωράφια που εξαναγκάζονται να
δουλεύουν χωρίς τη θέλησή τους. Οι κοινοί
παρονομαστές σε κάθε ένα από αυτά τα σενάρια, είναι ο εξαναγκασμός, η εξαπάτηση,
η απειλή και η βία που χρησιμοποιούνται
για να ασκείται έλεγχος στους ανθρώπους,
με σκοπό το κέρδος.
Η Ελλάδα είναι μία από τις βασικές χώρες διέλευσης και προορισμού για τα θύματα, και
αποτελεί είσοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς συγκεντρώνει το 90% των περιπτώσεων παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων
μεταφέρονται συχνά από τους διακινητές

τους, στο εσωτερικό της χώρας ή κατά μήκος
των συνόρων, για να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους.
Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα καλά κρυμμένο έγκλημα στην Ελλάδα, καθώς οι περισσότεροι πολίτες αγνοούν τη σκληρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
συμβαίνει στην ίδια την πόλη τους. Περίπου
20.000 γυναίκες, ανάμεσά τους και 1.000
κοπέλες ηλικίας από 13-15, βρίσκονται παγιδευμένες στη βιομηχανία του σεξ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με δήλωση της αναφοράς
για την εμπορία ανθρώπων «Trafficking in
Persons Report», τα θύματα αυτά προέρχονται κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, τα
Βαλκάνια και τη Νιγηρία.
Η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία
Ανθρώπων- 1109 είναι μία πρωτοβουλία
της Α21 στην Ελλάδα και συνεργάζεται με
άλλους φορείς/ παρόχους.https://1109.gr/
Η 1109 δέχεται κλήσεις 24/7 και είναι ικανή
να διαχειριστεί κλήσεις σχεδόν σε όλες τις
γλώσσες. Η αναφορά σας μπορεί να παραμείνει ανώνυμη. Οι ειδικοί χειριστές κλήσεων εξυπηρετούν στα Ελληνικά και τ’ Αγγλικά ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με
υπηρεσία τηλεδιερμηνείας με πρόσβαση σε
186 γλώσσες, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες
την εβδομάδα.

Οι χειριστές των κλήσεων είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ακολουθώντας διεθνή πρότυπα
για την γρηγορότερη ανταπόκριση σε κάθε
περίπτωση. Η Πανελλαδικής εμβέλειας
γραμμή συνεργάζεται στενά με όλους τους
εθνικούς οργανισμούς για να διασφαλίσει
την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη ανταπόκριση.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Εργασία για αποπληρωμή χρέους:

Ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων μπορεί:
• Να έχει περιορισμένη ή καθόλου ελευθερία κίνησης.
• Να έχει ελάχιστες ή και μηδενικές αποβολές.
• Να μην έχει στην κατοχή του την ταυτότητα
ή το διαβατήριο του.
• Να εμφανίζει σημάδια σωματικής κακοποίησης και ενδείξεις ασιτίας ή και παραμελημένης υγείας.
• Να νιώθει φόβο, να έχει κατάθλιψη και
υπερβολικά υποτακτική συμπεριφορά.
• Να δείχνει δυσπιστία απέναντι στις αρχές
και σε αγνώστους που του προσφέρουν βοήθεια.
• Να μη μιλάει ελληνικά και να γνωρίζει
μόνο λέξεις σχετικές με σεξ ή εργασία.

λεύει με χαμηλό μισθό, για την αποπληρω-

Sex trafficking: O εξαναγκασμός ή η εξαπάτηση ενός ανθρώπου για να εκτελέσει μια
σεξουαλική πράξη για χρήματα.
Εξαναγκαστική εργασία: Ο εξαναγκασμός
ενός ανθρώπου να εργάζεται υπό καθεστώς
δουλείας, για ελάχιστα ή καθόλου χρήματα.
Ο εξαναγκασμός ενός ανθρώπου να δουμή ενός υπέρογκου χρέους.
Παιδιά στρατιώτες: Ο εξαναγκασμός ενός
παιδιού να συμμετέχει
σε ένοπλες δυνάμεις.
Καταναγκαστική οικειακή εργασία: Ο
εξαναγκασμός

ενός

ανθρώπου να δουλεύει και να μένει στο
ίδιο μέρος με ελάχιστη
ή καθόλου πληρωμή.
Εμπορία οργάνων:
Η παράνομη αφαίρεση οργάνων ενός ανθρώπου με σκοπό την
πώληση τους.

Η πρώτη αποφοίτηση από το νηπιαγωγείο

Α

φυτεύοντας έντεχνα «σπόρους» για απώτερη

2019. Εξαιρετικά προσιτή και προσηνής

Θερμά συγχαρητήρια στην κα. Ποϊράζη Στέλ-

επεξεργασία των θετικών και αποβολή των

η κα. Ποϊράζη άγγιξε το κοινό παρουσιάζο-

λα και στους συντελεστές του συγκεκριμένου

τμήματος εκπαίδευσης. Συνοδεύεται από

αρνητικών στοιχείων.

ντας το έργο της στην ακαδημαϊκή χρονιά

σχολείου που την πλαισιώνουν. Θα πρέπει

χαρά και ικανοποίηση. Αναμφίβολα η πρώ-

Το απόσταγμα της προσπάθειας της κ. Εκπαι-

που πέρασε. Η ανάδειξη της ανέλιξης του

να τονιστεί επίσης, η σημαντική συνδρομή

δευτικού στο Νηπιαγωγείο να μαθαίνει στο

καθενός παιδιού έγινε με έναν πρωτότυπο

του κ. Παναγιώτη Φαχαντίδη, εκπαιδευτικού

παιδί να σκέπτεται, να εκφράζεται, να δρα

τρόπο εφαρμογής ενός δυαδικού διαλόγου

υπευθύνου του Μουσείου Εκπαίδευσης και

συλλογικά, να συνθέτει και να ανακαλύπτει

εκείνης και του παιδιού στη σκηνή μαζί με

Ζωής άλλων Εποχών που λειτουργεί στον

καινούρια πράγματα αποκρυσταλλώνεται

διαφαινόμενη απόλυτα την έννοια της συλ-

ίδιο χώρο του σχολείου στο Ν. Ρύσιο εγεί-

στην ιερή στιγμή της γιορτής της αποφοίτησης

λογικότητας που προφανώς αποτελεί βασικό

ροντας το ενδιαφέρον των παιδιών όχι μόνο

όπου η ψυχική του σφαίρα μετουσιώνεται σε

πυρήνα των επιλογών της δικής της εφαρμο-

για την Ιστορία αλλά και για «το ευ αγωνίζε-

ένα χείμαρρο συναισθημάτων πλεγμένων με

σμένης εκπαιδευτικής πολιτικής.

σθαι».

χαρά, αυθορμητισμό και συμμετοχικότητα σε

Το έργο της παραλήφθηκε από τους παρευ-

Και του χρόνου!

λύψει» το παιδί και να εισέλθει στον κόσμο

συλλογική δημιουργία.

