Θέρμανση δημοτικών κτιρίων με φυσικό αέριο

Σ

την υπογραφή των συμβάσεων για τη σύνδεση
των δημοτικών κτιρίων των Ταγαράδων, της Αγίας
Παρασκευής, της Σουρωτής και των Βασιλικών με το δίκτυο
φυσικού αερίου προχώρησε η διοίκηση του δήμου Θέρμης.
Οι συμβάσεις υπογράφηκαν στη διάρκεια συνάντησης
η οποία έγινε στο δημαρχείο, στην οποία συμμετείχαν ο

δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο γενικός διευθυντής
της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας
Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) Λεωνίδας Μπακούρας και ο διευθυντής
Ανάπτυξης Δικτύου και Νέων Συνδέσεων Μιχάλης
Στεργιόπουλος.
• ΣΕΛ. 8

Μηνιαία Εφημερίδα Δ.E.Π.Π.Α.Θ

Τεύχος 190
Τιμή: 0.001 ευρώ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Σε Βασιλικά,
Άγιο Αντώνιο
και Μονοπήγαδο

• ΣΕΛ.10

ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΘ

Περνούν στο ΚΤΕΛ
οι γραμμές του ΟΑΣΘ
ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

130 παρεμβάσεις
στο δίκτυο ύδρευσης
• ΣΕΛ.9

ΔΕΠΠΑΘ

Ξεκίνησε δυναμικά
η νέα χρονιά για
όλα τα τμήματα

• ΣΕΛ.3

ΤΡΙΛΟΦΟΣ - ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Ζημιές σε αγροτικούς
δρόμους από τις
ισχυρές βροχοπτώσεις

Ε

κχώρηση μέρους των γραμμών του ΟΑΣΘ στο
ΚΤΕΛ προωθεί η κυβέρνηση. Σε αυτές περι-

• ΣΕΛ.11

λαμβάνονται και οι γραμμές οι οποίες εξυπηρε-

ειδικότερα ότι θα εκτελείται το σύνολο των δρομολογίων, ότι δεν θα τροποποιηθούν οι διαδρομές
και οι στάσεις και ότι δεν θα αυξηθεί το κόμιστρο.

τούν τις περιοχές του δήμου Θέρμης. Ο δήμαρχος

Σημειώνεται ότι από στοιχεία τα οποία έχει στη

Θόδωρος Παπαδόπουλος, σε συνάντηση που

διάθεσή του ο δήμος Θέρμης, σχετικά με τις υπό

είχε με την ηγεσία του ΟΑΣΘ ζήτησε να υπάρξουν

παραχώρηση λεωφορειακές γραμμές οι οποίες

δεσμεύσεις ότι με την αλλαγή αυτή θα βελτιωθεί

εξυπηρετούν την περιοχή, τα τελευταία χρόνια

η κατάσταση στις γραμμές της Θέρμης όπου πα-

υπάρχει απώλεια δρομολογίων έως και 33%.

ρατηρείται σημαντική απώλεια δρομολογίων και

• ΣΕΛ. 32
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Τι έγραψε ο τύπος
...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε
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ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Πλημμύρισαν από μαθητές
οι σχολές της ΔΕΠΠΑΘ
Τ

ην Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 ξεκίνησαν την λειτουργία
τους για τη νέα πολιτιστική χρονιά όλα τα τμήματα που

Θέρμης αποτελεί την μεγαλύτερη πολιτιστική δομή με 660

προσφέρει στους πολίτες του δήμου μας η Δημοτική Επιχεί-

θεάτρου και της της δημοτικής βιβλιοθήκης πινακοθήκης

ρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης.

Θέρμης εξυπηρετούν τις ανάγκες δράσεων πολιτισμού και

Μεταξύ των δράσεων που υλοποιεί και προσφέρει κάθε

τέχνης πολλών πολιτιστικών συλλόγων και αποκεντρωμέ-

χρόνο η ΔΕΠΠΑΘ σε εκατοντάδες συνδημότες μας, μικρούς

νων πολιτιστικών δομών.

και μεγάλους περιλαμβάνονται τα τμήματα εκμάθησης του
Δημοτικού Ωδείου, όπως των μουσικών οργάνων, των χορωδιών, της μουσικής αγωγής παιδιών, της φιλαρμονικής
ορχήστρας νέων, τα τμήματα θεάτρου, τα τμήματα χορού
(μπαλέτου, σύγχρονου, χιπ -χοπ, παραδοσιακών χορών

περίπου εγγεγραμμένους μαθητές, ενώ η αίθουσα του

Στο Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου, όπου στεγάζεται και
η έδρα της σχολής χορού της ΔΕΠΠΑΘ, στο τμήμα χορού

παρακολουθούν 30 άτομα.

συμμετέχουν 140 άτομα, στα τμήματα- μαθήματα του δη-

Στο Κέντρο Πολιτισμού Καρδίας «Ο Ευμένης», στα τμή-

μοτικού ωδείου 25 άτομα, στα εικαστικά εργαστήρια 18 και

ματα χορού συμμετέχουν 44 άτομα, στα εικαστικά εργαστή-

στο τμήμα θεάτρου 10 άτομα.

ρια παρακολουθούν 23 άτομα, στο θέατρο 9, στο σκάκι 5

Στο Κέντρο Πολιτισμού Νέας Ραιδεστού στο τμήμα χο-

άτομα, ενώ στο τμήμα παραδοσιακών χορών συμμετέχουν

ρού παρακολουθούν 90 άτομα, στα τμήματα- μαθήματα

25 άτομα.

του δημοτικού ωδείου 48 άτομα, στα εικαστικά εργαστήρια
15, στο τμήμα θεάτρου 10, στην χορωδία 35 άτομα και στο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

τμήμα παραδοσιακών χορών συμμετέχουν 16 άτομα.

Στο Κέντρο Πολιτισμού Βασιλικών στα τμήματα χορού

Στο Κέντρο Πολιτισμού Νέου Ρυσίου, τα τμήματα- μα-

συμμετέχουν 60 άτομα, στα τμήματα- μαθήματα του δημο-

θήματα του δημοτικού ωδείου παρακολουθούν 40 άτομα,

τικού ωδείου 24 άτομα, στα εικαστικά εργαστήρια 40 άτο-

κ.α) τα τμήματα αγιογραφίας, κεραμικής, διακόσμησης,

στο τμήμα χορού συμμετέχουν 110 άτομα, στα εικαστικά

μα, ενώ στο σκάκι 5 άτομα.

ζωγραφικής, σκάκι, κοπτικής ραπτικής, πλεκτικής, κ.α. Λει-

εργαστήρια 26 και στο τμήμα θεάτρου 20 άτομα.

Στο Κέντρο Πολιτισμού Σουρωτής στα χορευτικά τμή-

τουργούν, επίσης δανειστικές βιβλιοθήκες, ενώ διατίθενται

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων στο τμήμα χορού

ματα συμμετέχουν 28 άτομα, στα τμήματα- μαθήματα του

σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του δήμου χώροι

παρακολουθούν 24 άτομα, στα εικαστικά 10, στην χορω-

δημοτικού ωδείου 7 άτομα, στα εικαστικά 6, στο θέατρο 3

(αίθουσές, γραφεία κ.α.) προκείμενου να αναπτύξουν τις

δία 60 άτομα και στο τμήμα παραδοσιακών χορών συμμε-

και σε άλλες δραστηριότητες 5 άτομα.

δραστηριότητές τους.

τέχουν 28 άτομα.

Στο Κέντρο Πολιτισμού Αγίας Παρασκευής στα τμήμα-

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εγγραφών, το σύνολο των αι-

τα χορού συμμετέχουν 29 άτομα, στα εικαστικά εργαστήρια

τήσεων ανά Διεύθυνση και ανά Κέντρο Πολιτισμού αναμέ-

15, και στο θέατρο 6 άτομα.

νεται να ξεπεράσουν τις 1.900. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Υπενθυμίζεται σε όλους τους συνδημότες μας, ότι καθ'

συγκεντρώνουν τα τμήματα της σχολής χορού, ακολουθούν

όλη τη διάρκεια τη χρονιάς μπορούν να υποβάλλουν την

τα τμήματα- μαθήματα του δημοτικού ωδείου, οι χορωδίες,

αίτησή

τα εικαστικά εργαστήρια και των θεατρικών ομάδων, ενώ

στη ΔΕΠΠΑΘ,

μικρότερο είναι το ενδιαφέρον για το σκάκι και τους παρα-

ή στο Κέντρο

δοσιακούς χορού, μία δραστηριότητα την οποία καλλιερ-

Πολιτισμού της

γούν και οι δεκάδες πολιτιστικοί σύλλογοι του δήμου μας.

περιοχής τους,

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Αναλυτικά στα νέα τμήματα- μαθήματα της ΔΕΠΠΑΘ έχουν
εγγραφεί:
Στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, στα τμήματα- μαθήματα
του δημοτικού ωδείου
220 άτομα, στο τμήμα χορού 170 άτομα, στα εικαστικά
εργαστήρια 68 άτομα, στο τμήμα θεάτρου 50 άτομα, στις
χορωδίες 67 και ενώ σε άλλες πολιτιστικές δράσεις συμμετέχουν 7 άτομα. Σημειώνεται ότι το Πολιτιστικό Κέντρο

τους

προκειμένου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ

να ενταχθεί στα

Στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου τα τμήματα χορού

νέα

παρακολουθούν 70 άτομα, στα τμήματα- μαθήματα του

που ξεκίνησαν

Δημοτικού Ωδείου 30 άτομα, στα εικαστικά εργαστήρια

τη

20, στην χορωδία 20 άτομα, ενώ στο σκάκι συμμετέχουν

τους και όπου

8 άτομα.

φυσικά υπάρ-

Στο Κέντρο Πολιτισμού Πλαγιαρίου τα τμήματα χορού

χουν κενές θέ-

παρακολουθούν 58 άτομα, στα εικαστικά εργαστήρια 6,

σεις.

στο τμήμα θεάτρου 4, στο σκάκι 5 άτομα, ενώ στη χορωδία

τμήματα
λειτουργία

4
6
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ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΘΕΡΜΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ”

Άρωμα παράδοσης και γεύσης
από πολλές περιοχές της πατρίδας μας
Π

λήθος κόσμου πλημμύρησε την κεντρική πλατεία
«Παραμάνα» της Θέρμης στο πλαίσιο των εκδηλώσεών «Θέρμης Γεύσεις» 2019 που διοργάνωσε για μία ακόμη χρονιά η ΔΕΠΠΑΘ σε συνεργασία με πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους του δήμου στο πλαίσιο του φεστιβάλ
«Θέρμης Δρώμενα 2019».
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δυναμικό ήταν το παρόν
που έδωσαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι του δήμου μας, τοπικοί παραγωγοί και μεταποιητές από τις πολλές περιοχές του

δήμου μας, οι οποίοι παρουσίασαν και προσφέραν στους
πολυάριθμους επισκέπτες της εκδηλώσεις τοπικές γεύσεις
από πολλές γωνιές της πατρίδας μας.
Ξεχωριστή νότα της φετινής διοργάνωσής αποτέλεσε το
μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στη Θράκη σε συνεργασία με
το σύλλογο Θρακιωτών -Μανδριτσιωτών Θέρμης.
Η διοργάνωση των «Θέρμης Γεύσεις» έχει στόχο:
- Να στηρίξει τα ντόπια προϊόντα σαν αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινής διατροφής και μαγειρικής μας,
- Να τα προωθήσει, ώστε να γίνουν ακόμα πιο γνωστά .
- Να σταθεί δυναμικά δίπλα σε όσους τα καλλιεργούν και
τα παράγουν.
- Να φροντίσει να τα γνωρίσουν και να τα προτιμούν οι καταναλωτές.
Παράλληλα στοχεύει:
- Nα δημιουργηθεί ένα μεγάλο δίκτυο από παραγωγούς,
μεταποιητές,
- Να γνωστοποιηθούν συνταγές, υλικά και γευστικές συνή-

θειες,
- Να διατηρηθεί ζωντανός ο διατροφικός πλούτος του τόπου.
- Να αποκτήσει το φεστιβάλ «Θέρμης Γεύσεις» το χαρακτήρα μιας ευρύτερης γιορτής στη διάρκεια της οποίας η ποιοτική Ελληνική γευστική πραγματικότητα θα συναντάται με
τον πνευματικό πολιτισμό μέσα από μια σειρά από δρώμενα (μουσική, θεατρικά δρώμενα, εικαστικές παρεμβάσεις,
κ.λπ.).

«Γιορτή Σπανακιού»
στην Αγ. Παρασκευή

Στο «Oktoberfest» η Ορχήστρα Σαξοφώνων «Kukluxsax»
και μαθητές του τμήματος Σύγχρονης Φωνητικής Έκφρασης

Κ

Σ

άθε χρόνο από το 2001 έως σήμερα, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε συνερ-

γασία με τη ΔΕΠΠΑΘ διοργανώσαν εκδήλωση -αφιέρωμα
στο χαρακτηριστικό τοπικό προϊόν, το σπανάκι.
Η «Γιορτή Σπανακιού» συγκέντρωσε και φέτος εκατοντάδες
επισκέπτες. Άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης πλαισίωσαν για μία ακόμη χρονιά τις εκδηλώσεις, και
γεύτηκαν τις ωραίες και νόστιμες λιχουδιές από σπανάκι, τη
μοναδική σπανακόπιτα και άλλα εδέσματα με βάση το σπανάκι, που δημιουργούν γυναίκες του χωριού.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγινε ο διαγωνισμός και η
βράβευση της καλύτερης σπανακόπιτας και παρουσιάστηκαν
δεκάδες λιχουδιές και φαγητά που είχαν βάση το σπανάκι.

τις εκδηλώσεις «Oktoberfest» που διοργάνωσε για μία
ακόμη χρονιά στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής
Θεσσαλονίκης, συμμετείχε η ορχήστρα σαξοφώνων του
Δημοτικού Ωδείου Θέρμης «Kukluxsax» με μαέστρο τον
Θεόφιλο Σωτηριάδη και σπουδαστές του τμήματος σύγχρονης φωνητικής έκφρασης του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης.
Ειδικότερα συμμετείχαν οι σπουδαστές του τμήματος σύγχρονης φωνητικής έκφρασης: Δημήτρης Δημόπουλος, Ζωή
Μακαντάση, Κατερίνα Σταμπουλίδη, Μαρία Τσαγκάρη,
Χριστίνα Τσιπούρα και Ειρήνη Φιλιππίδου.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πολιτιστικών δομών
της Δ.Ε.Π..Π..Α.Θ. πραγματοποιήθηκαν δύο εμφανίσεις
που απέσπασαν το δυναμικό χειροκρότημα των παραβρισκόμενων.

«Ντάριο Φο» από το θεατρικό εργαστήρι
«Οραματιστές» της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Α

φιερωμένες στο Ντάριο Φο ήταν οι παραστάσεις που
παρουσίασε το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Οκτωβρί-

λεταριακή αριστερά ξεσηκώνουν τα πλήθη. «Κοιμήσου,

ου στο δημοτικό θέατρο Θέρμης το θεατρικό εργαστήρι

της Μεγάλης Γερμανίας κι εσείς και οι άλλοι της υπόλοιπης

«Οραματιστές» της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού

Ευρώπης, όλοι οι καλώς σκεπτόμενοι, κοιμηθείτε γαλήνια

Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης. Οι παραστάσεις

όπως οι πεθαμένοι!

ήταν ενταγμένες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Θεατρικό

Η κραυγή μου δεν μπορεί να σας ξυπνήσει. Δεν ξυπνάμε

Φθινόπωρο 2019».

ποτέ οι κάτοικοι ενός νεκροταφείου…» έγραψε ο Ντάριο

Το πάθος και ο πόθος για μια αυτόνομη και δυναμική Προ-

Φο.

κοιμήσου ήσυχα καλοθρεμμένε και αποχαυνωμένε κόσμε

Πολιτισμός
Ρεπορτάζ
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Όπερα κουκλοθέατρου
στο Δημοτικό Θέατρο Θέρμης
Η

συναρπαστική ιστορία της μονόπρακτης όπερας El retablo de maese Pedro
από την όπερα κουκλοθεάτρου El Retablo
de Maese Pedro του Μανουέλ ντε Φάγια
(1876-1946), παρουσιάστηκε στο δημοτικό
θέατρο Θέρμης το Σάββατο 12 Οκτωβρίου.
Η παράσταση ήταν ενταγμένη στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής και παρουσιάζεται, σε μια
μεγάλη περιοδεία, σε δημοτικά και περιφερειακά θέατρα της Βόρειας Ελλάδας, με
δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Η όπερα παντρεύει τον μαγικό κόσμο της
όπερας με την πανάρχαια τέχνη του κουκλοθεάτρου. Η σκηνοθετική επιμέλεια ήταν
του Δημήτρη Δημόπουλου, η κατασκευή
– εμψύχωση κούκλας των: Λίτας Ασλάνο-

γλου, Ειρήνης Μάστορα και Γιάννη Τσιού-

του διασημότερου μυθιστορήματος

τα, ενώ συμμετείχαν οι μονωδοί: Διονύσης

του Δον Κιχώτης, τον πρώτο λόγο

Τσαντίνης, Αναστασία Κότσαλη, Διονύσης

φυσικά έχει ο ρομαντικός και ονει-

Μελογιαννίδης και Ντίνα Στράνη με τη συ-

ροπόλος ιππότης με την απέραντη

νοδεία στο πιάνο του Σπύρου Σουλαδάκη.

φαντασία. Με την διαφορά ότι ο
Δον Κιχώτης δεν επιτίθεται σε ανε-

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

μόμυλους, αλλά παρακολουθεί

Η όπερα El retablo de maese Pedro είναι

και ο ίδιος σε ένα πανδοχείο μια

γεμάτη χιουμοριστικές σκηνές, ανατροπές,

παράσταση με μαριονέτες. Όπως κι

απίθανες μαριονέτες και εξαιρετικές Ισπανι-

εμείς! Μάλιστα, ο ίδιος μαγεύεται

κές μελωδίες που «κουβαλούν» το άρωμα

τόσο πολύ με την ιστορία που στο

από άνθη πορτοκαλιών της Ανδαλουσίας.

τέλος πιστεύει πως οι μαριονέτες δεν είναι

Στην όπερα που συνέθεσε ο Μανουέλ ντε

άψυχα αντικείμενα, αλλά αληθινές! Είναι

Φάγια ως φόρο τιμής στον σπουδαίο συγ-

όντως;

που όχι μόνο θα τους διασκεδάσει, αλλά

γραφέα Μιγκέλ ντε Θερβάντες με το λι-

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να το ανακα-

θα τους δώσει την δυνατότητα να μυηθούν

μπρέτο να βασίζεται πάνω σε ένα επεισόδιο

λύψουν στις παραστάσεις του El Retablo de

στον κόσμο του λυρικού θέατρου.

Νέα διοίκηση στη ΔΕΠΠΑΘ

Η

Η πρόεδρος
Νανά Παπαδάκη.

μικρής διάρκειας, αλλά μεγάλης φαντασίας,

Θεατρική παράσταση
για φιλανθρωπικό σκοπό

Ο

μόφωνα ορίστηκε εκ νέου Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού, από
το Δημοτικό Συμβουλίο Θέρμης, η Δημοτική
Σύμβουλος Αθηνά Παπαδάκη. Στη θέση του
Αντιπροέδρου ορίστηκε και πάλι ο Δημοτικός
Σύμβουλος Νικόλαος Λαγός με αρμοδιότητες
σε θέματα Αθλητισμού.
Η Αθηνά Παπαδάκη από το 2011-2014 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης
Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού
Θέρμης και υπεύθυνη στους τομείς των παραδοσιακών χορευτικών, χορωδιών, φιλαρμονικής και της Βιβλιοθήκης. Το 2014 εκλέχτηκε Δημοτική Σύμβουλος και από το Σεπτέμβριο 2014
έως και το Μάρτιο 2017 διετέλεσε Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου, θέση που πρώτη
φορά κατέλαβε γυναίκα στο δήμο Θέρμης.
Από το Μάρτιο 2017 κατέχει τη θέση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του
δήμου Θέρμης, ενώ παράλληλα είναι και μέλος
της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του δήμου μας.
Ο Νικόλαος Λαγός εδώ και 25 χρόνια συμμετέχει ενεργά στις διοικήσεις των αθλητικών συλλόγων της Νέας Ραιδεστού. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην αυτοδιοικητική του
πορεία, ως Τοπικός Σύμβουλος και Πρόεδρος
στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Νέας Ραιδεστού,
ως Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της
ΔΕΠΠΑΘ, ως Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών
του 1ου Δημοτικού σχολείου και των 1ου 2ου
και 3ου νηπιαγωγείου της Νέας Ραιδεστού.
Αναλυτικά η νέα σύνθεση της Διοίκησης της
ΔΕΠΠΑΘ όπως αυτή προέκυψε από τη χθεσινο-

Maese Pedro, μιας όπερας κουκλοθεάτρου

Ο αντιπρόεδρος
Νίκος Λαγός.

βραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. Αθηνά Παπαδάκη Πρόεδρος με αναπληρώτρια την κ. Ευαγγελία Κούτρη
2. Νικόλαος Λαγός Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον κ. Σωκράτη Σαμαρά
3. Κουγιουμτζίδης Κων/νος μέλος με αναπληρώτρια την κ. Φανή Χατζηδημητρίου
4. Φάσσας Χρήστος με αναπληρώτρια την κ.
Δήμητρα Χίνη
5. Γιώργος Ηλιόπουλος με αναπληρωτή τον κ.
Αχιλλέα Μεταλούλη
6. Πολυχρόνης Κοντοπίδης με αναπληρωτή τον
κ. Παναγιώτη Δημητριάδη
7. Όλγα Ευταξία με αναπληρώτρια την κ. Ευαγγελία – Μαρία Δημητρίου
8. Πωλίνα Μπιζέρα με αναπληρώτρια την κ.
Μαρία Αμανατίδου
9. Ανέστης Κεφαλάς με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Γιοβανάκη
10. Βελονά Ιουλία με αναπληρωτή τον κ. Κυριάκο Τσόχα (εκπρ/ποι της Ε.Ε.Ε.Θ.)
11. Χρήστος Βαγιωνάς με αναπληρώτρια την κ.
Σεβαστή Μάτζαρη (προσωπικό ΔΕΠΠΑΘ).

θεατρική ομάδα ΜΑΣΚΑ της σχολής Dance Sport Academy παρουσίασε στο δημοτικό θέατρο Θέρμης την
κωμωδία «ΣΕΡ ΣΕ ΛΑ ΦΑΜ» σε κείμενο
και σκηνοθεσία Ιωάννας Τάλμπη για φιλανθρωπικό σκοπό, υπό την αιγίδα του
δήμου Θέρμης και της ΔΕΠΠΑΘ, στο
πλαίσιο του Θεατρικού Φθινοπώρου
2019.
Η είσοδος ήταν ελεύθερη και οι θεατές αντί εισιτηρίου προσφέραν τρόφιμα
μακράς διαρκείας και είδη προσωπικής
υγιεινής για το σύλλογο «Ελληνική οργάνωση πρόνοιας και ισότητας, Πνοή
Ελπίδας». Η «Πνοή Ελπίδας», είναι
αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο ως
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με
εθελοντική- φιλανθρωπική δράση σε
όλη την Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει
85 οικογένειες σε υλικά αγαθά -και κυρίως είδη πρώτης ανάγκης).
Στους συντελεστές του έργου περιλαμβάνονται οι: Ιωάννα Τάλμπη, κείμενοσκηνοθεσία, Πόλυ Μαριόγλου και Άννα
Παρούση βοηθός σκηνοθέτη, Κωνσταντίνος Μπασιάς, ενδυματολόγος, Τζένη
Σούρδη και Αγγελική Φωτίου, μακιγιάζ,
Ευγενία Παπαδοπούλου, γραφίστρια,
Ελίζα Κιτσικίδου, φωτογράφος αφίσας,
Σοφία Ιεροδιακόνου, ήχος, τραγούδι,
Λαμπρινή Ιωάννου και φωτισμοί, Γρηγόρης Μόσχου.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Μαρία Ανανιάδου, Παύλος Γεωργιάδης, Ξένια Δήμου,
Ντιάνα Ηλία, Ελίζα Κιτσικίδου, Νικό-

λαος Λαζαρίδης, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μπασιάς, Βαλάντης
Παπαϊωάννου, Άννα Παρούση, Τζένη
Σούρδη, Αντώνης Στάης, Σοφία Φερεντίνου, Μαρία Φιλίππου, Ουρανία Φωτίου, Ελισάβετ Χατζηλίδου

ΣΕΝΑΡΙΟ

Το αφεντικό του κλάμπ, ο Σερ Σίμος,
το δεξί του χέρι η Φρόσω και ο Σάκης
ο Μπαλτάς μας παρουσιάζουν τα πιο
όμορφα και πικάντικα κορίτσια που θα
σας μαγέψουν με τις χορευτικές-(και
όχι μόνο) ικανότητες τους. Τι συμβαίνει
όμως όταν ο Θράσος, ένας άεργος αριστερός, αποφασίζει να βρει δουλειά για
να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς
του, μα πάνω απ’ όλα να κερδίσει τη
συμπάθεια της μεγαλοαστής πεθεράς
του;
Συνεργοί στο μεγάλο του σχέδιο ο
κολλητός του φίλος Μητσάρας, ο κουνιάδος του Άδωνης και ο πάππους της
οικογένειας αποφασίζουν να επιλέξουν
μία νέα καριέρα..μέχρι τη στιγμή που
όλα ανατρέπονται από την παρουσία της
διάσημης χαρτορίχτρας Μαντάμ-Φλερ!
Δεκαέξι ηθοποιοί επί σκηνής αλλά και
μία τραγουδίστρια, η οποία υφαίνει με
τα τραγούδια την πλοκή της ιστορίας,
- εναλλάσσουν ρόλους και συνθέτουν
αυτή την ανατρεπτική, τολμηρή και θεότρελη κωμωδία, που σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τα κοινωνικά και πολιτικά
δρώμενα της σύγχρονης εποχής.

Ρεπορτάζ
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Μεγάλη ανταπόκριση
και προσφορά τροφίμων
Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν
οι εκδηλώσεις προσφοράς του δή-

τις διακρίσεις ενάντια στους ανθρώπους

φάρμακα, οι οποίες θα ενισχύσουν την κά-

που υφίστανται παραβιάσεις ανθρωπίνων

λυψη των αναγκών των ωφελούμενων του

μου Θέρμης, προς στον συνάνθρωπο, οι

δικαιωμάτων και που έχουν τη μικρότερη

Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινω-

οποίες διοργανώθηκαν με αφορμή την πα-

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβα-

νικού Φαρμακείου του δήμου.

γκόσμια ημέρα κατά της φτώχειας

νομένων των αυτοχθόνων πληθυσμών, των

Όπως είναι γνωστό την 16 Οκτωβρίου, τιμά-

γυναικών, των παιδιών και των ανθρώπων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ται σε όλο τον κόσμο, η παγκόσμια ημέρα

με αναπηρίες.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις προσφοράς στο

κατά της φτώχειας, με κεντρικό στόχο ότι τα

Στο κάλεσμα του δήμου Θέρμης και των

συνάνθρωπο

κράτη πρέπει να διαλύσουν τους φραγμούς

κοινωνικών δομών του, του Κοινωνικού

πλατεία Παραμάνα της Θέρμης. Νωρίς

που εμποδίζουν την πρόσβαση των ανθρώ-

Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρ-

το απόγευμα την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου

πων στην παιδεία, την υγειονομική περί-

μακείου ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες συν-

εκατοντάδες μικροί μαθητές και μαθήτριες

θαλψη, την τροφή, το καθαρό νερό και την

δημότες μας, οι οποίοι συμμετείχαν στις

«πλημύρισαν» το χώρο του ανοικτού αμ-

αποχέτευση και πρέπει να καταπολεμήσουν

εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή την

φιθέατρου της κεντρικής πλατείας της Θέρ-

Παγκόσμια Ημέρα κατά της φτώχειας, προ-

μης και παρακολούθησαν την παράσταση

σφέροντας παράλληλα τρόφιμα, φάρμακα

Καραγκιόζη, με θέμα «ο Καραγκιόζης κα-

και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τις οι-

ταζητούμενος», ο οποίος εδώ και δεκαετίες

Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλεί-

κογένειες των συνδημοτών μας που έχουν

αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτική μορφή

ου του δήμου που λειτουργούσαν κατά τις

ανάγκη.

