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• ΣΕΛ. 4-5

Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο δήµο Θέρµης

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Σε Ταγαράδες, 
Αγία Παρασκευή, 
Σουρωτή και Βασιλικά

Την ιστορία και τον πολιτισµό του δήµου 
Θέρµης, από την προϊστορική έως και την 

οθωµανική περίοδο, έτσι όπως τεκµηριώνο-

νται από τα ευρήµατα που έφερε στο φως η 

αρχαιολογική σκαπάνη παρουσίασαν οι επι-

στήµονες που ερευνούν εδώ και χρόνια την 

περιοχή, σε ηµερίδα µε τίτλο «Θέρµη η εν τω 

Θερµαίω κόλπω οικηµένη», η οποία έγινε στις 

24 Νοεµβρίου και συνδιοργανώθηκε από τον 

δήµο Θέρµης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. ∆εκατέσσερις αρ-

χαιολόγοι µίλησαν για τις διαχρονικές έρευνές 

τους στη Θέρµη, τα Βασιλικά, την Αγία Παρα-

σκευή, τη Σουρωτή, την Περιστερά, αλλά και 

στην περιοχή της δηµοτικής ενότητας Μίκρας.  

Παράλληλα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

ένα φιλόδοξο πρόγραµµα, προϊόν συνεργασί-

ας του Α.Π.Θ. και της ΕΦΑΠΕΘ που αφορά στην 

εικονική παρουσίαση των µη ορατών αρχαιο-

τήτων της περιοχής της Θέρµης. 

• ΣΕΛ. 8-9

ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

• ΣΕΛ.11

Θέρµη η εν τω Θερµαίω
κόλπω οικηµένη

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΧΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Το Χόλιγουντ έρχεται 
στο δήµο Θέρµης!

• ΣΕΛ.10

ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
«Ναι» από το δήµο  
Θέρµης, «όχι» στην 
ναυπηγοεπισκεαστική 
ζώνη • ΣΕΛ.12

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΑΠΑΝΗΣ

Όλο το πρόγραµµα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
σε όλους τους οικισµούς του δήµου Θέρµης. Όπως και 

τα προηγούµενα χρόνια έτσι και φέτος, σε κάθε οικισµό 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι καθιερωµένες εκδηλώσεις για 
το άναµµα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στις οποίες 

συµµετέχουν παιδικές χορωδίες, παραδοσιακά χορευτικά 
συγκροτήµατα, τµήµατα της ∆ΕΠΠΑΘ κ.λ.π. Επίσης, για 
πέµπτη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 
η “Λευκή Νύχτα” στην αγορά της Θέρµης, µε πλούσιες 
εκδηλώσεις, πολύ κέφι και µοναδικές προσφορές. 
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Η µικτή πολυ-
φωνική χο-

ρωδία του Πολι-

τιστικού Κέντρου 

Θέρµης συµµε-

τείχε στο 35ο δι-

εθνές χορωδιακό 

φεστιβάλ Θεσ-

σαλονίκης, στο 

οποίο πήραν µέ-

ρος πολλές αξι-

όλογες χορωδίες 

από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό.

Η µικτή χορωδία του πολιτιστικού κέντρου 

Θέρµης δηµιουργήθηκε το έτος 1998. Η χο-

ρωδία είναι ένα ερασιτεχνικό σύνολο αλλά 

έχει ποικίλο ρεπερτόριο και πολλές εµφανί-

σεις σε φεστιβάλ χορωδιών εντός και εκτός 

Ελλάδας, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η 

Γερµανία, η Σλοβακία, η Ρουµανία και άλ-

λες. Από τον Νοέµβριο του 2013 η χορωδία 

έχει µαέστρο την Ελευθερία Μεταξά, αυξή-

θηκε σε αριθµό µελών και εκπροσώπησε 

τη χώρα µας στο διεθνές φεστιβάλ χορωδι-

ών στο Μπαλτσίκ της Βουλγαρίας τον Ιούνιο 

του 2014. Το Μάιο του 2015 συµµετείχε 

στο σηµαντικότερο φεστιβάλ χορωδιών στη 

Κωνσταντινούπολη της γειτονικής Τουρκίας 

και πήρε βραβείο αρµονίας µεταξύ µαέστρου 

και χορωδών. Τον Μάιο του 2016 συµµε-

τείχε σε πολιτιστικό φεστιβάλ στο Βελιγράδι, 

τον Μάρτιο του 2017 εκπροσώπησε τη χώρα 

στη Ρουµανία σε χορωδιακό φεστιβάλ φιλί-

ας Ελλάδας-Ρουµανίας, ενώ τον Νοέµβριο 

του 2017 συµµετείχε σε φεστιβάλ χορωδιών 

στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το 

2018 συµµετείχε σε διαγωνισµό χορωδιών 

της Ναυπάκτου και το 2019 εκπροσώπησε τη 

χώρα στο ∆ιεθνές χορωδιακό φεστιβάλ στη 

Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.
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Συναυλία αγάπης για το Ελληνικό 
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
Στη συναυλία αγάπης -αφιέρωµα στο Ελληνικό Παιδικό 

Χωριό στο Φίλυρο που διοργανώθηκε το Σάββατο 30 

Νοεµβρίου στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης συµµετείχαν δύο χορωδίες του 

δήµου Θέρµης, η πολυφωνική χορωδία «Θερµαΐδες» και 

η χορωδία Μίκρας (σε µουσική διδασκαλία της Ελευθερίας 

Μεταξά).

Στην µουσική φιλανθρωπική εκδήλωση συµµετείχαν ακό-

µη η συµφωνική ορχήστρα νέων Ελλάδος, οι χορωδίες: 

µικτή χορωδία Πάργας (σε µουσική διδασκαλία της Ανέ-

λια Στεφάνοβα), η µικτή και νεανική χορωδία «Επτάχορδη 

Λύρα» από τον Αγ. Ευθύµιο Κερατσινίου (σε µουσική διδα-

σκαλία της Χρυσούλας Τσιµούρη), η γυναικεία και παιδική 

χορωδία «Καλλιτεχνήµατα» (σε µουσική διδασκαλία της  

Μαρία Μιχαλοπούλου), η δηµοτική χορωδία Αρναίας (σε 

µουσική διδασκαλία του  Βασίλη Κοκκαλιάρη) και η παι-

δική –νεανική χορωδία της ΣΟΝΕ (σε µουσική διδασκαλία 

του Ευάγγελου Αραµπατζή). 

Συµµετείχαν, επίσης οι τραγουδιστές: Νικόλας Σαββίδης, 

Έλενα Τιτίρλα, Θάνος Παπαγεωργίου, Γιώργος Πασχαλιάς, 

Λευτέρης Τόλιας, Βασιλεία Τζίνα, Γιάννης ∆ιονυσίου, Αθη-

νά Βέρµη και Ιωάννα Τσαούση. Την µουσική εκδήλωση δι-

εύθυνε ο Ευάγγελος Αραµπατζής, ενώ την παρουσίασε (µε 

φιλική συµµετοχή) ο Αλέξης Κωστάλας.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε τη στή-

ριξη του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης, της Περιφέρει-

ας Κεντρικής Μακεδονίας, της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσα-

λονίκης και του δήµου Θεσσαλονίκης.
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Στο Παγκόσµιο Συνέδριο
Αµφικτυόνων η χορωδία Θερµαΐδες

Στο 35ο διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης η µικτή πολυφωνική 
χορωδία του Π.Κ.Θ.Η χορωδία «Θερ-

µαϊδες» της 

∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. υπό η δι-

εύθυνση της µαέστρου 

Ελευθερία Μεταξά πα-

ρουσίασαν σε πρώτη 

εκτέλεση νέες συνθέσεις 

µε µελοποιηµένα ποιή-

µατα βραβευµένων ποι-

ητών της Αµφικτιονίας 

Ελληνισµού. Η παρου-

σίαση έγινε το Σάββατο 

23 Νοεµβρίου στο συνεδριακό χώρο του 

Porto Palace Hotel. Στο τέλος της βρα-

διάς έγινε βράβευση από τον πρόεδρο 

της Αµφικτιονίας Ελληνισµού ∆ηµήτριο 

Μπουκόνη στη συνθέτη Ελευθερία Με-

ταξά και στη χορωδία «Θερµαϊδες».