ρισκόμενους όχι μόνο ως γεγονός - ήταν αυ-

της νόησης και της ψυχής του. Είναι εκείνη

Αυτά ακριβώς επέτυχε να γίνουν αντιληπτά

ταπόδεικτο - αλλά και ως ουσία αγγίζοντας

∆ρ. Ειρήνη Καραμπούτα -Βουλγαροπούλου,

που θα «ξεκλειδώσει» στο παιδί τα δυνατά

η κα. Ποϊράζη Στέλλα ∆ιευθύντρια του 1ου

τα σημερινά ζητούμενα της κοινωνίας που

Καθηγ. ΑΠΘ Στοματική και Γναθοπροσωπική

και αδύνατα σημεία του θα τα εντοπίσει, θα

Νηπιαγωγείου Νέου Ρυσίου του δήμου Θέρ-

συνοψίζονται στις λέξεις: σεβασμός, δημι-

-Χειρουργός

ενημερώσει τους γονείς και συνάμα θα προ-

μης, τον Ιούνιο στη γιορτή αποφοίτησης των

ουργία, ευγενής άμιλλα, αυτοπεποίθηση,

Γιαγιά αποφοιτήσαντος νηπίου

σπαθήσει να επιφέρει θετικό αποτέλεσμα

μαθητών της για το ακαδημαϊκό έτος 2018-

συλλογικότητα.

του Νέου Ρύσιου

ποφοίτηση! Σημαντικός σταθμός στη
ζωή μας γιατί σημαίνει ολοκλήρωση

τη στη ζωή του ατόμου επίσημη αποφοίτηση
στη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
είναι εκείνη του Νηπιαγωγείου που μένει στη
μνήμη με την μοναδικότητα της χαρακτηριστικής, εκτός σπιτιού δράσης για πρώτη
φορά, και με την ανεμελιά και το παιχνίδι.
Στη μνήμη ακόμη μένει η Νηπιαγωγός, η ΚΥΡΙΑ όπως αποκαλείται, με τον μοναδικό και
αξιοζήλευτο ρόλο που καλείται να «ανακα-

Το Δ.Σ. συνεδριάζει
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Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 22,
25 και 31 Ιουλίου, στις 7 και 28 Αυγούστου συζήτησε και
έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
22ας ΙΟΥΛΙΟΥ
- Αποδέχτηκε ομόφωνα την απόφαση ένταξης της Πράξης
«Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγ. Αντωνίου» με κωδικό
ΟΠΣΑΑ 0010925447 στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020.
- Αποδέχτηκε ομόφωνα
την απόφαση ένταξης της
Πράξης «Βελτίωση υπαίθριων εγκαταστάσεων αθλητικών
δραστηριοτήτων Τ.Κ. Περιστεράς» με κωδικό ΟΠΣΑΑ
0010925645 στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020
- Ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση άδειας εισόδου -εξόδου
στο αγροτεμάχιο 713 αγροκτήματος Θέρμης ιδιοκτησίας
δήμου Θέρμης. Το θέμα χαρακτηρίζεται κατεπείγον καθώς
έχει επανυποβληθεί αίτημα στις 7-6-2019 για χορήγηση της
έγκρισης και πρόκειται για αδειοδότηση επιχείρησης εποχικής
δραστηριότητας.
- Ενέκρινε ομόφωνα την μετάβασης του κ. ∆ημάρχου στην
Αθήνα για συμμετοχή σε ημερίδα που πραγματοποιείται στις
23 Ιουλίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
25ης ΙΟΥΛΙΟΥ
- Παράτεινε κατά πλειοψηφία τις απευθείας μισθώσεις
ακινήτων α) 566 τ.μ. στο Νέο Ρύσιο και β) 605 τ.μ. στο Νέο
Ρύσιο για τη στέγαση του 2ου Γυμνασίου Θέρμης. Με την
απόφαση μειοψήφησε η ∆.Σ. κ. Τριανταφυλλίδου η οποία
τοποθετήθηκε με λευκό.
- ∆ιατύπωσε ομόφωνα άποψη επί του φακέλου της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση
και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό
βιορευστών (ισχύος 997,5kWe)».
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκμίσθωση όμορων
τμημάτων των αγροτεμαχίων υπ’ αριθμ. 106 και 983.θ του
αγροκτήματος Μονοπήγαδου, εμβαδού 15.555,90 τ.μ. και
5.203,00 τ.μ.. αντίστοιχα, όπως αυτά απεικονίζονται στο
τοπογραφικό διάγραμμα Ιουλίου 2018 της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Θέρμης, με στοιχεία α-β-γΘ-δ,ε-ζ-ζ’-ζ’’-Ν-Ξ-Ο-Π-α και Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Η’-Θ-γ-β-α-Π-ΡΣ-Τ-Υ-Φ-Α αντίστοιχα. Με την απόφαση μειοψήφησε η ∆.Σ.
κ. Τριανταφυλλίδου η οποία τοποθετήθηκε με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την τακτοποίηση των αυθαίρετων
κατασκευών - εγκαταστάσεων και χρήσεων που βρίσκονται
στις γηπεδικές εγκαταστάσεις του γηπέδου Καρδίας και
ένταξης αυτών στις ρυθμίσεις του Ν.4495/2017.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019 (33η αναμόρφωση). Το θέμα χαρακτηρίζεται
κατεπείγον καθώς περιλαμβάνει ΚΑΕ αποδοχών για
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019 (34η αναμόρφωση). Το θέμα χαρακτηρίζεται
κατεπείγον λόγω συνεχιζόμενων δεσμεύσεων που πρέπει να
γίνουν.
- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ΄ αριθμ. 246/2019
απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την

αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
(30η αναμόρφωση). Το θέμα χαρακτηρίζεται κατεπείγον
καθώς με το α.π. 40093/15-7-2019 έγγραφό της η
Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση ζητά την τροποποίηση της
ανωτέρω απόφασης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
31ης ΙΟΥΛΙΟΥ
- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό οικ.
έτους 2019 (35η αναμόρφωση). Με την απόφαση μειοψήφησε
ο ∆.Σ. κ. Καρκατζούνης ο οποίος τοποθετήθηκε με λευκό.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το αναθεωρημένου σχεδίο
προγραμματικής σύμβασης για προμήθεια εξοπλισμού
συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι). Το θέμα θεωρείται
κατεπείγον, καθώς μέχρι τις 12/8/2019 (οπότε και κατατίθεται
η πρόταση του Φο∆ΣΑ) πρέπει να έχει εκδοθεί και αποσταλεί
η σχετική Απόφαση του δήμου μας αφετέρου το (1) σχετικό
έγγραφο, που αναμενόταν από το Φο∆ΣΑ Κ.Μ. για τη σύνταξη
της παρούσης, πρωτοκολλήθηκε μόλις σήμερα, δηλαδή μετά
τη σύνταξη της α.π.31392 (αρ.πρόσκλησης 33)/26-7-2019
Πρόσκλησης ∆ημοτικού Συμβουλίου. Ορίστηκαν, επίσης
ως αναπληρωματικός στον Πρόεδρο ο ∆.Σ. κ. Ιωσηφίδις και
μέλος ο ∆.Σ. κ. Καρκατζίνος. Τα υπόλοιπα μέλη ισχύουν ως
έχουν. Με την απόφαση μειοψήφησε ο ∆.Σ. κ. Βλαχομήτρος.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους
2020 του δήμου Θέρμης. Το θέμα χαρακτηρίζεται κατεπείγον
καθώς η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους
2020 του δήμου πρέπει να προηγηθεί της σύνταξης του
προϋπολογισμού έτους 2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, η Οικονομική Επιτροπή
έως τις 20.9.2019 εξετάζει το προσχέδιο Προϋπολογισμού
που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή και ενσωματώνει
αυτό στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου
Εσωτερικών, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αυτού το
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ. Με την
απόφαση μειοψήφησαν οι ∆.Σ. κ.κ. Πράτανος, Αγοραστούδη,
Κεφαλάς, Μοσχόπουλος, Σαραφιανός, Καρκατζούνης και
Βλαχομήτος.
- Αποδέχτηκε ομόφωνα την απόφαση τροποποίησης της
πράξης «Κέντρο Κοινότητας δήμου Θέρμης» με κωδικό ΟΠΣ
5001389» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Το θέμα χαρακτηρίζεται
κατεπείγον καθώς χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
- Παράτεινε ομόφωνα τις απευθείας μισθώσεις ακινήτων: α)
566 τ.μ. στο Νέο Ρύσιο και β) 605 τ.μ. στο Νέο Ρύσιο για τη
στέγαση του 2ου Γυμνασίου Θέρμης. Η παράταση κρίνεται
επιβεβλημένη επειδή το έργο «2ο Γυμνάσιο Θέρμης δεν
θα έχει ολοκληρωθεί πριν το ∆εκέμβριο του 2019 ως εκ
τούτου θα πρέπει να παραταθεί η απευθείας μίσθωση των
ανωτέρω ακινήτων για ένα ακόμη έτος, καθώς εξακολουθούν
να υφίστανται οι λόγοι που υπαγορεύουν την προσωρινή
μεταστέγαση του σχολείου ενόψει της έναρξη της σχολικής
χρονιάς το Σεπτέμβριο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
7ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου
για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας για

χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών».
- Παράτεινε ομόφωνα τις ενδεικτικές προθεσμίες του έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα την 1η παράταση συμβατικής προθεσμίας
του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων»
(Αρ. Μελέτης: 26/2018, αρ. έργου : 1/2019)
Το θέμα χαρακτηρίζεται κατεπείγον καθώς το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ”, σύμφωνα με την από 15-52018/19811 (Α∆Α: ΩΥΚΧ465-ΧΘ7) Απόφαση ΥΠΕΣ και από
ίδιους πόρους του δήμου Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα τον 4ο –Τακτποιητικό ΑΠΕ για το έργο
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου,
Περιστεράς και Αγ. Αντωνίου (Οικισμοί Αγίου Αντωνίου και
Μονοπηγαδου) της Κοινότητας Βασιλικών δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα την λήψη περιοριστικών μέτρων
κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της Κοινότητας Αγίου
Αντωνίου για τις ανάγκες κατασκευής του έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις δήμου Θέρμης».
- Συγκρότηση ομόφωνα την επιτροπής παραλαβής φυσικού
εδάφους του έργου: «Κατασκευή πάρκου ευαισθητοποίησης
για τη φυτοποικιλότητα στην Τ.Κ. Καρδιας», προϋπολογισμού
282.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (κωδ. έργου 2018ΕΠ40860037,
αρ. μελέτης: 09/2016, αρ. έργου: 07/2019), αποτελούμενη
από τους κ.κ. Γαλαζούλα, Παπαδοπούλου και Παπλωματά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
28ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019 (36η αναμόρφωση).
- Παραχώρησε ομόφωνα τη χρήση οδών που βρίσκονται
στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου για την πραγματοποίηση
του 52ου Ράλι ∆ΕΘ 2019.
- Ενέκρινε ομόφωνα την 2η παράταση της προθεσμίας του
έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017-2018» (αρ.
μελ. 16/2017 και αρ. έργου 3/2018).
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση υφισταμένης οδού
που διασχίζει τα αγροκτήματα Βασιλικών και Μονοπηγάδου
από ξωκλήσι Αι Γιάννη της Κοινότητας Βασιλικών έως τις
δεξαμενές ύδρευσης Μονοπηγάδου (αρ μελ 20/2017, αρ.
έργου 3/2019).
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κοπή δέντρων στην Κοινότητα
Καρδίας (Ο.Τ. 50). Το θέμα χαρακτηρίζεται κατεπείγον καθώς
το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA
Cross Border, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Περιφερειακό Ταμείο και τους εθνικούς πόρους των
συμμετεχόντων χωρών. Με την απόφαση μειοψήφησαν
οι ∆.Σ. κ.κ. Ιωσηφίδης, Πρατανος, Αγοραστούδη και
Σαραφιανός, ενώ η ∆.Σ. κ. Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκε
με λευκό.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019
(39η αναμόρφωση). Το θέμα χαρακτηρίζεται κατεπείγον
βάσει του συνημμένου αιτήματος της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του δήμου (διενέργεια ελέγχου έως τέλη
Αυγούστου 2019 για το έργο: «Καθ’ύψος και κατ’ επέκταση
προσθήκες 5ου ∆ημοτικού Σχολείου Θέρμης-Τριαδίου και
εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου κτιρίου»).
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019 (37η αναμόρφωση).
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Με αισιοδοξία, πρόγραμμα και διεκδίκηση
ξεκινάμε τη νέα θητεία
στη διοίκηση του δήμου
το νέο ξεκίνημα της παράταΜεξήςαφορμή
μας στη διοίκηση του δήμου Θέρ-

μης είναι η κατάλληλη στιγμή να επικοινωνήσουμε με τους κατοίκους και τους δημότες
του δήμου μας, ώστε να γίνει σαφές και κατανοητό το πλαίσιο της λειτουργίας μας για
τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Σε εθνικό επίπεδο, βρισκόμαστε σε μια νέα
περίοδο όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για τη διακυβέρνηση της
χώρας. Θεωρητικά αλλά και σε επίπεδο
αριθμών και οικονομικών δεικτών φαίνεται
ότι η οικονομία της χώρας μας αλλάζει κατεύθυνση και κινείται σταδιακά σε πιο θετικές κατευθύνσεις. Έχουμε την πεποίθηση ότι
αυτή η κατάσταση θα έχει επιπτώσεις και στη
λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης που
όπως είναι γνωστό δέχτηκε συντριπτικά οικονομικά χτυπήματα στη διάρκεια της κρίσης.
Από την άλλη πλευρά, η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών φαίνεται
ότι έχει τη διάθεση να συνομιλήσει με ίσους
όρους με τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης.
Αυτή η εξέλιξη μας χαροποιεί αφού μόνο
μέσα από έναν ειλικρινή και ισότιμο διάλογο μπορούμε να οδηγήσουμε τον θεσμό της
αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα στο επίπεδο
αυτονομίας και αυτοδιαχείρισης που αρμόζει
σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι χαρακτηριστικό της νέας αυτής νοοτροπίας ότι στην πρώτη του επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη, ο νέος
Υπουργός, κάλεσε τους τέσσερις εμπειρότερους δημάρχους του νομού μας, ανάμεσα
στους οποίους και ο δήμαρχος Θέρμης, σε
μια παραγωγική σύσκεψη με θέμα τα προβλήματα και τις προκλήσεις του θεσμού της
αυτοδιοίκησης στη χώρα μας.
Προφανώς οι θετικές αυτές πρώτες κινήσεις
δε σημαίνουν ότι τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης θα εφησυχάσουν και θα σταματήσουν τις διεκδικήσεις τους. Ο αγώνας μας
θα είναι συνεχής και σε αυτόν τον αγώνα τα
στελέχη της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ
και ο δήμαρχος Θέρμης θα είναι όπως πάντα
πρωταγωνιστές δίχως κομματικές παρωπίδες
και στεγανά, αλλά με μόνο στόχο την δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών οργα-

νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σε τοπικό επίπεδο ο δήμος Θέρμης μπαίνει
σε μια περίοδο υλοποίησης και εφαρμογής.
Σε αυτή την τετραετία θα υλοποιηθούν ανεξαιρέτως όλα εκείνα τα έργα που με μεγάλη
και συστηματική προσπάθεια καταφέραμε
την προηγούμενη περίοδο να εντάξουμε σε
χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα πολιτικά στελέχη της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, από
κάθε θέση ευθύνης θα δώσουν όλη τους την
ενέργεια ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση των έργων του προγράμματος το οποίο
ενέκριναν με τη θετική τους ψήφο οι δημότες
του δήμου μας. Προφανώς, στόχος μας είναι
να συνεχιστεί το έργο μας και σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής με ενίσχυση των δομών
και των υπηρεσιών μας ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουμε στη βελτίωση της ανταπόκρισης των υπηρεσιών μας στις καθημερινές
ανάγκες και τα προβλήματα των κοινοτήτων
μας.
Σε αυτή τη λογική ανατέθηκαν θέσεις ευθύνης αφενός σε έμπειρα στελέχη για να
διασφαλιστεί η υλοποίηση της στρατηγικής
μας, αφετέρου σε νέα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες διοίκησης και να αποτελέσουν τα επόμενα πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής της παράταξής μας. Άλλωστε η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ήταν πάντα μια
παράταξη ανάπτυξης αυτοδιοικητικών στελεχών με σημαντική και ουσιαστική παρουσία σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό
πολιτικό επίπεδο.
Η νέα αυτοδιοικητική περίοδος έχει πολλές
προκλήσεις και πολλές ευκαιρίες. Σε αυτό
το πλαίσιο με αισιοδοξία, με πρόγραμμα και
με διεκδικητικό προσανατολισμό η παράταξή μας, η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, θα
οδηγήσει τον δήμο Θέρμης σε μια ακόμη
περίοδο δημιουργίας. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε την πεποίθηση ότι θα είναι
μαζί μας και η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών του δήμου μας που κατανοούν τον
αγώνα μας και με συνέπεια υποστηρίζουν τις
πολιτικές μας προτάσεις.

Εγκρίθηκε από την
περιφέρεια η Μ.Π.Ε για
την μονάδα επεξεργασίας
απορριμμάτων
χωρίς γνωμοδότηση
ην 22ηΑυγούστου 2019 γνωμοδότησε θετικά η
Τ
Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα της ΠΚΜ .
Η δημοτική μας παράταξη, αφουγκραζόμενη την
αγωνία των κατοίκων του Αγ. Αντωνίου αλλά
κυρίως επιτελώντας με υπευθυνότητα το καθήκον της εκπροσώπησης που της εμπιστεύθηκε η
κοινωνία της Θέρμης, παραστάθηκε -αν και απρόσκλητη-ενώπιον της Επιτροπής.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε πλήρως η διοικούσα αρχή του δήμου, ωστόσο ήταν παρόντες
η Πρόεδρος, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και
κάτοικοι του Αγ. Αντωνίου, πλην και αυτοί προσήλθαν απρόσκλητοι!
Με δεδομένο ότι: δεν έφερε ο δήμος το θέμα
προς γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου,
ως όφειλε στα πλαίσια της προβλεπόμενης από το
νόμο διαβούλευσης, δεν ενημερώθηκαν οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι όλων των κοινοτήτων
και δεν τοποθετήθηκαν θεσμικά, το πρώτον τοποθετηθήκαμε επί του θέματος ενώπιον της Επιτροπής της Περιφέρειας.
Θέσαμε υπόψη της Επιτροπής ότι το θέμα για τη
μελέτη για τη ΜΕΑ ανέδειξε προεκλογικά η παράταξή μας. ∆ιαμαρτυρηθήκαμε ήδη τότε:
1. Για την ανυπαρξία έγκαιρης ενημέρωσης από τη
δημοτική αρχή (η οποία είχε λάβει από το Μάρτιο
του 2019 πρόσκληση από τη Μητροπολιτική Επιτροπή για διαβούλευση),
2. Τη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων της διαβούλευσης,
3. Τη μη τήρηση της προαπαιτούμενης διαδικασίας της διαβούλευσης-ενημέρωσης με το κοινό -το
δημοτικό συμβούλιο- τα τοπικά συμβούλια και
τις αρμόδιες επιτροπές! Κρίνουμε δε την σχετική
ενημέρωση άκρως απαραίτητη διότι με τη μελέτη
προσδιορίστηκε τελικά η χωροθέτηση του έργου
στον Αγ. Αντώνιο, (και όχι με το περιφερειακό
σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων), όπως και η
ανάγκη για απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων,
εξελίξεις που ενώ γνώριζε ο ∆ήμαρχος επί μήνες
ουδέποτε επικοινωνήθηκαν στην τοπική κοινωνία.
Γνωρίσαμε στην Επιτροπή ότι είχαμε μείνει στην
προεκλογική δέσμευση του ∆ημάρχου ότι η διαβούλευση θα γινόταν μετά τις δημοτικές εκλογές!
Καθόσον η διαβούλευση δεν ακολούθησε, πλην
μιας εν μέσω θέρους ενημέρωσης του κοινού στον
Αγ. Αντώνιο, ζητήσαμε από την Επιτροπή Ανάπτυξης (με επιφύλαξη περί της αρμοδιότητάς της),

την αναβολή και συζήτηση μετά τη λήψη γνωμοδότησης από το ∆ημοτικό Συμβούλιο, καθώς η
γνωμοδότηση του οργάνου της Περιφέρειας στα
πλαίσια της διαβούλευσης οφείλει να λάβει υπόψη της μεταξύ άλλων τις απόψεις του δημοτικού
συμβουλίου επί της μελέτης.
Ζητήσαμε ενώπιον της Επιτροπής την τοποθέτηση
του ΦΟ∆ΣΑ και την καταγραφή της ώστε η χωροθέτηση παράλληλα της ΜΕΑ δυτικού τομέα
και της ΜΕΒΑ ∆. Καλαμαριάς και Θερμαϊκού, να
συμπεριληφθεί ως δέσμευση και να αποτελέσει
και μέρος της γνωμοδότησης της Επιτροπής προς
την αδειοδοτούσα αρχή, προϋπόθεση απολύτως
απαραίτητη προκειμένου το έργο της ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα να είναι πρώτα λειτουργικό και έπειτα
αξιόπιστο για τους κατοίκους.
Τα αιτήματά μας δεν ικανοποιήθηκαν. Μετά το παραπάνω χρονικό ολοκληρώθηκε η διαβούλευση
αλλά παραμένουν τα ερωτήματα : για ποιο λόγο
εξαρχής καθυστέρησε η δημοτική αρχή τη διαβούλευση; Για ποιο λόγο επέλεξε να μη φέρει ποτέ
προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ υπήρχε
άπλετος χρόνος μετά τις εκλογές σε όλα τα έκτακτα
δημοτικά συμβούλια; Για ποιο λόγο δεν επανήλθε
εκ νέου με αίτημα για ολιγοήμερη αναβολή, ώστε
να προηγηθεί συζήτηση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο
-και μάλιστα στο νέο συμβούλιο που προέκυψε
από τις πρόσφατες εκλογές; Για ποιο λόγο η δημοτική αρχή επέλεξε να αποστείλει απευθείας υπόμνημα, παραγκωνίζοντας το δημοτικό συμβούλιο;
Για ποιο λόγο η Επιτροπή της Περιφέρειας, ενώ
ανέμενε από το Μάρτιο, αρνήθηκε μια ολιγοήμερη αναβολή που δεν ήταν μόνο δικό μας αίτημα
αλλά και της προέδρου του τοπικού συμβουλίου;
Για ποιο λόγο ενώ υπήρξαν σοβαρές ενστάσεις εκ
μέρους περιφερειακών συμβούλων περί της αρμοδιότητας της Επιτροπής, βασιζόμενες στο νόμο,
αρνήθηκε η Επιτροπή Ανάπτυξης να επανεξετάσει
το θέμα της αρμοδιότητάς της, διακυβεύοντας, σε
περίπτωση τυχόν λάθους εκτίμησής της, το έργο;
Γιατί ξαφνικά τόση βιασύνη;
Η θέση μας είναι γνωστή και συνεπής με τις αρχές
μας. Η διαβούλευση δεν είναι μέρος μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας, επιτελεί το ρόλο της ενημέρωσης, κατάθεσης θέσεων, διαλόγου, διαφάνειας
και εγκαθίδρυσης κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ
του δήμου, του ΦΟ∆ΣΑ και της τοπικής κοινωνίας.
Οποιαδήποτε εκπαραθύρωσή της βλάπτει και την
τοπική κοινωνία και το επιχειρούμενο έργο!
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Προσφορά στον τόπο Επιδιώκουμε την
για την κοινή ανάπτυξη αναβάθμιση του
όλων μας
δήμου μας
Π