της ανέχειας και της φτώχειας.

εκδηλώσεις, προσφέροντας τρόφιμα και

Συνολικά συγκεντρωθήκαν περισσότερες

Στη συνέχεια τη σκυτάλη ανέλαβε η ορ-

φάρμακα που θα σε συμπολίτες μας που

από 60 σακούλες με τρόφιμα και άλλα είδη

χήστρα του Αθλητικού, Πολιτιστικού Συλ-

τα έχουν ανάγκη από τις κοινωνικές δομές

πρώτης ανάγκης, και άλλες 15 σακούλες με

λόγου Προσωπικού, Ομίλου ΔΕΗ Θεσσα-

του δήμου.

πραγματοποιήθηκαν

στην

λονίκης «Ηλεκτρική Κομπανία», η οποία
παρουσίασε ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα για όλους. Σημειώνεται ότι η παρουσία των μουσικών καλλιτεχνών ήταν
εθελοντική.
Ταυτόχρονα πάρα πολλοί συνδημότες επισκέφτηκαν τα περίπτερα του Κοινωνικού

Δωρεάν σπιρομετρήσεις

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Ν

Μ

ωρίτερα το πρωί στο
Πολιτιστικό
Κέντρο
Θέρμης σε συνεργασία με
την Εταιρία Νοσημάτων
Θώρακος και τον πρόεδρο
της Ηρακλή Τιτόπουλο,
πραγματοποιήθηκαν δωρεάν σπιρομέτρησεις με
στόχο την έγκαιρη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.
Εκατοντάδες πολίτες του
δήμου μας
βρέθηκαν
στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης
για τη συγκεκριμένη εξέταση, ενώ παράλληλα δέχτηκαν οδηγίες και πληροφορίες
από τους ειδικούς επιστήμονες προσερχόμενοι στην εξέταση.
Το χώρο όπου πραγματοποιούνταν η
συγκεκριμένη εξέταση επισκέφτηκε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος συνοδευόμενος από τον πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης Κωνσταντίνο Τιτέλη. Ο κ. Παπαδόπουλος στο
πλαίσιο της επίσκεψής του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους γιατρούς, από

τους οποίους ενημερώθηκε για τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης εξέτασης
αλλά και για τη μεγάλη ανταπόκριση που
είχαν δεκάδες συνδημότες μας σε αυτή.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους
τους διοργανωτές των εκδηλώσεων,
αλλά κυρίως στους εκατοντάδες συνδημότες μας, που απέδειξαν για μια ακόμα
φορά, ότι οι πολίτες της Θέρμης δεν ξεχνούν πως η κοινωνική αλληλεγγύη και η
ανθρωπιά είναι έννοιες που στην περιοχή
μας δεν παραμένουν στη θεωρία, αλλά
αποκτούν πραγματική υπόσταση.

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των
Ζώων ο αντιδήμαρχος υπηρεσιών
Πρασίνου Περιβάλλοντος και Αγροτικής
Ανάπτυξης Στέργιος Γκιζάρης με δηλώσεις
του αναφέρθηκε στις ενέργειες του δήμου
για την προστασία των ζώων. Όπως επεσήμανε «με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
των Ζώων θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε
πόσο σημαντική είναι η υποχρέωση που
έχουμε όλοι μας σαν άνθρωποι απέναντι
στα ζώα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι
ο δήμος Θέρμης, από πέρυσι έχει αναλάβει
την πρωτοβουλία να προωθήσει την υιοθεσία αδέσποτων ζώων από ανθρώπους,
που θα τους χαρίσουν τη ζεστασιά και την
ασφάλεια μιας οικογένειας, σε συνεργασία
με το Σύνδεσμο Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και το Φιλοζωικό Σωματείο Προστασίας και Πρόνοιας των Ζώων -Animal
Rescue.org».
Σημειώνεται ότι μέσα από την ιστοσελίδα
και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του
δήμου μπορεί ο κάθε πολίτης να δει τα
ζωάκια που αναζητούν οικογένειες, να επικοινωνήσει με την αρμόδια Αντιδημαρχία
Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με το Γρ.

Αγροτικής Παραγωγής 2396330032 και
Ανάπτυξης και να υιοθετήσει ένα εμβολιασμένο, τσιπαρισμένο και στειρωμένο ζωάκι
με πιστοποιητικό υιοθεσίας.
Η 4 Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα και την καλή διαβίωση των ζώων. Η
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων γιορτάστηκε
για πρώτη φορά το 1931 σε ένα συνέδριο
περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία, και από
τότε καθιερώθηκε ως ένας τρόπος για την
ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα και την καλή διαβίωση των όλων των
ζώων. Έκτοτε η 4η Οκτωβρίου είναι ημέρα
δράσης με στόχο την προώθηση, ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της φιλοζωίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Θέρμης σε συνεργασία με το Σύνδεσμο πραγματοποιεί
ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία του
δήμου Θέρμης με στόχο την ενημέρωση
των μαθητών για τη φιλοζωία, τις υποχρεώσεις και ευθύνες των ανθρώπων απέναντι
στα ζώα και το περιβάλλον. Σημειώνεται
ενδεικτικά ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι
εκπρόσωποι του ΣΥΠΠΑΖΑΘ και η αρμόδια
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Θέρμης,
έχουν επισκεφτεί συνολικά τριάντα σχολεία
σε όλη την έκταση του Δήμου μας.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACT SOCIAL

Ανοικτή εκδήλωση για την
κοινωνική επιχειρηματικότητα
Α

νοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου «Actions for the Support and
enhancement of Social entrepreneurship at Local level»
με το ακρωνύμιο «ACT SOCIAL» διοργανώθηκε από το
δήμο Θέρμης στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού
Νέας Ραιδεστού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 και το
οποίο υλοποιεί ο δήμος Θέρμης ως επικεφαλής εταίρος
σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Την εκδήλωση, χαιρέτισε ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι των εταίρων της
Κοινοπραξίας με έδρα τη Βουλγαρία και στέλεχος της
Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V-A
Ελλάδα-Βουλγαρία.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους στόχους, τις
δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου ACT SOCIAL.
Ειδικότερα, οι εισηγητές παρουσίασαν τα συμπεράσματα των μελετών χαρτογράφησης στην Ελλάδα και στη
Βουλγαρία, τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
στις δύο χώρες. Επίσης, έγινε αναφορά στο περιεχόμενο
του εκπαιδευτικού υλικού και τη δομή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε για
τη δωρεάν πρόσβαση σε χρήσιμες γνώσεις σχετικά με το
θεσμικό πλαίσιο, με τις απαιτούμενες διαδικασίες ίδρυσης και με κρίσιμα θέματα διαχείρισης και διοίκησης των

κοινωνικών επιχειρήσεων. Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
έργου ACT SOCIAL για την υποστήριξη υφιστάμενων και
μελλοντικών κοινωνικών επιχειρηματιών.
Πιο αναλυτικά, στόχος του έργου ήταν να αναπτυχθούν
Δομές Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και
κατάλληλα εργαλεία για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) επικεντρώνοντας στους κλάδους
του τουρισμού και της αγροδιατροφής.
Έτσι αναπτύχθηκαν δύο δομές, μία στη Θέρμη και μία
στο Blagoevgrad. Οι δομές αυτές στελεχώθηκαν με το
κατάλληλο προσωπικό και υλοποίησαν δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως συμβουλευτική
υποστήριξη, εκπαίδευση και κατάρτιση, ανάπτυξη επιχειρηματικών υπηρεσιών, δικτύωση Κοιν.Σ.Επ., δράσεις
δημοσιότητας και διάχυσης της κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Η λειτουργία των δομών αυτών θα συνεχιστεί
και μετά το τέλος του προγράμματος.
Δημιουργήθηκαν χρήσιμα εργαλεία τόσο για τις νέες
υπό σύσταση όσο και για τις υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως οι εκπαιδευτικοί οδηγοί και η εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Ο δήμος Θέρμης παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη σε
20 ωφελούμενους ενώ παράλληλα εκπονήθηκαν και τα
επιχειρησιακά σχέδια (Business Plans) της δικής τους επιχειρηματικής ιδέας.
Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ο δήμος
Θέρμης στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια προώθησης

Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος (αριστερά) και ο κ.
Georgi Boykov από τη Βουλγαρία.

της κοινωνικής οικονομίας και ενίσχυσης της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας τόσο σε τοπικό και όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.
Τέλος, το ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσε η συμμετοχή ωφελούμενων του έργου ACT SOCIAL στις εργασίες της εκδήλωσης, οι οποίοι παρουσίασαν τις δραστηριότητες των κοινωνικών τους επιχειρήσεων και τα οφέλη που αποκόμισαν από τις δράσεις του έργου, όπως
συμβουλευτική υποστήριξη, καθοδήγηση και σεμινάρια
κατάρτισης.

Συνάντηση δημάρχων της Θεσσαλονίκης
με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας

Μ

ε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που θα καταρτιστεί
ξεχωριστά για κάθε έναν από τους 14 δήμους του
νομού, σκοπεύει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα τα μείζονα ζητήματα της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας, της Δημόσιας Τάξης και ασφάλειας.
Στόχος είναι να στελεχωθούν τα Αστυνομικά Τμήματα
στους κατά τόπους δήμους, να αυξηθούν οι περιπολίες
και να αναπτυχθούν και άλλες δράσεις, προκειμένου να
ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών σε κάθε
γειτονιά, εντός και εκτός πόλης.
Αυτό αποκάλυψε ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος, Χρήστος Μπουλούμπασης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε σήμερα
γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), παρουσία των Δημάρχων της
Θεσσαλονίκη με αντικείμενο τα προβλήματα της αστυνόμευσης.
Η σύσκεψη έγινε μετά από αίτημα της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ
προς τον πρόεδρο της ΠΕΔ-ΚΜ, Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου. Στόχος ήταν να
γίνει συνάντηση με τους Δημάρχους της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι αιρετοί να θέσουν υπόψη της τα υφιστάμενα προβλήματα ασφάλειας
και τάξης τοπικού χαρακτήρα.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, στο δήμο
του, τόνισε ότι «τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν είναι αυτά που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες,
κλοπές, διαρρήξεις, εγκληματικότητα παραβατικότητα,
μετανάστες πάσης φύσεως που περνούν μέσα από τις
γραμμές του ΟΣΕ. Δυστυχώς η αστυνόμευση είναι ελλιπής, γιατί αν δει κανείς τον προβλεπόμενο αριθμό αστυνομικών που πρέπει να υπηρετούν σε κάθε Α.Τ. και αυτόν που πραγματικά υπηρετεί θα δει ότι υπάρχουν πάρα
πολλά κενά».
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, υπογράμμισε ότι το θέμα της
παραβατικότητας είναι συχνό στην πόλη και βρίσκεται
ακόμα και στο κέντρο της πόλης. «Είναι γνωστό πόσο
ψηλά είναι στην ατζέντα του Δήμου Θεσσαλονίκης το
θέμα της ασφάλειας και της παραβατικότητας στην πόλη
μας και συναντάται σε σημεία που θεωρούμε ιδιαίτερης
προβολής, ελκυστικότητας και τουρισμού. Όλα αυτά είναι θέματα που τα συζητάμε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε
να ληφθούν τα μέτρα που πρέπει. Ήδη ακούμε για πεζές
περιπολίες και αυτό είναι πολύ θετικό. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα βοηθήσει στο μέτρο που του αναλογεί»
σημείωσε ο κ. Ζέρβας.
Για πλήρη διάλυση της Αστυνομίας μίλησε ο δήμαρχος

Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. «Δεν υπάρχουν πεζές περιπολίες δεν υπάρχουν μοτοσυκλετιστές,
δεν υπάρχουν περιπολικά» είπε χαρακτηριστικά, ενώ
αναφέρθηκε και στις κλοπές χαλκού και άλλων ευαίσθητων υλικών από επιτήδειους, που θέτουν, όπως είπε,
σε κίνδυνο τις ζωές πολιτών.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος
Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι περιφερειακοί δήμοι, σημείωσέ το ζήτημα των κλοπών μετασχηματιστών και ζήτησε την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών.
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ΣΕ ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΟΥΡΩΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Θέρμανση δημοτικών κτιρίων
με φυσικό αέριο
Σ

την υπογραφή των συμβάσεων για τη σύνδεση των
δημοτικών κτιρίων των Ταγαράδων, της Αγίας Παρα-

σκευής, της Σουρωτής και των Βασιλικών με το δίκτυο
φυσικού αερίου προχώρησε η διοίκηση του δήμου Θέρμης. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν στη διάρκεια συνάντησης η οποία έγινε στο δημαρχείο, στην οποία συμμετείχαν ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο γενικός διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης
– Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) Λεωνίδας Μπακούρας και
ο διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου και Νέων Συνδέσεων
Μιχάλης Στεργιόπουλος.
Κατά τη συνάντηση ο δήμαρχος Θέρμης τόνισε πως η
σύνδεση των δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο φυσικού
αερίου, θα συνεισφέρει στον περιορισμό των δαπανών

στο δήμο Θέρμης από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Μπακούρας,
επισήμανε ότι οι εργασίες επέκτασης
του δικτύου φυσικού αερίου έχουν
προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και
εξελίσσονται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.
Συμπλήρωσε επίσης, ότι ήδη έχουν
αεριοδοτηθεί οι Ταγαράδες, η Αγ.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος υπογράφει τη σύμβαση παρουσία

Παρασκευή και η Σουρωτή και εντός του γενικού διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λεωνίδα Μπακούρα (δεξιά) και του διευθυντή
του μηνός Οκτωβρίου αναμένεται η

Ανάπτυξης Δικτύου και Νέων Συνδέσεων της εταιρείας Μιχάλη Στεργιόπουλου.

ολοκλήρωση των εργασιών και η αεριοδότηση του δι-

σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου έως 31/12/2019.
Η προσφορά αφορά όλες τις χρήσεις (οικιακή, εμπορική,

του δήμου και ταυτόχρονα θα συμβάλει και στη μείωση

κτύου έως και τα Βασιλικά. Επιπλέον, ο κ. Μπακούρας

των εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον. Ανακοί-

ανέφερε ότι το 2020 προβλέπεται επιπρόσθετα η σύν-

βιοτεχνική-βιομηχανική, δημόσια-δημοτικά κτίρια). Οι

νωσε επίσης ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η δημοτι-

δεση της περιοχής της Καρδίας με το δίκτυο διανομής

αιτήσεις σύνδεσης μπορούν να υποβάλλονται στην ιστο-

κή αρχή Θέρμης θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες

φυσικού αερίου.

σελίδα www.edathess.gr, ενώ για την εξυπηρέτηση πε-

ενέργειες για τη μετατροπή των εγκαταστάσεων θέρμαν-

Προς ενημέρωση όλων των συνδημοτών σημειώνεται

λατών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ,

σης των δημοτικών κτιρίων και τη λειτουργία τους με φυ-

πως βρίσκεται σε ισχύ από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ η προσφορά για

όπου για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ζητήματα

σικό αέριο. Τέλος υπογράμμισε τον άριστο προγραμμα-

έκπτωση κατά 100% στα τέλη σύνδεσης για όλους τους

νέων συνδέσεων και κατασκευών οι ενδιαφερόμενοι θα

τισμό του έργου επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου

νέους καταναλωτές οι οποίοι θα υπογράψουν σύμβαση

μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 11150.

Ολοκληρώνεται η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στον Τρίλοφο

Π

ροχωρά με γρήγορους ρυθμούς το έργο ανακατασκευής της παιδικής χαράς στην περιοχή «Φοίνικας» του

Τριλόφου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 130.000 ευρώ,
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και δημοπρατήθηκε
τον Δεκέμβριο του 2018. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης και τους κατά τον νόμο ελέγχους,
υπογράφηκε μέσα στο καλοκαίρι η σύμβαση με την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία. Η ανακατασκευή της παιδικής
χαράς ήταν απαραίτητη, λόγω της παλαιότητας του εξοπλισμού και του ακατάλληλου δαπέδου. Τελικός στόχος
είναι η πιστοποίηση της παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις

ρου αναπτύσσεται διαδρομή πλάτους
1,5 μ. από χυτό βοτσαλωτό δάπεδο,
προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής ζώνη κίνησης των παιδιών προς
όλα τα παιχνίδια. Επίσης, σύμφωνα με
τη μελέτη τοποθετούνται καθιστικά για
ανάπαυση, συντηρείται και αποκαθίσταται το ξύλινο κιόσκι και διαμορφώνεται ζώνη πρασίνου με δένδρα, θάμνους και ποώδη φυτά, που θα προ-

ισχύουσες προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία

σφέρουν σκίαση και ηχοπροστασία

παιδικών χαρών, που προβλέπει η σχετική απόφαση του

από τον θόρυβο του δρόμου. Τέλος,

υπουργού Εσωτερικών.

τοποθετούνται κιγκλιδώματα, μικροκά-

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται η οργάνωση της παι-

δοι απορριμμάτων, βρύση πόσιμου νε-

δικής χαράς σε έναν κεντρικό χώρο παιχνιδιού, όπου θα

ρού και συστήματα ηλεκτροφωτισμού

τοποθετηθούν νέα όργανα παιχνιδιού. Περιμετρικά του χώ-

και άρδευσης.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Συνεχίζονται οι κλοπές σε αντλιοστάσια
της ΔΕΥΑ Θέρμης
Ν

έα κρούσματα κλοπών μετασχηματιστών της ΔΕΗ
που ηλεκτροδοτούν γεωτρήσεις, αλλά και καλωδίων των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης, σημειώθηκαν στην
Αγία Παρασκευή, τη Λακκιά και τη Θέρμη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η
ΔΕΥΑΘ, έπειτα από έλεγχο και σχετική καταγραφή που
πραγματοποιήθηκε στα αντλιοστάσιά, οι κλοπές που διαπιστώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου ήταν οι εξής:
Στην υδρευτική γεώτρηση της περιοχής του Συνδέσμου
στην Αγία Παρασκευή, εκλάπη ο μετασχηματιστής της
ΔΕΗ που ηλεκτροδοτεί την συγκεκριμένη γεώτρηση καθώς και καλώδια των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ. Επίσης,
προκλήθηκαν πολλές υλικές ζημίες στο αντλιοστάσιο.
Στην αρδευτική γεώτρηση Λακκιάς, εκλάπη ο μετασχη-

ματιστής της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτεί την συγκεκριμένη
γεώτρηση καθώς και καλώδια των εγκαταστάσεων της
ΔΕΥΑ. Επίσης προκλήθηκαν πολλές υλικές ζημίες στο
αντλιοστάσιο.
Στην αρδευτική γεώτρηση Α1 και Α2 της Θέρμης, εκλάπη ο μετασχηματιστής της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτεί τις συγκεκριμένες γεωτρήσεις καθώς και καλώδια των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ. Επίσης προκλήθηκαν πολλές υλικές
ζημίες στο αντλιοστάσιο. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο εκλάπη για τέταρτη φορά.
Το τελευταίο διάστημα, τα αντλιοστάσια της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης, αποτελούν «στόχο» των δραστών, οι οποίοι δημιουργούν
μεγάλα προβλήματα τόσο στην ύδρευση των οικισμών
μας, όσο και στην άρδευση των καλλιεργειών του δήμου μας.
Δυστυχώς, το φαινόμενο παραμένει ιδιαίτερα έντονο,
παρά τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής Θέρμης,
ώστε να μπει ένα «φρένο» σε αυτό, αλλά και την πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου
και τη συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ και των αστυνομικών
αρχών.
Στη σύσκεψη στην οποία προέδρευε ο κ. Παπαδόπουλος συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι του δήμου Θέρμης, ο
περιφερειακός διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ Κεντρικής Μακεδονίας Ιορδάνης Αμανατίδης με στελέχη του φορέα,
ο γενικός Διευθυντής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Νικόλαος Ζησιμόπουλος και άλλα στελέχη
της αστυνομίας, η Κωνσταντία Σαλογιάννου, γενική διευθύντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καθώς
και οι πρόεδροι και μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών
της περιοχής.
«Ο δήμος Θέρμης συγκάλεσε τη σύσκεψη όχι μόνο
για να αναδειχτεί το πρόβλημα, αλλά για να ξεκινήσει
μία συνεργασία και να υπάρξουν δεσμεύσεις από τους
εμπλεκόμενους φορείς ώστε να βρεθεί λύση», είχε επι-

Μεγάλα προβλήματα δημιουργούν οι κλοπές μετασχηματιστών.

σημάνει ο δήμαρχος Θέρμης.
Ο κ. Παπαδόπουλος αφού ευχαρίστησε όλους τους
συμμετέχοντες τόνισε ότι η πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των εγκληματικών αυτών
ενεργειών ανήκει στη ΔΕΔΔΗΕ, που είναι ιδιοκτήτρια των
μετασχηματιστών και φυσικά στην Αστυνομία. Το φαινόμενο των κλοπών των μετασχηματιστών της ΔΕΗ δεν
είναι καινούργιο και παρά τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα
τα οποία έχουν ληφθεί κατά καιρούς, το πρόβλημα έχει
επιδεινωθεί, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα προκαλώντας τεράστια προβλήματα στους καλλιεργητές.
Εκτός από τη ζημία στη ΔΕΔΔΗΕ, η οποία ξεπερνά τα
5.000.000 ευρώ για κλοπές στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, οι κλοπές αυτές δημιουργούν
προβλήματα τόσο στην ύδρευση των οικισμών, όσο
και στην άρδευση των καλλιεργειών, ενώ παρατηρείται
παράλληλα και κλοπή εργαλείων από τους αγρότες της
περιοχής.

ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣ

ΔΕΥΑΘ: 130 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης
το δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου

Σ

ε περισσότερες από 130 παρεμβάσεις προχώρησε η
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης κατά το δίμηνο Αυγούστου -Σεπτεμβρίου 2019,
προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία
των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Οι
παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως την αποκατάσταση και
επισκευή περισσότερων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης
καθώς και αντικαταστάσεις υδρομέτρων, αλλά και τοποθετήσεις νέων. Παράλληλα συνεχίστηκαν και το διάστημα αυτό οι έλεγχοι της ποιότητας του πόσιμου νερού,
διενεργώντας καθημερινούς ελέγχους.
Ειδικότερα τους μήνες Αύγουστο -Σεπτέμβριο 2019 στον
τομέα της ύδρευσης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες
παρεμβάσεις:
Στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης αποκαταστάθηκαν συνολικά 55 βλάβες ύδρευσης. Επίσης καθημερινά γινόταν
έλεγχος δεξαμενών, αντλιοστασίων και έλεγχος ακαθάρτων του αντλιοστασίου Νέου Ρυσίου, ενώ έγιναν τοποθετήσεις 8 νέων υδρομέτρων και αλλαγές 10 υδρομέτρων.

Αναλυτικά τα συνεργεία προέβησαν σε:
- Αποκατάσταση πεζοδρομίων, κατασκευή φρεατίων και
επέκταση αγωγού 30 μέτρων διαστάσεων Φ63 στην περιοχή της Κοινότητας Νέας Ραιδεστού.
- Κατασκευή φρεατίων στην Κοινότητα Ταγαραδων.
- Αποκατάσταση πεζοδρομίων στον οικισμό Τριαδιου.
- Καθαρισμό σχαρών όμβριων υδάτων και τοποθέτηση
πλακών πεζοδρομίου στην Κοινότητα Θέρμης. Παράλληλα κατασκευάστηκε επέκταση αγωγού μήκους 120
μέτρων, καθώς και ενός δευτέρου αγωγού μήκους 100
μέτρων στην επέκταση Θέρμης.
- Επέκταση αγωγού μήκους 50 μέτρων στο Φράγμα Θέρμης, επέκταση αγωγού 120 μέτρων στην περιοχή Τζάνα
και επέκταση αγωγού 30 μέτρων στην περιοχή Λιόγερμα
της Κοινότητας Θέρμης.
Στην Δημοτική Ενότητα Βασιλικών έγιναν συνολικά 51
βλάβες ύδρευσης και τοποθετήθηκαν 3 νέα υδρόμετρα.
Επίσης καθημερινά γινόταν έλεγχος δεξαμενών και τροφοδοσία δεξαμενών με χλώριο όπου χρειαζόταν.

Τα συνεργεία προέβησαν σε:
- Εξαγωγή δυο αντλιών στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής.
- Συγκόλληση αγωγού στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής.
- Συντήρηση αντλιοστασίων στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής.
- Εργασίες αποκατάστασης του συνδέσμου Αγίας Παρασκευής.
Τέλος στην Δημοτική Ενότητα Μίκρας έγιναν συνολικά
24 βλάβες ύδρευσης, αλλαγές υδρομέτρων, τοποθετήσεις νέων υδρομέτρων και καθημερινός έλεγχος μειωτών.
Επίσης τα συνεργεία προέβησαν σε:
- Επέκταση αγωγού 100μ στην περιοχή Αρμονία στην
Κοινότητα Σχολαρίου.
- Αποκατάσταση δρόμου στην ΤΚ Καρδίας και τοποθέτηση κράσπεδων στην Κοινότητα Τριλόφου.
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Ασφαλτοστρώσεις σε Βασιλικά,
Άγιο Αντώνιο και Μονοπήγαδο
Ο

λοκληρώθηκε το έργο ασφαλτόστρωσης της δημοτικής οδού η οποία συνδέει τα Βασιλικά (από το
εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη) με το Μονοπήγαδο (δεξαμενές
ύδρευσης), προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 και αφορά σε δρόμο μήκους 4,5 χλμ. περίπου
και πλάτους 7,0 μ.
Η αγροτική οδός Βασιλικών-Μονοπηγάδου ήταν διαμορφωμένη και χαλικοστρωμένη. Ωστόσο υπήρχαν σημαντικά προβλήματα στην επιφάνειά της, λόγω της απουσίας
ασφαλτικής στρώσης και λόγω των μεγάλων κλίσεων, που
επέτρεπαν στα όμβρια ύδατα να δημιουργούν αυλακώσεις.
Στο πλαίσιο του έργου έγιναν εργασίες καθαρισμού τάφρων
και διαμόρφωσης των πρανών, επένδυση των τριγωνικών
τάφρων με οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή υπόβασης
οδοστρωσίας, όπου ήταν απαραίτητο για να ισοπεδωθεί
ο δρόμος, και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης. Επιπλέον, για λόγους ασφαλείας τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες
θέσεις μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, επί μήκους περίπου
1.000 μ., πινακίδες σήμανσης και διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Από τα έργα ασφαλτόστρωσης στα Βασιλικά.

Η ολοκλήρωση της οδού θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις
μεταξύ των οικισμών Βασιλικών και Μονοπηγάδου, αλλά
κατά κύριο λόγο θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση
των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της
περιοχής. Ο τελευταίος λόγος είναι και στόχος του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος που διαχειρίζεται
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο εντάχθηκε
το έργο.