Η χορωδία του δήµου µας έκανε τα πρώ-

τα της µουσικά βήµατα τον Οκτώβριο 

του 2017. Αποτελείται από χορωδούς 

µε πείρα στο χορωδιακό τραγούδι που 

έχουν περάσει από ακρόαση. Τον Ιούνιο 

του 2018 πήρε µέρος στο διαγωνιστικό 

φεστιβάλ Ναυπάκτου σε σύµπραξη µε 

τη χορωδία Μίκρας και κατέλαβε υψηλή 

θέση. Τον Νοέµβριο του 2018 παρου-

σίασε το Άξιον Εστί σε σύµπραξη µε τη 

Νέα χορωδία Καλαµαριάς στο θέατρο 

«Μελίνα Μερκούρη» και το ίδιο έργο 

το επανέλαβε µε την Συµφωνική και τη 

χορωδία δήµου Πανοράµατος στο Πολι-

τιστικό του Χορτιάτη σε συναυλία µνήµης 

για το Ολοκαύτωµα του Χορτιάτη την 

1η Σεπτεµβρίου του 2019. Τον Απρίλιο 

του 2019 πήρε το πρώτο βραβείο στον 

Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό χορωδιών της 

Χ.Ο.Ν.

Έχει πάρει µέρος σε σηµαντικά χορωδι-

ακά φεστιβάλ, καθώς και δυο αφιερώ-

µατα σε Έλληνες συνθέτες. Αυτόν τον 

Νοέµβριο παρουσιάζει σε πρώτη Πανελ-

λήνια εκτέλεση πρωτότυπες συνθέσεις 

της µαέστρου της χορωδίας Ελευθερίας 

Μεταξά, ενώ συνέπραξε µε τη Συµφω-

νική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος στην Αί-

θουσα Τελετών του Αριστοτελείου, µαζί 

µε άλλες επίλεκτες χορωδίες, µε σκοπό 

να ενισχύσουν το έργο του Παιδικού χω-

ριού S.O.S.
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ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ∆ΕΠΠΑΘ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το ∆εκέµβριο κάθε µέρα έχουµε γιορτή στο δήµο Θέρ-
µης µ’ ένα χριστουγεννιάτικο πρόγραµµα που γίνεται 

υπόθεση όλων µας και ενώνει µικρούς και µεγάλους, σε 
κάθε κοινότητα και σε κάθε πλατεία. Από την 1η ∆εκεµ-
βρίου 2019 έως τις 2 Ιανουαρίου µε την παιδική γιορτή 
στο ορεινό Λιβάδι, οι γιορτές αποτελούν µία ευκαιρία συ-
νάντησης και δηµιουργίας γύρω από τα «χριστουγεννιάτικα 
δέντρα» σε µαθητές, χορευτές, τραγουδιστές, χορωδίες, ει-
καστικούς, εθελοντές, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και 
επαγγελµατίες.     
Με πάνω από 30 χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ο δήµος 
Θέρµης µε όχηµα τον πολιτισµό και την τέχνη στέλνει ένα 
µήνυµα χαράς, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας για καλύτερες 
ηµέρες. Κεράσµατα σπιτικά, ευχές, Αϊ Βασίληδες, χριστου-
γεννιάτικες µελωδίες από χορωδίες και φιλαρµονικές, face 
painting και δράσεις αλληλεγγύης πλαισιώνουν το άναµµα 
του χριστουγεννιάτικου δέντρου στις πλατείες. Παράλληλα, 
η δηµοτική βιβλιοθήκη προσφέρει όµορφα Χριστουγεννιά-
τικα πρωινά σε όλα τα παιδιά µε παραµύθια και τρισδιά-
στατες κάρτες. 
Τα φώτα στο δήµο Θέρµης ανάψαν από την πρώτη Κυρια-
κή του ∆εκεµβρίου (1/12) µε παράλληλες εκδηλώσεις στον 
Αγ. Αντώνιο, τα Βασιλικά και το Τριάδι µε µηνύµατα χα-
ράς, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας. 
Στον Αγ. Αντώνιο µικροί και µεγάλοι έδωσαν το καθιερω-
µένο πλέον «ραντεβού» µε τον Αγ. Βασίλη γύρω από το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία του οικισµού. Ο Γυ-
ναικείος Αγροτικός Συνεταιρισµός κα η Εθελοντική Οµάδα 
Γυναικών προσφέραν νόστιµα κεράσµατα, ενώ Χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδα τραγούδησαν η χορωδία ενηλίκων του 
Αγ. Αντωνίου και η  παραδοσιακή χορωδία της Κρήνης, η 
νεολαία του Αγ. Αντωνίου υλοποίησε ένα δηµιουργικό ερ-
γαστήρι ευχών για τα παιδιά, ενώ το ειδικό «ταχυδροµείο» 
ανάλαβε την απ' ευθείας επικοινωνία µε τον Βόρειο Πόλο 
για την αποστολή των γραµµάτων όλων των παιδιών. Στο 
ραντεβού έδωσαν το παρόν το δηµοτικό  σχολείο και το 
νηπιαγωγείο του Αγ. Αντωνίου. 
Την ίδια ώρα στην πλατεία του Τριαδίου το χριστουγεν-
νιάτικο έλατο στολίστηκε µε ευχές από το τµήµα εικαστικών 
του Κέντρου Πολιτισµού Τριαδίου και άναψε συνοδεία µε 
τον ήχο των ψαλµωδιών της χορωδία ενηλίκων  Ι.Ν. Αγ. 
Γεωργίου Τριαδίου. Τα παιδιά µεταµορφώθηκαν σε ξωτικά 
µε face painting και ο σύλλογος πολιτιστικών δραστηριο-
τήτων Τριαδίου «Αγ. Γεώργιος» κέρασε µικρούς και µεγά-
λους. Την ίδια ώρα η Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας και 
Ισότητας «Πνοή Ελπίδας» πραγµατοποίησε παζάρι αλλη-
λεγγύης. 
Μεγάλη γιορτή πραγµατοποιήθηκε λίγη ώρα αργότερα 
στην Πλατεία Χάνια στα Βασιλικά. Ο Άγιος Βασίλης 
παρέα µε τους ξυλοποδαρους περιµέναν τα παιδιά µε δω-
ράκια και «Κλικούδια»,  οι φαταούλες αλλάξαν µε  face 
painting και τα  τµήµατα  εικαστικών της ∆ΕΠΠΑΘ  στόλι-
σαν µε ευχές το δέντρο. Το «Μήλον της Έριδος» από το Γυ-
µνάσιο Βασιλικών παρενέβει εικαστικά στο χώρο παρέα µε 
τα τµήµατα µοντέρνου χορού και µπαλέτου του Κέντρο Πο-
λιτισµού Βασιλικών. Χριστουγεννιάτικες µελωδίες έπαιξε η 

Φιλαρµονική Ορχήστρα Νέων Βασιλικών ενώ οι µικροί χο-
ρωδοί του 1ου δηµοτικού σχολείου Βασιλικών και η χορω-
δίες του ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ. και του ΚΑΠΗ Βασιλικών έψαλαν 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα. Το γλέντι συνε-
χίστηκε από το χορευτικό τµήµα του ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ. ενώ 
παράλληλα λειτούργησε έκθεση ζωγραφικής και bazaar. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραµµα συνεχίζεται µε τις εξής εκδηλώσεις:                                                                     
Παρασκευή 6 ∆εκέµβριου και ώρα 10.30 π.µ. στη Θέρ-
µη για τον Άγιο προστάτη της, παραδοσιακό πανηγύρι µε 
πολύ χορό, σαρδέλες στα κάρβουνα και το παραδοσιακό 
µοίρασµα των ψαριών µπροστά στην εκκλησία του Αγ. Νι-
κολάου από το πρωί µέχρι το µεσηµέρι, από το σύλλογο 
Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης «Ο Μέγας Αλέξανδρος».  
Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00 άναµµα χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου στην  στην κεντρική πλατεία στην 
Αγία Παρασκευή, µε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τις 
χορωδίες του κατηχητικού του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής, το πα-
ραδοσιακό παιδικό χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου 
θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς και τα ΚΑΠΗ Αγ. Πα-
ρασκευής και Σουρωτής, ενώ θα προσφέρονται κεράσµατα 
Όλα αυτά µε την υποστήριξη της Πολιτικής Προστασίας δή-
µου Θέρµης, παράρτηµα Αγ. Παρασκευής.
Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου και ώρα 17.30 άναµµα του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου στην Καρδία, µε τη συµµετοχή 
της Κοινότητα Καρδίας, της νεανική χορωδία του Ι.Ν. Γεν-
νήσεως της Θεοτόκου, του Κέντρου Πολιτισµού  Καρδίας 
«Ο Ευµένης», του συλλόγου Γυναικών Καρδίας, ενώ θα 

προσφέρονται κεράσµατα και παράλληλα θα λειτουργεί 
bazaar.
Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου και ώρα 19:30 στην πλατεία Πα-
ραµάνα της Θέρµης, άναµµα Χριστουγεννιάτικου δέντρου, 
µε face painting για τα παιδιά µε τη συµµετοχή της µικτής 
χορωδίας µαθητών του 1ου Γυµνασίου Θέρµης υπό τη δι-
εύθυνση της Μαρίας Κουµιώτη, του σύλλογος γονέων και 
κηδεµόνων, της ορχήστρας σαξοφώνων του ∆ηµοτικού 
Ωδείου Θέρµης «Κου Κλουξ Σαξ» υπό τη διεύθυνση του 
Θεόφιλου Σωτηριάδη και το τµήµα φωνητικής µονωδίας 
του ∆ηµ. Ωδείου Θέρµης µε την καθοδήγησή της Θάλειας 
Μαυρίδου, ενώ ζεστό κακάο θα προσφέρει το 1ο Σύστηµα 
Προσκόπων Θέρµης.

ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ
Το Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου από τις 19:30 έως τις 24.00, 
στη Θέρµη µετά το παραδοσιακό άναµµα του δέντρου η 
αγορά κινήθηκε σε ρυθµούς «Λευκής νύχτας», µε µου-
σικές εκδηλώσεις, ζωντάνια, δράσεις αλληλεγγύης και 
προσφορές. Στη «Λευκή νύχτα» όλοι προσφέρουν! Προ-
σφέρουµε χαµόγελα στα παιδιά που έχουν ανάγκη συγκε-
ντρώνοντας παιχνίδια, βιβλία και τρόφιµα για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του δήµου Θέρµης και φάρµακα για το Κοι-
νωνικό Φαρµακείο.
Την εκδήλωση στηρίζουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, ο δήµος Θέρµης, το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 
Θεσσαλονίκης και η Ένωση Επαγγελµατιών  Έµπορων Θέρ-
µης. 
Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για το άναµµα του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου ακολούθησαν οι τυµπανιστές 
«Paranuaue» του Κρουστόφωνου και η µουσικοχορευτική 
συναυλία συγκροτήµατος «The Fabulous». 
Ξυλοπόδαροι και νεράιδες τριγυρνούσαν στο λούνα παρκ 
που θα στηθεί ενώ ο Β. Αγγελόπουλος και ο Σ. Σαρκα-
βάζης µε το σύλλογο Γηγενών Μακεδόνων Θέρµης «Ο 
Μέγας Αλέξανδρος» και το σύλλογο Σερραίων Κατοίκων 
Θέρµης θα παίζουν  µουσική και τραγούδια στους δρόµους 
της Θέρµης, ενώ το πρόγραµµα θα παρουσιάζει ο Χρήστος 
Φερεντίνος. 
Την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου και ώρα 11.00 στον Τρίλο-
φο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλοφου αναβίωσε το έθιµο 
της «Βαρβάρας».
Την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00 θα ανάψει το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Περιστερά. Την εκδήλωση 
στηρίζουν η Κοινότητα Περιστεράς, ο πολιτιστικός σύλλο-
γος Περιστεράς και ο σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων. 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα θα ψάλουν τα 
παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου, ενώ θα προσφέρονται κε-
ράσµατα.   
Την ίδια µέρα Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00το 
πρόγραµµα περιλαµβάνει και το άναµµα του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου στην Λακκιά. Στη Χριστουγεννιάτικη γιορ-
τή θα συµµετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λακκιάς µε πα-
ραδοσιακά γλυκά και χορευτικά. 

«Χριστούγεννα στη Θέρµη 2019» 
σε όλους τους οικισµούς του δήµου

Άναµµα Α. Αντώνιο.
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ΑΝΑΜΑΤΑ 13-14 ΚΑΙ 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου και ώρα 18.30 άναµµα 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Κέντρο Πολιτισµού της 

Νέας Ραιδεστού. Θα συµµετέχουν ο Άγιος Βασίλης, face 

painting, τα τµήµατα εικαστικών της ∆ΕΠΠΑΘ, η παιδική 

χορωδία του ∆.Ω.Θ. της Ν. Ραιδεστού υπό τη διεύθυνση της 

Ειρήνης Μαραντίδου, ενώ κεράσµατα θα προσφέρει Κοινό-

τητα Ν. Ραιδεστού

Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου και ώρα 17:00 άναµµα Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία στο Κ. Σχολάρι. 

Το ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου θα ψάλει παραδοσιακά κάλα-

ντα, θα ακολουθήσουν το µοντέρνο παιδικό χορευτικό του 

συλλόγου Πολιτισµού, Εθελοντισµού Κάτω Σχολαρίου, 

παραδοσιακά χορευτικά του συλλόγου Ποντίων Κ. Σχολα-

ρίου «Ανέβζηγος Αροθυµία», ενώ στις 18.00 στο χώρο του 

δηµοτικού σχολείου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων θα 

προσφέρει κρασί και εδέσµατα από τοπικούς παραγωγούς. 

Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου και ώρα 17.30 άναµµα χριστου-

γεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Σουρωτής. Η Κοινό-

τητα Σουρωτής θα προσφέρει κεράσµατα και ζεστό κρασί, 

ενώ θα συµµετέχουν το Νηπιαγωγείο Σουρωτής, Αγ. Βασί-

λης- face painting, ο πολιτιστικός σύλλογος Σουρωτής «Η 

Πηγή», η χορωδία του κατηχητικού του Ι.Ν. Αγ. Αναργύ-

ρων, η χορωδία Σουρωτής, ο Α.Σ. «Ορφέας» Σουρωτής, 

ενώ το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε παράσταση µε την 

ιστορία του  ρεµπέτικου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Θε-

άτρου Σουρωτής.

Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:30 άναµµα Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου στην πλατεία της Εκκλησίας του Ν. 

Ρυσίου. Συµµετέχουν: Κοινότητα Ν. Ρυσίου, η µαθητική 

χορωδία του ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Ρυσίου και του 2ου 

Γυµνασίου Θέρµης, ο

Α.Σ. «Αναγέννηση» Ν. Ρυσίου, ο σύλλογος Γονέων και Κη-

δεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Ρυσίου, ο Λαογρα-

φικός Σύλλογος Ν. Ρυσίου «Η Αρετσού» θα παρουσιάσει 

παραδοσιακούς χορούς, ενώ το  ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου θα προ-

σφέρει κεράσµατα.  

Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00 άναµµα Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική πλατεία στον ΤΡΙ-

ΛΟΦΟ. Συµµετέχουν: Κοινότητα Τριλοφου, face painting, 

Φιλαρµονική Ορχήστρα Μίκρας υπό την διεύθυνση των: 

Κατερίνας Αλµαλή, Στέλλας Σαράφη, ο Χορευτικός  Όµιλος 

Τριλόφου «Ζουµπάτ», Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από   

τα παιδιά της δοµής φιλοξενίας ανηλίκων της Άρσης, ο σύλ-

λογος Γονέων και Κηδεµόνων,   το Κ. Πολιτισµού Τριλοφου 

θα φτιάξει Χριστουγεννιάτικες κάρτες, κεράσµατα, ζεστό 

κρασί και ζεστό τσάι θα προσφέρουν ο σύλλογος Γυναικών 

Τριλόφου, ο πολιτιστικός σύλλογος Τριλόφου, η ∆όξα Τρι-

λόφου και τοπικές επιχειρήσεις, οι Ακαδηµίες Μικρας και οι 

Εθελοντές  Πολιτικής Προστασίας Μίκρας.   

Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου και ώρα 19.00 άναµµα Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου. 

Συµµετέχουν: Παιδική Χορωδία ∆ηµ. Σχολείου Πλαγιαρίου, 

ο σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού και Νη-

πιαγωγείου Πλαγιαρίου, η φιλαρµονική ορχήστρα Μίκρας 

υπό την διεύθυνση των: Κατερίνας Αλµαλή, Στέλλας Σα-

ράφη, ο  Χορευτικός  Όµιλος Ορφέας  Πλαγιαρίου µε τα 

τµήµατα παραδοσιακών χορών latin -free styling dancing, 

το ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου, face painting, ενώ κεράσµατα  θα 

προσφέρει η Κοινότητα Πλαγιαρίου.

Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου και ώρα 19:00 άναµµα Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Ταγαράδων µε κρασί και 

φρυγανισµένο ψωµί, παραδοσιακή τραχανόσουπα, ζεστή 

σοκολάτα και µπισκότα, εκπλήξεις, παζάρι γλυκισµάτων και 

χριστουγεννιάτικων κατασκευών. Συµµετέχουν: Άγιος Βασί-

λης, ξωτικά, το Κέντρο Πολιτισµού Ταγαράδων, ο   Μορ-

φωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ταγαράδων, ο Αθλητι-

κός Σύλλογος «ΘΡΙΑΜΒΟΣ», το Νηπιαγωγείο -∆ηµοτικό 

Σχολείο Ταγαράδων, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων, 

το κέντρο ξένων γλωσσών Ρ. Λαζάρου και η χορωδία και 

ορχήστρα του 2ου Γυµνασίου Θέρµης υπό τη διεύθυνση της 

Γεωργίας Μελιγκοπούλου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου και ώρα 19.00 Χριστουγεν-

νιάτικη Συναυλία στο δηµοτικό θέατρο από το ∆ηµοτικό 

Ωδείο Θέρµης. 

∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου και ώρα 19.00 Χριστουγεν-

νιάτικη Συναυλία στο δηµοτικό θέατρο από το ∆ηµοτικό 

Ωδείο Θέρµης. 

24 ∆εκεµβρίου θα ψάλει τα κάλαντα στο Λειβάδι ο Πο-

λιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών.

25 ∆εκεµβρίου και ώρα 11:00 ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Μονοπηγάδου θα ψάλει στο Μονοπήγαδο τα κάλαντα 

του Πόντου.

26 ∆εκεµβρίου και ώρα 18.00 γιορτή  για τα παιδιά στο 

Μονοπήγαδο

Πέµπτη 26 ∆εκεµβρίου και ώρα 11.00 στην αυλή της 

Κοινότητας της Περιστεράς θα αναβιώσουν «Τα τσιγα-

ρίδια», µε δωρεάν κρέας χοιρινό κρασί και τσίπουρο για 

όλους.

Πέµπτη 26 ∆εκεµβρίου και ώρα 12.00 θα αναβιώσει 

στα Βασιλικά το έθιµο της γουρουνοχαράς από το ΛΑ.ΧΟ.

ΣΥ.ΒΑ., στον αυλειο χώρο του συλλόγου µε γλέντι µε πα-

ραδοσιακή ορχήστρα.

Οι εκδηλώσεις θα λήξουν την Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2020 

και ώρα 11.00, στο Λειβάδι µε γιορτή για τα παιδιά, κερά-

σµατα και δώρα.

Άναµµα Βασιλικά. Άναµµα Τριάδι.

Χριστουγεννιάτικα πρωϊνά στην δηµοτική βιβλιοθήκη

Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου και ώρα 10:00 µουσική αφή-
γηση χριστουγεννιάτικων     παραδοσιακών παραµυ-

θιών στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Θέρµης.

Ελάτε να ταξιδέψουµε στον µαγευτικό κόσµο των Χρι-

στουγέννων. Με τη βοήθεια της µουσικής και των κρου-

στών οργάνων και την καταπληκτική αφήγηση από την 

µουσικοπαιδαγωγό  καθηγήτρια του ∆.Ω.Θ κ. Μαρία 

Γκόγκα,θα ταξιδέψουµε σε κόσµους µαγικούς και παρά-

ξενους για να γνωρίσουµε έθιµα και παραδόσεις και να 

ακούσουµε ιστορίες για καλικάντζαρους και ξωτικά και 

το πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα σε διάφορες περι-

οχές  της πατρίδας µας και σ' όλο τον κόσµο.

Εµψυώτρια: Γκογκα Μαρία /µουσικοπαιδαγωγός -παρα-

µυθού

Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου και ώρα 9:00 «Χριστουγεννιάτικες 

pop up κάρτες» στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθή-

κης Θέρµης.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 

έφτασαν! Φτιάξε την 3D, πρωτότυπη Χριστουγεννιάτικη 

κάρτα σου και στείλε τις ευχές σου στα αγαπηµένα σου 

πρόσωπα ή συνόδευσε το δώρο σου µε αυτήν! 

Εµψυχώτριες: Οµάδα Γραφιστικής ∆ηµιουργίας «Γραµ-

µατοχυµό» Αντωνιάδου Νικολέτα -Αδαµογιάννη Ιωάννα

∆ιοργάνωση, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θέρµης
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Στις εκδηλώσεις «Βυζαντινός Κόσµος»
η Ορχήστρα Σαξοφώνων  Kukluxsax

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
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Η Ορχήστρα Σαξοφώνων Kukluxsax 
του ∆.Ω.Θ. αποδεχόµενη την τιµητι-

κή πρόσκληση που τις έγινε ψυχαγώγη-
σε µουσικά τις εκδηλώσεις «Βυζαντινός 
Κόσµος» που πραγµατοποιήθηκαν στο 
χώρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολι-
τισµού Θεσσαλονίκης. Τις εκδηλώσεις 
τίµησε µε την παρουσία του ο Οικουµε-
νικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολός Τζιτζικώστας, οι δήµαρχοι 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και 
Θέρµης Θεόδωρος Παπαδόπουλος κ.α. 
Κατά την διάρκεια της βραδιάς πραγµα-
τοποιήθηκαν οµιλίες, τιµητικές βραβεύ-
σεις και εγκαίνια εικαστικών εκθέσεων µε 
αναφορές στην εποχή του Βυζαντίου.
Οι εικαστικές εκθέσεις είχαν τον τίτλο 
«Μολυβδόβουλα: Σφραγίζοντας την 
κληρονοµιά του Βυζαντίου» της Μαρί-
ας Κοµπατσιάρη, που παρουσιάστηκε 

στην αίθουσα «Ευτυχία Κουρκουτίδου 
-Νικολαΐδου» του Μουσείου Β.Π. και 
«Βυζαντινή σαγήνη» του διαγωνισµού 
κοσµήµατος, στο φουαγιέ του Μουσείου 
Β.Π. Ενώ η γεν. επιµελήτρια και δ/ντρια 
του µουσείου κοσµήµατος «Ηλία Λαλα-
ούνη», κα. Ιωάννα Λαλαούνη εκφώνησε 
την κεντρική οµιλία µε θέµα: «Το κόσµη-
µα ως έργο τέχνης από τους Βυζαντινούς-
Ρωµαϊκούς χρόνους έως σήµερα», 
Ακολούθησε η απονοµή βραβείων στον 
Οικουµενικό Πατριάρχη, τον Περιφερει-
άρχη Κεντρικής Μακεδονίας, το δήµαρχο 
Θεσσαλονίκη και τον πρόεδρο Ε.Σ.Θ. και 
τον πρόεδρο της HELEXPO-∆ΕΘ.
H συµµετοχή της Ορχήστρας  Σαξοφώνων 
και η ποιοτική µουσική που παρουσίασε 
εντυπωσίασε το πλήθος των προσκεκλη-
µένων για την µεθοδική και ποιοτική δου-
λειά που επιτελείται στο ∆ηµοτικό Ωδείο 
Θέρµης.

«Η µπάντα» στους Ταγαράδες

Εκδήλωση για 
την παρουσία-

ση του συγκλονι-

στικού ντοκιµαντέρ 

«Η µπάντα» και 

του βιβλίου του 

«Μάρτυρες... 100 

χρόνια µετά» του 

Νίκου Ασλανίδη 

πραγµατοποιήθη-

κε στο πολιτιστικό 

κέντρο των Ταγα-

ραδών µε πρωτο-

βουλία της ∆ηµο-

τικής Βιβλιοθήκης 

Θέρµης και του Κέντρου Πολιτισµού Τα-

γαράδων.

Όπως επεσήµανε στο καλωσόρισµά της η 

υπεύθυνη της τοπικής επιτροπής πολιτι-

σµού Όλγα Ευταξία «όχι µόνο µας συγκί-

νησαν, αλλά µας έδωσαν και τροφή για 

περαιτέρω σκέψη και, προπαντός, επα-

γρύπνηση...»

Το βιβλίο «Μάρτυρες...100 χρόνια µετά» 

είναι συνεντεύξεις µε επιζήσαντες της Γε-

νοκτονίας.  Πρόκειται για συνεντεύξεις 

που πήρα στα 40 χρόνια της δηµοσιογρα-

φικής µου πορείας από πρόσφυγες της 

πρώτης γενιάς. Άλλες δηµοσιεύτηκαν σε 

εφηµερίδες και περιοδικά, άλλες ακού-

στηκαν σε ραδιοφωνικούς σταθµούς και 
άλλες προβλήθηκαν στην τηλεόραση. 
Κοινός παρονοµαστής είναι ο Πόντος και 
τα τραγικά γεγονότα της Γενοκτονίας.
Από την πλευρά του ο δηµοσιογράφος, 
συγγραφέας και δηµιουργός σηµείωσε 
ότι «Ο στόχος ήταν να πραγµατοποιήσω 
100 εκδηλώσεις-προβολές του ντοκιµα-
ντέρ «Η µπάντα» για τα 100 χρόνια από 
τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 
Η εκδήλωση στους Ταγαράδες είναι η 
94η, και ακολουθούν η 95η στην Καρδί-
τσα, η 96η στη Νεοκαισάρεια Κατερίνης 
και η 97η προβολή της «Μπάντας», στο 
δηµοτικό θέατρο Καλαµαριάς «Μελίνα 
Μερκούρη».