ριν από λίγες ημέρες, την 1η Σεπτεμβρίου, ανέλαβε καθήκοντα το νέο ∆ημοτικό
Συμβούλιο του δήμου μας. Σε αυτό, όπως βεβαίως είναι πλέον γνωστό, έχουμε την τιμή και
τη χαρά να συμμετέχουμε κι εμείς, οι ∆ημοτικοί
Σύμβουλοι της παράταξης « δήμος μας ΑΥΡΙΟ». Έτσι λοιπόν, πέντε δημοτικοί σύμβουλοι
που τιμήθηκαν από τους δημότες του δήμου
μας με την ψήφο τους, θα μεταφέρουν πλέον
στο ∆ημοτικό Συμβούλιο μια φρέσκια άποψη,
μία καινούργια νοοτροπία και μια διαφορετικά
αντίληψη και προσέγγιση στα κοινά του τόπου
μας σε σχέση με τα όσα μέχρι τώρα γνωρίζατε.
Εμείς οι πέντε νέοι στην πλειοψηφία μας δημοτικοί σύμβουλοι, δεν είμαστε διατεθειμένοι να
δεχτούμε μια επανάληψη του παρελθόντος.
Άσχετα από τη δική μας καλή διάθεση να συνεργαστούμε με όλους τους υπόλοιπους ∆ημοτικούς Συμβούλους των λοιπών δημοτικών
παρατάξεων χωρίς εξαιρέσεις και περιορισμούς
για το κοινό καλό του δήμου μας, δεν πρόκειται
να δεχθούμε αυτήν την αρρωστημένη και παλαιολιθική – παλαιοκομματική αντίληψη που
κυριαρχεί στην εν γένει λειτουργία του δήμου
μας σήμερα. ∆εν έχουμε διάθεση να ανεχθούμε την εφαρμογή μικροπολιτικών πρακτικών
και σκοπιμοτήτων από τη σημερινή διοίκηση
του δήμου μας, την εκμετάλλευση των συνδημοτών μας με πολιτικές – μικροπολιτικές
προσλήψεις συμβασιούχων στον δήμο προς
εξυπηρέτηση της άρχουσας δημοτικής παράταξης, το πολιτικό δούναι και λαβείν που με
απόλυτη πίστη εφαρμόζεται, τις μικροπολιτικές
και μικρόνοες πρακτικές που εφαρμόζονται.
Σε όλα αυτά θα αντιταχθούμε με όλες μας τις
δυνάμεις. Θα αγωνιστούμε για την κατάργηση
και ακύρωσή τους. Θα ζητήσουμε μια νέα οργανωτική διοικητική δομή που δεν θα παράγει
προβλήματα, αλλά θα τα αντιμετωπίζει και θα
τα επιλύει. Θα απαιτήσουμε του παραταξιακού
συμφέροντος να προταχθεί το γενικό συμφέρον
και η υποχρέωση προσφοράς στους συνδημότες μας που πράγματι έχουν ανάγκη και δεν
έχουν μεγάλο σόι…
Είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να εργαστούμε για την ανάπτυξη του δήμου μας, την
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του δήμου Θέρμης και την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη όλων των οικισμών του,
πέρα από τις δικές μας διαφορές πολιτικών
θέσεων και αντιλήψεων με τη διοικούσα δημοτική παράταξη για την εύρυθμη λειτουργία
του δημοτικού συμβουλίου και του δήμου μας
γενικότερα. Άλλωστε αυτός ήταν και ο μοναδι-

κός λόγος της συμμετοχής μας στις δημοτικές
εκλογές του Μαΐου.
Η παράταξή μας, τόσο στις προεκλογικές μας
τοποθετήσεις, όσο και μετεκλογικά, διατράνωσε σε όλους τους τόνους ότι κύριο μέλημά της
αποτελεί η βελτίωση της ζωής των κατοίκων
του δήμου μας και η ισόρροπη οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη όλων των οικισμών του. Η
συμμετοχή μας στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση δεν ήταν ευκαιριακή και δεν έγινε για
να ικανοποιήσει προσωπικές μας επιθυμίες και
επιδιώξεις.
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που έχουμε στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του δήμου μας,
στην πρόοδο και ανάπτυξη κάθε οικισμού ξεχωριστά και ολόκληρου του δήμου μας, στην
οικονομική ανάπτυξη των κατοίκων του δήμου
μας και του ίδιου του δήμου, στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, στη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων παρέχοντας
στις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στα όρια του δήμου μας ένα
οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον που
θα ευνοεί την οικονομική τους ανάπτυξη, στην
ανάπτυξη του τουρισμού και στην αύξηση της
ημερήσιας επισκεψιμότητας των περιοχών του
δήμου μας, αλλά και στην αντιμετώπιση μικρότερων στόχων, που όμως είναι εξίσου σημαντικοί, όπως η καθημερινότητα των πολιτών,
η έλλειψη ελεύθερων χώρων για να παίξουν
και να δραστηριοποιηθούν τα παιδιά μας, η
παντελής απουσία χώρων άθλησης για τους
κατοίκους του δήμου μας, η παντελής απουσία
παιδικών χαρών σε όλους τους οικισμούς του
δήμου μας, το πρόβλημα της αποκομιδής των
απορριμμάτων ή της καθαριότητας των κάδων
απορριμμάτων, που κανείς δεν γνωρίζει από
πότε έχουν να απολυμανθούν. Για όλα αυτά και
για όλα τα θέματα που θίξαμε προεκλογικά θα
αγωνιστούμε μέσα από τη θέση που μας έταξαν
οι δημότες της Θέρμης και από τη συμμετοχή
μας στο δημοτικό συμβούλιο.
Και στα πλαίσια αυτά θα λειτουργήσουμε
μέσα από τις τοποθετήσεις μας στο ∆ημοτικό
Συμβούλιο, σε συνεργασία πάντοτε με όλους
όσους έχουν τον ίδιο στόχο με εμάς ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
Σας ευχαριστούμε πολύ που αφιερώσατε τον
χρόνο σας για να διαβάσετε τις σκέψεις μας αυτές.