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Έργα ασφαλτόστρωσης έγιναν μέσα στον Σεπτέμβριο στην

Κοινότητα του Αγίου Αντωνίου του δήμου Θέρμης, στο
πλαίσιο ενός μεγάλου έργου, συνολικού προϋπολογισμού 4.595.566 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό
της δημοτικής αρχής, δόθηκε προτεραιότητα σε οδούς οι
οποίοι εξυπηρετούν πυκνοδομημένες περιοχές, καθώς και
ειδικές χρήσεις γης που έλκουν μετακινήσεις, π.χ. σχολεία,
εκκλησίες, κοιμητήρια.
Στην Κοινότητα του Αγίου Αντωνίου τα έργα που εκτελούνται και θα ολοκληρωθούν άμεσα αφορούν τις οδούς:
Ελευθερίου Βενιζέλου, Θαλή Μιλήσιου, Αγ. Ευγενίου, την
οδό ακριβώς μπροστά στο σχολείο καθώς και σε τμήματα
της οδού εισόδου στο χωριό.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα μεταφερθούν στο οδικό δίκτυο του Μονοπηγάδου και στις δομημένες γειτονιές του οικισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο έργο των ασφαλτοστρώσεων
του Μονοπηγάδου περιλήφθηκαν τοπικές ανακατασκευές
και βελτιώσεις του οδοστρώματος και συγκεκριμένα στις
οδούς: Μελανθίας, Αναγεννήσεως, στο δρόμο προς το ΠΕΡΕΚ και στην οδό Νίκης.

Σε εξέλιξη τα έργα αποχέτευσης στην Αγία Παρασκευή

Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται oι εργασίες για την κατασκευή
του αποχετευτικού δικτύου της Αγίας Παρασκευής,
ένα ακόμη μεγάλο έργο το οποίο υλοποιεί στον τομέα
αυτόν ο δήμος Θέρμης, προϋπολογισμού 2.210.846
ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής από τον κεντρικό
αγωγό στο σημείο της σύνδεσης του με τον συλλεκτήρα
Βασιλικών – Θέρμης, με κατεύθυνση προς τον οικισμό
της Αγ. Παρασκευής.
Τα έργα περιλαμβάνουν επίσης:
• Την κατασκευή των αποχετευτικών αγωγών (κύριων,
βασικών και δευτερευόντων) του εσωτερικού δικτύου
του οικισμού της Αγίας Παρασκευής και των οικιστικών
περιοχών που βρίσκονται δυτικά και νοτιοδυτικά του
υφιστάμενου οικισμού της Αγίας Παρασκευής
• Την κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων και ωθητικού αγωγού.
Επισημαίνεται δε ότι στο πλαίσιο κατασκευής του έργου
θα εκτελεστούν εργασίες όπως: α) οι ιδιωτικές συνδέσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που συνδέονταιάμεσα
με αυτές (αποξήλωση πλακοστρώσεων και κρασπέδων,
αποκατάσταση ασφαλτικών και πεζοδρομίων, τοποθέτηση κρασπέδων) και β) τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Αναλυτικά το έργο που θα κατασκευαστεί αφορά:
• Την κατασκευή κύριων συλλεκτήρων μήκους 2.240
περίπου μέτρων από σωλήνες PVC-u σειράς 41 έως τη
θέση συμβολής στον ΚΑΑ Βασιλικών
• Την κατασκευή αγωγών των εσωτερικών δικτύων (βασικοί, δευτερεύοντες) μήκους 5.560 περίπου μέτρων
• Την κατασκευή ωθητικού αγωγού μήκους 320 περίπου μέτρων

Σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή του αποχετευτικού
δικτύου της Αγίας Παρασκευής.

• Την τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων επίσκεψης-συμβολής στο σύστημα των αγωγών
• Την κατασκευή Αντλιοστασίου ακαθάρτων δυναμικότητας 400 κατοίκων (πρόβλεψη 20ετίας).
Οι αγωγοί θα διέρχονται κυρίως από διανοιγμένες
ασφαλτοστρωμένες οδούς. Ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων θα οδεύει σε διανοιγμένο χωματόδρομο για μήκος
περίπου 580μ. Επίσης σε χωματόδρομο θα οδεύει και
τμήμα του αγωγού που εισέρχεται στο Αντλιοστάσιο. Ο
πληθυσμός σχεδιασμού του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική επέκταση του οικισμού, ανέρχεται σε
3.860 κατοίκους.
Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού
1.684.354,98 ευρώ που στοχεύει στην αντιμετώπιση
του αποχετευτικού προβλήματος του οικισμού της Αγίας
Παρασκευής.
Σημειώνεται ότι για τη διοικηση του δήμου Θέρμης απο-

τελεί προτεραιότητα να μην μείνει κανένας οικισμός του
δήμου χωρίς τα βασικά έργα υποδομής στους τομείς
της ύδρευσης και της αποχέτευσης. Από το 2010, στο
ξεκίνημα της λειτουργίας του νέου καλλικρατικού δήμου Θέρμης η δημοτική αρχή έθεσε ως προτεραιότητα
την προώθηση όλων των έργων αποχετευτικών δικτύων
στους οικισμούς που δεν διέθεταν τις βασικές υποδομές.
Έπειτα από επίπονες προσπάθειες έχουν ενταχθεί, δημοπρατηθεί, εκτελεστεί και παραληφθεί τα έργα των αποχετευτικών δικτύων Καρδίας και Τριλόφου, προϋπολογισμού 7.350.000 ευρώ και Βασιλικών προϋπολογισμού
10.100.000 ευρώ.
Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του
αποχετευτικού δικτύου Σουρωτής, προϋπολογισμού
2.344.969,27 ευρώ ενώ οι συμπληρωματικές εργασίες
στο αποχετευτικά δίκτυα Καρδίας και Τριλόφου, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ οι οποίες αφορούν την κατασκευή τριών αντλιοστασίων και του αγωγού σύνδεσης
του τελικού αντλιοστασίου της Καρδίας με την ΕΥΑΘ,
βαίνουν προς ολοκλήρωση.
Επιπλέον το αποχετευτικο δικτύο της Λακκιάς, έργο
προϋπολογισμού 2.098.280,86 ευρώ εντάχθηκε στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του υπουργείου Εσωτερικών.
Παράλληλα η διοίκηση του δήμου αναμένει και άλλες
προσκλήσεις με μέτρα και πράξεις χρηματοδότησης έργων αποχετευτικών δικτύων, ώστε να προωθήσει και
τους φακέλους των μελετών για την κατασκευή έργων
αποχετευτικού δικτύου στην επέκταση της Θέρμης, του
Κ. Σχολαρίου, της Περιστεράς, του Λιβαδίου, του Αγίου
Αντωνίου και του Μονοπήγαδου.
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ΣΕ ΤΡΙΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ζημιές σε αγροτικούς δρόμους
από τις ισχυρές βροχοπτώσεις
Π

ροβλήματα σε αγροτικούς δρόμους προκάλεσαν
οι ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες σημειώθηκαν
στις αρχές Οκτωβρίου στο δήμο Θέρμης, με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία
των οχημάτων και να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από
τους οδηγούς. Η Αντιδημαρχία Συντήρησης και Αυτεπιστασίας έχει ήδη καταγράψει τα προβλήματα τα οποία
δημιουργήθηκαν στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Τριλόφου, του Πλαγιαρίου και του ορεινού κυρίως όγκου του
δήμου και με την ύφεση των καιρικών φαινομένων ξεκινούν άμεσα την αποκατάσταση των ζημιών σε αυτούς
τους αγροτικούς δρόμους.
Ειδικότερα, η δημοτική αρχή δια του αρμόδιου αντιδημάρχου Βασίλη Μουστάκα συνιστά στους οδηγούς οι
οποίοι κυκλοφορούν στο συγκεκριμένο αγροτικό δί-

κτυο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς χώματα, λά-

νερού. Παράλληλα τονίζεται ότι ο καθαρισμός των ρε-

σπες και διαβρώσεις που έχουν σημειωθεί αποτελούν

μάτων έχει ολοκληρωθεί σε όλη την έκταση του δήμου

κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα. Συνιστάται δε, να

Θέρμης που ολοκλήρωσε κατά τους θερινούς μήνες ένα

αποφεύγεται η διέλευση των οχημάτων από ρέματα και

πρόγραμμα το οποίο προέβλεπε καθαρισμό από φερτά

άλλα σημεία όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες

υλικά και έντονη βλάστηση κατά μήκος των ρεμάτων.

Ζημιές σε πολλά σημεία της αγροτικής οδοποιίας εξ αιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων σημειώθηκαν σε Τρίλοφο και Πλαγιάρι.

Μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση κακοκαιρίας

Ο

εντεταλμένους Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας
Κώστας Κουγιουμτζίδης, ενόψει του χειμώνα, υπεν-

• Καταφεύγουμε, σε κοντινές περιοχές, που βρίσκονται σε

τάλληλα μέτρα.

ύψωμα και παραμένουμε εκεί, όσο χρειαστεί.

Αν πρέπει, οπωσδήποτε, να βαδίσουμε ή να οδηγήσου-

θυμίζει προς όλους τους δημότες τα προληπτικά μέτρα

• Μένουμε, μακριά, από τα ηλεκτροφόρα καλώδια.

με, σε περιοχές, που έχουν πλημμυρήσει:

αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση έντονων βροχο-

• Αποφεύγουμε τη μετακίνηση, μέσα σε πλημμυρισμέ-

• Προσπαθούμε να βρούμε σταθερό έδαφος.

πτώσεων κυρίως σε περιοχές, που είναι γνωστό, από το

νους δρόμους και περιοχές, είτε πεζοί, είτε με το αυτοκί-

• Αποφεύγουμε νερά που ρέουν.

παρελθόν, ότι έχουν αντιμετωπιστεί πρόβλημα με πλημ-

νητό μας.

• Αν βρεθούμε μπροστά σε δρόμο, που έχει πλημμυρί-

μύρες:

• Οδηγούμε, με αυξημένη προσοχή και χαμηλή ταχύτητα.

σει, σταματούμε και αλλάζουμε, αμέσως, κατεύθυνση.

• Βεβαιωνόμαστε ότι τα φρεάτια, έξω από το σπίτι μας

• Αλλάζουμε πορεία, εάν κατευθυνόμαστε, προς πλημ-

• Αποφεύγουμε τα λιμνάζοντα νερά, γιατί μπορεί να κα-

δεν είναι φραγμένα, ώστε το νερό, κατά τη διάρκεια της

μυρισμένη περιοχή. Κινδυνεύουμε λιγότερο και, ταυτό-

λύπτουν μεγάλες λακκούβες, ακόμη και αγωγούς ηλε-

βροχής να έχει φυσική ροή.

χρονα, διευκολύνουμε τα συνεργεία, στο έργο τους.

κτρικού ρεύματος.

• Βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές των σπιτιών μας λει-

• Εγκαταλείπουμε το αυτοκίνητό μας, σε περίπτωση που

Αφού περάσει η μπόρα, αρχίζουμε τις διαδικασίες αποκα-

τουργούν, κανονικά.

αυτό ακινητοποιηθεί και ενδέχεται να παρασυρθεί και να

τάστασης του χώρου μας:

• Αν έχουμε κάποια αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους,

πλημμυρίσει. Δεν προσπαθούμε να ανάψουμε, ξανά, τη

• Κλείνουμε την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος

βεβαιωνόμαστε ότι δεν πρόκειται να παρασυρθούν, από

μηχανή.

ακόμα κι αν, στην περιοχή μας, έχει διακοπεί το ρεύμα.

το νερό και να δημιουργήσουν προβλήματα.

Αν είμαστε, σε περιοχές, που έχουν πλημμυρίσει:

• Κλείνουμε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο μπορεί

Εάν αρχίσει έντονη βροχόπτωση:

• Μένουμε, μακριά, από περιοχές, που έχουν πλημμυ-

να έχει υποστεί βλάβες.

• Κλείνουμε τους διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος, φυσι-

ρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν, ξανά, στις

• Για να εξετάσουμε ένα κτίριο, που έχει πλημμυρίσει:

κού αερίου και νερού.

επόμενες ώρες. Η πλημμύρα μπορεί να έχει μεταβάλει τα

• Φοράμε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγουμε

• Φεύγουμε από κάποιο σπίτι ή χώρο, εάν βρίσκεται σε

χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών, καθώς τα νερά μπο-

τραυματισμούς στα πόδια, από αντικείμενα ή ανωμαλίες

μικρή απόσταση, από τον πλημμυρισμένο δρόμο και εί-

ρεί να παρασύρουν μέρη του δρόμου, των πεζοδρομί-

στο έδαφος, που καλύπτονται από τα νερά.

ναι υπόγειος ή ισόγειος.

ων κ.λπ., δημιουργώντας έτσι, κινδύνους από σπασμένα

• Εξετάζουμε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα.

• Ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρχών, σε περίπτωση εκ-

οδοστρώματα, ή επικίνδυνες κλίσεις.

• Εξετάζουμε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού,

κένωσης της περιοχής.

• Δεν πλησιάζουμε σε περιοχές στις οποίες έχουν σημει-

αποχέτευσης.

• Χρησιμοποιούμε τους δρόμους, που ορίζουν οι Αρχές

ωθεί κατολισθήσεις ή πτώσεις βράχων.

Προσοχή, οι κίνδυνοι, από την πλημμύρα, δεν υποχω-

και δε διασχίζουμε χείμαρρους πεζοί ή με το αυτοκίνητό

• Ελέγχουμε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας μας κινδυ-

ρούν, αμέσως μετά την έναρξη της υποχώρησης των υδά-

μας.

νεύει, από πιθανή πτώση βράχων και λαμβάνουμε κα-

των.
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Σε εξέλιξη η κατασκευή
του νέου πάρκου στην Καρδία
Ξ

εκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ευαισθητοποίησης για τη φυτοποικιλότητα στην Κοινό-

σιστικά στην αναβάθμι-

τητα Καρδίας, ο ανάδοχος εργολάβος. Το πάρκο, όπως

των κατοίκων της Κοινό-

είναι γνωστό βρίσκεται στις οδούς Στρατηγού Καρατά-

τητας Καρδίας οι οποίοι

σου, Νίκης, Αλ. Υψηλάντη και Β. Γεωργίου Α’, διαθέ-

απολαμβάνουν το νέο

τει συνολική επιφάνεια 3.340 τμ, αναπτύσσεται σε δύο

ποδοσφαιρικό

οριζόντια επίπεδα και είναι συνολικού προϋπολογισμού

που παραδόθηκε τον

282.000,00 ευρώ.

περασμένο χρόνο στους

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που είναι ενταγμένο

χρήστες του.

στο INTERREG και ο συνδυασμός δραστηριοτήτων του

Αναλυτικά οι εργασίες

ποδοσφαιρικού γηπέδου της Καρδίας και του Πάρκου

μεταξύ άλλων περιλαμ-

Ευαισθητοποίησης για την φυτοποικιλότητα, που βρί-

βάνουν την οριοθέτησή

σκεται ακριβώς δίπλα από το γήπεδο και περιλαμβάνει

του και την τοποθέτηση

και παιδική χαρά θα δώσει στα παιδιά μας και τους νέ-

ξύλινης περίφραξης, θα

ους μας, με την ολοκλήρωσή του, ποικιλία δημιουργι-

διαθέτει δύο εισόδους

κής έκφρασης και δραστηριότητας. Συγκεκριμένα με τη
λειτουργία του το πάρκο θα δώσει την ευκαιρία στους

που θα κλείνουν με ξύ- Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του πάρκου ευαισθητοποίησης για τη φυτοποικιλότητα
λινη πόρτα. Εσωτερικά στην Κοινότητα Καρδίας.

νέους και τα παιδιά μας να γνωρίσουν τα φυτά της προ-

θα διαμορφωθεί ένας

στατευόμενης περιοχής, χωρίς να απαιτείται συλλογή

διάδρομος που θα ενώνει τις δύο εισόδους ενώ προβλέ-

τους, να αντλήσουν ικανοποίηση από την κατάκτηση

πεται και η δημιουργία καθιστικού χώρου με παγκάκια

βασικών γνώσεων και από την αναγνώριση των φυτών

και κιόσκι καθώς και περιοχή επιδαπέδιου παιχνιδιού

στη φύση, ενώ θα ενθαρρυνθούν ως προς την εφαρ-

(π.χ. κουτσό, τρίλιζα). Ο χώρος αυτός θα γειτνιάζει με

μογή ενός κώδικα ορθής συμπεριφοράς προς τη φύση.

την προβλεπόμενη περιοχή παιχνιδιών παιδικής χαράς,

να είναι λειτουργικός και κατά τις απογευματινές ώρες.

Παράλληλα το πάρκο, με την ολοκλήρωσή του και πα-

η οποία θα είναι σύγχρονων προδιαγραφών, θα διαθέ-

Επίσης προβλέπεται το απαραίτητο σύστημα άρδευσης

ράδοσή του σε έξι περίπου μήνες, θα συμβάλει αποφα-

τει ελαστικό τάπητα ασφαλείας και τρία νέα παιχνίδια.

όλων των φυτεμένων περιοχών και παρτεριών.

ση της ποιότητας ζωής

γήπεδο

Στους δύο χώρους φυτεύσεων τώρα του πάρκου θα
υπάρχουν μονοπάτια στρωμένα με ποταμίσια ψηφίδα,
για τη διευκόλυνση της κίνησης ανάμεσα στις φυτεύσεις.
Παράλληλα όλος ο χώρος θα ηλεκτροφωτιστεί ώστε

Παρεμβάσεις αναβάθμισης του αστικού πρασίνου στην Περιστερά

Σ

την Κοινότητα Περιστεράς μεταφερθήκαν οι συντονισμένες καλλωπιστικές παρεμβάσεις, ο καθα-

ρισμός από ξερά χόρτα και οι εργασίες για την αναβάθμιση του αστικού πρασίνου, από τη Διεύθυνση
Πρασίνου – Περιβάλλοντος του δήμου Θέρμης, με
προτεραιότητα για τις επόμενες μέρες και στον καθαρισμό και καλλωπισμό πάρκων και άλλων χώρων
πρασίνου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε όλους
τους κεντρικούς δρόμους της Κοινότητας, με καθα-

Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιο Γκιζάρη.
Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε
όλη την έκταση του δήμου Θέρμης. «Το πράσινο του
δήμου μας είναι κοινωνικό αγαθό και ας μην ξεχνάμε πως η προστασία του αποτελεί υποχρέωση όλων
μας. Η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και
Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίζοντας το προγραμματισμό της προχωρά σε νέες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας

ρισμό των χόρτων, κλάδεμα των δένδρων, ενώ τις

όλους τους διαθέσιμους κοινόχρηστους χώρους και

επόμενες ημέρες,

θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις

αναβαθμίζοντας υφιστάμενους χώρους αναψυχής και

εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης στο πάρκο

πρασίνου σε κάθε γωνιά του δήμου μας», επισημαί-

και σε άλλους χώρους πρασίνου σύμφωνα με τον αρ-

νει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις, ο Αντιδήμαρχος Στέ-

μόδιο Αντιδήμαρχο Πρασίνου – Περιβάλλοντος και

λιος Γκιζάρης.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Νέος χώρος πρασίνου
και αναψυχής στο Πλαγιάρι
Μ

ε πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, η αρμόδια Αντιδημαρχία και η Υπηρεσία Πρασίνου
και Περιβάλλοντος προχωρά σταθερά στην δημιουργία
νέων σημείων πρασίνου σε όλη την έκταση του δήμου
Θέρμης. Δεδομένου ότι το αστικό πράσινο αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
πολίτων, η Υπηρεσία Πρασίνου του δήμου Θέρμης στοχεύει στην άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στα
αιτήματα των πολιτών, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση σε ότι αφορά το περιβάλλον δημιουργώντας νέους
χώρους πρασίνου και αναψυχής. Στην κατεύθυνση αυτή
η Υπηρεσία προχώρησε στη διαμόρφωση ενός νέου χώ-

ρου πρασίνου στο Πλαγιάρι στη θέση «Παλιά δεξαμενή».
Στη συγκεκριμένη θέση, υπήρχε ένας αναξιοποίητος
χώρος, όπου με πολλαπλές εργασίες οι υπάλληλοι της
Υπηρεσίας Πρασίνου προσχώρησαν στη βελτίωσή του.
Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν χωματουργικές εργασίες
και τοποθέτηση νέου οργανικού χώματος έτσι ώστε να
τοποθετηθεί στη συνέχεια ο έτοιμος χλοοτάπητας. Περιμετρικά της περιοχής φυτεύτηκαν βιβούρνα (που είναι
αειθαλής, καλλωπιστικός θάμνος και χρησιμοποιείται
ευρέως στην κηποτεχνία για τη διαμόρφωση φραχτών,
διαδρόμων και διαχωριστικών σχηματισμών), καθώς
επίσης και γιουνίπεροι (κωνοφόρο φυτό, με βελονοειδές φύλλο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στο ψύχος), λεβάντες,
καλλωπιστικές δαμασκηνιές, πικροδάφνες και πλατανομουριές.
Παράλληλα στην περιοχή τοποθετήθηκε και αυτόματο
σύστημα ποτίσματος που βοηθά στο να διατηρείται το
γκαζόν και τα φυτά πράσινα αλλά ταυτόχρονα κάνει οικονομία στο νερό και στο χρόνο ποτίσματος, ενώ εξασφαλίζει ότι το γρασίδι και τα φυτά θα έχουν όσο νερό
χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
«Με τη δημιουργία νέων χώρων αστικού πρασίνου συμβάλουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά προς μια βιώσιμη κατεύθυνση για την ομαλή και αρμονική λειτουργία ενός σύγχρονου δήμου. Με την ανάπτυξη αστικών
χώρων πρασίνου, οι οποίοι παρουσιάζουν σπουδαίο πε-

ριβαλλοντικό ρόλο και συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ποιότητα του αστικού τοπίου του δήμου μας, δημιουργούμε
ουσιαστικά μικρότερες εστίες περιβάλλοντος.
Το πράσινο του δήμου μας είναι κοινωνικό αγαθό και
ας μην ξεχνάμε πως η προστασία του ανήκει και είναι
υποχρέωση όλων μας. Η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεχίσει τον
προγραμματισμό νέων υποδομών για το περιβάλλον
και το πράσινο, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους
κοινόχρηστους χώρους, σε κάθε γωνιά του δήμου μας»,
επισήμανε μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Στέλιος Γκιζάρης.

Πρόγραμμα εξυγίανσης της λίμνης στο φράγμα της Θέρμης

Έ

να νέο σιντριβάνι, πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων
από εκείνο που τοποθετήθηκε αρχικά, συμβάλει

• να συνεισφέρουν στη μείωση της θολότητας βελτι-

τις τελευταίες ημέρες στη σωστή οξυγόνωση του νε-

• να συνεισφέρουν στην αποτροπή εμφάνισης του

ρού, αλλά και τη γενικότερη προσπάθεια για την εξυ-

φαινομένου του ευτροφισμού

γίανση των νερών της λίμνης στο Φράγμα Θέρμης.

Με τη εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, παρα-

Όπως είναι γνωστό, στα ύδατα της λίμνης του φράγ-

τηρήθηκε ότι η ποιότητα των επιφανειακών νερών και

ματος Θέρμης, έχει εφαρμοστεί η μέθοδος της βιοενί-

των δύο λιμνών έχει βελτιωθεί αισθητά από την αρχή

σχυσης, η οποία βελτίωσε τα ποιοτικά τους χαρακτη-

της εφαρμογής της μεθόδου της βιοενίσχυσης. Το

ριστικά. Με τη μέθοδο της βιοενίσχυσης επετεύχθη η

COD μειώθηκε κατά 53% και 52% για την πρώτη και

μείωση του ρυπαντικού φορτίου των υδάτων, η βελ-

τη δεύτερη λίμνη αντίστοιχα, ενώ το BOD κατά 89%

τίωση της διαύγειας των υδάτων με μείωση της θολό-

και 80%. Τα ολικά αιωρούμενα στερεά επίσης μειώ-

τητας και η βελτίωση βασικών παραμέτρων ποιότητας

θηκαν κατά 68 και 61% αντίστοιχα για τις δύο λίμνες

των υδάτων (οργανικό φορτίο, αιωρούμενα στερεά).

και αναλόγως η θολερότητα των υδάτων των λιμνών

Πρόκειται για μία καινοτόμο τεχνολογία και το συγκε-

μειώθηκε κατά 60 και 65%. Για το ολικό άζωτο και

κριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Μάρτιο ως

φώσφορο οι συγκεντρώσεις ήταν ήδη χαμηλές πριν

τον Ιούλιο του 2018. Μικροοργανισμοί, μη παθογό-

την εφαρμογή, ενώ η βιοενίσχυση δεν άσκησε καμία

νοι, μη ζωικής προέλευσης, προκύπτουν από βακτη-

αρνητική επιρροή.

ριδιακή καλλιέργεια με αποτέλεσμα:

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πρασίνου-

• να ευνοούν και να επιταχύνουν το ρυθμό βιοδιά-

Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιο

σπασης του οργανικού φορτίου

Γκιζάρη, «από τις δειγματοληψίες και τις αντίστοιχες

ώνοντας τη διαύγεια του ύδατος

αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, η εφαρμογή
της βιοενίσχυσης στο φράγμα της Θέρμης κρίνεται
αποτελεσματική, αναφορικά με την ποιότητα των
επιφανειακών υδάτων των λιμνών. Το γεγονός αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία αν ληφθούν υπ’ όψη οι εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής».
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 27 – 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 1ο Ευρωπαϊκό
Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Κρέατοs
Τ

η βεβαιότητα ότι το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Κρέατος και Τοπικών Προϊόντων το οποίο

κ.λπ. Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ιδιαίτερα τη

Την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ παρουσίασαν τις δι-

σημαντική συμβολή της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ,

κές τους μαγειρικές προτάσεις η σεφ Σοφία Ουργαντζί-

διοργανώθηκε από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στο

χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του καθηγητή Γιώργου

δου, οι γυναίκες του ΚΑΠΗ Βασιλικών, ενώ το Σωματείο

ΔΑΚ Βασιλικών, θα εξελιχθεί σε θεσμό, έδωσε η μεγάλη

Αρσένου ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία ενός γό-

προσέλευση του κόσμου, απόδειξη της επιτυχίας αυτής

νιμου διαλόγου γύρω από το ζήτημα της χρησιμότητας

της πρώτης διοργάνωσης.

του αιγοπρόβειου κρέατος.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ανοίγοντας τις εργασίες του

«Στόχος μας» ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, «είναι να

φεστιβάλ, ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-

ανοίξουμε την συζήτηση για την ωφελιμότητα του αι-

λος, αφού καλωσόρισε τον υφυπουργό Εσωτερικών

γοπρόβειου κρέατος, να δημιουργήσουμε ένα ακόμη
σημαντικό θεσμό στο δήμο μας, αλλά και να τον συνδέ-

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) Θόδωρος
Καράογλου με το δήμαρχο Θέρμης Θόδωρο Παπαδόπουλο
κατά την τελετή εγκαινίων του φεστιβάλ.

σουμε με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία παράγο-

Εκατοντάδες ήταν οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

νται στον τόπο μας».

Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης έκανε επίδειξη κρεατοτεχνί-

Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, μετά την τελετή εγκαι-

ας.

νίων, διοργανώθηκε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Συ-

Το καλλιτεχνικό μέρος του φεστιβάλ περιελάμβανε πα-

μπράττουμε αποτελεσματικά για την ανάδειξη του ελλη-

ραδοσιακούς χορούς από τον ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ, από τον

νικού αίγειου, πρόβειου κρέατος και των τοπικών προϊό-

σύλλογο Ποντίων Παναγίας Σουμελά Θέρμης και από

ντων των Βασιλικών και της ευρύτερης περιοχής».

τον χορευτικό σύλλογο Αγίας Παρασκευής, καθώς και

Τη δεύτερη μέρα έγινε ενημερωτική εκδήλωση της Ένω-

συναυλία με τη μουσική επιμέλεια του Θωμά Μιχαλάκα.