Οµάδα καινοτοµίας στα Βασιλικά
Στο πλαίσιο της διάδοσης της γνώσης 

και της καινοτοµίας, µε πρωτοβουλία 
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικών 
και σε συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Βασιλικών και το Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεµόνων, δηµιουργήθηκε µία οµά-
δα καινοτοµίας που θα έχει ως στόχο την 
εκπαίδευση των παιδιών στις νέες τεχνο-
λογίες και συγκεκριµένα  στην τρισδιά-
στατη εκτύπωση.
Στο πλαίσιο αυτό µαθητές του ∆2 τµή-
µατος µε υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κυ-
ρία Ειρήνη Πανταζή, φιλοξενήθηκαν στο 

χώρο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλι-
κών όπου ο υπεύθυνος και Προϊστάµενος 
του Τµήµατος Βιβλιοθηκών του δήµου 
Θέρµης Χρήστος Βαγιωνάς, µέσα από 
εξειδικευµένα προγράµµατα Η/Υ µύησε 
τους µικρούς µαθητές στις τεχνικές και 
της δυνατότητες της τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης και τέλος όλοι µαζί συνεργάστη-
καν για να δηµιουργήσουν το πρώτο τους 
τρισδιάστατο έργο.
Ο κύκλος µαθηµάτων τρισδιάστατης 
εκτύπωσης ξεκίνησε και έπεται δηµιουρ-
γική συνέχεια.
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O Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος, ο δήµαρχος Θέρµης Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
και η Ορχήστρα Σαξοφώνων Kukluxsax του ∆.Ω.Θ.

Σεµινάριο θετικής ψυχολογίας
Σεµινάριο θετικής ψυχολογίας µε θέµα 

«θετική ψυχολογία -η επιστήµη της 

ευτυχίας» διοργανώθηκε στη δηµοτική 

βιβλιοθήκη Θέρµης, µε οµιλήτρια την 

Κωνσταντίνα ∆ηµητρίου, ρεφλεξολόγο 

-σύµβουλο θετικής ψυχολογίας.

Η διοργάνωση φιλοδοξούσε να µας συ-

στήσει τη νέα επιστήµη της θετικής  ψυχο-

λογίας, η οποία ασχολείται µε το τι βοηθά 

τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι,

πιο ευτυχισµένοι και πώς να απολαµβά-

νουν περισσότερο τη ζωή τους.

Όλοι οι συµµετέχοντες έκαναν ένα ταξίδι, 

έχοντας στις αποσκευές τους τη βεβαιότη-

τα ότι ο δρόµος για µια ζωή µε υγεία και 

νόηµα, περνάει µέσα από την ικανότητα 

να φερόµαστε µε αγάπη  στον εαυτό µας  

και στους άλλους και να βιώνουµε θετικά 

συναισθήµατα.



«Περιµένοντας... τον γιατρό»
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

7

Την θεατρική  παράσταση µε τίτλο «Πε-
ριµένοντας τον γιατρό» παρουσίασε η 

θεατρική οµάδα του Κέντρου Πολιτισµού 
της Σουρωτής στο δηµοτικό θέατρο Θέρ-
µης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Θεα-
τρικό Φθινόπωρο. 
Η παράσταση είναι µία θεατρική δια-
σκευή βασισµένη στην ισπανική ταινία 
του Laurent Baffie «TOC-TOC». Έξι φυ-
σιολογικά -κατά τα άλλα- άτοµα συνα-

ντιούνται στην αίθουσα αναµονής ενός 
ιατρείου. Γνωρίζονται, µιλάνε, γελάνε, 
παίζουνε... µέχρι να τους δεχτεί ο διά-
σηµος γιατρός Παλοµέρο. Πρόκειται για 
έναν γιατρό µε πολλές διακρίσεις στον 
χώρο του αφού χρησιµοποιεί µοναδικές 
µεθόδους για να γιατρεύει τους ψυχασθε-
νείς -ψυχαναγκαστικούς πελάτες του. Ο 
γιατρός καθυστερεί, η ώρα περνάει και οι 
ασθενείς αναλαµβάνουν δράση!  

Η σκηνοθεσία ήταν της 

Ρούλα Αγγελίδου, βοηθός 

σκηνοθέτη ο Γιώργος Μυ-

τίνης, ενώ συµµετείχαν οι: 

Αναστασία Τσολάκη, Στέφα-

νος Κόντος, Ζωή Σαµαρά, 

Γιώργος Μυτίνης, Λεωνίδας 

∆ερβένης, Βιργινία Τσοµπα-

νίδου, Πάνος Αντωνιάδης. 

Θεατρικό: «Ο Αετός και το Θεριό» ΕΦΗΒΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΝΕΑΣ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ

«Έχε τον νου σου στο παιδί... 
για να υπάρχει Ελπίδα»

«Ο Αετός και το Θεριό» ήταν ο τίτλος της 

µουσικοθεατρικής παράστασης που πα-

ρουσίασε στο δηµοτικό θέατρο Θέρµης 

στο πλαίσιο του Θεατρικού Φθινόπωρου 

2019 η θεατρική και µουσική οµάδα εκ-

παιδευτικών της ∆ιεύθυνσης ∆ευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης ∆. Θεσσαλονίκης 

σε συνεργασία µε το δήµος Θέρµης. Η 

είσοδος ήταν ελεύθερη µε προσφορά 

φαρµάκων για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλ-

ληλεγγύης Θέρµης. 

Πρόκειται για µία µουσικοθεατρική πα-

ράσταση µε γραµµική δραµατοποιηµένη 

αφήγηση αποσπασµάτων των βιβλίων 

του συγγραφέα και στοχαστή Ν. Καζα-

ντζάκη: Οδύσσεια, Αναφορά στον Γκρέ-

κο, Ζορµπάς, Ασκητική και τραγούδια 

που έχουν ακουστεί από τον τραγουδο-

ποιό και λυράρη Ν. Ξυλούρη. 

Προσπαθήσαµε να «βάλουµε αντάµα» 

τους δυο αυτούς σπουδαίους κρητικούς 

σαν σύµβολα ελευθερίας εξαίροντας τη 

δύναµη της ψυχής και του πνεύµατός 

τους. 

Στην παράσταση συµµετέχουν εκπαιδευ-

τικοί ως ηθοποιοί, τραγουδιστές, µουσι-

κοί και χορευτές.

Τα κείµενα, οργάνωση και σκηνοθεσία 

ήταν της Μερόπης Κόπτση, ενώ συµµετεί-

χαν οι: Μερόπη Κόπτση (αφήγηση), παί-

ζουν: Γιάννης Ξενιτόπουλος και Γιώργος 

Καρούτας, τραγουδούν:  Μάκης Αϊβά-

ζογλου, Μιχάλης Κανλής και Κυριάκος 

Ξανθόπουλος, κιθάρα: Κυριάκος Ξανθό-

πουλος, κρουστά: Μάκης Αϊβάζογλου 

και Μιχάλης Κανλής, ενώ συµµετείχε o 

σύλλογος Κρητών Ωραιοκάστρου «Ο 

Ερωτόκριτος».

Το έργο «Έχε τον νου σου στο παιδί... 
για να υπάρχει Ελπίδα» παρουσίασε 

στο δηµοτικό θέατρο Θέρµης η εφηβι-

κή θεατρική οµάδα Νέας Ραιδεστού στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων «θεατρικό 

Φθινόπωρο 2019». 

Το έργο αναφέρεται σ ένα αγόρι κι ένα 

κορίτσι που αναγκάζονται να εγκατα-

λείψουν βίαια τη χώρα τους, λόγω πο-

λέµου, µόνα τους, χωρίς τις οικογένειές 

τους. Γνωρίζονται στη διαδροµή, σε µια 

διαδροµή που έχουν να αντιµετωπίσουν, 

δουλεµπόρους, στρατιώτες που τους 

κυνηγούν, ανθρώπους που δεν τους δέ-

χονται. Χιλιάδες παιδιά κάνουν αυτό το 

ταξίδι κάθε µέρα ασυνόδευτα, άλλα είναι 

τυχερά κι επιβιώνουν κι άλλα όχι. Εµείς 

τους παρακολουθούµε απλώς να περ-

νάνε, αφήνοντάς τους στην τύχη τους, 

µυξοκλαίµε καµιά φορά µπροστά στις 

σκληρές εικόνες που δείχνει η τηλεόρα-

ση, µετά φιλάµε τα παιδιά µας και πάµε 

για ύπνο.