Αγαπητοί φίλοι,
Σεβόμενος την πορεία μου ως πολιτικός
αλλά και τις αξίες που με διέπουν και καθορίζουν ως άνθρωπο, παραχώρησα την
θέση μου στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, σε ένα
νέο άνθρωπο με όνειρα και δυναμική που
είμαι σίγουρος ότι θα σταθεί αντάξιος των
προσδοκιών όλων μας.
Είναι αλήθεια ότι η παράταξή μας ΒΗΜΑ
ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ και εγώ δεχθήκαμε αναίτιο
πόλεμο. Συγκρουστήκαμε όμως με το κατεστημένο σύστημα, βάζοντας στην άκρη
κάθε προσωπική προβολή, επιδιώκοντας
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του δήμου μας.
Προσωπικά μου ήταν αδύνατον να εθελοτυφλώ στους πεζούς που διασχίζουν χωρίς
ασφάλεια τους δρόμους στις 16 κοινότητες
εκτός της Θέρμης. Ή σε αυτούς που καθημερινά αγωνιούν για τα παιδιά τους, όσον
αφορά την μετάβασή τους στα σχολικά
συγκροτήματα. Ή για τους κατοίκους που
στις περισσότερες κοινότητες δεν έχουν
παιδικούς παιδότοπους, πάρκα αναψυχής,
που οι δρόμοι τους είναι με λακκούβες και
αντικρίζουν καθημερινά βρώμικους δημόσιους χώρους. Ακόμα για τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα της παρούσας διοίκησης του
δήμου τόσο στην οικονομία όσο και στον
πολιτισμό που κατάφερε να τα οδηγήσει
όλα στη Θέρμη.
Η ανάγκη για ένα αύριο που θα έδινε μεγαλύτερη προσοχή στην εξυπηρέτηση του
πολίτη-δημότη και που θα δημιουργούσε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για
όλους, δρομολόγησε την βασική πολιτική
πρόταση της παράταξής μας, ΒΗΜΑ ΣΤΟ
ΑΥΡΙΟ. Γύρω από αυτήν συσπειρώθηκαν
δημότες κάθε ηλικίας και μόρφωσης έχοντας τις ίδιες επιδιώξεις, νέοι και άφθαρτοι
στα πολιτικά δρώμενα του τόπου που προσπάθησαν και κατάφεραν να την καταστήσουν από το πουθενά, μια νέα ανερχόμενη

δημοτική δύναμη.
Τίποτα όμως δεν τελείωσε εδώ. Αντίθετα
τώρα αρχίζει παίρνοντας καθαρά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Μέσα από τεκμηριωμένες απόψεις, στο δημοτικό συμβούλιο,
που θα στηρίζονται στις αρχές μας, θα προσπαθήσουμε να γνωστοποιήσουμε στους
πάντες τα επί μέρους προβλήματα κάθε
κοινότητας του δήμου μας. Η παραπάνω
πράξη μου πηγάζει από την σταθερή μου
άποψη ότι αυτή η καθημερινή αγωνιστική δράση χρειάζεται νέους ανθρώπους,
άφθαρτους πολιτικά, επαγγελματίες με
μορφωτικό επίπεδο ικανό να ξεπερνά τα
εμπόδια που θα αντιμετωπίζουν από τους
καλοθελητές του χώρου.
Όλοι οι υπόλοιποι, μαζί και εγώ, θα στρατευθούμε δίπλα τους βοηθώντας έκαστος
ανάλογα με τις γνώσεις και τις δυνάμεις
μας.
Νομίζω ότι πράξη μου αυτή αποτελεί ένα
ξεκάθαρο και προς κάθε κατεύθυνση μήνυμα ότι όσον αφορά τα δημοτικά πράγματα μία ήταν, είναι και θα είναι η ιδεολογική
μου άποψη. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ –ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΚΑΙ
ΟΛΟΥΣ.
Και αυτό το συμφέρον πιστεύω ότι σήμερα
επιτάσσει να υπάρξει διάδοχος κατάσταση
με νέους ανθρώπους της παράταξής μας.
Ωστόσο εξακολουθώ να παραμένω επικεφαλής της παράταξης έως ότου τα μέλη του
συνδυασμού μας επιλέξουν κάποιο νέο και
με όρεξη για δουλειά προκειμένου να ηγηθεί της παράταξης.
Ευχαριστώ από καρδιάς, όσους και όσες με
ακολούθησαν σε αυτό το πολιτικό μας εγχείρημα και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι
θα είμαι συμπαραστάτης κάθε καλής προσπάθειας που θα οδηγεί στην ασφάλεια και
στην καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής
όλων μας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΚΟΣ
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Αρνητικό για το λαό
το αποτέλεσμα των
εκλογών

Όχι στη μονάδα
επεξεργασίας αποβλήτων
στον Άγιο Αντώνιο

Μ

Κ

ια νέα θητεία ξεκινά στο δημοτικό
συμβούλιο. Όπως είπαμε και σε προ-

ηγούμενη ανακοίνωσή μας το αποτέλεσμα

θα δώσει όλες της τις δυνάμεις.
Οι εκλεγμένοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης

των εκλογών ήταν συνολικά αρνητικό για το
δεσμευόμαστε ότι θα πρωτοστατήσουμε για να
λαό της περιοχής μας καθώς οι πλειοψηφία
λυθούν βασικά ζητήματα και κατά προτεραιτων δημοτικών συμβούλων που εκλέχτηκαν
ότητα :
κινούνται στη λογική της διαχείρισης της μιζέριας. Στη λογική δηλαδή που λέει «με αυτά
που έχουμε θα πορευτούμε».
Κατά τη γνώμη μας αυτή η λογική έχει αφήσει μια σειρά από ανάγκες των κατοίκων της
περιοχής ανικανοποίητες. Σε μια περίοδο που
η επίθεση στο λαϊκό εισόδημα εντείνεται από
την κυβέρνηση της Ν∆, παίρνοντας τη σκυτάλη
από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
που η χρηματοδότηση των δήμων είναι πενιχρή, απαιτείται αγώνας και διεκδίκηση κόντρα
στην πολιτική της κυβέρνησης και του δήμου
ακόμη και για τα αυτονόητα.

Να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν άμεσα
οι εργασίες στις παιδικές χαρές
Να διεκδικηθούν πόροι για τη σχολική στέγη.
Να ελεγχθούν άμεσα για την αντισεισμικότητα
τους όλα τα δημόσια κτίρια με προτεραιότητα
τα σχολεία και τα κέντρα πολιτισμού.
Να ενταχθούν άμεσα όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και να καταργηθούν τα τροφεία, αρχικά για όσους δεν δικαιούνται ΕΣΠΑ.
Να μειωθούν αισθητά τα δίδακτρα φωτιά στο
πολιτιστικό κέντρο.
Να επιχορηγηθούν γενναία οι αθλητικοί σύλ-

Σε μια περίοδο που αναμένονται δεκάδες χι-

λογοι για να μη βάζουν οι γονείς το χέρι στην

λιάδες κατασχέσεις σπιτιών, που δεσμεύονται

τσέπη.

λογαριασμοί, που η ανεργία και η ελαστική

Να απαιτήσουμε την άμεση βελτίωση της κα-

απασχόληση σπάει κόκκαλα, που πολλές οι-

τάστασης των δρομολογίων του ΟΑΣΘ.

κογένειες δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν

Να απαιτήσουμε την άμεση κάλυψη των κενών

ακόμη και τις πιο στοιχειώδης ανάγκες απαιτεί-

στο Κέντρο Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία.