σης Νέων Αγροτών, παρουσίαση τοπικών παραδοσια(Μακεδονίας -Θράκης) Θεόδωρο Καράογλου και όλους

κών συνταγών, παλαιών και νέων, κρητικά μαγειρέματα

όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τα εγκαίνια του φε-

με τη σεφ Μυρσίνη Λαμπράκη, μαγειρέματα με τοπικά

στιβάλ, αναφέρθηκε αρχικά στο ιστορικό, στο πως γεν-

προϊόντα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγίου Αντωνί-

νήθηκε η ιδέα αυτής της διοργάνωσης, από ανθρώπους

ου, από τον σεφ Τάσο Τόλη με τοπικά προϊόντα αίγειου

της περιοχής (Σοφία Ουργατζίδου και Στέλιο Βογιατζη),

και πρόβειου κρέατος, μαγειρικές επιδείξεις με τοπικά

πως σιγά σιγά αγκαλιάστηκε από πολλούς φορείς, τοπι-

προϊόντα από το Σύλλογο Αγίας Παρασκευής, καθώς και

κούς του δήμου Θέρμης αλλά και από την Περιφέρεια

από τον πρόεδρο της ΛΑΕΓ και executive chef Στυλιανό

Κεντρικής Μακεδονίας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Δίγκα.

Ένα από τα πάνελ τα οποία διοργανώθηκαν, με συντονιστή εδώ
τον Θανάση Σαρακήνο.

«Γιορτή κάστανου 2019» στο Λειβάδι

Μ

ως το εφαλτήριο για να μπορέσει η περιοχή να ανα-

Οκτωβρίου παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί

πτυχθεί σε συνδυασμό, τόσο με τη γιορτή, όσο και με

δι του Δήμου Θέρμης, η γιορτή του κάστανου, μια

από χορευτικά συγκροτήματα με τη συνοδεία παρα-

άλλες δράσεις.

πολύ ωραία πρωτοβουλία την οποία διοργανώνει

δοσιακής ορχήστρας με τον Θάνο Κωνσταντινίδη στο

Στο πλαίσιο της εορταστικής αυτής διοργάνωσης

ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών «Ο Άγιος

πραγματοποιήθηκε οδοιπορία από εθελοντές επισκέ-

κλαρίνο και τον Βασίλειο Τζιαρό στο τραγούδι.

Αθανάσιος» με την συνεργασία του δήμου Θέρμης

πτες από και προς την κορυφή του «Καλογερικού»

της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ και της Τοπικής Κοινότητας Λειβα-

(ύψους 970 μ.) στις ώρες 09:00- 12:00. Η διαδρο-

δίου.

μή που θα ακολουθήσουν οι περιπατητές: Λειβάδι

Εδώ και χρόνια με το τέλος της συγκομιδής αυτού

- Περιαστικό δάσος -«Ράχη» -«Αγκορτσούδες» -«Κα-

του πραγματικά υπέροχου και πολύ νόστιμου προϊ-

λογερικό», επιστροφή: «Κερασώνας» - «Μονοπάτι

Ποντίων Θεσσαλονίκης, ο παγχαλκιδικός σύλλογος

όντος, του κάστανου, οι κάτοικοι έχουν καθιερώσει

Αγάπης» - «Ράχη» - Περιαστικό δάσος – Λειβάδι, με

Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης», ο πολιτιστικός σύλ-

την γιορτή αυτή.

οδηγός τον ορειβάτη Κλεάνθη Μπουλιώνη.

λογος Λακκιάς και ο εκπολιτιστικός σύλλογος Λειβα-

Η γιορτή χαρακτηρίζεται από τους διοργανωτές της,

Στην κεντρική πλατεία του χωριού την Κυριακή 20

διωτών.

ε άφθονα κάστανα, εδέσματα, κρασί, πολύ
χορό και γλέντι, πραγματοποιήθηκε στο Λειβά-

Στο πρόγραμμα των παραδοσιακών χορευτικών τμημάτων συμμετείχαν:
Ο πολιτιστικός σύλλογος Ζαγκλιβερίου, ο πολιτιστικός σύλλογος Τριλόφου, ο καλλιτεχνικός σύλλογος

Ρεπορτάζ

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

1 9 0

15

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης»
Τ

ο νέο διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης» όρισε το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης
κατά την τελευταία συνεδρίασή του στις 25 Σεπτεμβρίου
2019. Νέος πρόεδρος του Νομικού Προσώπου εκλέχθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Αργύρης Μωραΐτης και
αντιπρόεδρος ο Γιώργος Αγγέλου.
Ο Αργύρης (Λάκης) Μωραΐτης, γεννήθηκε και μεγάλωσε
στο Πλαγιάρι, όπου ζει μέχρι και σήμερα με την οικογένειά του. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με την πολιτική
και τα κοινά του τόπου μας, έχοντας σημαντική δραστηριότητα στον τοπικό αθλητικό σύλλογο (Ατρόμητος
Πλαγιαρίου). Διετέλεσε μέλος του δημοτικού συμβουλίου του πρώην δήμου Μίκρας, όπου για τρία χρόνια
ήταν αντιπρόεδρος στη ΔΕΥΑ Μίκρας και για έναν χρόνο
αντιδήμαρχος. Μετά τη συνένωση του δήμου Μίκρας
με τον δήμο Θέρμης, εκλέχθηκε για δύο συνεχόμενες
θητείες στο τοπικό συμβούλιο Πλαγιαρίου στο αξίωμα
του προέδρου. Στις εκλογές του Μαΐου 2019 εκλέχθηκε
δημοτικός σύμβουλος Θέρμης.
Ο Γιώργος Αγγέλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Έχει αποφοιτήσει από την Οδοντιατρική Σχολή
του ΑΠΘ και διατηρεί οδοντιατρείο από το 1995. Υπήρξε
μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του δήμου Θέρμης για
πολλά χρόνια και πρόεδρος για τρεις συνεχείς θητείες
στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού

κόλαο
3. Κουτρή Ευαγγελία (Λίτσα) με αναπληρωτή τον Λιάντα
Δημήτριο
4. Μωραΐτης Αργύριος (Λάκης) με αναπληρώτρια την
Παπαδάκη Αθηνά
5. Χατζηδημητρίου Φανή με αναπληρωτή τον Σαμαρά
Σωκράτη
6. Πράτανος Απόστολος με αναπληρωτή τον Ιωσηφίδη
Ο πρόεδρος Αργύρης
(Λάκης) Μωραΐτης.

Ο αντιπρόεδρος
Γιώργος Αγγέλου.

σχολείου Ταγαράδων και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Θέρμης. Έχει
διατελέσει γραμματέας στον Αθλητικό Συλλόγου Θρίαμβος Ταγαράδων. Από το 2018 κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου του δήμου Θέρμης
των «Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Προσχολικής
Αγωγής».

Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αναλυτικά η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας kai Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», η θητεία του οποίου θα
είναι διετής έχει ως εξής:
1. Αποστόλου Στυλιανός με αναπληρωτή τον Κουγιουτζίδη Κωνσταντίνο
2. Βογιατζής Δημήτριος με αναπληρωτή τον Λαγό Νι-

Ιωάννη
7. Γραικός Κωνσταντίνος με αναπληρωτή τον Φάσσα
Χρήστο
8. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα με αναπληρωτή τον Μαλικά
Ευριπίδη
9. Αγγέλου Γεώργιος με αναπληρώτρια την Βουτσά Μαρία Ελένη (Μαριαλένα)
10. Βιολιτζής Ανδρέας με αναπληρώτρια την Μπιζέρα
Πηνελόπη (Πωλίνα)
11. Συντάκη Έλενα με αναπληρώτρια την Ψειράκη Μαρία Ρούσα
12. Ταβουλάρης Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Χατζάγα Παναγιώτη
13. Χρυσοστομίδου ¨Ολγα με αναπληρώτρια την Χατζηαντωνίου Αργυρώ
14. Λαζαρίδης Ηλίας με αναπληρώτρια την Ματζερίδου
Μαρία
15. Μαρία Κίνη με αναπληρώτρια την Χατζηκώστα
Ελευθερία.

Μνημόσυνο για τα θανόντα Οφθαλμολογικές εξετάσεις
μέλη του ΚΑΠΗ Θέρμης
στο Κ.Α.Π.Η Κάτω Σχολαρίου

Τ

ο καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο για τα μέλη
του ΚΑΠΗ Θέρμης που έχουν φύγει από την ζωή,

πραγματοποίησε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου Θέρμης η διοίκηση των μελών του. Μετά το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε δεξίωση στο χώρο του ΚΑΠΗ Θέρμης.

Εθελοντική αιμοδοσία

Κ

οινή εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνουν οι Κοινότητες
Ταγαράδων και Νέας Ραιδεστού την Κυριακή 17 Νοεμ-

βρίου 2019 και η οποία θα φιλοξενηθεί στο χώρο της Κοινότητας Νέας Ραιδεστού.
Η αιμοδοσία των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων θα ξεκινήσει
από τις εννέα το πρωί και θα διαρκέσει έως τη μία το μεσημέρι, στο Κοινοτικό Κατάστημα Νέας Ραιδεστού.

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο
Κ.Α.Π.Η Κάτω Σχολαρίου οι δωρεάν οθφαλμολογικές εξετάσεις από τη Διεθνή Οργάνωση Λεσχών Lions και την Α' οφθαλμολογική κλινική ΑΠΘ
του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κ.Α.Π.Η ευχαριστούν

ιδιαίτερα τον κ. Στέλιο Αποστόλου, την κ. Τάνια
Μπεκροδημήτρη, τους γιατρούς της ομάδας και τους
εθελοντές, όπως και τον πατέρα Χρήστο για την ευγενική παραχώρηση του πνευματικού κέντρου, ώστε
να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις.
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Δωρεά μαλλιών για
τα παιδιά της «ΛΑΜΨΗΣ»
Α

πίστευτα συγκινητικές ιστορίες εκτυλίσσονται στο
2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ραιδεστού από τη στιγμή που ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ξεκίνησε τη
δράση δωρεάς μαλλιών για τα παιδιά του συλλόγου
γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες βόρειας
Ελλάδας «Ή ΛΑΜΨΗ».
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Νέας Ραιδεστού αποφάσισε για το σχολικό έτος
2019-2020 να συνεργαστεί με τη «ΛΑΜΨΗ» για τη ανάδειξη του έργου της και την ενεργητική υποστήριξη των
δράσεων της.
Στο πλαίσιο αυτό παιδιά και γονείς, μακραίνουν και δωρίζουν τα μαλλιά τους για παιδιά/εφήβους που επιθυμούν να έχουν περούκα. Η συνεργασία μας θα έχει κι
άλλες πτυχές, όπως την διάδοση και την ενίσχυση του
έργου της «ΛΑΜΨΗΣ». Μεταξύ αυτών θα πραγματοποιηθεί δράση για την 15 Φεβρουαρίου, όπου τιμάται διεθνώς η παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου.
Το Δ.Σ. του Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων αποφάσισε ακόμη, αν η προσφορά είναι μεγάλη, τα μαλλιά που
θα συγκεντρωθούν να δοθούν και στο Σύλλογο «Άλμα
Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης για την κάλυψη αναγκών
γυναικών με καρκίνο.
Η πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου ενέπνευσε πολλές μαθήτριες του σχολείου, όπως την Εύα, την Χριστίνα,
την Ένια, την Μαρήλια, την Ιωάννα, την Αγγελική κ.α.

Ραιδεστού, οι οποίοι έμαθαν για τη δράση του σχολείου
και έσπευσαν να δωρίσουν τα μαλλιά τους για τα παιδιά
της «ΛΑΜΨΗΣ».

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
παραδώσαν στα γραφεία του Συλλόγου «ΛΑΜΨΗ» τις πρώτες
δωρεές μαλλιών.

ενώ οι δωρεές ξεπέρασαν τις προσδοκίες και η δράση
επεκτάθηκε και σε μαθητές άλλων σχολείων. Μεταξύ
των πολλών παιδιών, και όχι μόνο, που στήριξαν την
πρωτοβουλία είναι μαθήτριες από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ραιδεστού, η Ηρώ -Φανή, η Άρτεμις -Δάφνη
κ.α, το 8ο και το 18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς,
κ.α.
Την πρωτοβουλία στήριξαν, επίσης έφηβοι, όπως ο Άγγελος Βασιλικούδης, γιος του δασκάλου του σχολείου
Νίκου Βασιλικούδη, η Ιωάννα Αντωνιάδου, φοιτήτρια
του Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΠΘ, η Γεωργία Βελετζέκη, πρώην μαθήτρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα μαλλιά είναι οι παρακάτω:
• Μήκος τουλάχιστον 20 εκατοστά.
Πιάστε τα μαλλιά σε αλογοουρά με ένα λαστιχάκι και
μετρήστε τα μαλλιά ακριβώς πάνω από το λαστιχάκι που
συγκρατεί την αλογοουρά έως τις άκρες.
• Χωρίς οποιαδήποτε χημική επεξεργασία (πχ βαφή, ισιωτική, περμανάντ).
Τα μαλλιά μπορούν να είναι βαμμένα με φυτικές βαφές,
χρωμοσαμπουάν και ημι-μόνιμες βαφές. Δεν θα πρέπει
να έχουν υποστεί ντεκαπάζ, μόνιμη βαφή ή χημική επεξεργασία.
• Με λιγότερο από 5% λευκές τρίχες.
Γνωρίζουμε πως δεν μπορείτε να μετρήσετε το ποσοστό
των λευκών, καλό θα ήταν ωστόσο να μη μας στείλετε
μαλλιά γκρίζα ή εντελώς λευκά.
• Σπαστά ή σγουρά μαλλιά είναι αποδεκτά, μπορείτε να
ισιώσετε τα μαλλιά σας για να μετρήσετε.
Σημειώνεται ότι αν τα μαλλιά έχουν διατηρηθεί σε καλή
κατάσταση είναι αξιοποιήσιμα όσα χρόνια κι αν πέρασαν.

Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού

«Πεζοπορία για όλη
την οικογένεια»

Η

Μ

25η Οκτωβρίου είναι η παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά τού καρκίνου του

μαστού. Με αφορμή την συγκεκριμένη ημέρα μαμάδες και δασκάλες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης φωτογραφήθηκαν με
το σύνθημα «Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ», θέλοντας να συμβάλουν στην διάδοση του μηνύματος ότι η πρόληψη μπορεί να θεραπεύσει.
Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ευαισθητοποίηση απέναντι στο πρόβλημα και η παρότρυνση προς όλες τι γυναίκες:
- Να αφιερώσουν χρόνο κάθε μήνα στην αυτοεξέταση τους.
- Να μην αναβάλλουν το ραντεβού στον γιατρό τους.
- Να είναι τυπικές με την ετήσια μαστογραφία,
γιατί μόνο έτσι θα υπάρχει έγκαιρη διάγνωση.

ε το σύνθημα «Πεζοπορία για όλη την
οικογένεια» οι Συλλόγοι
Γονέων και Κηδεμόνων
του 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Νέας Ραιδεστού συνδιοργάνωσαν
πεζοπορία στον Χορτιάτη,
την Κυριακή 13 Οκτωβρίου.
Τρία λεωφορεία ξεκίνησαν από τη Νέα Ραιδεστό γεμάτα γονείς
και παιδιά που λαχταρούσαν να περπατήσουν στο βουνό. Με
σύμμαχο τον καλό καιρό και το φθινοπωρινό ήλιο γονείς και
των δύο σχολείων, έβαλαν στην άκρη την κούραση όλης της
εβδομάδας, πήραν από το χέρι τα παιδιά τους και περπάτησαν
μαζί στο βουνό, διάβασαν πληροφορίες τόσο για την ιστορία του
Χορτιάτη και του μονοπατιού, όσο και για τη χλωρίδα που συναντούσαν.
Κατά την περιήγηση μικροί και μεγάλοι αναγνωρίσαν τους λάκκους των παλιών παγοποιών, τα καλντερίμια, τις πέτρινες σωληνώσεις, καθώς και τις καστανιές, τις οξιές, τα βατόμουρα, τις
άγριες τριανταφυλλιές, τα μανιτάρια και άλλα πολλά.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο καταφύγιο του
Χορτιάτη.
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Συμβουλευτική υποστήριξη
των Σχολικών Κοινοτήτων
Η

Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του
δήμου Θέρμης σε συνεργασία με την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα και τις ανάγκες
των πολιτών και με στόχο τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί να πετύχουν τους
κοινούς στόχους τους, υλοποιεί και φέτος
δωρεάν πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων του δήμου.
Οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθμοί ζωής, η
κούραση, η εξάντληση, οι οικονομικές δυσκολίες οδηγούν κάποιες φορές στην ελλιπή παρουσία των γονιών από την ζωή των
παιδιών και στην αδυναμία τους να είναι σε
εγρήγορση για να παρέμβουν πριν από την
εμφάνιση των όποιων προβλημάτων.
Ταυτόχρονα πολλοί γονείς συχνά αισθάνονται αβοήθητοι σε μια καταναλωτική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από άγχος, υπερέ-

νταση, εγκληματικότητα, ανασφάλεια και
αδικία. Κάθε γονιός χρειάζεται να επενδύει
ενέργεια και χρόνο για να προφυλάσσει τα
παιδιά του από τους εξωτερικούς κινδύνους. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι να επηρεάζονται οι οικογενειακές
διεργασίες και οι σχέσεις.
Ενώ λοιπόν ζούμε στη εποχή της πληροφόρησης, της ενημέρωσης και της κατάρτισης,
οι γονείς συχνά αδυνατούν να αντιδράσουν
σε όσα συμβαίνουν στις οικογένειες τους.
Στόχος του προγράμματος είναι η έγκαιρη
απεικόνιση και αντιμετώπιση τυχών δυσκολιών που έχουν σχέση με την ομαλή εξέλιξη των παιδιών, η ευαισθητοποίηση και η
καθοδήγηση των γονιών & η αποτελεσματική διαχείριση των παιδιών μέσα και έξω
από τη σχολική τάξη.
Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά και έφηβους, γονείς και
εκπαιδευτικούς να συζητήσουν με εξειδικευμένους ψυχολόγους προσωπικές ανησυχίες, να αναγνωρίσουν τυφλά σημεία

στη σχέση και την επικοινωνία τους με τους
άλλους, να διευρύνουν την οπτική τους, να
κατανοήσουν τις ανάγκες τους και των άλλων και να ξεπεράσουν ζητήματα που τους
εμποδίζουν να προχωρήσουν.
Οι συναντήσεις (ατομικές, ομαδικές, οικογενειακές) έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα,
και ισχύει η τήρηση απορρήτου των πληροφοριών που επικοινωνούνται. Το επιστημονικό προσωπικό απαρτίζεται αποκλειστικά
από ψυχολόγους.
Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική
στήριξη, Σχολές γονέων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και Ομάδες παιδιών και εφήβων, Προγράμματα εκπαίδευσης για γονείς
παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με θέμα «Καλή χρήση και κίνδυνοι στο διαδίκτυο».
Οι συναντήσεις (ατομικές, ομαδικές, οικογενειακές) έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα,

«Τρέχουμε για την καρδιά» στον Τρίλοφο

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Τρίλοφο ο 1ος Δρόμος
Υγείας με το σύνθημα «Τρέχουμε για την
καρδιά».
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο σύλλογος
γονέων και κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μίκρας (Τριλόφου) σε συνεργασία
με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των άλλων σχολείων του Τριλόφου, υπό την αιγίδα του δήμου Θέρμης
της Κοινότητας Τριλόφου, την υποστήριξη του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, της
Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας
Μίκρας και των αθλητικών και πολιτιστικών
συλλόγων με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ενός αυτόματου εξωτερικού
απινιδωτή (ΑΕΑ) για την ευρύτερη περιοχή του
Τριλόφου.
Μικροί και μεγάλοι δρομείς συμμετείχαν στη
διαδρομή των 1000 ή των 3000 μέτρων και
παρουσία εθελοντών ιατρών και ασθενοφόρου υποστήριξαν με πολύ καλή διάθεση την
συλλογική αυτή κίνηση της διοργάνωσης είτε
τρέχοντας είτε περπατώντας. Στον τερματισμό
τους υποδέχτηκαν εθελοντές με νερά, μπανάνες, μπάρες δημητριακών και αναμνηστικά
μετάλλια.
Στη συνέχεια όσοι το επιθυμούσαν είχαν την

και ισχύει η τήρηση απορρήτου των πληροφοριών που επικοινωνούνται. Το επιστημονικό προσωπικό απαρτίζεται αποκλειστικά
από ψυχολόγους.
Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού
– Δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται καθημερινά,
από τις 9.00 το πρωί έως τις 15.00 το μεσημέρι στην αρμόδια Αντιδημαρχία Παιδείας
του Δήμου Θέρμης: 2313.300.764 ή στην
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και την Ελευθερία Πήτα,
στο τηλ: 2310. 463.930 και e-mail: info@
anatoliki.gr.

Ομάδα γονέων για μπαμπάδες
από το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα»

Μ

ία νέα ομάδα γονέων αποκλειστικά για μπαμπάδες ξεκίνησε

τάλληλα εφόδια για ψυχική υγεία και

το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Εάν

καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος της

είσαι μπαμπάς που προβληματίζεσαι
και αναζητάς δημιουργικούς τρόπους
να σχετιστείς με το παιδί και το ρόλο
σου, μπορείς να συμμετάσχεις στην
ομάδα συζήτησης, που πραγματοευκαιρία να παρακολουθήσουν επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης με γυαλιά
εικονικής πραγματικότητας από τον ανθρωπιστικό οργανισμό KIDS SAVE LIVES.
Χάρη στη μεγάλη συμμετοχή δρομέων, εθελοντών και χορηγών ο στόχος της αγοράς του
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή επετεύχθη
και αγοράστηκαν όχι ένας, αλλά δύο απινιδωτές. Οι διοργανωτές μάλιστα κατάφεραν μέσα
στους τελευταίους 6 μήνες να συγκεντρώσουν
χρήματα για συνολικά τρία τέτοια μηχανήματα
τα οποία θα καλύψουν γεωγραφικά την περιοχή του Τριλόφου και θα καταστήσουν το έργο
της εθελοντικής ομάδας ανανηπτών του Τριλόφου πιο εύκολη εξοικονομώντας πολύτιμο
χρόνο.

ποιείται σε 15 δίωρες εβδομαδιαίες
συναντήσεις, κάθε Παρασκευή, ώρες
18:00-20:00. Για τη συμμετοχή στην
ομάδα δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
Οι σημερινοί μπαμπάδες, που ανα-

να το βοηθήσει να αναπτυχθεί με τον
ομάδας γονέων είναι να υποστηρίξει
τους μπαμπάδες στο δύσκολο ρόλο
τους. Να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τα δικά τους συναισθήματα,
να εξασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας, πειθαρχίας, διαχείρισης
συγκρούσεων να επαναξιολογήσουν
πεποιθήσεις και προσδοκίες και να
κατανοήσουν ότι τα προβλήματα
τους, που αφορούν στη διαπαιδα-

λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο

γώγηση των παιδιών τους, μπορεί να

ρόλο στην ανατροφή και φροντίδα

συναντιούνται και σε πολλές άλλες

των παιδιών τους, ορίζουν εκ νέου

οικογένειες.

την έννοια της πατρότητας. Ρόλος μο-

Συντονιστής της ομάδας είναι ο κοι-

ναδικός, ωστόσο, με προκλήσεις και

νωνιολόγος, ΜΑ συνεχιζόμενης εκ-

απαιτήσεις, που χρειάζεται υποστή-

παίδευσης Ανδρέας Μεδίτσκος, ενώ

ριξη και καθοδήγηση, ώστε να είναι

η μέθοδος που ακολουθείται είναι η

σε θέση να δώσει στο παιδί τα κα-

βιωματική μάθηση.
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Μία νέα ομάδα εθελοντισμού ξεκινά
τη δράση της στον Άγιο Αντώνιο
Μ

ία νέα ομάδα εθελοντισμού και
προσφοράς ιδρύεται με πρωτοβουλία της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου,
με στόχο την ενεργοποίηση των συνδημοτών μας σε όλους τους τομείς οργάνωσης της κοινωνίας. Μία ομάδα συμμετοχής των πολιτών της Κοινότητας σε δράσεις εθελοντικού περιεχομένου, οι οποίες
έχουν ως στόχο την βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών,
αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων
θεμελιωδών αναγκών των οικισμών του
Αγίου Αντωνίου και του Μονοπηγάδου.
Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός,
στηρίζεται στην αυτόβουλη συμμετοχή
του ενεργού συνδημότη μας. Στόχος της

ομάδας είναι η διαδικασία ένταξης των
πολιτών σε μια διαδικασία προσφοράς
για τον τόπο και για το μέλλον των παιδιών του. Μέσω της ομάδας θα γίνει προσπάθεια στην κατεύθυνση βελτίωσης του
βιωτικού επιπέδου, ενώ τα μέλη της θα
αναλάβουν δράση ώστε να ομορφύνουν
τις γειτονιές του χωριού τους.
Η ομάδα θα ασχολείται με ποικίλα θέματα, όπως θέματα καθαριότητας, θέματα
εργασιών, περιβάλλοντος, θέματα πολιτισμού, θέματα καλλωπισμού , θέματα
ανακατασκευής, θέματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Παράλληλα με την συμμετοχή σας στην
ομάδα εθελοντισμού θα πραγματοποι-

ούνται και σεμινάρια επιμόρφωσης από
αρμόδιους με σκοπό την απόκτηση περισσοτέρων γνώσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Οι αρχές, οι αξίες και τα
ιδεώδη του εθελοντισμού είναι τα στοιχεία που αναβαθμίζουν και προβάλουν
το ανθρώπινο πνεύμα, τον πολιτισμό,
τη συνεργασία. Υπάρχουν αξιόλογοι
σύλλογοι, φορείς, και οργανώσεις στο
δήμο μας, που προσφέρουν ουσιαστικό
έργο εδώ και πολλά χρόνια. Η νέα αυτή
ομάδα εθελοντισμού ενισχύει την αγάπη
για τον συνάνθρωπο, την ενδυνάμωση
σχέσεων φιλίας και συνεργασίας, για μια
ανθρώπινη κοινωνία και ένα ανθρώπινο
δήμο.

Όσοι από τους συνδημότες μας γνωρίζουν ότι ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής
με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία,
η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη
και η κοινωνική συμμετοχή και επιθυμούν να προσφέρουν στην κατεύθυνση
αυτή, δεν έχουν παρά να απευθύνονται
στην Ομάδα Εθελοντισμού της Κοινότητας Αγίου Αντωνίου και να δηλώνουν
συμμετοχή πατώντας το link: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAkRbH
mQIwMCFiFMmlDIJ1eCkGlQbtzTVuLzv
OCYpppjIpUw/viewform?fbclid=IwAR07iDXUXTdN57DIqT-XG0csDjKBBOfKlnKr
iXViWiNDgZ5iRjzctiHj1w.

Πορεία κατά της εμπορίας
ανθρώπων στη Θέρμη

Εκπαιδευτική δράση για την
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Γ

Σ

ια πρώτη φορά και στον δήμο Θέρμης,
δόθηκε ένα δυνατό μήνυμα κατά της

εμπορίας των ανθρώπων το Σάββατο 19
Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Walk for Freedom» πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Παραμάνα της Θέρμης
συγκέντρωση σιωπηρής διαμαρτυρίας. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στους
κεντρικούς δρόμους της Θέρμης με στόχο
την αφύπνιση του αισθήματος της «μηδενικής ανοχής», κατά της εμπορίας των ανθρώπων.
«Η εμπορία ανθρώπων συμβαίνει εδώ
και τώρα», «Η δουλεία υπάρχει ακόμη»,

Κέντρου Κοινότητας του δήμου Θέρμης και

«Μόνο το 1% των θυμάτων διασώζονται»,

διοργανώθηκε σε συνεργασία με το ελλη-

«Κατάργηση της δουλείας εδώ και τώρα»
ήταν τα συνθήματα που κρατούσαν σε
πλακάτ οι μαυροφορεμένοι διαδηλωτές, οι
οποίοι επιστρέφοντας, στο τέλος, στο σημείο εκκίνησης της πορείας, φώναξαν όλοι
μαζί «Για την ελευθερία».
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που το «Walk for Freedom» δι-

νικό τμήμα της Διεθνούς Μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης Α21 και με τις κοινωνικές δομές του δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο
και Κοινωνικό Φαρμακείο), υπό την εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Εθελοντισμού (Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια

εξάγεται σε μη μητροπολιτικό δήμο. Η εκ-

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς

πρόσωπος της οργάνωσης Α21, Τουφεξή

και Κοινωνικής Προστασίας). Την εκδήλω-

Στεφανία δήλωσε πως το παράδειγμα της

σε χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια

Θέρμης αξίζει να αποτελέσει την αρχή για

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς

αντίστοιχες τοπικές προσπάθειες.