Η σκηνοθεσία ήταν της ∆ώρας Σκαρ-

λάτου, η µουσική επιµέλεια της Σοφίας 

Τσούνταλη, τα σκηνικά – κοστούµια της 

Σοφίας Ιεροδιακόνου και οι φωτισµοί του 

Γρηγόρης Μόσχου. Τους ρόλους ερµη-

νεύουν οι: Θοδωρής Γαρδίκης, Θωµαή 

Γαρδίκη, Ολυµπία Τουφεξή, Αθηνά Μπα-

κάλη, Μαρία Χατζηγιάννη, Ελένη Κολο-

ζώφ, Ξανθίππη Ευθυµιάδου, Κωνσταντί-

νος Ταλιουρίδης, Στέλλα Χατζηϊωάννου 

και Ραλία Σοβατζή.
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Παρουσίαση βιβλίου «Ο άνθρωπος που γύρισε από τη Ρώµη»
«Ο άνθρωπος που γύρισε από τη Ρώµη», που κυκλοφο-

ρεί από τις εκδόσεις Άπαρσις ήταν ο τίτλος του βιβλίου 

του Κωνσταντίνου Παυλικιάνη που παρουσιάστηκε το 

Σάββατο 23 Νοεµβρίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο Θέρµης.

Για το βιβλίο µιλήσαν ο Χρήστος Πεσµατζόγλου, εκπαι-

δευτικός-διευθυντής δηµοτικού σχολείου και Αγγελική 

Πετράκου, συγγραφέας.  Χαιρετισµό απεύθυνε η Ρούλα 

Τζώνου, µέλος του ∆.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου για 

την Κυστική Ίνωση και ο προϊστάµενος της δηµοτικής βι-

βλιοθήκης Θέρµης Χρήστος Βαγιωνάς, ενώ την εκδήλω-

ση συντόνισε ο δηµοσιογράφος Στέλιος Νικητόπουλος.

Αποσπάσµατα διάβασαν µέλη της θεατρικής οµάδας 

«Θεάτρου Όραµα» της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ και συγκεκριµένα 

η  Ηλιάννα Αγρογιάννη, η Κατερίνα Γιάµπαστου και η 

Σµαρώ Τσιφουτίδου. 

Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε σε συνεργα-

σία µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο για την Κυστική 

Ίνωση, αφού µέρος των εσόδων από την πώ-

ληση των βιβλίων θα διατεθεί για την ενίσχυση 

του συλλόγου

Σηµειώνεται ότι οι εκδόσεις Άπαρσις, ο συγγρα-

φέας Κων/νος Παυλικιάνης  και ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση έχουν  συµφω-

νήσει σε µία εκστρατεία ενηµέρωσης της κοινής 

γνώµης που θα περιλαµβάνει δράσεις και δρα-

στηριότητες  που έχουν ως στόχο την ευαισθη-

τοποίηση της κοινής γνώµη σχετικά µε τη νόσο 

αυτή και συνολικά µε θέµατα αναπηρίας, στη-

ρίζοντας έτσι το συνολικό έργο του Συλλόγου και των 

µελών του.

Από αριστερά ο Χρήστος Πεσµατζόγλου, η Αγγελική Πετράκου,ο Κωνσταντίνος 
Παυλικιάνης και ο Στέλιος Νικητόπουλος.
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Θέρµη η εν τω Θερµαίω κόλπω οικηµένη
Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΑΠΑΝΗΣ

Την ιστορία και τον πολιτισµό του δήµου Θέρµης, από 

την προϊστορική έως και την οθωµανική περίοδο, έτσι 

όπως τεκµηριώνονται από τα ευρήµατα που έφερε στο φως 

η αρχαιολογική σκαπάνη παρουσίασαν οι επιστήµονες που 

ερευνούν εδώ και χρόνια την περιοχή σε ηµερίδα µε τίτλο 

«Θέρµη η εν τω Θερµαίω κόλπω οικηµένη», η οποία έγι-

νε στις 24 Νοεµβρίου και συνδιοργανώθηκε από τον δήµο 

Θέρµης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσα-

λονίκης. ∆εκατέσσερις αρχαιολόγοι µίλησαν για τις διαχρο-

νικές έρευνές τους στη Θέρµη, τα Βασιλικά, την Αγία Παρα-

σκευή, τη Σουρωτή, την Περιστερά, αλλά και στην περιοχή 

της δηµοτικής ενότητας Μίκρας.  

Παράλληλα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα φιλό-

δοξο πρόγραµµα, προϊόν συνεργασίας του Α.Π.Θ. και της 

ΕΦΑΠΕΘ που αφορά στην εικονική παρουσίαση των µη 

ορατών αρχαιοτήτων της περιοχής της Θέρµης. Μέσω της 

σύγχρονης τεχνολογίας θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να 

περιδιαβαίνουν σε αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν και 

καταχώθηκαν, να πληροφορούνται για την ιστορία και την 

αρχαιολογία της περιοχής.

«Τα ευρήµατα που έρχονται στο φως, ανεξάρτητα από την 

αξία τους, ανεξάρτητα από το πόσο εντυπωσιακά ή πόσο 

ταπεινά είναι, αποτελούν τους συνδέσµους µας µε το πα-

ρελθόν. Γι’ αυτό οι υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοι-

νωνία τα στελέχη των αρχαιολογικών υπηρεσιών είναι ανε-

κτίµητες.  Μέσω αυτής της χειροπιαστής σύνδεσης µε την 

ιστορία µας µπορούµε να γνωρίσουµε καλύτερα τον εαυτό 

µας, να αναπτύξουµε την αυτογνωσία µας αλλά και να ενι-

σχύσουµε την εθνική ιστορική µας συνείδηση» δήλωσε ο 

δήµαρχος Θέρµης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος χαιρετίζο-

ντας την έναρξη της εκδήλωσης. Ο κ. Παπαδόπουλος ευχα-

ρίστησε τα στελέχη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας 

Θεσσαλονίκης για την καλή συνεργασία τους όλα αυτά τα 

χρόνια, ενώ ευχήθηκε η ηµερίδα να αποτελέσει την αρχή 

µίας ευρύτερης συνεργασίας ανάµεσα στο δήµο Θέρµης και 

την Εφορεία,  πέρα από την υποστήριξη των αρχαιολογικών 

εργασιών θα εκτείνεται και στη διοργάνωση ανάλογων εκ-

δηλώσεων αυτογνωσίας και πολιτισµού. 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Η ηµερίδα ξεκίνησε µε την παρουσίαση της κοιλάδας του 

Ανθεµούντα και της περιοχής της Θέρµης κατά την προϊ-

στορική εποχή από τον οµότιµο καθηγητή του Α.Π.Θ. 

Σ. Ανδρέου.

Η αρχαιολόγος της ΕΦΑΠΕΘ Μ. Παππά αναφέρθηκε 

στην εισήγησή της στις εκτεταµένες έρευνες, που πραγµατο-

ποιήθηκαν στη Θέρµη και στα Βασιλικά φέρνοντας στο φως 

σηµαντικά ευρήµατα της νεολιθικής εποχής, καθώς και της 

εποχής του χαλκού. 

Στο πλαίσιο αυτό την περίοδο 2000 -2001 µε χρηµατοδό-

τηση του δήµου Θέρµης υλοποιήθηκε πρόγραµµα εντο-

πισµού των ορίων του νεολιθικού οικισµού Θέρµης στην 

περιοχή της επέκτασης του σύγχρονου οικισµού. Ακολού-

θησε την περίοδο 2007-2009, ανασκαφή οικοπέδων εντός 

των ορίων του νεολιθικού οικισµού της Θέρµης µε ιδιωτική 

χρηµατοδότηση. 

Τέλος, την περίοδο 2012-2016 µέσα από την υλοποίηση 

έργων ΕΣΠΑ, (ανακατασκευή δρόµων και πεζοδροµίων)

πραγµατοποιήθηκε ανασκαφή του     υστερορωµαϊκού νε-

κροταφείου και των υστεροβυζαντινών φάσεων του αποχε-

τευτικού του Ανθεµούντα, καθώς και ανασκαφή αγροικιών 

και κλιβάνου.

Παράλληλα µε την ανακατασκευή της Εθνικής Οδού Θεσ-

σαλονίκης-Πολυγύρου,  πραγµατοποιήθηκε ανασκαφή 

του νεολιθικού οικι-

σµού στη θέση Κυπα-

ρίσσι των Βασιλικών 

και του νεκροταφείου 

ΠΕΧ στην Αγία Παρα-

σκευή. Η κ. Παππά 

υπογράµµισε και την 

εκπόνηση ερευνητικού 

προγράµµατος για την  

επιφανειακή έρευνα 

του Ανθεµούντα (ΕΦΑ-

ΠΕΘ-ΑΠΘ).