ται οργάνωση και αγώνας για την απόκρουση

Να αντιμετωπιστούν οριστικά τα ζητήματα που

της αντιλαϊκής πολιτικής και ταυτόχρονα μέτρα

προκύπτουν σε σχέση με τη μεταφορά των

ανακούφισης του λαού. Αυτό πρεσβεύει η Λα-

μαθητών.

ϊκή Συσπείρωση και σε αυτή την κατεύθυνση

Ραντεβού στους αγώνες!

αθαρή συμπαιγνία μεταξύ Φ.Ο.∆.Σ.Α., Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και διοίκησης
του δήμου Θέρμης προκειμένου να εγκριθεί η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για να
προχωρήσει η εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων 130.000 τόνων/έτος και μιας
μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλητων 20.000
τόνων/έτος στον Άγιο Αντώνιο ερήμην των κατοίκων και του δημοτικού, και του Περιφερειακού
συμβουλίου .
Συγκεκριμένα, το Μάρτιο του 2016 ο ∆ήμος Θέρμης καταρτίζοντας το νέο τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, ΤΣΑ∆Α, σύμφωνα με τις επιταγές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
της ΕΕ ανέφερε γενικά ότι η ΜΕΑ θα εγκατασταθεί
στην ανατολική Θεσσαλονίκη αποκρύπτοντας το
συγκεκριμένο χώρο .Το Μέτωπο Ρήξης Ανατροπής μετά από πληροφορίες για την εγκατάσταση
των δύο μονάδων στον Άγιο Αντώνιο καταψήφισε
στο ∆ημοτικό συμβούλιο το ΤΣΑ∆Α και το συγκεκριμένο χώρο για τους εξής λόγους:
•
∆ιότι ο δήμος Θέρμης έχει φιλοξενήσει επανειλημμένα δύο χωματερές. Μια στη Θέρμη
και στη συνέχεια μια στους Ταγαράδες με τις
γνωστές εκρήξεις στα απόβλητα και τους ξεσηκωμούς των κατοίκων την περιοχής όπου
αναγκάσθηκαν να την κλείσουν.
•
Γιατί ο δήμος Θέρμης και η διοίκηση της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν κάνουν καμία αναφορά και καμία προσπάθεια
ενημέρωσης των κατοίκων για την ανακύκλωση στην πηγή. Οι κυβερνήσεις δεν καταργούν την πλαστική συσκευασία. Γιατί έτσι
δεν θα χρειάζονταν οι τρεις μεγάλες Μ.Ε.Α.
στη Κεντρική Μακεδονία, μια στις Σέρρες,
μια δυτικά της Θεσσαλονίκης και μια στον
Άγιο Αντώνιο. Όλες οι μονάδες μαζί θα κοστίσουν περί τα διακόσια εκατομμύρια ευρώ
εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Και δεν είναι μόνο αυτά
που προσφέρονται από τις κυβερνήσεις στα
μεγάλα συμφέροντα.
•
Η διαχείριση από μεγαλοεργολαβους των
απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, της
εμπορίας των προϊόντων που προκύπτουν
για την επαναχρησιμοποίηση( ρούχα έπιπλα
κλπ) και την ανάκτηση (ρεύμα, θέρμανση
κλπ) καθώς και το απορριματογενες καύσιμο R.D.F. έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση
κερδών για τους ίδιους και τσάμπα ενέργεια
στις μεγάλες εταιρείες π.χ. LAFARGE στο
Βόλο, ενώ η ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη θέλει
να κλείσει από τώρα το ρυπογόνο σε διοξίνες και φουρανεια R.D.F. το οποίο θα παράγεται στη ΜΕΑ Αγίου Αντωνίου.

Όμως γιατί οι κύριοι Τζιτζικωστας περιφερειάρχης, ο κ. Γεράνης πρόεδρος του ΦΟ∆ΣΑ και κ.
Παπαδόπουλος δήμαρχος ∆ήμου Θέρμης βιάζονται τόσο πολύ μέσα στο κατακαλόκαιρο να
εγκρίνουν την Μ.Π.Ε.; Τι φοβούνται;
Τον περασμένο Μάιο 2019, λίγες μέρες πριν τις
δημοτικές εκλογές ο κ. ∆ήμαρχος και ο κ. Πρόεδρος του ΦΟ∆ΣΑ θέλοντας να θριαμβολογήσουν για τα καλά της Μονάδας συγκάλεσαν διαβούλευση ∆ευτέρα μεσημέρι και ώρα 15.00
προκειμένου να πάνε μόνο οι ημέτεροι. Το ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ και ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ όμως είχε ενημερώσει την προηγούμενη μέρα σπίτι σπίτι όλους
τους κατοίκους του Αγίου Αντωνίου με αποτέλεσμα να μαζευτούν πάνω από 120 κάτοικοι στη
διαβούλευση. Εκεί φάνηκε καθαρά η αντίθεση
των κατοίκων στη Μ.Ε.Α. και ο ∆ήμαρχος έντεχνα
διέκοψε τη διαβούλευση λέγοντας ότι θα επανέλθει το Σεπτέμβριο με το νέο ∆ημοτικό Συμβούλιο.
∆υστυχώς όμως ούτε το κατακαλόκαιρο δεν τους
φθάνει. Τρέμουν σε ένα νέο ξεσηκωμό των κατοίκων της περιοχής ενάντια στη Μ.Ε.Α η οποία έχει
χωροθετηθεί σε περιοχή υψηλής παραγωγικότητας με σιτηρά, κηπευτικά ,και ελαιόδεντρα ενώ
επίσης εκτρέφονται χιλιάδες ζώα και μέλισσες.
Επιπλέον το παραγόμενο από την μονάδα αποριμματογενες καύσιμο R.D.F παράγει διοξίνες και
φουρανια, καρκινογόνους ρύπους. Και δεν έχει
σημασία εάν αυτό το καύσιμο καίγεται στο τόπο
της παραγωγής ή δυτικά της Θεσσαλονίκης ή σε
οποιαδήποτε άλλη περιοχή χρειασθεί.
Αυτός είναι ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και
η τροπολογία της Ν∆ οι οποίοι δίνουν αυξημένες
αρμοδιότητες στις διάφορες επιτροπές των δήμων
αλλά και της περιφέρειας παρακάμπτοντας και
απαξιώνοντας την διαβούλευση από τους κατοίκους του Αγίου Αντωνίου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του ∆ημοτικού και Περιφερειακού
συμβουλίου. Το θέμα φθάνει από την επιτροπή
ανάπτυξης της Περιφέρειας στην Αποκεντρωμένη
∆ιοίκηση Μακεδονίας και από εκεί σε λίγες μέρες στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
όπου ο υπουργός θα κλείσει το θέμα με μια υπογραφή!
Θα κλείσει όμως και στην πράξη; Το λόγο τώρα
έχουν οι κάτοικοι της περιοχής. Το ΜΕΤΩΠΟ
ΡΗΞΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ θα είναι μαζί τους για να
αντιμετωπίσουν την επίθεση από τον ΦΟ∆ΣΑ, την
Περιφέρεια, την διοίκηση του δήμου Θέρμης και
την Κυβέρνηση. Αυτό είναι το αίσχος της αστικής
δημοκρατίας όπου οι εκπρόσωποι της τοπικής
διοίκησης αποφασίζουν και επιλέγουν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε τοπικό
επίπεδο σε βάρος της κοινωνίας!