και Κοινωνικής Προστασίας, Στέλιος Απο-

Η εκδήλωση ήταν μία πρωτοβουλία του

στόλου.

ε εκπαίδευση με τίτλο «Βασικές Αρχές
αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών» συμμετείχαν τα στελέχη του Κέντρου
Κοινότητας. Η συγκεκριμένη βιωματική
εκπαίδευση, περιλάμβανε τρία μέρη. Στο
πρώτο μέρος, έγιναν παρουσιάσεις για την
έννοια της ισότητας των φύλων, τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό, διεθνές
και παγκόσμιο επίπεδο και την στήριξη των
θυμάτων βίας μέσω φορέων και υπηρεσιών. Η εισηγήτρια, Ελένη Παπαδοπούλου,
ψυχολόγος στο Ε.Κ.Κ.Α, αφού παρουσίασε τα νεότερα δεδομένα που αφορούν
στα παραπάνω θέματα, υπέβαλλε τους
εκπαιδευόμενους σε βιωματική άσκηση
αναγνώρισης της βίας, των συναισθημάτων
που προκύπτουν και των τρόπων αντιμετώπισης.
Στο δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης, έγινε
παρουσίαση των μορφών βίας σε βάρος
των γυναικών και ειδική αναφορά στην
ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών
από τους συζύγους ή συντρόφους τους. Ο
εισηγητής, Αθανάσιος Καρανίκος, Ψυχολόγος του Ε.Κ.Κ.Α., αφού παρουσίασε τις
παραπάνω θεματικές ενότητες, υπέβαλλε
τους εκπαιδευόμενους σε βιωματική άσκηση αναγνώρισης των βίαιων συμπεριφορών, οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν
στο πλαίσιο της οικογενειακής-οικιακής
ζωής.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, παρουσιάστηκε από την Ψυχολόγο-Κοινωνική Λειτουργό του Ε.Κ.Κ.Α., Μαριάνθη Σαμαρά, η
ενδοοικογενειακή βία με θύματα τα παιδιά,

από την οποία προέκυψε συζήτηση και
σχόλια.
Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Αξιός»,
το οποίο με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α), υλοποιεί, εκπαιδευτικά προγράμματα σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. Ενδεικτικά, η θεματολογία των
προγραμμάτων τα οποία κατά καιρούς
έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται στο
Κ.Ε.Κ αφορούν την έμφυλη βία, την παραμέληση και κακοποίηση παιδιών, αλλά και
ευρύτερης θεματολογίας προγράμματα,
όπως η εξουθένωση των επαγγελματιών
ψυχιατρικών, κοινωνικών αλλά και υπηρεσιών υγείας.
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ΣΥΜΕΤΕΙΧΕ Η Π.Κ.Μ. ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ CESME ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα Περιφερειών
και Πόλεων στις Βρυξέλλες
Σ

την Ευρωπαϊκή εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες

Βρυξέλλες, στον χώρο Square Brussels

ας και στην Μητροπολιτική Περιοχή της

Φιλανδίας Maria Antikainen. Στην έναρ-

Convention Centre, στο Mont des Arts.

Μπολόνια, καθώς και τις ευκαιρίες ανά-

ξη της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το

συμμετείχε η Π.Κ.Μ. και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Το έργο CESME – Circular Economy for

πτυξης και τις προοπτικές, που γεννά η

Α.Ε. με το έργο Cesme για την κυκλική

πρόγραμμα INTERREG EUROPE και τα

SMEs, χρηματοδοτούμενο από το πρό-

κυκλική οικονομία για τις ΜΜΕ.

οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πε-

μέχρι τώρα αποτελέσματα του, από τον

γραμμα Interreg Europe, επιλέχθηκε

Στη συζήτηση συμμετείχαν, η υπεύθυνη

ριφερειών και Πόλεων (European Week

από την Επιτροπή Διοργάνωσης, για να

του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμά-

διευθυντή του προγράμματος INTERREG

for Regions and Cities - EWRC) είναι μία

παρουσιάσει τα αποτελέσματα του στο

των του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ-

ετήσια 4ήμερη εκδήλωση κατά την οποία

πλαίσιο ειδικά αφιερωμένης εκδήλωσης.

ξης Κεντρικής Μακεδονίας, Χρυσάνθη

οι περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ προ-

Ειδικότερα, στις 8 Οκτωβρίου στον εκθε-

Κισκίνη, από το Μητροπολιτικό δήμο

βάλλουν την προοπτική ανάπτυξης τους

σιακό-συνεδριακό χώρο QUARE, πραγ-

της Μπολόνια, η συντονίστρια έργων,

και τις δυνατότητες τους να εφαρμόσουν

ματοποιήθηκε η παρουσίαση καλών

Valeria Stacchini, ο συντονιστής του προ-

την πολιτική συνοχής της ΕΕ αποδεικνύο-

πρακτικών, για το πώς οι Περιφέρειες

γράμματος της WWF Βουλγαρίας για την

Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονί-

ντας την βαρύτητα της τοπικής αυτοδιοί-

μπορούν να διαμορφώσουν πολιτικές

Κλιματική Αλλαγή και την Πράσινη Οικο-

κης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και του Περιφε-

κησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

και να αναπτύξουν στρατηγικές για την

νομία, Georgi Stefanov και η επικεφαλής

ρειακού Ταμείου Κεντρικής Μακεδονίας,

Τη φετινή χρονιά το EWRC διοργανώθη-

κυκλική

επικεντρώνοντας

ερευνήτρια και συντονίστρια έργων από

παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το

κε από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου στις

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-

το VTT Τεχνολογικό Ερευνητικό Κέντρο

έργο.

οικονομία,

EUROPE, Erwin Siweris
Καθ’ όλη της διάρκεια του EWRC 2019,
στον εκθεσιακό χώρο Agora λειτουργούσε περίπτερο αφιερωμένο στο CESME,
όπου εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής

Διήμερο σεμινάριο σε ΟΤΑ
για θέματα διαχείρισης ενέργειας

Γραφείο υποστήριξης μικρών
επιχειρήσεων από την Ανατολική Α.Ε.

Δ

Γ

ιήμερο σεμινάριο, σε θέματα διαχείρισης ενέργειας διοργάνωσε

η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έργου Interreg MED “ENERJ” Joint
Actions for Energy Efficiency - Κοινές

Οι εισηγήσεις έγίναν από εκπροσώπους
της ΔΕΔΗΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, του Κέντρου Ανανεώσι-

Δράσεις Δήμων για Ενεργειακή Εξοι-

μων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Αρι-

κονόμηση των Δημοτικών Κτιριακών

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υποδομών, στο ξενοδοχείο SENTIDO

(ΑΠΘ), του Ταμείου Παρακαταθηκών

Mediterranean Village στη παραλία

και Δανείων, του Πανελλήνιου Συλ-

Κατερίνης.

λόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε επίκαι-

Επιθεωρητών, της Αναπτυξιακής Καρ-

ρα για την αυτοδιοίκηση θέματα, που

δίτσας και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

αφορούν στον ενεργειακό συμψηφι-

Στο σεμινάριο παραβρέθηκαν αιρετοί

σμό (net metering), χρηματοδοτικά

και υπηρεσιακά στελέχη, των φορέων

εργαλεία

ενέργειας,

της Αυτοδιοίκησης που μετέχουν στη

κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής

μετοχική σύνθεση της Αναπτυξιακής

κατανάλωσης, ενεργειακές κοινότητες,

Εταιρείας και στους δήμους της Κε-

παρακολούθηση των σχεδίων δράσης

ντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι συμμε-

ενεργειακής απόδοσης (ΣΔΑΕ) των δή-

τέχουν στη πρωτοβουλία ΣΥΜΦΩΝΟ

μων καθώς και στη νέα πρωτοβουλία

των ΔΗΜΑΡΧΩΝ, για την αύξηση της

σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας

ενεργειακής απόδοσης και την χρήση

και κλίματος, με στόχο το 2030.

ΑΠΕ.

εξοικονόμησης

ραφείο υποστήριξης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» καλούμενο CeMaO
-misme, ξεκίνησε τη λειτουργία του, στο
πλαίσιο πιλοτικής δράσης που εγκρίθηκε από Τεχνική Γραμματεία του INTERREG
EUROPE, κατόπιν αιτήματος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και της γραμματείας του έργου PURE
COSMOS.
Το γραφείο λειτουργεί με τη συνεργασία
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος,
του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης και του ΟΚ!ΤHESS.
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. θέλοντας να υιοθετήσει
στοιχεία της καλής πρακτικής της Σαξονίας
-Ανχαλτ σχετικά με ένα κέντρο υποστήριξης
του Επιχειρηματία που υλοποιεί το Ινστιτούτο Fraunhofer, σε συνεργασία με την Τράπεζα Επενδύσεων της Σαξονίας -Ανχαλτ,
λειτουργεί πιλοτικά σε διάρκεια ενός έτους
το Γραφείο Υποστήριξης των πολύ μικρών
και μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, CeMaO-misme. H
πιλοτική Δράση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του PURE COSMOS,
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το CeMaO στοχεύει στην προώθηση του
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Μέσα από το CEMaO, ένας επιχειρηματίας μπορεί να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα,
πριν απευθυνθεί στην υπηρεσία One-Stop
Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. θα προσφέρει σε εννέα (9) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,
υφιστάμενες ή υπό ίδρυση, με έδρα στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εργαστήρια εκπαίδευσης, συνεδρίες ατομικής
συμβουλευτικής και Mentoring. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη στο πώς
μπορούν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές
τους δεξιότητες και ψηφιακές υπηρεσίες,
στο πως να συγγράψουν ένα εφικτό και βιώσιμο επιχειρηματικό σ έδιο και τέλος στο
πώς να διεκδικήσουν χρηματοδότηση.
Σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.anatoliki.
gr/el/26-anatoliki-ellinika/nea/809prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-prosdynitika-ofeloymenous-gia-symmetoxistis-ypostiriktikes-draseis-se-ypo-systasii-kai-yfistamenes-poly-mikres-kai-mikresepixeiriseis
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«1949-2019» 70 χρονιά δράσης και
προσφοράς» του «Θερμαϊκού Θέρμης»
Α

πό τις 5 έως τις 22 Νοεμβρίου 2019
πραγματοποιείται στον φιλόξενο χώρο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πινακοθήκης Θέρμης επετειακή έκθεση φωτογραφίας – ιστορίας του Αθλητικού Πολιτιστικού
Συλλόγου Θέρμης «Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ», με
την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 70
χρόνων συνεχούς δράσης και προσφοράς
στου συλλόγου στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.
Την έκθεση συνδιοργανώνουν ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Θέρμης
«Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ» σε συνεργασία με τη
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πινακοθήκη Θέρμης με στόχο την ανάδειξη
πτυχών της ιστορικής διαδρομής του συλλόγου. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου στο

χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πινακοθήκης Θέρμης και την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους βετεράνοι αθλητές
του συλλόγου, βετεράνοι ποδοσφαιριστές
των ιστορικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης και πολίτες της Θέρμης που έμαθαν
από τους υπευθύνους του συλλόγου για
την ιστορία και τις δράσεις του ιστορικού
αυτού συλλόγου της πόλης της Θέρμης.
Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Θέρμης
«Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ» είναι ο μεγαλύτερος και
ιστορικότερος σύλλογος της Θέρμης και
ευρύτερα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Ιδρύθηκε το 1949 και σήμερα τα ενεργά
μέλη του Σωματείου ξεπερνούν τα 100
άτομα.
Το σωματείο διατηρεί, τμήματα Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ ανδρών –γυναικών, Σκά-

κι, Δυναμικών Αθλημάτων
(Πυγμαχία και Κινγκ Μπόξινγκ) και Βόλευ αντρών.
Παράλληλα λειτουργεί ακαδημίες σε όλα τα αθλήματα.
Το σύνολο των τμημάτων
αριθμεί 500 περίπου ενεργούς αθλητές.
Σημειώνεται ότι η Αντρική
Ομάδα του ποδοσφαιρικού
τμήματος αγωνίζεται στην Γ
Εθνική κατηγορία της Ε.Π.Ο.,
ενώ η Αντρική Ομάδα των Ελπίδων Θερμαϊκού Θέρμης αγωνίζεται στην Β ερασιτεχνική κατηγορία της Ε.Π.Σ.Μ.
Η Γυναικεία Ομάδα Μπάσκετ αγωνίζεται
στην Α Κατηγορία της Ε.Κ.Α.Σ.Θ. και η
Αντρική Ομάδα Μπάσκετ αγωνίζεται στην Γ

Κατηγορία της Ε.Κ.Α.Σ.Θ. Η Αντρική Ομάδα Βόλευ αγωνίζεται στην τοπική κατηγορία της Ε.Π.Ε.Σ.Θ., ενώ οι ομάδες Σκάκι
και Δυναμικών Αθλημάτων (Πυγμαχία και
Κινγκ Μπόξινγκ) αγωνίζονται στα αντίστοιχα στα πρωταθλήματα.

Στην Ελβετία η ομάδα δυναμικών
αθλημάτων του Θερμαϊκού Θέρμης

Πεζοπορία στο περιαστικό δάσος

Η

σαν τα πρόσωπα των και μεγαλύτερων,

αγωνιστική ομάδα δυναμικών αθλημάτων του Θερμαϊκού Θέρμης (Πυγμαχία -kick boxing - Muai Thai) θα συμμετέχει σε αγώνες στην Ελβετία με δύο αθλητές. Ειδικότερα ο Στέλιος Τασμαλίδης και
Μπέλη Μπάγια θα συμμετέχουν σε έναν
αγώνα πυγμαχίας στα 85 κιλλά και έναν
αγώνα kick boxing στα 60 κιλά αντίστοιχά.
Παράλληλα ο αθλητής Αλέξανδρος Ουζούνης αγωνίζεται, επίσης στην πυγμαχία,
στα 64 κιλά σε διοργάνωση που θα γίνει
στη Θεσσαλονίκη στις 10 Νοεμβρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από ένα καταπληκτικό αγώνα που έδωσε στην
Φλωρεντία της Ιταλίας, ο αθλητής Μπέλη Μπάγια με αντίπαλό του τον Samed
Memaj, ο οποίος είχε στην καριέρα του
σαράντα αγώνες ενώ ο αθλητής μας μόνο
τέσσερεις επαγγελματικούς, έχασε με 2-1

από τους κριτές, οι οποίοι του πρότειναν να
παίξει ρεβάνς σε λίγους μήνες.
Η νίκη όμως που του δόθηκε, στον αγώνα
βραδιάς στις 20 Οκτωβρίου στο
γυμναστήριο των Ultra Fighters με αντίπαλο τον Δίγκα Λάμπη, κάτοχο δύο ευρωπαϊκών ζωνών, ήταν μοναδική. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι υπάρχει η πιθανότητα να
αγωνιστεί στην Ρουμανία στην 8άδα στα 65
κιλά ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της
Ευρώπης.
Τέλος στις 12 Δεκεμβρίου ο αθλητής του
συλλόγου της Θέρμης Παναγιώτης Θεοδοσιάδης θα αγωνιστεί στο Αμβούργο της
Γερμανίας σε αγώνα πυγμαχίας στα 100
κιλά στην ίδια διοργάνωση με τον γνωστό
μαχητή Levan Guruli του Μητσκολάβα. Ο
μαχητής μας θα συνεχίσει σε μια ξεχωριστή
συμμετοχή στην Τραπεζούντα του Πόντου
μέσα στον Γενάρη του νέου έτους.

Μ

ε όμορφα συναισθήματα χαράς,
ζωντάνιας, και ικανοποίησης γέμι-

αθλητών/τριών, γονέων και φίλων που
συμμετείχαν στην πεζοπορία στο περια-

Η διαδρομή ξεκίνησε από την περιοχή
του φράγματος Θέρμης και κατέληξε στο
ύψωμα μπροστά από την διασταύρωση
Κισσού- Πλατανάκια. Το μήκος της συνο-

στικό δάσος της Θέρμης, την οποία δι-

λικής διαδρομής με την επιστροφή ήταν

οργάνωσε το Αθλητικό Φυτώριο Θέρμης

περίπου στα 8 χιλιόμετρα και διήρκησε

«Άδωνις» την Κυριακή 3 Νοεμβρίου.

2,5 ώρες.

Στο διασυλλογικό πρωτάθλημα
στίβου Κ14 ο “ΑΔΩΝΙΣ”

Δ

ώδεκα (12) αθλήτριες και οκτώ 8
αθλητές από το Αθλητικό Φυτώριο
Θέρμης Άδωνις, γεννημένοι τις χρονιές
2006 και 2007 συμμετείχαν στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ14 Παμπαίδων
Β'- Παγκορασίδων Β' (3ος αγώνας ριπτικό
τέτραθλο) το Σάββατο 12 Οκτωβρίου. Η δι-

οργάνωση πραγματοποιήθηκε στο εθνικό
Καυτανζόγλειο στάδιο.
Οι αθλητές και οι αθλήτριές απόλαυσαν
τον αγώνα συμμετέχοντας στον δρόμο των
60 μέτρων, στο άλμα σε μήκος, στο μπαλάκι και στην σφαίρα.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΣΙΟ ΤΟΥ «BE ACTIVE»

Δύο ξεχωριστές αθλητικές εκδηλώσεις
Δ

ύο ξεχωριστές αθλητικές εκδηλώσεις για μικρούς
και μεγάλους, πραγματοποιήθηκαν στον δήμο
Θέρμης στο πλαίσιο της 5ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Αθλητισμού «Be Active». Ο δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου Sport4Values, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετείχε
στην εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού με τις δύο δράσεις.
Η αρχή έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του δήμου Θέρμης παιδιά από 5 έως 15
ετών γνώρισαν τα rollers. Συγκεκριμένα ογδόντα παιδιά
είχαν μια πρώτη επαφή με το άθλημα του roller skating
μέσα από μάθημα, διάφορα παιχνίδια με ή χωρίς rollers.
Με πολλή μουσική και κέφι. Στα παιδιά που συμμετείχαν δόθηκε ένα αναμνηστικό δελτίο συμμετοχής και
δώρο ένα πατίνι.
Στη συνέχεια το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου οι μεγαλύτεροι
δημότες ασκήθηκαν και χαλάρωσαν με yoga στη φύση..
Σε ένα πανέμορφο χώρο, στο γήπεδο Βετεράνων στο
φράγμα της Θέρμης ένιωσαν την ευεξία και βελτίωσαν τη
διάθεσή τους αθλούμενοι στη φύση με Yoga και Reiki.
Mίλησαν για τους εαυτούς τους και τα θέματα που τους
απασχολούν, χαλάρωσαν, ένιωσαν ανάλαφροι και έγραψαν ο ένας στον άλλον ωραία μηνύματα και σκέψεις.

τη μεγαλύτερη αθλητική εκστρατεία, η οποία διοργανώ-

Αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους ώστε να

νεται στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της περσινής χρο-

ενεργοποιηθούν (#BeActive) κατά τη διάρκεια της εβδο-

νιάς διοργανωθήκαν 48.500 αθλητικές εκδηλώσεις σε

μάδας και για να ενθαρρυνθούν να παραμείνουν ενεργοί

44 χώρες και υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 13 εκατομ-

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

μύρια ευρωπαίοι πολίτες.

Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει όχι μόνο αρνητικές

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η 5η Ευρωπαϊκή

συνέπειες στην κοινωνία και στην υγεία των πολιτών,

Εβδομάδα Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρο-

αλλά και οικονομικό κόστος. Επιπλέον, ο αθλητισμός

να σε όλη την Ευρώπη την περίοδο 23 – 30 Σεπτεμβρί-

έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τα μηνύματα ανεκτικό-

ου 2019, κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Επι-

τητας και την ιδιότητα του πολίτη σε όλη την Ευρώπη. Η

τροπής. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί ετήσιο

προώθηση του ρόλου του αθλητισμού ως μέσου για την

θεσμό, ο οποίος γνωρίζει ραγδαία αύξηση και έχει ως

κοινωνική ένταξη θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών

υφιστάμενων προκλήσεων στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αποτελεί σήμερα

στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό.

Αθλοπαιδιές 2019
στους Ταγαράδες

Βελτιωτικές παρεμβάσεις σε γήπεδα
και Κέντρα Πολιτισμού από τη ΔΕΠΠΑΘ

Μ

Σ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για μία ακόμη χρονιά οι εκδηλώσεις «αθλοπαιδιές 2019» στο
παλιό γήπεδο των Ταγαράδων από τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ταγαράδων. Τις εκδηλώσεις υποστήριξε
και το 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης.

ημαντικές βελτιώσεις των χώρων των ποδοσφαιρικών
γηπέδων Θέρμης, Αγίας Παρασκευής, Τριαδίου, Τρι-

γενικοί έλεγχοι των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των

λόφου και Νέου Ρυσίου υλοποιήθηκαν από τη Δημοτική

τα και ελλείψεις καθώς και εργασίες βελτίωσης του περι-

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Αθλητισμού του

βάλλοντα χώρου των γηπέδων.

δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα σε εξέλιξη βρίσκονται το τε-

Η ΔΕΠΠΑΘ θα συνεχίσει τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στους

λευταίο διάστημα πολλαπλές παρεμβάσεις σε γήπεδα πο-

χώρους των δημοτικών αθλητικών υποδομών, των ποδο-

δοσφαίρου και Κέντρα Πολιτισμού του δήμου μας, από τα

σφαιρικών γηπέδων, των 5Χ5 γηπέδων και των κλειστών

συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ.

γηπέδων μπάσκετ στην κατεύθυνση λειτουργικής αλλά και

Ειδικότερα, οι εργασίες επικεντρώθηκαν αρχικά στο κα-

αισθητικής τους αναβάθμισης.

τέβασμα του ιστού στο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Αγία

Στόχος των πολλαπλών παρεμβάσεων είναι η καλύτερη

Παρασκευή, που παρουσίαζε κλήση και αλλαγή θέσης και

δυνατή συντήρηση και βελτίωση των αθλητικών εγκατα-

έπρεπε άμεσα να κατέβει και να επαντοποθετηθεί για λό-

στάσεων του δήμου μας, με ιεράρχηση προτεραιοτήτων

γους ασφάλειας. Παράλληλα οι παρεμβάσεις αφορούν και

και προγραμματισμό, ικανοποιώντας αιτήματα συνδη-

σε επισπορά ή επανασπορά νέου χλοοτάπητα στα γήπεδα

μοτών μας, για την αποδοτικότερη λειτουργία όλων των

ποδοσφαίρου της Νέου Ρυσίου (βοηθητικό), Τριλόφου,

δημοτικών αθλητικών χώρων, αλλά και την καλύτερη

Τριαδίου και Θέρμης.

δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών αθλητών και θεατών.

Παράλληλα, τα συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ προχώρησαν σε

Η δημοτική αρχή επιδιώκει περισσότερες επιλογές για την

ελαιοχρωματισμό των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδο-

άθληση και την ψυχαγωγία προς όλους τους συνδημότες

σφαίρου στον Τρίλοφο, των κερκίδων στο ποδοσφαιρικό

μας, εξασφαλίζοντας λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις

γήπεδο Θέρμης καθώς στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέ-

στο σύνολο του Δήμου Θέρμης, με τη σωστή και έγκαιρη

ντρου Νέας Ραιδεστού εσωτερικά και εξωτερικά.

συντήρησή τους, που αποτελούν διαχρονικά πρώτη προ-

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν

τεραιότητά.

γηπέδων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν προβλήμα-
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Διεθνής διάκριση για τον
γ.γ του δήμου Γ. Κουλαουζίδη
Μ

προσφοράς τους.

ια πολύ σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε ο γενικός γραμματέας του δήμου Θέρ-

Στην τελετή αυτή για πρώτη φορά από το 1996

μη δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης στον τομέα της

που ξεκίνησε η λειτουργία του συγκεκριμένου

εκπαίδευσης ενηλίκων. Σημειώνεται μάλιστα ότι

θεσμού συμμετείχε και τιμήθηκε μεταξύ άλλων

για πρώτη φορά από το 1996 που λειτουργεί ο

κορυφαίων επιστημόνων του χώρου και ένας επι-

θεσμός ξεχωρίζει Έλληνας επιστήμονας.