Για την περιοχή «Κυ-

παρίσσι» Βασιλικών επεσήµανε ότι µελετήθηκε το 2011 µία 

συνολική έκταση 180 στρεµµάτων (µέσω του αρχαιολογι-

κού προγράµµατος της κοιλάδας του Ανθεµούντα). Εντοπί-

στηκαν ευρήµατα των µέσων της 6ης χιλιετίας (µέση νεολι-

θικής περίοδος) έως 3η χιλιετία (Πρώιµη εποχή του χαλκού)  

Ακολούθησε η παρουσίαση του αρχαίου οικισµού των 

ιστορικών χρόνων και του νεκροταφείου του στη Θέρµη 

µέσα από τα ευρήµατα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια 

των ερευνών, από την αρχαιολόγο Ε. Σκαρλατίδου. Τα 

ευρήµατα που εντοπίστηκαν ξεκινούν από τη νεολιθική 

εποχή στον νεολιθικό οικισµό, την εποχή του χαλκού στην 

Τούµπα, στην υστερορωµαϊκή περίοδο στον υστερορωµαϊ-

κό οικισµό και το νεκροταφείο του, καθώς και στην περιοχή 

των νεκροταφείων των ιστορικών χρόνων. Τα ευρήµατα πε-

ριλαµβάνουν αµφορείς, και άλλα καθηµερινά σκευή, ενώ 

τα πιο πρόσφατα ανάγονται κατά την Βυζαντινή περίοδο.

Ο ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ
Η αρχαιολόγος της ΕΦ.Α.ΠΕ.Θ. Ά. Παντή αναφέρθηκε στη 

συνέχει στην κατοίκηση κατά µήκος του ποταµού Ανθεµού-

ντα κατά την εποχή του Σιδήρου και τους αρχαϊκούς χρό-

νους (1050-480 π.Χ.)

Η αρχαιολόγος αφού αναφέρθηκε σε ιστορικές αναφορές 

για την ονοµασία της κοιλάδας του Ανθεµούντα, υπογράµ-

µισε ότι εντοπίστηκαν ευρήµατα για την κατοίκιση της περι-

Μεγάλο ενδιαφέρον σηµείωσε η ηµερίδα.

Αρχαιολογικά ευρήµατα που παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα.

Η αρχαιολόγος Ε. Σκαρλατίδου. 

Ο δήµαρχος Θέρµης Θ. Παπαδόπουλος κατά τον χαιρετισµό του 
στην ηµερίδα.



οχής στην περίοδο της εποχής του Σιδήρου, σε δεκατέσσερα 

σηµεία: Την Τούµπα Θέρµης, την Τράπεζα Θέρµης, την Τού-

µπα της Ν. Ραιδεστού, την Τράπεζα Λακκιάς, την Τούµπα 

Αγγελάκη, την Τούµπα της Αγ. Παρασκευής Βασιλικών, του 

οικισµού στον λόφο ττυ Αγ. Αντωνίου, τον οικισµό στη θέση 

Γαλάτιστα Γ, τον οικισµό στη θέση Γαλάτιστα Ε, τις τράπεζες 

στην περιοχή Αγίασµα στην Αγία Παρασκευή, την τούµπα 

Λιβαδιού ή Σούγλα, τον οικισµό στη θέση Λοφίσκος, τον 

οικισµό στη θέση Φράγµα Βασιλικών και τον οικισµό στους 

λόφους της Σουρωτής.

Η κ. Παντή σηµείωσε ότι οι οικισµοί της εποχής του Σιδήρου 

/αρχαϊκών χρόνων συνεχίζουν την κατοίκηση παλαιότερων 

θέσεων σε τούµπες ή φυσικούς λόφους, είτε εµφανίζονται 

νέες θέσεις, που εκτείνονται σε τράπεζες ή φυσικούς λό-

φους.

Ανέφερε, επίσης, ότι εντοπίστηκαν οχυρωµατικοί περίβολοι 

σε πέντε θέσεις: την «θέση Γαλάτιστα Ε», την «Τούµπα Λι-

βαδιού», τη «θέση Λοφίσκος» στο Λιβάδι, τη «θέση Λόφοι 

στο φράγµα Βασιλικών και στη «Τούµπα Αγγελάκη». 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Τα νοµισµατικά ευρήµατα των ανασκαφών που αποκαλύ-

φθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών ερευνών που 

πραγµατοποίησε η ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ (νυν ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσ-

σαλονίκης) στη Θέρµη, κατά τα έτη 1987-2006 παρουσίασε 

ο αρχαιολόγος και προϊστάµενος της Ε.Φ.Α. Πιερίας Χ. 

Γκατζόλης. 

Τα νοµίσµατα αυτά αντικατοπτρίζουν την εικόνα της νοµι-

σµατικής κυκλοφορίας του οικισµού, τα ερείπια του οποίου 

διαµόρφωσαν την τράπεζα της Θέρµης και προέρχονται, 

στην πλειονότητά τους από το εκτεταµένο νεκροταφείο, το 

οποίο εκτείνεται κυρίως στα δυτικά της θέσης, αλλά και από 

την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην ίδια την τράπεζα.

Όπως υπογράµµισε, στη «Θέρµη», ήρθαν στο φως τριακό-

σια πενήντα εννέα (359) νοµίσµατα και συγκεκριµένα ένα (1) 

χρυσό, πέντε (5) αργυρά και τριακόσια πενήντα τρία (353) 

χάλκινα, εκ των οποίων τα εκατόν πενήντα ένα (151) δεν συ-

µπεριελήφθησαν στη µελέτη, καθώς παρουσίαζαν έντονα 

προβλήµατα διάβρωσης και δεν κατέστη δυνατόν να ολο-

κληρωθεί η συντήρησή τους κατά τη διάρκεια της έρευνας 

που υλοποιήθηκε.

∆ιευκρίνισε, µάλιστα, ότι τα συντηρηµένα και ταυτισµένα (µε 

την ευρύτερη έννοια) νοµίσµατα, ανέρχονται στα διακόσια 

οκτώ (208) τεµάχια.

Σηµείωσε, ότι η αναλογία νοµισµάτων ανά αιώνα παρουσιά-

ζεται υπέρ του 4ου αι. π.Χ., συνολικά εκατόν σαράντα οκτώ 

(148) τεµάχια, ποσοστό 71% επί των «ταυτισµένων» νο-

µισµάτων. Υπογράµµισε, τέλος ότι τα νοµισµατοκοπεία, οι 

δεκαοκτώ (18) µακεδονικές εκδίδουσες αρχές είναι οι εξής: 

«Άκανθος, ∆ίκαια, Σερµυλία, Κοινόν των Χαλκιδέων, Αµύ-

ντας Γ’, Αλέξανδρος Β’, Περδίκκας Γ’, Φίλιππος Β’, Αλέξαν-

δρος Γ’, Κάσσανδρος, ∆ηµήτριος Πολιορκητής, Πτολεµαίος 

Κεραυνός, Αντίγονος Γονατάς, Φίλιππος Ε’, Αµφίπολις, Θεσ-

σαλονίκη, Πέλλα και Μακεδονία» ως ρωµαϊκή επαρχία.

Από την πλευρά της η αρχαιολόγος και προϊσταµένη της 

Ε.Φ.Α. Πέλλας Ε. Μπ. Τσιγαρίδα, αναφέρθηκε στα χρυσά 

κοσµήµατα που ανακαλύφθηκαν στη Θέρµη και την Αγία 

Παρασκευή.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗ
Η φυσιογνωµία του οικισµού µέσα από τη µαρτυρία των 

ευρηµάτων του νεκροταφείου του οικισµού της Σουρωτής 

κατά την ιστορική και προχριστιανική περίοδος παρουσιά-

στηκε από την αρχαιολόγο Β. Αλλαµανή.

Ο αρχαιολόγος της Ε.Φ.Α.Π.Ε.Θ. Μ. Αποστόλου ανα-

φέρθηκε στις µαρτυρίες για πολίσµατα ανάµεσα στους 

Ανθεµούντ(σ)ιους και τους Κρουσσαίους., ενώ ο αρχαιο-

λόγος της Ε.Φ.Α.Π.Ε.Θ. Π. Φωτιάδης αναφέρθηκε στην 

όψιµη αρχαιότητα και τη βυζαντινή περίοδο στην περιοχή 

της Θέρµης και των Βασιλικών, σύµφωνα µε τις ανασκα-

φές της εποχής του σιδήρου, της αρχαϊκής περιόδου και της 

κλασικής - ελληνιστικής. 

Στον «Πισιώνα» των Βασιλικών που βρίσκεται κοντά στην 

επαρχιακή οδό Θεσ/νίκης -Πολυγύρου, λίγο πριν τα Βασι-

λικά, στην περιοχή «Ψιώνα» αναφέρθηκε ο τµηµατάρχης 

αρχαιολόγος της Ε.Φ.Α.Π.Ε.Θ. Ε. Παπαθανασίου. 