Χρήσιμα Τηλέφωνα του δήμου Θέρμης
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δήμαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
dimosthr@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
2392330214, 2392330218
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθμευσης
2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. δήμου Θέρμης
2310460530
ΚΕΠ: 2313338105
Τεχνική Υπηρεσία
2310483400
Οικονομική Υπηρεσία
2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Αθλητικό Κέντρο Θέρμης
2310463755

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

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

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454

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

Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

> ΥΓΕΙΑ

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

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

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

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
2310463030
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

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

ΘΕΡΜΗ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών
2310024536

ΤΡΙΑΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

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

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

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

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

ΛΑΚΚΙΑ
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

ΣΟΥΡΩΤΗ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396041260

ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σουρωτής
2396041268

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

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

ΛΙΒΑΔΙ
Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

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

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
ΚΕΠ Πλαγιαρίου
313337500 και 2313337521
Γραφείο Δημοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

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

Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ
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Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ

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.
6972092792
6976728485
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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Ανάσα για τους αδύναμους το κοινωνικό
παντοπωλείο και το κοινωνικό φαρμακείο
Ο

δήμος Θέρμης διαβλέποντας τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η τοπική κοινωνία και επιδιώκο-

ντας την ανακούφιση και την παροχή βοήθειας σε άτομα

νικού Παντοπωλείου Κώστας Τιτέλης, μετά από μεγάλη

Απόρους (ΤΕΒΑ), στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού

προσπάθεια ο δήμος κατάφερε να εντάξει την δομή σε

Παντοπωλείου δήμου Θέρμης θα εξυπηρετούνται και οι

πρόγραμμα ΕΣΠΑ (δομές παροχής βασικών αγαθών), κάτι

και οικογένειες που είχαν ανάγκες προχώρησε πριν από

ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, οι οποίοι έχουν επιλέξει το δήμο

το οποίο αναβάθμισε κυρίως τις κοινωνικές δραστηριότη-

δέκα (10) χρόνια στην ίδρυση μίας νέας κοινωνικής δο-

Θέρμης ως σημείο παραλαβής.

τες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

μής, του Κοινωνικού Παντοπωλείο «ΣΤΗΡΙΖΩ» του δήμου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης, στηρίζει

Στη δομή του δήμου με την ένταξη στο ΕΣΠΑ απασχο-

Μάλιστα, επιδιώκοντας την διεύρυνση των παροχών και

σήμερα 400

λούνται πλέον, πέραν του υφιστάμενου προσωπικού, επι-

την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών που αντιμε-

πλέον ένας κοινωνικός λειτουργός που έχει το ρόλο του

τωπίζουν προβλήματα, όπως μας ενημερώνει ο εντεταλ-

συντονιστή και ένα ακόμη άτομο ως βοηθητικό προσω-

μένος δημοτικός σύμβουλός για τη λειτουργία του Κοινω-

πικό. Μέσω της αναβαθμισμένης πλέον λειτουργίας του,
διανέμεται σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το
έχουν ανάγκη:
- τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη
ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα
- είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού,

(Φωτο αρχείου) από τα εγκαίνια της δομής.

νοικοκυριά, που προέρχονται από όλους

τους οικισμούς του δήμου και αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ανάμεσά τους,
σύμφωνα με τις εκθέσεις παρακολούθησης των κοινωνικών μας λειτουργών, υπάρχουν άστεγοι, ηλικιωμένοι χωρίς εισοδήματα, άνεργοι πολίτες και πάρα πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.
Οι ωφελούμενοι της δομής, λόγω της οικονομικής κρίσης,
αυξάνονται ενώ οι ανάγκες διευρύνονται. Για το λόγο αυτό

παιχνίδια κλπ. καινούργια ή «δεύτερο χέρι»

ο δήμος Θέρμης προσφέρει βοήθεια μέσα από το δημο-

- είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd-dvd, για την κάλυψη

τικό προϋπολογισμό, ενώ η δομή μετακόμισε πέρυσι σε

αναγκών μάθησης και πολιτισμού

μεγαλύτερο χώρο.

∆εδομένου ότι στο δήμο Θέρμης εφαρμόζεται το επιχει-

Σημειώνεται, τέλος ότι την προσπάθεια του δήμου στηρί-

ρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής

ζουν πολλοί εθελοντές, οι οποίοι στηρίζουν στην εύρυθμη

συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους

λειτουργία του.

Εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της φτώχιας

Μ

ε αφορμή την παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης
της φτώχειας ο δήμος Θέρμης, το τμήμα Κοινωνι-

κής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Εθελοντισμού το
Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το
Κέντρο Κοινότητας οργανώνουν στις 16 Οκτωβρίου ολοήμερη εκδήλωση στην κεντρική πλατεία «Παραμάνα» του
δήμου μας και την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης.
Όπως μας ενημερώνει ο νέος πρόεδρος του ∆ημοτικού
Συμβουλίου Θέρμης και εντεταλμένος για την λειτουργεία
του Κοινωνικού Παντοπωλείου, δημοτικός σύμβουλος Κώστας Τιτέλης «το πρωί της Τετάρτης 16/10 στο Πολιτιστικό

Το βράδυ η ορχήστρα «Ηλεκτρική Κομπανία» του Αθλητικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Προσωπικού, Ομίλου ∆ΕΗ
Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα. Η παρουσία των μουσικών καλλιτεχνών είναι εθελοντική και ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας.
Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουμε τη συγκεκριμένη μέρα θα υπάρχουν περίπτερα του κοινωνικού φαρμακείου και παντοπωλείου, όπου οι πολίτες θα έχουν τη
δυνατότητα να ενημερωθούν για το κοινωνικό έργο του δήμου μας αλλά και να προσφέρουν, συμμετέχοντας ενεργά
οι ίδιοι, τρόφιμα και φάρμακα που θα διατεθούν σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη.

Κέντρο Θέρμης, σε συνεργασία με την Εταιρία Νοσημάτων
Θώρακος της οποίας πρόεδρος είναι ο κ. Ηρακλής Τιτόπουλος, θα γίνεται δωρεάν σπιρομέτρηση στους πολίτες
στου δήμου μας και θα δίδονται οδηγίες και πληροφορίες από ειδικούς επιστήμονες στους προσερχομένους για τη
συγκεκριμένη εξέταση.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 7:00 μ.μ., στην κεντρική
πλατεία «Παραμάνα» της Θέρμης, θα λάβει χώρα παράσταση Καραγκιόζη, με θέμα «ο Καραγκιόζης Καταζητούμενος» ο οποίος εδώ και δεκαετίες αποτελεί αντιπροσωπευτική μορφή της ανέχειας και της φτώχειας.

To Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου.

Έτσι λοιπόν αισιοδοξούμε να γιορτάσουμε την παγκόσμια
ημέρα κατά της φτώχειας ως μέρα προσφοράς στον συνάνθρωπό μας.
Σας περιμένουμε τις πρωινές ώρες στο πολιτιστικό και τις
απογευματινές ώρες στην πλατεία για να αποδείξουμε για
μια ακόμα φορά ότι οι δημότες της Θέρμης δεν ξεχνούν ότι
η κοινωνική αλληλεγγύη και η ανθρωπιά είναι έννοιες που
στην περιοχή μας δεν παραμένουν στη θεωρία, αλλά αποκτούν πραγματική υπόσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο site του
∆ήμου Θέρμης και στο τηλέφωνο του κοινωνικού πρατηρίου 2310-466691.