στήμονας από την Ελλάδα, συγκεκριμένα ο Δρ.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του

Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης. Η τελετή εισδοχής

9ου τριετούς συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένω-

έγινε στο Εθνικό Μουσείο της Σερβίας στο Βελι-

σης για την έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων

γράδι. Κατά την προσφώνηση της εισδοχής του

(ESREA) που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο

Δρ. Κουλαουζίδη, την οποία έκανε η Dr. Katarina

του Βελιγραδίου, πραγματοποιήθηκε η 24η

Popovic, καθηγήτρια εκπαίδευσης ενηλίκων και

τελετή εισδοχής στο International Adult and

Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου

Continuing Education Hall of Fame. Το Hall of

για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ICAE), αναφέρ-

Fame για την εκπαίδευση ενηλίκων λειτουργεί

θηκε η συνεχής και προσηλωμένη προσπάθεια

ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το
Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα των Η.Π.Α. και έχει

που κατέβαλε ο τιμώμενος ώστε να αναπτυχθεί

ως αποστολή να τιμά κάθε χρόνο επιστήμονες

επιστημονικά και επαγγελματικά η εκπαίδευση

και ερευνητές από όλο τον κόσμο των οποίων το
έργο έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη του πεδίου σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τιμηθεί μεγάλα

πολλοί άλλοι. Στο κτήριο του οργανισμού στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, τοποθετούνται κάθε χρόνο αναμνηστικά

ενηλίκων στην Ελλάδα ενώ ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στην πολύχρονη συμμετοχή του ως διδάσκοντα στα
μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-

ονόματα του πεδίου όπως οι Peter Jarvis, Jack Mezirow,

πορτρέτα με το βιογραφικό και τη συνεισφορά των εισερχό-

πιστημίου καθώς και στην προσπάθειά του να συνδεθεί η

Arne Carlsen, Steven Brookfield, Rosemary Caffarella και

μενων μελών έτσι ώστε να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη της

εκπαίδευση ενηλίκων με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Βασίλη Κοντογουλίδη
παρουσιάστηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Τ

ο νέο του βιβλίο με τίτλο «Η Επιστροφή» του συνδημότη
μας δημοσιογράφου Βασίλη Κοντογουλίδης παρουσιάστηκε στη Δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης. Για το βιβλίο που
κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο «Μπαρμπουνάκη» μιλήσαν ο δημοσιογράφος Τάσος Ρέτζιος, ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Θέρμης Γιώργος Κυρίτσης και
ο προϊστάμενος της δημοτικής βιβλιοθήκης Θέρμης Χρήστος
Βαγιωνάς, ενώ την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος
Ειρήνη Τσαρούχα.
«Η Επιστροφή» είναι μυθιστόρημα, που εκτυλίσσεται με φόντο τη Θεσσαλονίκη σε παρόντα χρόνο, όπως την βρήκε ο
πρωταγωνιστής της νουβέλας, επιστρέφοντας μετά από ένα
σύντομο διάστημα εγκατάστασης και διαμονής του στην ελληνική επαρχία.
Κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο Στέφανος, γιατρός, από τους
πιο σημαντικούς χειρουργούς της πόλης, αποσύρεται στο
Καρπενήσι με στόχο να εγκατασταθεί εκεί για το υπόλοιπο
της ζωής του. Όμως η ζωή της επαρχίας δεν θα μπορέσει να
νικήσει τη σφοδρή του επιθυμία να επανασυνδεθεί με τις δύο
τις μεγάλες αγάπες που άφησε πίσω : Τη Θεσσαλονίκη και
τον παλιό έρωτά του, την ‘Έλενα… Τι θα επακολουθήσει; Η
ανατροπή έρχεται στο τέλος….
Η «Επιστροφή» είναι το δεύτερο βιβλίο του Βασίλη Κοντογουλίδη, μετά την κυκλοφορία της πρώτης νουβέλας του
πέρυσι, με πρωταγωνιστή τον ίδιο, φανταστικό, αλλά επί-

καιρο ήρωα, επίσης, από τις εκδόσεις «Μπαρμπουνάκης»
με τίτλο: «Η τελευταία φορά». Ο ήρωας της «Επιστροφής»
είναι το ίδιο πρόσωπο, φανταστικό, αλλά το περιβάλλον στο
οποίο κινείται είναι αυτό του παρόντος χρόνου, της πόλης
και της σύγχρονης Ελλάδας. Οι αναφορές του πρωταγωνιστή
της νουβέλας, πολιτικές και κοινωνικές, ακουμπούν στους
προβληματισμούς, τις απόψεις και τις προσλαμβάνουσες των
σύγχρονων κατοίκων της πόλης, της χώρας, κάτι που προικίζει με εξαιρετικό ενδιαφέρον και σημασία την πλοκή του
βιβλίου.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο Βασίλης Κοντογουλίδης γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι
δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης και γενικός γραμματέας
του διοικητικού της συμβουλίου. Εργάστηκε επί σειρά ετών
σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Είναι διευθυντής στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης
FM 100.
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Πλήθος κόσμου τίμησε τα φετινά
25α Δημήτρια στο Πλαγιάρι
Θ

ρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και παραδοσιακές βραδιές με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής περιλάμβανε το εορταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων «25α Δημήτρια» που διοργανωθήκαν στην Κοινότητα
Πλαγιαρίου με την ευκαιρία του εορτασμού του πολιούχου
του οικισμού Αγίου Δημητρίου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα για τα φετινά 25α Δημήτρια ξεκίνησαν την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου με τον μέγα πανηγυρικό εσπερινό και την περιφορά της Ιερής Εικόνας του
Αγίου Δημητρίου. Την επομένη τελεστικέ πανηγυρική Θεία
Λειτουργία και ο ιερός παρακλητικός κανόνας. Ακολούθησε το παραδοσιακό μοίρασμα ψαριών, κρασιού και άρτου
στο προαύλιο του ιερού ναού.
Τη σκυτάλη στη συνέχεια έλαβαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι

οι οποίοι παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου. Στις εκδηλώσεις
συμμετείχαν ο αθλητικός σύλλογος Αστέρας Πλαγιαρίου, ο
πολιτιστικός σύλλογος ΟΡΦΕΑΣ Πλαγιαρίου –τμήμα παραδοσιακών χορών, το χορευτικό τμήμα γυναικών του ΚΑΠΗ
Πλαγιαρίου, ο πολιτιστικός σύλλογος Τριλόφου, ο χορευτικός όμιλος Τριλόφου «ΖΟΥΜΠΑΤ» .
Την επόμενη πραγματοποιήθηκε τουρνουά ποδοσφαίρου
από την ακαδημία του ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ Πλαγιαρίου. Οι εκδηλώσεις ολοκληρωθήκαν την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου με
την τέλεση πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας του Αγίου Δημητρίου, την δοξολογία, την κατάθεση στεφάνων και την
παρέλαση μαθητών -τρίων για τον εορτασμό της εθνικής
επετείου της 28ης Οκτώβρη 1940.

Εκδηλώσεις στη Λακκιά
για τον Άγιο Δημήτριο

Εκδηλώσεις για τον Όσιο Ευθύμιο στην Περιστερά

Τ

η μνήμη του Οσίου Ευθυμίου, του ιδρυτή της πανέμορφης εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα τίμησαν στην

Άγκυρας το 823, ήταν παντρεμένος και είχε παιδιά. Τα

Περιστερά. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πα-

μιος. Το 859 έρχεται στον Άθωνα. Λόγω συχνών πειρατι-

ρασκευή 11 Οκτωβρίου με ιερή αγρυπνία. Την επομένη

κών επιδρομών μετακινείται αρκετά και περνάει από τον

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου τελεστικέ ο μέγας εσπερινός, ενώ

Άγιο Ευστράτιο και τα Βράσταμα Χαλκιδικής όπου ίδρυσε

ο σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης και ο

οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 15 Οκτωβρίου

λαύρα. Επίσης στηλίτευσε έξω από τη Θεσσαλονίκη.

σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέ-

με την πανηγυρική θεία λειτουργία.

Ο οικισμός γύρω από τη Μονή του Αγίου Ανδρέα ανθί-

ξανδρος».

Σύμφωνα με πηγές και ευρήματα ο οικισμός της Περιστε-

ζει και χρόνια αργότερα, το 884 μ.Χ., ο Όσιος Ευθύμιος

Η βραδιά έκλεισε με το καθιερωμένο πανηγύρι του χω-

ράς αποτελεί έναν από τους παλαιότερους οικισμούς της

ο Νέος ιδρύει και γυναικείο μοναστήρι στην Περιστερά.

ριού, όπου χόρεψαν τα δύο τμήματα του Συλλόγου Λακ-

ευρύτερης περιοχής. Ο Όσιος Ευθύμιος ίδρυσε τον 9ο

Πριν την αναχώρηση του για τον Άθωνα ορίζει διαδόχους

κιάς (παιδικό - εφηβικό), καθώς και η χορευτική ομάδα

αιώνα μ.Χ. την Μονή των Περιστερών κατόπιν οράματος.

ηγούμενους των μοναστηριών τα εγγόνια τους Μεθόδιο

του Πολιτιστικού Κέντρου Καρδίας «Ο Ευμένης».

Σύμφωνα με την οδηγία που εξέλαβε στο όραμα, ο πα-

και Ευθυμία. Τον Οκτώβριο του 898 ασθένησε βαριά

Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Λακκιάς ευχαρι-

λαιοχριστιανικός ναός του 4ου αιώνα αφιερωμένος στον

στην Ιερά Νήσο και στις 15 του ίδιου μήνα απεβίωσε.

στεί θερμά τους παραβρισκόμενους καθώς και τα χορευ-

Απόστολο Ανδρέα με τις τέσσερις αρχαίες κολώνες που

Η σωρός του μεταφέρθηκε αρχικά στη Θεσσαλονίκη και

τικά για την τιμή να παρευρεθούν στη γιορτή.

διατηρούνται μέχρι σήμερα βρισκόταν πλησίον της νερο-

στις αρχές Ιανουαρίου του 899 στην Περιστερά όπου και

μάνας, της βασικής πηγής νερού του οικισμού, ο οποίος

τάφηκε. Σήμερα, ο Ι. Ν. Αγίου Ανδρέα είναι ο ενοριακός

είχε μετατραπεί σε στάνη προβάτων.

ναός της Περιστεράς και εντός του βρίσκονται τα λείψανα

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος γεννήθηκε στην περιοχή της

του Οσίου Ευθυμίου.

Ο

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Λακκιάς πραγματοποίησε στις 25 Οκτωβρίου Πανήγυρι, προς τι-

μήν του Πολιούχου του χωριού, Αγίου Δημητρίου. Στην
περιφορά της εικόνας του Αγίου συμμετείχαν, επίσης

εγκατέλειψε και έγινε μοναχός το 843 με το όνομα Ευθύ-

Πολιτισμός
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Μία ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής
για τα βλαχοχώρια της Μακεδονίας
Μ

ος Νικόλαος» στο Πολιτιστικό Κέντρο του

νου ελληνισμού, το οποίο «αποτελεί μέρος

Δήμου Θέρμης. Την έκθεση και τον σχετικό

του πλούτου της ρωμιοσύνης που οφείλου-

κατάλογο επιμελήθηκε με ιδιαίτερη γνώση

με να προστατέψουμε».

και φροντίδα ο ερευνητής και συγγραφέας

Τα εγκαίνια της ξεχωριστής αυτής έκθεσης

Αστέριος Κουκούδης.

πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου,

νωνική ζωή στα βλαχοχώρια της Μακεδονί-

Στην έκθεση αυτή για την «κοινωνική ζωή

ενώ στο πλαίσιό τους έγινε και ειδική ομιλία

ας στα 1900», που οργάνωσαν το Ίδρυμα

στα βλαχοχώρια της Μακεδονίας στα

από την εκπαιδευτικό – συγγραφέα Κούλα

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και ο Σύλ-

1900», ο κάθε επισκέπτης μπόρεσε να συ-

Λέτζιου Τρίκου με θέμα «Οι αγώνες για την

λογος Βλάχων Θέρμης – Τριαδίου «Ο Άγι-

ναντήσει το ιδιαίτερο κομμάτι του βλαχόφω-

ελευθερία της Μακεδονίας».

ια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση
για τον Βλάχοφωνο Ελληνισμό πα-

ρουσιάστηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη –
Πινακοθήκη Θέρμης από τις 7 έως και τις
31 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την έκθεση
φωτογραφιών και χαρτών με θέμα «Η κοι-

Σερραϊκό γλέντι στον Άγιο Τρύφωνα

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στο άλσος του Αγίου Τρύφωνα η παραδοσιακή πολιτιστική εκδήλωση «Σερραϊκό γλέντι» από το σύλλογο Σερραίων κατοίκων δήμου Θέρμης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα παραδοσιακά χορευτικά τμήματα των συλλόγων:
Κουριωτών Καλαμαριάς «Ταξιάρχης», που
παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από
την Μικρά Ασία συνοδεία βιολιού, λαούτου
και κρουστών, των μουσικών Κούρτη Δημήτρη, Γκαρανή Θάνου και Καμπούρη Στέλιου,
Βλάχων Θέρμης – Τριαδίου «Ο Άγιος Νικόλαος» που παρουσιάσαν Βλάχικους χορούς,
συνοδεία κλαρίνου του μουσικού Κώστα
Αργύρογλου, καθώς και του συλλόγου Σερραίων Θέρμης τα οποία παρουσιάσαν ντόπιους Σερραϊκούς παραδοσιακούς χορούς,
συνοδεία των ζουρνάδων, που επιμελήθηκε

όπως πάντα ο χοροδιδάσκαλός Γιάννης Ζέττας.
Μάλιστα στην εκδήλωση ο σύλλογος Σερραίων Θέρμης, παρουσίασε για πρώτη φορά
τις νέες παραδοσιακές φορεσιές της Γερακίνας.
Ακολούθησε Σερραϊκό γλέντι με Ζουρνάδες
του Αριστείδη Δράμαλη και του παραδοσιακού μουσικού σχήματος «Σαλονικιώτικο
Τακίμι» και παραδοσιακά εδέσματα (λουκάνικα Τζουμαγιάς, ακανέδες κ.λ.π.).

Νέα διοίκηση
Ο σύλλογος Σερραίων κατοίκων δήμου
Θέρμης πραγματοποίησε την 3η Γενική
Συνέλευση και ταυτόχρονα την διενέργεια
εκλογών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Από τις αρχαιρεσίες προέκυψε το νέο ΔΣ,

Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης

«Παιχνιδοχορέματα» 2019

Μ

ε την βοήθεια του Τμήματος Νέων
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο

σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης
«Ο Μέγας Αλέξανδρος» διοργάνωσε με
μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση «Παιχνι-

που είναι το ακόλουθο :
Πρόεδρος, Μαλούδης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος, Δαβίτη Στέλλα.
Γ. Γραμματέας Μαγκριώτη Μαρία.
Ταμίας, Γουλιάρης Ευάγγελος.
Μέλος, Ανθουλάκης Κυριάκος .

Γλέντι έναρξης

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το καθιερωμένο γλέντι έναρξης του

συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο
Μέγας Αλέξανδρος» στο άλσος του Αγίου
τρυφωνα. Προηγήθηκε ο αγιασμός, ο οποίος
τελέστηκε από τον Πάτερ Κωνσταντίνο.

δοχορέματα».

Το άλσος του Αγίου Τρύφωνα γέμισε από

Στόχος των μελών του Δ.Σ. και του χο-

χορευτές και φίλους της λαϊκής παράδοσης,

ροδιδασκάλου, όπως και τα περασμένα

οι οποίοι διασκέδασαν με τη συνοδεία του

χρόνια, ήταν να διοργανωθεί μια εκδή-

μουσικού συγκροτήματος «Χάλκινα Ηχο-

λωση αφιερωμένη στα παιδιά.

χρώματα».

Μέλος, Γεωργάκος Χαράλαμπος .
Μέλος, Κατσικαρίδης Λεωνίδας .
Αναπληρωματικά Μέλη
Βαλιούγα Βάσω
Κατσίνα Μάγδα
Βουδούρης Γεώργιος

Πολιτισμός
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Τιμήθηκε η εθνική επέτειος του “ΟΧΙ”
M

ε την τέλεση επίσημων δοξολογιών
σε όλους τους ιερούς ναούς, την κα-

σως μετά τη δοξολογία ακολούθησε επι-

το παρόν στην καθιερωμένη

μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων

παρέλαση στην οδό Αγίου

τάθεση στεφάνων στα μνημεία των ηρώων

στο Μνημείο Ηρώων στην Κεντρική πλατεία

και τις παρελάσεις της μαθητιώσας νεο-

Νικολάου, την οποία παρα-

Θέρμης από τους μαζικούς φορείς του τό-

λαίας, των εθνικοτοπικών και αθλητικών

που μας, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας

συλλόγων και των προσκόπων, τιμήθηκε σ

εκφώνησε ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασί-

όλους τους οικισμούς του δήμου Θέρμης η

ου Θέρμης Γιώργος Κυρίτσης.

διπλή γιορτή της εθνική επετείου της 28ης

Στη συνέχεια υπό τους ήχους της φιλαρμο-

Οκτωβρίου 1940 και της Αγίας Σκέπης.

νικής ορχήστρας του δήμου μας, η μαθητι-

ρελάσεις πραγματοποιήθη-

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του

κή νεολαία, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και το

καν σε κάθε Κοινότητα του

εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου, αμέ-

1ο Σύστημα Προσκόπων έδωσαν και φέτος

δήμου μας.

κολούθησαν πλήθος συνδημοτών μας.
Αντίστοιχες εορταστικές εκδηλώσεις και μαθητικές πα-

Εκδηλώσεις μνήμης για το Μακεδονικό αγώνα

Ε

κδήλωση μνήμης για την επέτειο του
μακεδονικού αγώνα πραγματοποιήθηκαν στη Θέρμη και τα Βασιλικά την Κυριακή 13 Οκτωβρίου. Ως «Μακεδονικός
αγώνας» αναφέρεται στην ιστορία ο ένοπλος αγώνας, που ξεκίνησε το 1904 από
εθελοντικά ελληνικά σώματα στην τότε
Τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, ενάντια
στα σχέδια των Βουλγάρων Κομιτατζήδων
για τη βίαιη προσάρτηση της ελληνικής
Μακεδονίας στη Βουλγαρία.

δήμος Θέρμης και η Δημοτική Κοινότητα
Θέρμης και ο σύλλογος γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Ο Μέγας Αλέξανδρος.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας,

ψάλθηκε δοξολογία προς τιμήν των Μακεδονομάχων και ακολούθησε επετειακή
ομιλία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου με
ομιλήτρια την καθηγήτρια του τμήματος
Ιστορίας – Αρχαιολογίας Ελευθερία Μαντά
και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο που
βρίσκεται στο προαύλιο της εκκλησίας.

ολοήμερου δημοτικού σχολείου Βασιλικών, Βάιο Κοιλανίτη, επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των
Μακεδονομάχων από εκπροσώπους μαζικών φορέων.

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Στον οικισμό τον Βασιλικών ο εορτασμός
της επετείου του Μακεδονικού Αγώνα περιλάμβανε την τέλεση επίσημης δοξολογία
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βασιλικών.
Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον εκπαιδευτικό του

ΘΕΡΜΗ
Στη Θέρμη την εκδήλωση μνήμης του
Μακεδονικού Αγώνα, συνδιοργάνωσαν ο

Βράβευση 92χρονης για την παρακολούθηση
μαθήματων ποντιακής διαλέκτου

Β

ραβεύοντας τους επτά εθελοντές εκπαιδευτές, που δίδαξαν δωρεάν κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης ακαδημαϊκής
χρονιάς την ποντιακή διάλεκτο σε 185 μαθητές, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών διοργανώνουν τελετή για τη λήξη των
φετινών μαθημάτων και ταυτόχρονα ανακοινώνουν την έναρξη των εγγραφών για την
επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Η απονομή
θα γίνει κατά τη διάρκεια της τελετής που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου
στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Ανάμεσα στους μαθητές είναι η 92χρονη
Μαρία Σωτηριάδου, πρόεδρός του συλλόγου Αυλληαννητών Θέρμης, η οποία θα τιμηθεί σε ειδική του ΠΑΜΑΚ.
Συγκεκριμένα, στην κ. Σωτηριάδου θα απονεμηθεί πλακέτα, ως αναγνώριση της θέ-

λησης, της δύναμης και της συνέπειας που
επέδειξε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
της ποντιακής διαλέκτου. Επίσης, ανάλογες
πλακέτες θα δοθούν, σε ειδική τελετή, και
σε δύο διακεκριμένους Πόντιους: τον ομότιμο καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη για την
ανεκτίμητη προσφορά του στον ποντιακό
ελληνισμό και τον Μιχάλη Καλιοντζίδη για
τη συνεχή συμβολή του στην αναπαραγωγή
της μουσικής των Ελλήνων του Πόντου και
τη συμμετοχή του στα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις για την ποντιακή διάλεκτο.
Μετά την τελετή θα ακολουθήσει πλούσιο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσική, τραγούδια και χορούς από την μακρόχρονη
ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και προσφορά εδεσμάτων και γλυκών από χορηγούς της εκδήλωσης.
Παράλληλα, η τελετή θα αποτελέσει και την
έναρξη της τέταρτης περιόδου διδασκαλίας

της ποντιακής διαλέκτου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020.
Όσοι ενδιαφέρονται να
παρακολουθήσουν τα
δωρεάν μαθήματα των
100 ωρών, μπορούν
να υποβάλουν αίτηση
ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:
https://docs.
google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScQtaJmnSj9W
4d8igYmUqzdrFlTK4IkK
5R-rz2coMRl7T_cyw/viewform.
Τα μαθήματα, όπως και πέρσι, θα παρέχονται από εθελοντές πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ποντιακής διαλέκτου και θα
πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα
σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή σε αίθουσες σχολικών μονάδων της

Θεσσαλονίκης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
όσοι δεν παρακολούθησαν το περσινό πρόγραμμα και είναι αρχάριοι στην ποντιακή διάλεκτο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν μήνυμα στο
e-mail: gk@uom.gr.

Ρεπορτάζ
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Εκδήλωση για τη διατροφή
Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της δημοτικής βιβλιοθήκης Θέρμης η εκδήλωση για την διατρο-

πλέον στον Άλβα και Αλμπέρτα Πίλιοντ, που πάσχουν από
καρκίνο, γεγονός που αποδίδεται στη χρήση του ζιζανιοκτό-

φή που οργανώθηκε από το 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρ-

νου Roundup, σύμφωνα με τους δικηγόρους του ζεύγους.

μης και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού,

• Μετά την λήξη των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας της

Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης.

Monsanto για την γλυφοσάτη, πολλές εταιρείες παράγουν

Καλωσορίζοντας, τους παραβρισκόμενους ο προϊστάμενος

γλυφοσάτη ως ενεργό συστατικό ζιζανιοκτόνων με διάφορα

της δημοτικής βιβλιοθήκης Χρήστος Βαγιωνάς, ενημέ-

εμπορικά ονόματα. Στην χώρα μας κάθε χρόνο εισάγονται

ρωσε για την λειτουργία της ΔΕΠΠΑΘ και ως «πυρήνα» του

περίπου 800.000 κιλά ζιζανιοκτόνων με ενεργό συστατικό

έργου «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ, www.kalyterizoi.gr» που υλοποιεί
με την WWF-World Wildlife Fund, με σύνθημα «Σκεφτόμα-

την γλυφοσάτη.
πρέπει να «εξελίσσονται» μαζί με όλο το περιβάλλον και

Ο Γιώργος Μακαδασόπουλος επέστησε την προσοχή όλων

τους ανθρώπους.

στην ανάγκη να γίνει όλη η προσπάθεια ελκυστική σε όλους

Ο συνταξιούχος καθ. Κωνσταντίνος Κοτίνης προσκόμισε

και κυρίως στα παιδιά και την νεολαία.

πληροφορίες από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν. Μετα-

Η Μαρία Κοτίνη (Κοινωνική Λειτουργός) ανέφερε ότι τα

ξύ όσων ακούστηκαν επισημαίνονται:

αυτοάνοσα νοσήματα παρουσιάζουν ραγδαίο εντοπισμό

τις ιδιαιτερότητες στα οργανικά τρόφιμα, και τους μακροχρό-

• Ευρήματα δείχνουν πως ο αριθμός των ατόμων που δια-

(έφθασαν τα 167, που πιθανόν δείχνει ότι οφείλονται τόσο

νιους αγώνες για καθιέρωση των αγορών αγροτών, για την

γνώστηκαν με δυσανεξία στη γλουτένη και κοιλιοκάκη αυ-

στο περιβάλλον όσο και στην διατροφή.

ακρίβεια των αγορών βιοκαλλιεργητών.

ξήθηκε παράλληλα με την αυξημένη χρήση του glyphosate

Μετά από μακρά διαβούλευση συγκροτήθηκε προσωρινή

Ο Δημήτριος Λίτσας (Οικοκαλλιεργητής, Θέρμη) κα-

στη γεωργία.

Ομάδα Πρωτοβουλίας για την έναρξη μιας προσπάθειας

τέθεσε τις εμπειρίες του από το αυθεντικό παραγωγικό πο-

• «Οι στατιστικές από την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου δεί-

ενημέρωσης τόσο για την καλλιέργεια και παραγωγή της

λυλειτουργικό αγρόκτημα το οποίο είναι πρωτοπόρο στην

χνουν αύξηση του λεμφώματος Hodgkin κατά 80% από την

τροφής, όσο και την απολύτως αναγκαία μεταποίηση, όσο

εφαρμογή της Κοινωνικής (Αλληλέγγυας) Οικονομίας στη

δεκαετία 1970, όταν άρχισε να κυκλοφορεί το glyphosate. Τ

και για την διατροφή, αλλά και για την ανάγκη όλα αυτά να

γεωργία. Με πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, ξεκαθαρί-

• Και τρίτο δικαστήριο στην Καλιφόρνια επιδίκασε αποζη-

γίνουν μέσα στο κοινωνικό σύνολο με μεθόδους και οργά-

σθηκε ότι ακόμα και οι λεγόμενες παραδοσιακές ποικιλίες

μιώσεις και πρόστιμα δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων και

νωση αλληλέγγυας Κοινωνικής Οικονομίας.

στε πριν αγοράσουμε».
Για την οικολογική προσέγγιση της παραγωγής της τροφής
μίλησε ο Μιχάλης Σταματόπουλος (Βιοκαλλιεργητής
από τους Ταγαράδες), ο οποίος διετέλεσε και μέλος της
διοίκησης των βιοκαλλιεργητών Μακεδονίας και επεσήμανε

Στη Βραζιλία ο
Τριαντάφυλλος Ηλιάδης

Σ

το μακρινό Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας ταξίδεψε ο
γνωστός καλλιτέχνης με το στόμα Τριαντάφυλλος Ηλιάδης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Παγκόσμιας Ένωσης Ανάπηρων Καλλιτεχνών V.D.M.F.K. Σημειώνεται ότι ο κ. Ηλιάδης είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος από την
περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Η τακτική έκθεση συνέδριο της V.D.M.F.K. διοργανώνεται
κάθε δύο χρόνια με τη συμμετοχή των 32 εκλεγμένων εκπροσώπων από ολόκληρο τον κόσμο. «Η συμμετοχή ήταν
πολύ τιμητική, γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να δω την
κουλτούρα ενός τόσο μακρινού σε εμάς λαού. Τα πάντα
βασίζονται στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, και στην
αξιοποίηση κάθε ανθρώπινης δυνατότητας» επεσήμανε στα
Θέρμης Δρώμενα ο κ. Ηλιάδης.

«Θέρμη η εν τω Θερμαίω κόλπω οικημένη»

Ο

δήμος Θέρμης και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν την Κυριακή, 24
Νοεμβρίου 2019, μία επιστημονική ημερίδα με στόχο την
παρουσίαση στο ευρύ κοινό όλων των μέχρι σήμερα ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων, τα οποία προέκυψαν
από τις πολύχρονες αρχαιολογικές έρευνες σε ολόκληρη
την περιοχή του δήμου Θέρμης.
Για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε να παρουσιαστούν θέματα και μελέτες από το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων
του δήμου, καθώς και ιδιαίτερα θέματα που αναφέρονται σε
συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.
Η ημερίδα που θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του
δήμου στη Θέρμη και καλύπτει χρονικά την περίοδο από
την προϊστορία έως και την οθωμανική περίοδο.
Η ημερίδα ξεκινά με την παρουσίαση της κοιλάδας του Ανθεμούντα και της περιοχής της Θέρμης κατά την προϊστορική εποχή. Στη Θέρμη και στα Βασιλικά πραγματοποιήθηκαν
εκτεταμένες έρευνες, φέρνοντας στο φως σημαντικά ευρήματα της νεολιθικής εποχής, καθώς και της εποχής του Χαλκού. Η ιστορική και προχριστιανική περίοδος αποκαλύπτεται
μέσω συγκεκριμένων αναφορών σε ανασκαφές της εποχής
του σιδήρου, της αρχαϊκής περιόδου και της κλασικής - ελληνιστικής που εντοπίζονται σε περιοχές της Θέρμης, της
Αγίας Παρασκευής και της Σουρωτής. Η παρουσίαση αυτής
της περιόδου κλείνει με την έκθεση σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων από την περιοχή της Μίκρας, όπου εντοπίζονται
οικισμοί, που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην συνοίκηση της
μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.
Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος καλύπτονται από
μία άλλη σειρά ανακοινώσεων, που παρουσιάζουν τα αρ-

χιτεκτονικά κατάλοιπα στην περιοχή της Θέρμης και των
Βασιλικών, ταυτόχρονα όμως φωτίζονται από παρουσιάσεις
σχετικές με την εκκλησιαστική και κοσμική αρχιτεκτονική της
νεότερης περιόδου σε όλον ηήμο μέσω αντιπροσωπευτικών
παραδειγμάτων.
Επιπλέον, η Αρχαιολογική Υπηρεσία εκτελεί στην Περιστερά
ένα σημαντικό έργο του ΕΣΠΑ 2014-2020, αυτό της στερέωσης - αποκατάστασης και συντήρησης του βυζαντινού ναού
του Αγίου Ανδρέα, μνημείου του 870/871, και μοναδικού
αυτής της αρχιτεκτονικής σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.
Η ημερίδα κλείνει με μία πρωτότυπη παρουσία ενός φιλόδοξου προγράμματος, που συνδιοργανώνουν το ΑΠΘ και η
ΕΦΑΠΕΘ, αυτό της εικονικής παρουσίασης των μη ορατών
αρχαιοτήτων της περιοχής της Θέρμης, αρχαιοτήτων δηλαδή που αποκαλύφθηκαν και καταχώθηκαν, θα μπορούν
όμως στο μέλλον οι ενδιαφερόμενοι να τα περιδιαβαίνουν
και να πληροφορούνται για την ιστορία και την αρχαιολογία
της περιοχής, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας.
Μέσω όλων των παραπάνω, και με την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου Θέρμης, οι κάτοικοι και όλοι όσοι ενδιαφέρονται, θα λάβουν μία σύντομη αλλά περιεκτική γνώση
όλου του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής της Θέρμης.
Η σημασία της, άλλωστε, φαίνεται από το γεγονός ότι ουδέποτε εξέλιπε από τις ιστορικές πηγές. Αντίθετα, υπήρξε πάντοτε καίριο γεωγραφικό σημείο αναφοράς για την πεδιάδα
της Θεσσαλονίκης, τον κόλπο στον οποίο έδωσε το όνομα,
καθώς και για την ίδια τη Θεσσαλονίκη, όντας κομμάτι του
άμεσου φυσικού και παραγωγικού της περιβάλλοντος.
Μαρία Παππά – Περικλής Φωτιάδης
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Το Δ.Σ. συνεδριάζει
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Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 8, 13
και 18 Σεπτεμβρίου, συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Εξέλεξε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Δ.Σ.
Τιτέλης Κωνσταντίνος,
αντιπρόεδρος ο Δ.Σ. Πράτανος Απόστολος και Γραμματέας ο
Δ.Σ. Γραικός Κωνσταντίνος.
- Εξέλεξε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Στην
Οικονομική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι Δ.Σ. Ζελιλίδης Δαμιανός,
Καρκατζίνος Νικόλαος, Λιάντας Δημήτριος, Αγοραστούδη
Ευγενία, Φωτιάδης Σάββας και Μπίκος Νικόλαος. Ως
αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν οι Δ.Σ.: Σαμαράς
Σωκράτης, Γαντάς Σπυρίδων,
Χατζηδημητρίου Φανή,
Τσιφτελίδου Άννα, Φάσσας Χρήστος και Μαλικάς Ευριπίδης.
- Εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
εκλέχτηκαν οι Δ.Σ. Γαντάς Σπυρίδων, Χατζηδημητρίου
Φανή, Σαμαράς Σωκράτης, Τσιφτελίδου Άννα, Καπουσούζη
Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα) και
Μαλικάς Ευριπίδη. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν οι
Δ.Σ.: Ζελιλίδης Δαμιανός, Λιάντας Δημήτριος, Καρκατζίνος
Νικόλαος, Χίνη Δήμητρα, Γκοστίλης Βασίλειος και Μπίκος
Νικόλαος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Καθόρισε κατά πλειοψηφία ως τόπο συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης την αίθουσα του
δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Τριλόφου. Με
την απόφαση μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Τσιφτελίδου Άννα,
Πράτανος Απόστολος, Αγοραστούδη Ευγενία, Ιωσηφίδης
Ιωάννης, Χίνη Δήμητρα, Φάσσας Χρήστος, Γραικός Κων/νος
Φωτιάδης Σάββας, Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη και
Γκοστίλης Βασίλειος, ενώ οι Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης
και Τριανταφυλλίδου Ιωάννα τοποθετηθήκαν με λευκό.
- Όρισε κατά πλειοψηφία ως μέλος στη Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας ο αντιδήμαρχος Παιδείας Αποστόλου Στυλιανός με
αναπληρωματικό τον Δ.Σ. Λιάντα Δημήτριο. Με την απόφαση
μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Φάσσας Χρήστος, Γραικός Κων/νος,
Φωτιάδης Σάββας, Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη και
Γκοστίλης Βασίλειος, ενώ οι Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης,
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Βλαχομήτρος Δημήτριος
τοποθετηθήκαν με λευκό.
- Συγκρότησε ομόφωνα επιτροπή για τη διενέργεια
δημοπρασιών για εκποιήσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις,
κινητών και ακινήτων πραγμάτων του δήμου σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για την περίοδο Σεπτέμβριος
– Δεκέμβριος 2019. Στην επιτροπή ορίσθηκε ως πρόεδρος
ο δήμαρχος Θέρμης Παπαδόπουλος Θεόδωρος και οι Δ.Σ.
Τσολάκης Απόστολός με αναπληρωτή τον Δ.Σ. Βογιατζή
Δημήτρη και Αγοραστούδη Ευγενία με αναπληρωτή τον Δ.Σ.
Φάσσα Χρήστο.
- Συγκρότησε ομόφωνα επιτροπή για την παραλαβή του
φυσικού εδάφους του έργου: «Αποχέτευση όμβριών Κ.
Σχολαριου» (Αρ. μελέτης 35/2018, Αρ. Έργου: 8/2019).
- Εκλέχτηκαν κατά πλειοψηφία τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής, από την πλευρά της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και Τριανταφυλλίδου
Ιωάννα τοποθετηθήκαν με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος
Δημήτριος απείχε από τη συζήτηση του θέματος.
- Εκλέχτηκε κατά πλειοψηφία ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος
Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης ο Δ.Σ.
Γκιζάρης Στέλιος με αναπληρώτριά του την Δ.Σ. Καπουσούζη
Μαριάνθη. Με την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος
Δημήτριος, ενώ οι Δ.Σ. Τσιφτελίδου Άννα, Ιωσηφίδης
Ιωάννης, Πράτανος Απόστολος, Αγοραστούδη Ευγενία και

Χίνη Δήμητρα τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Όρισε κατά πλειοψηφία ως εκπρόσωπο του δήμου στη
Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
(ΑΝ.Ε.Θ.) το Δ.Σ. Τσολάκη Απόστολο με αναπληρωτή του
τον Δ.Σ. Φωτιάδη Σάββα. Οι Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης
και Τριανταφυλλίδου Ιωάννα, τοποθετηθήκαν με λευκό, ενώ
ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος Δημήτριος απείχε από τη συζήτηση του
θέματος.
- Όρισε κατά πλειοψηφία ως εκπρόσωπο του δήμου
στη Γενική Συνέλευση της ΔΥΟΠΠ το δήμαρχο Θέρμης
Παπαδόπουλο Θεόδωρο και τη Δ.Σ. Τσιφτελίδου Άννα.
Οι Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και Τριανταφυλλίδου
Ιωάννα τοποθετηθήκαν με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος
Δημήτριος απείχε από τη συζήτηση του θέματος.
- Όρισε ομόφωνα ως εκπρόσωπος του δήμου στο
κέντρο πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ το Δ.Σ. Τιτέλη Κωνσταντίνο με
αναπληρώτρια του την Δ.Σ. Χατζηδημητρίου Φανή.
- Όρισε ομόφωνα ως πρόεδρος για τη συγκρότηση της
επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών δήμου Θέρμης το
Δ.Σ. Βογιατζή Δημήτριο με αναπληρωτή του τον Δ.Σ. Γαντά
Σπυρίδωνα.
- Αντικατέστησε ομόφωνα τον εκπροσώπο του δήμου Θέρμης
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής
σύμβασης για την υλοποίηση της μελέτης «Β’ Αναδασμού
Αγροκτήματος Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του δήμου
Θέρμης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασμού» με τον Δ.Σ. Μουστάκα
Βασίλειο με αναπληρ. του την Δ.Σ. Αγοραστούδη Ευγενία.
- Καθόρισε κατά πλειοψηφία τις ειδικότητες του προσωπικού (6
ατόμων), κατόπιν της με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/244-2019 απόφασης της επιτροπής του άρθρ.2 παρ. 1 της
αρ.33/2006 ΠΥΣ, για πρόσληψη προσωπικού σε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη
της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Με
την απόφαση μειοψήφησε ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος Δημήτριος.
- Τροποποίησε ομόφωνα το ρυμοτομικό σχέδιο στο Ο.Τ 718
περιοχής ΕΜΟ δήμου Θέρμης.
- Τροποποίησε –Αναθεώρησε ομόφωνα τα χωροταξικά
δεδομένα,
μέσω
Εντοπισμένων
Πολεοδομικών
Παρεμβάσεων και Ρυθμίσεων, λόγω, των Νέων
Κυκλοφοριακών Δεδομένων από την Κατασκευή της Ε.Ο.
16 και της Οριοθέτησης του Κεντρικού Ρέματος, στην Π.Ε. 6
(Περιοχή ΕΜΟ) οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης.
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης και αποκατάσταση πρανούς
ρέματος στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου δήμου
Θέρμης Θεσσαλονίκης που προκλήθηκαν από τις
βροχοπτώσεις του 2015».
- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου: «Αγροτική οδοποιία οδού στη Δ.Κ.
Τριλόφου του δήμου Θέρμης».
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
του έργου: «Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού στη θέση
αρετσιανά πρώην δήμου Μίκρας» (Αρ. μελ. ΤΥΔΚ: 436/2008
και αρ. έργου ΤΥΔΚ :168/2009).
- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρδίας»
- Παράλαβε ομόφωνα τη μελέτης με θέμα «Μελέτη
Εφαρμογής Κατασκευής Παιδικού Σταθμού στη Ν. Ραιδεστό».
- Παράλαβε ομόφωνα την παροχή τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών «Υπηρεσίες εκτίμησης
προσβολής δημοτικών πευκοδασών από φλοιοφάγο έντομο
και υπολογισμός του ξυλοαποθέματος προς απόληψη» (αρ.
Μελ.: 18/2019)
- Ενέκρινε ομόφωνα την εκποίηση μεταλλικών κάδων
απορριμμάτων και συγκρότησε την επιτροπή καταμέτρησης
και εκτίμησης
- Ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή του δήμου Θέρμης
στο πρόγραμμα της Ecoelastika (εναλλακτική διαχείριση
μεταχειρισμένων ελαστικών), ενώ όρισε ως εκπρόσωπο του
δήμου το Δ.Σ. Τσολάκη Απόστολο με αναπληρωτή του τον
Δ.Σ. Πονερίδη Παναγιώτη.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον απολογισμο επιχορήγησης

Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης δήμου Θέρμης για
την υλοποίηση του έργου «Δράσεις εξοπλισμού των
Δημοτικών Σχολείων ενταγμένων στο σύστημα δικτύου
σχολικών βιβλιοθηκών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». Οι
Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
τοποθετηθήκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή τελών υποχρεωτικής
παραχώρησης τάφων θανόντων στα δημοτικά κοιμητήρια.
- Συγκρότησε ομόφωνα την Επιτροπή Παραλαβής
Προμηθειών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων που γίνονται
στο πλαίσιο των κατά τόπους εορτασμών των Ιερών Ναών
στις κοινότητες του δήμου Θέρμης
- Ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση άδειας παραγωγού
υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τον Ν.4497/17.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Όρισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). Οι Δ.Σ. Φάσσας Χρήστος, Γραικός Κων/νος
Φωτιάδης Σάββας Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη και
Γκοστίλης Βασίλειος τοποθετήθηκαν με λευκό.
- Όρισε ομόφωνα στο Ελεγκτικό Όργανο Παιδότοπων τους
υπαλλήλους Τριαντάρη Ευαγγελία (ως πρόεδρο) με αναπλ.
την Τσανούκα Πηνελόπη, Ζέκα Ευγενία με αναπλ. Παπά και
Φραγκούδη Σοφία με αναπλ. την Σαρέγκου Πολύμνια.
- Σύστησε ομόφωνα την άτυπη επιτροπή ελέγχου
επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και
τεχνικών παιγνίων, αποτελούμενη από τους:
Δ.Σ. Σαμαρά Σωκράτη (ως πρόεδρος) με αναπληρ. τον Δ.Σ.
Γαντά Σπυρίδων και τους υπαλλήλους Καραπιπέρη Δημ. με
αναπλ. τον Γιργωλά Γεώργιο και
Φραγκούδη Σοφία με αναπλ. την Τριαντάρη Ευαγγελία.
- Παράτεινε ομόφωνα τη σύμβαση προμήθειας πλωτού
σιντριβανιού στο Φράγμα Θέρμης. Οι Δ.Σ. Τσιφτελίδου Άννα,
Πράτανος Απόστολος Ιωσηφίδης Ιωάννης, Χίνη Δήμητρα,
Καρκατζούνης Θεοφάνης και Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
τοποθετηθήκαν με λευκό.
- Παράτεινε ομόφωνα το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις Δομές
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του
δήμου Θέρμης και τη συνέχιση της χρηματοδότησης τους
από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και Εθνικούς Πόρους.
- Ενέκρινε ομόφωνα την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης
του υπ΄ αριθμ. 713 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Θέρμης. Οι
Δ.Σ. Τσιφτελίδου Άννα, Πράτανος Απόστολος, Ιωσηφίδης
Ιωάννης και Χίνη Δήμητρα τοποθετηθήκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την υπ’ αριθμ. 153/2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση διαμόρφωσης
κεφαλαίου και αποθεματικών της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης λόγω της
προσαρμογής με βάση τα Ε.Λ.Π. των εισφερόμενων παγίων
της υπηρεσίας άρδευσης από τον Δήμο Θέρμης με βάση την
διενεργηθείσα απογραφή».
- Ενέκρινε ομόφωνα τον «απολογισμό, εσόδων –εξόδων οικ.
έτους 2018 και ισολογισμού -λογαριασμού εκμετάλλευσης
και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου
Θέρμης». Οι Δ.Σ. Τσιφτελίδου Άννα, Πράτανος Απόστολος,
Ιωσηφίδης Ιωάννης, Χίνη Δήμητρα, Καρκατζούνης Θεοφάνης
και Τριανταφυλλίδου Ιωάννα τοποθετηθήκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την 3μηνιαία έκθεση εκτέλεσης
προϋπολογισμού Ά τριμήνου 2019 του ΝΠΔΔ Θέρμης. Οι
Δ.Σ. Τσιφτελίδου Άννα, Πράτανος Απόστολος, Ιωσηφίδης
Ιωάννης, Χίνη Δήμητρα, Καρκατζούνης Θεοφάνης και
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα τοποθετηθήκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την 3μηνιαία έκθεση εκτέλεσης
προϋπολογισμού ΄Β τριμήνου 2019 του ΝΠΔΔ Θέρμης. Οι
Δ.Σ. Τσιφτελίδου Άννα, Πράτανος Απόστολος, Ιωσηφίδης
Ιωάννης, Χίνη Δήμητρα, Καρκατζούνης Θεοφάνης και
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα τοποθετηθήκαν με λευκό.
- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των Σχολικών
Επιτροπών και την κατανομή της σχετικής πίστωσης σε αυτές.
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Αποδοτικές υπηρεσίες
προς τους πολίτες

Θέσεις και αντιθέσεις
στο Δημ. Συμβούλιο

ε πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση
Μ
(άρθρο 178 του νόμου 4635/2019)
το Υπουργείο Εσωτερικών διευκόλυνε τους

ήταν μήνας κυρίως εκλογής εκΟΣεπτέμβριος
προσώπων σε επιτροπές και παρατάσεων ερ-

Ο.Τ.Α. αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την εκτέλεση
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Όλες αυτές οι υπηρεσίες ανήκουν στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, δηλαδή είναι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται
από την ίδια την κοινωνία μέσω των δημοτικών τελών. Αυτή η παρέμβαση που απλά
διευκόλυνε διαδικαστικά μια υφιστάμενη
δυνατότητα, προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες εργαζομένων αλλά και συγκεκριμένων
δημοτικών παρατάξεων που υποστηρίζουν
ότι αυτή η ενέργεια διακυβεύει τον δημόσιο
χαρακτήρα των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Για άλλη μια φορά ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες αλλά και
για τους εργαζόμενους στους δήμους γίνεται
αντικείμενο στείρας πολιτικής κριτικής και
άκριτης αντιπαράθεσης. Κορυφαία εκδήλωση αυτής της τελευταίας πρακτικής ήταν
οι προτάσεις ψηφισμάτων που κατατέθηκαν
σε πολλά δημοτικά συμβούλια, στα οποία
οι συντάκτες των ψηφισμάτων ζητούσαν να
δεσμευτεί κάθε δημοτικό συμβούλιο ότι δεν
θα κάνει χρήση των διατάξεων του προαναφερόμενου νόμου κάτι που είναι πρωτοφανές αλλά και δυσλειτουργικό.
Η άποψη της παράταξης μας είναι πολύ συγκεκριμένη και καθαρή. Οι δημοτικές υπηρεσίες πρέπει πάνω από κάθε τι άλλο να
εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών. Η καθημερινή έγνοια των διοικήσεων των δήμων
οφείλει να είναι η πλήρης ανταπόκριση των
υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και ιδίως
σε εκείνους για τους οποίους επιβάλλονται
δημοτικά τέλη. Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες
των δήμων και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων και
των ανακυκλώσιμων υλικών δεν μπορούν
να γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οι
πολίτες πληρώνουν για τις υπηρεσίες αυτές
και οι δήμοι οφείλουν με κάθε δυνατό τρόπο
και με κάθε νόμιμο μέσο να διασφαλίζουν
όχι μόνο την απλή παροχή υπηρεσιών, αλλά
την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Αδιαμφισβήτητα, στην ιδανική κατάσταση
ένας δήμος θα πρέπει να παρέχει αυτές τις
υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και με σύγχρονο εξοπλισμό. Ωστόσο, αυτή η ιδανική
κατάσταση δεν αποτελεί πραγματικότητα
για το σύνολο των Ο.Τ.Α. της χώρας μας.
Υπάρχουν δήμοι που στη διάρκεια της κρίσης είτε για λόγους θεσμικούς (απαγόρευση
προσλήψεων) είτε οικονομικούς (περικοπή
πόρων) δεν μπόρεσαν και συνεχίζουν να μην
μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια

στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Εν τω μεταξύ
οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης
καταβάλλουν δημοτικά τέλη για υπηρεσίες
που δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις μιας
σύγχρονης κοινωνίας. Μπορεί ένα δημοτικό συμβούλιο να μένει απαθές και αδρανές
απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση; Προφανώς όχι.
Η εξυπηρέτηση του πολίτη δεν είναι ζήτημα
προεκλογικών δεσμεύσεων ή υποσχέσεων.
Είναι βασική αρχή λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων. Ο λαός εκλέγει τους δημοτικούς συμβούλους για να λύνουν προβλήματα και όχι για να μεταθέτουν ευθύνες
και να αναγάγουν κάθε θέμα της καθημερινότητας σε ζήτημα ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Οι δήμοι οφείλουν να κάνουν συνεχείς
προσπάθειες τόσο για τη στελέχωση των
υπηρεσιών με μόνιμους εργαζομένους όσο
και για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών
μέσων που διαθέτουν για τις ανταποδοτικές
τους υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις ωστόσο,
που κάτι τέτοιο είναι είτε χρονικά μακροπρόθεσμο ή οικονομικά ασύμφορο, η δυνατότητα σύναψης δημόσιων συμβάσεων στο
πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας όχι μόνο
δεν είναι πρόβλημα αλλά είναι η λύση του
προβλήματος.
Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την
κοινωνία ως σύνολο αλλά και τους πολίτες
ατομικά. Αν αυτό το δημόσιο συμφέρον γίνεται να εξυπηρετηθεί με μόνιμο προσωπικό
και με ίδια μέσα από τους Δήμους αυτό είναι
η βέλτιστη κατάσταση. Όταν όμως αυτό δεν
είναι για οποιονδήποτε λόγο δυνατό τότε η
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που έτσι κι
αλλιώς καταρτίζονται, υλοποιούνται και εποπτεύονται από τις δημοτικές υπηρεσίες είναι
μια καλή, απολύτως αποδεκτή και χρήσιμη
λύση. Η κοινωνία δεν μπορεί να υποφέρει
και να μην εξυπηρετείται εξαιτίας ιδεολογικών αγκυλώσεων και αναχρονιστικών προσεγγίσεων της πραγματικότητας. Οι πολίτες
απαιτούν υπηρεσίες που πάνω από όλα είναι
αποδοτικές.
Η διοίκηση του δήμου Θέρμης προσπαθεί
συνεχώς να βελτιώνει τις δημοτικές ανταποδοτικές υπηρεσίες. Και η προσπάθεια
αυτή είναι συνεχής και δεν επιβαρύνει τους
πολίτες, αφού ο Δήμος μας διατηρεί τα
ανταποδοτικά τέλη σε χαμηλά επίπεδα και
κάθε χρόνο προσπαθεί να αναβαθμίζει τον
εξοπλισμό και τα μέσα των συγκεκριμένων
υπηρεσιών. Αλλά για τη διοίκηση του Δήμου Θέρμης προτεραιότητα είχε, έχει και θα
έχει ο πολίτης και οι ανάγκες του. Αυτές τις
ανάγκες θα τις εξυπηρετήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο και με κάθε δυνατότητα που μας
προσφέρει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

γολαβικών συμβάσεων. Για τις επιτροπές αξίζει να
σημειωθεί ότι τα μέλη τους εκλέχτηκαν σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις που ισχύουν μετά την τροποποίηση των διατάξεων της απλής αναλογικής (τροποποίηση ν. Κλεισθένη). Εκ του αποτελέσματος
είναι μικρότερη η συμμετοχή της αντιπολίτευσηςδημοτών σε αυτές, ρύθμιση που καυτηριάσαμε
ως αντισυνταγματική και ως νόθευση της εντολής
εκπροσώπησης .
Προτείναμε τόπο συνεδριάσεων τα Βασιλικά,
λόγω καλύτερης αίθουσας, ευκολότερης πρόσβασης και κατά γενική παραδοχή μεγαλύτερης
συμμετοχής των κατοίκων, πλην επικράτησε η
πλειοψηφική άποψη της διοίκησης για τον Τρίλοφο.

Ν. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»): Να δοθεί ουσιαστικός ρόλος
στους εκπροσώπους των οικισμών/κοινοτήτων για
όλα τα έργα και τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στα όρια της περιοχής τους.
Είναι εύκολη και βολική δικαιολογία για την εξουσία η επίκληση της κυβερνησιμότητας! Όσο βολική όμως «είναι» άλλο τόσο δεσποτική καταλήγει
η διακυβέρνηση της κοινότητας χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή της κοινότητας στις αποφάσεις
που την αφορούν άμεσα! Τα κοινοτικά συμβούλια
είναι θεσμοί που εκπροσωπούν τη βούληση των
μελών των κοινοτήτων και οφείλουμε να λειτουργούν ουσιαστικά, με καταγραμμένα στις ημερήσιες διατάξεις τα προβλήματα των κοινοτήτων και
όχι τους σχεδιασμούς της δημοτικής αρχής! Με
απαρτίες -όχι τηλεφωνικές αλλά- πραγματικές οι
οποίες θα επιδιώκουν τη δημιουργία κλίματος

Διαμαρτυρηθήκαμε για την συσσώρευση σκουπι-

κοινοτισμού και την ανταλλαγή ουσιαστικών από-

διών σε πολλούς οικισμούς, την παντελή έλλειψη

ψεων για το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Με

ενημέρωσης των κατοίκων και επίλυσης του προ-

αποφάσεις στις οποίες θα καταλήγουν οι εκπρό-

βλήματος. Έχουμε απαιτήσεις για μια υπηρεσία για

σωποι των κοινοτήτων ελεύθερα σκεπτόμενοι και

την οποία πληρώνουμε δημοτικά τέλη και αφορά

όχι αποφάσεις προειλημμένες από την κορυφή της

άμεσα την ποιότητα της ζωής μας! Ήδη αγανακτι-

διοίκησης…

σμένοι δημότες σε κάποιους οικισμούς παίρνουν

Να κινητοποιηθούν τα μέλη των κοινοτικών συμ-

πρωτοβουλίες για την καθαριότητα στις γειτονιές

βουλίων, ώστε να αξιοποιηθεί από το δήμο η

τους.

γνώση τους και η ενημέρωσή τους για τον τόπο

Θέσαμε το θέμα της μη εξυπηρέτησης με λεω-

τους. Να φτάσουν διά των προέδρων των και των

φορείο του Α΄ Λυκείου Τριλόφου και λάβαμε την

θεματικών αντιδημάρχων στις υπηρεσίες οι προ-

απάντηση ότι οδεύει προς άμεση επίλυση.

τάσεις τους.

Ζητήσαμε ενημέρωση για τυχόν ενέργειες στην κα-

Καθώς έχουμε μπροστά μας το χειμώνα είναι

τεύθυνση της λύσης των προβλημάτων της αστι-

ευκαιρία να θυμίσουμε ότι τα μέλη των συμβου-

κής συγκοινωνίας. Πρότασή μας είναι να παραμεί-

λίων των κοινοτήτων είναι οι καλύτεροι γνώστες

νει δημόσια και σε κάθε περίπτωση,άμεσα και για

των ιδιοτροπιών της δικής τους γης. Πέρα από τη

το μέλλον, με το ίδιο κόμιστρο και προνόμια για τις

συνεργασία που μπορεί ο δήμος να ζητήσει από

ειδικές κατηγορίες.

τις κοινότητες σχετικά με την καθαριότητα των
κοινόχρηστων χώρων, την οδοποιία, τις παιδικές

Συνεργασία της δημοτικής
αρχής με τις κοινότητες!
Κοινοτικά Συμβούλια

χαρές, το δίκτυο φωτισμού του κάθε οικισμού, το
κοινοτικό συμβούλιο είναι -από τη φύση του κάθε
ένα από αυτά- πλησιέστερα στην τοπική δημοτική
περιουσία και εξ αυτού του λόγου μπορούν να
συμβάλλουν καλύτερα στην προστασία, τη δια-

Τα Συμβούλια των κοινοτήτων μπορούν, αν τους

φύλαξη και συντήρηση της κοινής μας περιουσίας.

δώσουμε το δικαίωμα να μιλήσουν και τα αφου-

Είναι βέβαιο ότι αν οργανώσουμε από τώρα τις

γκραστούμε, να αποτελέσουν τους συνδέσμους

κοινότητες, συνδέοντάς τες και με τους εθελοντές

μεταξύ των κατοίκων και της δημοτικής αρχής!

της Πολιτικής Προστασίας του δήμου μας, θα αντι-

Αυτή είναι η δική μας πρόταση κι έτσι τοποθετη-

μετωπίσουμε με τρόπο αποτελεσματικότερο τις τυ-

θήκαμε, υπέρ του ν. «Κλεισθένη», στο 1ο Δημο-

χόν φυσικές καταστροφές -που όλοι απευχόμαστε

τικό Συμβούλιο (Fb: Παρέμβαση Πολιτών Δήμου

αλλά κάθε λίγο επανέρχονται, θα έχουμε άμεση

Θέρμης, 10 Σεπτεμβρίου: Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣ

πιθανώς αποκατάσταση των ζημιών και ευκολό-

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ

τερο χειμώνα!
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Η μάστιγα των τροχαίων Αδιαφορία της
στο δήμο Θέρμης
δημοτικής αρχής
Δ

υστυχώς όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.
Η πεζή ζωή έχει τον τρόπο της πάντοτε να

μας επαναφέρει στην πραγματικότητα και αυτή
η τελευταία είναι, δυστυχώς, και σκληρή και
αδυσώπητη.
Δεν πέρασε ούτε ένας μήνας από την προηγούμενη τοποθέτηση της παράταξής μας στην
εφημερίδα του δήμου μας, όπου λέγαμε ότι
θα λειτουργήσουμε για το κοινό καλό και θα
συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη
του δήμου και σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι
να ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό, κατά τη
δική μας τουλάχιστον εκτίμηση, πρόβλημα που
ταλανίζει ολόκληρο τον δήμο Θέρμης.
Δεν είναι η εντύπωσή μας ότι τα τελευταία
χρόνια και ιδιαίτερα τη χρονιά που διανύουμε
έχει παρατηρηθεί στον δήμο Θέρμης μεγάλη
αύξηση στα σοβαρά τροχαία ατυχήματα και
μάλιστα, ακόμη πιο στενάχωρο το γεγονός, στα
θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Μόνο στους
τελευταίους 8 - 9 μήνες μετράμε δύο θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα (με 3 νεκρούς, αν δεν
κάνουμε λάθος) στην οδό Απ. Κουγιάμη και
ένα ακόμη στην οδό Στ. Καζαντζίδη (και τα δύο
στην επέκταση του οικισμού Θέρμης), ένα (θανατηφόρο) τροχαίο ατύχημα στη Ν. Ραιδεστό
και ένα ακόμη στο Πλαγιάρι. Αμέσως – αμέσως, χωρίς να κάνουμε καμία ιδιαίτερη έρευνα
5 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα σε λιγότερο
από ένα έτος…
Για την οικονομία της συζήτησης θα παραδεχτούμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ευθύνεται ο
ανθρώπινος παράγοντας. Είναι ένα δεδομένο που δεν μπορεί να αγνοηθεί σε καμία περίπτωση, αλλά, από κει και πέρα, εμείς, σαν
υπεύθυνος δήμος Θέρμης έχουμε κάνει αυτά
που έπρεπε να έχουμε κάνει για την προστασία
οδηγών και πεζών στα πεζοδρόμια και στους
δρόμους του δήμου μας;
Ένα απλό παράδειγμα που θα αναφέρουμε
είναι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια μπροστά
από τα σχολικά συγκροτήματα ολόκληρου
του δήμου μας. Πόση ασφάλεια αισθάνονται οι
γονείς που διασχίζουν τον δρόμο, συνοδεύοντας τα παιδιά τους, π.χ. στον κεντρικό δρόμο
της Αγ. Παρασκευής, όταν διέρχονται από εκεί
ανεξέλεγκτα οχήματα που, πολλές φορές δεν
μειώνουν καθόλου την ταχύτητα με την οποία
κινούνται; Η, επίσης, πόση ασφάλεια αισθάνονται οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Θέρμης, όταν θα

πρέπει για να πάνε εκεί να είναι υποχρεωμένοι
να διασχίζουν δρόμους που δεν έχουν καν πεζοδρόμιο (π.χ. η οδός Αλ. Παπαναστασίου);
Θεωρούμε ότι δυστυχώς ο δήμος μας παρουσιάζει πολύ μεγάλο έλλειμα στο θέμα της
οριζόντιας και κάθετης σήμανσης σε όλους
τους οικισμούς του και ιδίως στους δρόμους
αυτούς που παρατηρούνται τα περισσότερα
προβλήματα, τα οποία κατά βάση εντοπίζονται
στις οδούς που προαναφέραμε στη Θέρμη και
στις κεντρικές οδούς που διέρχονται από τους
οικισμούς της Ν. Ραιδεστού και του Πλαγιαρίου. Εξ ίσου σοβαρό θεωρούμε και το πρόβλημα που υπάρχει στη συνδετήρια οδό των
οικισμών Σουρωτής – Αγίου Αντωνίου, με την
έλλειψη διαγράμμισης στο μέσο και στο άκρο
του οδοστρώματος, την πτώση βράχων και χωμάτων στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Σουρωτή
και την παντελή απουσία στηθαίου στο ρεύμα
πορείας προς Άγιο Αντώνιο. Φυσικά υπάρχουν
και άλλα προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά, τα
οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως
π.χ. η έλλειψη ηλεκτροφωτισμού σε ολόκληρο
σχεδόν το οδικό δίκτυο που συνδέει τους οικισμούς του δήμου μεταξύ τους, αλλά και στην
επέκταση της Θέρμης (π.χ. η κεντρικότατη οδός
Απ. Κουγιάμη δεν έχει καθόλου φωτισμό στο
μεγαλύτερο τμήμα της και ελάχιστο φωτισμό
στο υπόλοιπο τμήμα αυτής). Είναι, όμως, πολύ
μικρός ο χώρος που μας διατίθεται και δεν είναι
εύκολο να καταγράψουμε σήμερα, στα πλαίσια αυτού του άρθρου, όλα τα προβλήματα
που εντοπίζονται σε όλους τους οικισμούς του
Δήμου μας. Είναι λογικό ότι δεν είναι δυνατόν
στα πλαίσια ενός άρθρου 500 – 600 λέξεων να
γίνει πλήρης ανάλυση ενός τέτοιου σύνθετου
προβλήματος, ούτε να προταθούν οι αναγκαίες
λύσεις.
Σήμερα, εμείς, με το άρθρο μας αυτό θέλουμε να θέσουμε το πρόβλημα επί τάπητος. Ελπίζουμε ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις και,
ιδίως η διοικούσα παράταξη, θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα και
προσοχή και θα αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε στο
θέμα με πλήρη καταγραφή των προβλημάτων
που υπάρχουν σε κάθε δημοτική κοινότητα και
με τις δικές μας προτάσεις για την αντιμετώπιση
τους. Άλλωστε με το ζήτημα αυτό ασχοληθήκαμε στην προεκλογική περίοδο, καταγράφοντας τα προβλήματα και προτείνοντας λύσεις.

Π

ολλές εκτιμήσεις ακούστηκαν και γράφτηκαν στον τύπο σχετικά με τις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Από όλες όμως
αυτές τις δηλώσεις αξίζει να σταθούμε σε
μία. Αυτή του νικητή. Του δημάρχου μας
πλέον εδώ και ένα μήνα, ο οποίος βάπτισε τον συνδυασμό μας ως έναν δήθεν τοπικών συμφερόντων, υπονοώντας βέβαια
και βάλλοντας ευθέως κατά του φυσικού
μας ηγέτη.
Το συμφέρον των ανθρώπων που ευελπιστούν σε μια ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τόπο τους και που θα ήθελαν
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για
αυτούς και τα παιδιά τους. Αυτών των κατοίκων που αντιμετωπίζουν την εγκατάλειψη που προέρχεται είτε από αδιαφορία της
δημοτικής αρχής ή από καθοδηγούμενες
ενέργειες προς συγκεκριμένο τόπο όπου
υπάρχουν ψηφοθηρικά συμφέροντα.
Πιο συγκεκριμένα, για όσους δεν θυμούνται και για αυτούς που πρέπει να γνωρίζουν, τα δημοτικά τέλη προς τους επαγγελματίες, το 2011 στην αρχή της κρίσης, όταν
ο τότε δήμος Μίκρας συγχωνεύτηκε με τον
δήμο Θέρμης, ήταν 1,20 € το τετραγωνικό
μέτρο ενώ στον δήμο Θέρμης ήταν 2,80
€ και στον πρώην δήμο Βασιλικών 1,70
€. Από τότε εν μέσω κρίσης τα δημοτικά
τέλη του νέου πλέον Δήμου Θέρμης καθορίστηκαν για όλους τους επαγγελματίες
στα 2,10 € το τετραγωνικό μέτρο. Συμπέρασμα: (πρώτη ανάγνωση) τσακίστε τους
επαγγελματίες της Μίκρας και των Βασιλικών, (δεύτερη ανάγνωση) εξυπηρετούμε
τους ψηφοφόρους μας και (Τρίτη ανάγνωση) ως δημοκράτες αποφασίζουμε μία τιμή
για όλους τους επαγγελματίες του δήμου.
Και εάν πιστεύετε ότι αυτό από μόνο του
δεν αποτελεί δείγμα προθέσεων ας αναφερθούμε στα αναπτυξιακά έργα που έγιναν ή που δεν έγιναν σε κάθε κοινότητα
του δήμου όλα αυτά τα χρόνια. Αναπτυξιακά έργα που θα δικαιολογούσαν την κατά
75% αύξηση των τελών στην Μίκρα, την
κατά 24% αύξηση στα Βασιλικά και την

κατά 32% ελάφρυνση στην Θέρμη.
Έργα όπως - ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΜΕΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ βλέπουν με ικανοποίηση, οι ψηφοφόροι τους, να έχει κατασκευάσει η σημερινή δημοτική αρχή, στις προηγούμενες
θητείες της, σε κάθε κοινότητα του δήμου
Θέρμης και σιωπούν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν άλλωστε για πρώην στελέχη που αναβαθμίστηκαν αν και η
προσφορά στον τόπο τους ήταν μηδενική.
Εμείς όμως, όλοι οι υπόλοιποι που αναγνωρίζουμε στην καθημερινότητά μας
στοιχεία εγκατάλειψης δεν μπορούμε να
σιωπήσουμε. Αυτός που βλέπει και σιωπά,
ουσιαστικά εγκληματεί προς τον γείτονά
του. Ενώ εμείς στο, ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ, θα
συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε όσο παραμένει αυτή η κατάσταση. Γιατί ο μοναδικός
αγώνας που χάνεται είναι αυτός που δεν
δίνεται.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν οι επαγγελματίες
της Θέρμης, με όλες τις τράπεζες τις δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες στα πόδια τους, να απολαμβάνουν προνομιακή
αντιμετώπιση σε βάρος των υπολοίπων.
Να τους εξασφαλίζουν την πρόσβαση στα
καταστήματά τους μέσα από στοχευόμενες
παρεμβάσεις και από πάνω να τους μειώνουν τα δημοτικά τέλη. Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουν οι υπόλοιποι επαγγελματίες γιατί συνειδητά ή ασυνείδητα οδηγούνται στο μαρασμό.
Το τεκμήριο της αθωότητας λόγω άγνοιας,
που θα μπορούσαν να επικαλεστούν επειδή ουδέποτε υπήρξαν επαγγελματίες αυτοί
και ο κοντινός τους περίγυρος, στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει. Τα παραπάνω
αποτελούν απλή λογική σκέψη για όσους
όμως θέλουν να ιδούν.
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Οι παρεμβάσεις μας
στο Δημ. Συμβούλιο

Αυξήσεις στο ρεύμα
επέβαλε η κυβέρνηση

Κ

Ε

ατά την ορκωμοσία του δημοτικού συμβουλίου δεσμευτήκαμε ότι θα δώσουμε

όλες μας τις δυνάμεις για την υπεράσπιση των
λαϊκών συμφερόντων, ότι θα αναδείξουμε
κάθε λαϊκό πρόβλημα που απασχολεί τους
κατοίκους της περιοχής μας, καταδεικνύοντας
τους υπεύθυνους και παλεύοντας για την επίλυσή τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που «η
ανάπτυξή τους τσακίζει ό τι άφησε όρθιο η
κρίση τους», που εργασιακά δικαιώματα και

Πλαγιαρίου που πλήττει κατοίκους και επαγγελματίες.
- Απαιτήσαμε τη μείωση των διδάκτρων στα
τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου με αύξηση
της επιχορήγησης του δήμου.
- Παρεμβήκαμε για να γίνουν δεκτά όλα τα
παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και απαιτήσαμε να καταργηθούν τα τροφεία, αρχικά για
όσους δεν δικαιούνται ΕΣΠΑ.
- Παρεμβήκαμε για την πορεία των έργων οδι-

συνδικαλιστικές ελευθερίες, που κατακτήθη-

κής ασφάλειας στην Οδό Απ. Κουγιάμη στην

καν με αγώνες και αίμα χτυπιούνται με αγα-

επέκταση Θέρμης.

στή συνεργασία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που οι όποιες

- Παρεμβήκαμε για την πορεία των εργασιών

κοινωνικές παροχές είναι με το σταγονόμετρο,

στις παιδικές χαρές του δήμου, καθώς μετά

που η χρηματοδότηση των δήμων είναι πε-

από 3 χρόνια ξεκίνησαν εργασίες σε κάποιες

τσοκομμένη ο αγώνας είναι μονόδρομος. Τον

παιδικές χαρές κυρίως όμως στις αυλές των

αγωνιστικό αυτό δρόμο καλούμε και το λαό

νηπιαγωγείων.

της περιοχής μας να ακολουθήσει βάζοντας

- Ρωτήσαμε για την ομαλή ένταξη όλων των

μπροστά τις ανάγκες του. Αυτός είναι ο ρόλος

προνηπίων στα δημόσια Νηπιαγωγεία, μιας

των κομμουνιστών δημοτικών συμβούλων.

και φέτος είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής της

Το μήνα αυτό που πέρασε λοιπόν:

δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

- Απαιτήσαμε την αποπληρωμή των δεδου-

Πολλά είναι τα προβλήματα και πολλές οι

λευμένων Αυγούστου και στη συνέχεια Σε-

ανάγκες και είμαστε αποφασισμένοι να μπού-

πτεμβρίου των εργαζομένων με το πρόγραμμα

με μπροστά. Το επόμενο διάστημα οι πρωτο-

ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς.

βουλίες μας για μια σειρά ζητήματα θα πυκνώ-

- Φέραμε για συζήτηση το θέμα της μεταφο-

σουν. Οι δημοτικοί και οι τοπικοί σύμβουλοι

ράς των μαθητών της Καρδίας στο Λύκειο του

της Λαϊκής Συσπείρωσης είμαστε εδώ! Επικοι-

Τριλόφου.

νώνησε μαζί μας, και έλα να παλέψουμε μαζί.

- Φέραμε για συζήτηση το θέμα των συνεχών

Επικοινωνία: lsthermis@gmail.com και στο

διακοπών υδροδότησης, που ταλαιπωρεί

facebook: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΡΜΗΣ

όλους τους εαρινούς μήνες εκατοντάδες κατοίκους του Τριλόφου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

- Φέραμε για συζήτηση το θέμα των συχνών

Φάνης Καρκατζούνης

διακοπών ηλεκτροδότησης σε περιοχή του

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

δώ και δύο δεκαετίες περίπου η χώρα μαςκαι με την συμμετοχή όλων των κυβερνήσεων- έχει σταδιακά εφαρμόσει τις επιταγές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγορά ηλεκτρισμού με
τις συνέπειες να είναι κάτι παραπάνω από ορατές
στην τσέπη του καταναλωτή. Η εκτόξευση των τιμών λιανικής στην Ελλάδα ανέρχεται σε αύξηση
65% κατά την οκταετία 2008-2016 (ή 150% από
το 2005 μέχρι το 2016) και η έκρηξη της ενεργειακής φτώχειας φτάνει σε επίπεδα κοινωνικής
ισοπέδωσης με έναν στους δυο καταναλωτές να
αδυνατούν να πληρώσουν τον λογαριασμό ρεύματος. Και βρισκόμαστε σήμερα στον προθάλαμο
της πλήρους εμπορευματοποίησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσα από την έναρξη λειτουργίας
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που προγραμματίζεται για το 2020, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση
προχώρησε ήδη σε
αύξηση στα τιμολόγια του οικιακού και του εμπορικού ρεύματος -που κυμαίνεται από 16% έως
19% – και ισχύει από 1η Σεπτέμβρη. Αφορά
όλους τους καταναλωτές εκτός φυσικά από τους
βιομήχανους !
μείωση της έκπτωσης λόγω συνέπειας που έδινε
η ΔΕΗ στους Πελάτες της από 10% που ίσχυε στο
5%. Είναι μια αύξηση της τάξης του 5% και αφορά 4 εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι αποτελούν το 70% του συνόλου των πελατών της ΔΕΗ.
Και το χειρότερο; Μπήκε ρήτρα διοξειδίου του
άνθρακα! Αυτό σημαίνει πως τα τιμολόγια της
ΔΕΗ θα αυξάνονται διαχρονικά ανάλογα με τα
παιχνίδια που παίζουν οι κερδοσκόποι στο «Χρηματιστήριο ρύπων» στις Βρυξέλες , αυτοί που
μέσα σε ένα χρόνο πενταπλασίασαν το κόστος
των ρύπων! Και φυσικά η ρήτρα ισχύει μόνο για
αυξήσεις και όχι για μειώσεις τιμολογίων.
Και ενώ η Κυβέρνηση της ΝΔ επιβαρύνει κι άλλο
τον οικογενειακό προϋπολογισμό των μισθοσυντήρητων και αυτοαπασχολούμενων μέσω των
αυξήσεων των τιμών του ρεύματος, που αποτελεί σήμερα απαραίτητο κοινωνικό αγαθό, βγαίνει
ανερυθρίαστα και δηλώνει πως το κάνει για «τη
σωτηρία της ΔΕΗ».
Όμως όχι μόνο δεν σώζεται με τις αυξήσεις η
ΔΕΗ, αλλά συρρικνώνεται περαιτέρω μέσω αναμενόμενης μείωσης των πελατών της, αφού και
τα τιμολόγιά της αυξάνονται και η έκπτωση συνέπειας εξανεμίζεται, ενώ ταυτόχρονα δίνεται προβάδισμα στις 4-5 ιδιωτικές εταιρείες «παρόχους»
που παίρνουν πάμφθηνα το ρεύμα από την ΔΕΗ.
Η μόνη αλήθεια είναι ότι η «Απελευθέρωση»
Ηλεκτρικής Ενέργειας που ξεκίνησε υποσχόμενη
και μείωση τιμών του ρεύματος, λόγω ανταγωνισμού, αποδείχτηκε μια απάτη που γέμισε τα τα-

μεία των βιομηχάνων και των πολυεθνικών τραστ
που μπήκαν και λεηλάτησαν το εισόδημα των
καταναλωτών.
Πριν την «απελευθέρωση» Η/Ε, η ΔΕΗ ήταν κρατικό μονοπώλιο και οι Έλληνες είχαν το φθηνότερο τιμολόγιο των χωρών της Ε.Ε. Σήμερα που
υπάρχουν πολλοί παραγωγοί, πολλοί πάροχοι
και «ανταγωνισμός» η χώρα μας είναι πάνω από
το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ και διεκδικεί μια
από τις πρώτες θέσεις του ακριβότερου ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη.
Ανεβάζουν την τιμή του ρεύματος (που αποτελεί
κοινωνικό αγαθό), όταν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι, η συντριπτική πλειοψηφία
των κατοίκων του δήμου μας, έχασαν τα τελευταία χρόνια το 50% των εισοδημάτων τους και
όταν η ανεργία βρίσκεται σταθερά άνω του 20%.
Με ποια λογική η κυβέρνηση της ΝΔ δίνει εντολές για χιλιάδες αποκοπές ρεύματος; Με ποια
λογική δυσχεραίνει τους όρους συμμετοχής στο
Κοινωνικό τιμολόγιο, όταν είναι η ίδια συνυπεύθυνη μαζί με όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις
για την άθλια οικονομική κατάσταση του λαού;
Η μόνη λογική είναι αυτή της κερδοφορίας του
κεφαλαίου. Ουσιαστικά της κερδοφορίας των πέντε πολυεθνικών κολοσσών- με την συμμετοχή
και Ελλήνων βιομήχανων -, οι οποίοι εκτός των
άλλων επιδοτήθηκαν με τεράστια ποσά για να δημιουργήσουν μια τεράστια ενεργειακή φούσκα και
για να απολαμβάνουν τα κέρδη από τις δημόσιες
ενεργειακές πηγές.
Με όλα αυτά τα δεδομένα γίνεται φανερό σε
όλους ότι η Ηλεκτρική Ενέργεια δεν είναι οποιοδήποτε προϊόν και δεν μπορεί να γίνεται πεδίο
ανταγωνισμών και κερδοσκοπίας. Και ακόμα περισσότερο δεν είναι υποχρεωμένοι ούτε διατεθειμένοι οι εργαζόμενοι και οι λαϊκοί καταναλωτές
ρεύματος να χρηματοδοτούν μονίμως από τον
ιδρώτα και τις στερήσεις τους αυτή την ασύστολη
κερδοσκοπία.
Καλούμε τους πολίτες και τους μαζικούς φορείς
να συμμετέχουν σε έναν μαχητικό, αποφασιστικό και πολύμορφο αγώνα ενάντια στα χαράτσια
(ρυθμιζόμενες χρεώσεις), στις αυξήσεις των τιμών
του ρεύματος και τις διακοπές.
Ένας αγώνας που θα απαιτεί «Ρεύμα φθηνό για
όλο το λαό» και μια Ηλεκτρική Εταιρεία 100%
πραγματικά Δημόσια, Ενιαία, καθετοποιημένη,
κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο.
Ως Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής – όπως και το
προηγούμενο διάστημα- θα συμβάλλουμε σε αυτόν τον αγώνα, απαιτώντας την άμεση επανασύνδεση όλων των αποσυνδεδεμένων λόγω χρεών
νοικοκυριών.
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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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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ

Ποιες γραμμές του δήμου Θέρμης
θα περάσουν από τον ΟΑΣΘ στο ΚΤΕΛ
Τ

ις προτάσεις του υπουργείου Μεταφορών για την εκχώρηση γραμμών του ΟΑΣΘ στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης
στις οποίες περιλαμβάνονται και γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν το δήμο Θέρμης, παρουσίασε προς τον δήμαρχο
Θόδωρο Παπαδόπουλο ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ Γιώργος
Σκόδρας, σε συνάντηση η οποία έγινε στα γραφεία του Οργανισμού, με τη συμμετοχή και του διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣΘ Γιώργου Σπανού. Τη συνάντηση ζήτησε ο
δήμαρχος Θέρμης προκειμένου να ενημερωθεί για τις ενδεχόμενες αλλαγές ώστε να ενημερώσει στη συνέχεια το
δημοτικό συμβούλιο και φυσικά και τους κατοίκους.
Στη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ ενημέρωσε τον δήμαρχο Θέρμης ότι ο Οργανισμός διαθέτει
σήμερα για τη λειτουργία του περίπου 60%-70% από τα
απαιτούμενα λεωφορεία. Για τον λόγο αυτόν, όπως εξήγησε, δεν είναι δυνατόν να εκτελούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Επιπλέον, πολλά λεωφορεία δεν είναι σε καλή κατάσταση και υπάρχουν συνεχώς βλάβες και
αποσύρσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια των δρομολογίων.
Ειδικότερα, ανέφερε πως σήμερα λειτουργούν 336 από τα
497 λεωφορεία που πρέπει να είναι στους δρόμους καθημερινά. Ο κ. Σκόδρας εξήγησε πως με βάση τα παραπάνω και την αδυναμία του ΟΑΣΘ να ανταπεξέλθει στο έργο
του, το υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει την ανάθεση του
συνόλου των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν
την περιοχή του δήμου Θέρμης στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.
Υπενθυμίζεται ότι στο ΚΤΕΛ έχουν ήδη εκχωρηθεί από τον
περασμένο Μάιο έξι λεωφορειακές γραμμές της δυτικής
Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε να υπάρξουν δεσμεύσεις
προκειμένου με την αλλαγή αυτή να υπάρξει βελίωση της
κατάστασης στις γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των κατοίκων του δήμου Θέρμης. Ο πρόεδρος του
ΟΑΣΘ δεσμεύτηκε πως με την αλλαγή η οποία προωθείται:
- Θα εκτελούνται όλα τα δρομολόγια όπως υπάρχουν στα
προγράμματα του ΟΑΣΘ, τα οποία σήμερα δεν εκτελούνται στο σύνολό τους.
- Το ΚΤΕΛ θα προμηθευτεί λεωφορεία αστικού τύπου για
την εκτέλεση αυτών των δρομολογίων όπως ήδη έχει γίνει
στις γραμμές της δυτικής Θεσσαλονίκης τις οποίες έχει αναλάβει από τον περασμένο Ιούνιο.
- Οι διαδρομές και οι στάσεις θα είναι οι ίδιες με τις σημερινές σε όλες τις γραμμές.
- Το εισιτήριο θα εξακολουθήσει να επιδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή η τιμή του δεν πρόκειται να αυξηθεί.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Από στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του ο δήμος Θέρμης, σχετικά με τις υπό παραχώρηση λεωφορειακές γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν την περιοχή, τα τελευταία χρόνια
υπάρχει απώλεια δρομολογίων έως και 33%. Ειδικότερα,
η κατάσταση που υπάρχει ανά λεωφορειακή γραμμή είναι
η εξής:

α. Λεωφορειακή γραμμή 66 (Χαριλάου-Θέρμη)

Χαρακτηριστικά γραμμής
Αριθμός λεωφορείων
Αριθμός ημερήσιων δρομολογίων

Πριν την κρατικοποίηση
4
68

Σήμερα
3
51

Μείωση (%)
≈25%

β. Λεωφορειακή γραμμή 67 (ΙΚΕΑ-Τριάδι)

Χαρακτηριστικά γραμμής
Αριθμός λεωφορείων
Αριθμός ημερήσιων δρομολογίων

Πριν την κρατικοποίηση
3
62

Σήμερα
2
50

Μείωση (%)
≈33%

γ. Λεωφορειακή γραμμή 69 (ΙΚΕΑ-Επανομή)

Χαρακτηριστικά γραμμής
Αριθμός λεωφορείων
Αριθμός ημερήσιων δρομολογίων

Πριν την κρατικοποίηση
5
55

Αντιθέτως, στις λεωφορειακές γραμμές 87 (ΙΚΕΑ-Βασιλικά)
και 88 (ΙΚΕΑ-Μεσημέρι) δεν έχει μειωθεί ο αριθμός των
λεωφορείων (4 λεωφορεία, 41 δρομολόγια ημερησίως
και 3 λεωφορεία 28 δρομολόγια ημερησίως αντίστοιχα).
Σύμφωνα με πληροφορίες οι γραμμές οι οποίες αφορούν
το δήμο Θέρμης καθώς και τις υπόλοιπες περιοχές της
ανατολικής Θεσσαλονίκης θα ανατεθούν από το ΚΤΕΛ
Θεσσαλονίκης στα ΚΤΕΛ Σερρών και Χαλκιδικής, μέσω
υπομίσθωσης. Τα δύο αυτά ΚΤΕΛ θα μοιραστούν τις
γραμμές 66: Χαριλάου – Θέρμη, 67: Α.Σ. ΙΚΕΑ – Τριάδι, 69: Α.Σ. ΙΚΕΑ – Επανομή, 87: Α.Σ. ΙΚΕΑ – Βασιλικά,
88: Α.Σ. ΙΚΕΑ – Μεσημέρι οι οποίες αφορούν περιοχές
του δήμου Θέρμης, καθώς και τις γραμμές 36: Βούλγαρη
- Ζώνη Καινοτομίας, 61: Χορτιάτης – Διασταύρωση, 76:
Α.Σ. ΙΚΕΑ – Αγγελοχώρι, 77: Ν. Μηχανιώνα (Κερασιά) –
Επανομή, 79: Α.Σ. ΙΚΕΑ – Αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ανάληψη των δρομολογίων του ΟΑΣΘ από τα ΚΤΕΛ θα ξεκινήσει σταδιακά
από τις αρχές του νέου έτους.
Μόλις το Ελεγκτικό Συνέδριο ανάψει το πράσινο φως για
τη σύμβαση, προς τα τέλη Νοεμβρίου, θα γίνει στις αρχές
Δεκεμβρίου η παραγγελία των συνολικά 121 λεωφορείων που απαιτούνται, εκ των οποίων τα 70 θα τα αγοράσει
το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα 51 τα άλλα τρία
ΚΤΕΛ, αναλόγως του έργου που θα αναλάβει το καθένα.
Τα λεωφορεία θα είναι αστικού τύπου με δυνατότητα μεταφοράς εκατό ατόμων εκ των οποίων οι 45 θα είναι καθήμενοι. Όλα τα λεωφορεία, ασχέτως σε ποιο ΚΤΕΛ θα
ανήκουν, θα έχουν ομοιόμορφα χρώματα του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (μπεζ και πορτοκαλί).
Μετά τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία του ΟΑΣΘ ο
δήμαρχος Θέρμης ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο για
τις πιθανές αυτές αλλαγές στην αστική συγκοινωνία εκ-

Σήμερα
4
44

Μείωση (%)
≈20%

Ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος με τον προέδρο του
ΟΑΣΘ Γιώργο Σκόδρα (στο μέσον) και τον διευθύνοντα
σύμβουλο Γιώργο Σπανό.

φράζοντας ο ίδιος τη γνώμη ότι η ανάθεση του έργου στο
ΚΤΕΛ θα είναι θετική για τους μετακινούμενους του δήμου
Θέρμης, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσουν οι δεσμεύσεις του προέδρου του ΟΑΣΘ, δηλαδή ότι θα εκτελείται
το σύνολο των δρομολογίων, ότι δεν θα τροποποιηθούν
οι διαδρομές και οι στάσεις και ότι δεν θα αυξηθεί το κόμιστρο.