Ο πύργος των Βασιλικών ή πύργος «Ψιώνας» ή «Πισιώνας» 

κατασκευάστηκε τον 15ο ή 16ο αιώνα από τους Οθωµα-

νούς ως πυργόσπιτο, ενώ σήµερα διασώζονται υπολείµµα-

τα του. Ο πύργος περιγράφεται ως «Μεταβυζαντινός» σε 

απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού (του 1979) που τον 

χαρακτηρίζει «ιστορικό διατηρητέο µνηµείο». Ο χαρακτηρι-

σµός «µεταβυζαντινός» υποδηλώνει ότι χτίστηκε κατά την 

Οθωµανική περίοδο, αλλά δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς.

Ο πύργος και τα άλλα λιγοστά ερείπια που διασώζονται εί-

ναι αποµεινάρια του υστεροβυζαντινού οικισµού Πινσώνος 

ή Πινασώνος, του οποίου σώζεται το κτηµατολόγιο και κα-

τάλογοι κατοίκων του, τον 14ο αιώνα. 

Ο πύργος έχει τετραγωνική κάτοψη και σώζεται σε ύψος 4-5 

µέτρων. Φαίνεται να ήταν µέρος ενός ευρύτερου φρουρι-

ακού περιβόλου ή οικιστικού συγκροτήµατος. ∆ίπλα του 

υπάρχουν κατάλοιπα µιας δεξαµενής και ενός χαρακτηρι-

στικού Οθωµανικού λουτρού που είναι από τα πιο αντιπρο-

σωπευτικά δείγµατα τέτοιου κτίσµατος σε όλη την Ελλάδα.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Η βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδος καλύφθηκαν από 

µία άλλη σειρά ανακοινώσεων, όπου παρουσιάστηκαν τα 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην περιοχή της Θέρµης και των 

Βασιλικών, αλλά και παρουσιάσεις σχετικές µε την εκκλησι-

αστική και κοσµική αρχιτεκτονική της νεότερης περιόδου σε 

όλο τον δήµο µέσω αντιπροσωπευτικών παραδειγµάτων. 

Ειδικότερα ο αρχαιολόγος της Ε.Φ.Α.Π.Ε.Θ. Ν. Παζαράς 

αναφέρθηκε στις  µεταβυζαντινές βασιλικές στην περιοχή 

του δήµου Θέρµης, ενώ η αρχαιολόγος -προϊστάµενος 

της Ε.Φ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Μ. Τσιάπαλη, 

και η αρχαιολόγος της Ε.Φ.Α.Π.Ε.Θ. Α. Τοκµακίδου, 

αναφέρθηκαν στις εργασίες «στερέωσης, αποκατάστασης 

και συντήρησης» του καθολικού της βυζαντινής µονής του 

Αγίου Ανδρέα Περιστεράς.

Τέλος,  παρουσιάστηκε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα που αφο-

ρά στην εικονική παρουσίαση των µη ορατών αρχαιοτήτων 

της περιοχής της Θέρµης (smart eye) και αποτελεί προϊόν 

συνεργασίας ανάµεσα στην ΕΦΑΠΕΘ και το Α.Π.Θ. από τον 

επίκουρο καθηγητή του Α.Π.Θ. ∆. Καϊµάρη.

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 9 1
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 Ο «Πισιώνας» των Βασιλικών.

Ο Άγιος Ανδρέας Περιστεράς.

Χαρακτηριστικό εύρηµα από την  περιοχή της Σουρωτής. 
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ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΟΡ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Στις παλιές αποθήκες Κορδογιάννη, οι οποίες βρίσκο-
νται πάνω στο δρόµο Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, 

στην διασταύρωση για Σουρωτή, στην περιοχή των Βα-
σιλικών, πρόκειται να κατασκευαστούν τα στούντιο κινη-
µατογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών (χολιγουντι-
ανού τύπου), της εταιρείας Nu Boyana Hellenic, η οποία 
είναι θυγατρική της χολιγουντιανής Millennium Films. 
Οι λεπτοµέρειες του εγχειρήµατος παρουσιάστηκαν στις 
αρχές Νοεµβρίου, σε συνέντευξη Τύπου στο Μουσείο 
Φωτογραφίας, παρουσία και του υπουργού Επικρατείας 
και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, 
ενώ µια µέρα νωρίτερα υπήρξε συνάντηση του περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα 
µε τους εκπροσώπους των επενδυτών. 
Ο χώρος ο οποίος επιλέχθηκε για να γίνει η επένδυση 
είναι οι παλιές αποθήκες «Κορδογιάννη» οι οποίες το 
2016 λειτούργησαν για κάποιους µήνες ως κέντρο φι-
λοξενίας προσφύγων. Βρίσκονται έξω από τα Βασιλικά, 
σε απόσταση δεκαπέντε λεπτών από το αεροδρόµιο 
«Μακεδονία». Πρόκειται για µια έκταση 83 στρεµµάτων 
εντός της οποίας υπάρχει ήδη ένα πολύ µεγάλο κτίσµα, 
γεγονός που, σύµφωνα µε πληροφορίες, διευκολύνει 
τα σχέδια των επενδυτών καθώς, µε ανακατασκευή του 
ήδη υπάρχοντος οικοδοµήµατος θα µπορέσουν να ολο-
κληρώσουν πολύ πιο γρήγορα τα στούντιο. 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Πρόκειται για επένδυση η οποία θα ανέλθει στα 20 εκατ. 
ευρώ. Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς στο χώρο θα λει-
τουργήσουν στούντιο κινηµατογραφικών και τηλεοπτι-
κών παραγωγών και συγκεκριµένα οχτώ κινηµατογρα-
φικά πλατό, τύπου Χόλυγουντ, τα οποία σχεδιάζεται να 
ολοκληρωθούν µέσα στο 2020 και την ίδια χρονιά να 
γίνουν τα γυρίσµατα δυο ταινιών και µιας τηλεοπτικής 
σειράς.
Σύµφωνα µε τον ελληνοαµερικανό επιχειρηµατία κινη-
µατογραφικών παραγωγών στη Νέα Υόρκη Γιάννη Κα-

λαφάτη «το µέγεθος του εγχειρήµατος είναι 
πολύ µεγάλο. Η απόφασή µας είναι δεδοµέ-
νη και θα δηµιουργήσουµε εκατοντάδες ή και 
χιλιάδες θέσεις εργασίας, άµεσες και έµµε-
σες, κυρίως µάλιστα για νέους, που θέλουν 
να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο χώρο και 
να µείνουν στην πατρίδα τους».
«Tο στούντιο είναι µια καθετοποιηµένη µονά-
δα παραγωγής, ένα «εργοστάσιο» στην ου-
σία, εργοστάσιο στο οποίο µπαίνει αυτό που 
θα αποκαλέσουµε «πρώτη ύλη» και είναι το 
σενάριο, η ιδέα που έχει η εταιρία παραγω-
γής και µετά βγαίνει το τελικό προϊόν που 
είναι η οπτικοακουστική παραγωγή. Αυτό το 
προϊόν µπορεί να είναι ταινία, τηλεοπτική σει-
ρά ή διαφηµιστικό», εξήγησε o πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος του ΕΚΟΜΕ (Εθνικού 
Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) 
Πάνος Κουάνης, ο οποίος παρουσίασε όλα τα στοιχεία 
της επένδυσης που είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη 
όπως και των παραγωγών που ενεργοποιούνται.
«Πάρα πολλά διαφηµιστικά που βλέπουµε στην Ελλάδα 
όλα τα προηγούµενα χρόνια και ειδικά τα µεγάλου προ-
ϋπολογισµού, γίνονται στο εξωτερικό, σε χώρες όπως 

η Βουλγαρία και Ρουµανία όπου υπάρχουν 
µεγάλα στούντιο και όχι µόνο. Αυτό λοιπόν 
θέλουµε να το κρατήσουµε εδώ, στην Ελλά-
δα», τόνισε ο κ. Κουάνης.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του 
ΕΚΟΜΕ περιέγραψε τα δεδοµένα πίσω από 
την επένδυση η οποία στο σύνολό της θα αγ-
γίξει τα 20 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό αυτό 
περιλαµβάνει όχι µόνο τα 13, στην τελική 
τους ανάπτυξη, κινηµατογραφικά πλατό αλλά 
και εξοπλισµό όπως κάµερες και τεχνολογικές 
κατασκευές για γυρίσµατα υπερυψηλής τε-
χνολογίας όπως και δορυφορικές επενδύσεις 
στην περιοχή. Πολλά από τα ποσά που θα 
αποφέρει στη Θεσσαλονίκη και στη µείζονα 
περιοχή η λειτουργία των στούντιο έρχονται 
και από πηγές που σήµερα δεν είναι εµφανείς: 
«Σκεφτείτε για παράδειγµα τις ασφαλιστικές 
εταιρίες, αφού οι παραγωγές πρέπει να ασφα-
λιστούν ή το κέτερινγκ και την υποστήριξη, 

όπως η παραγωγή µιας πολεµικής ταινίας όπου µπορεί 
να υπάρχουν χιλιάδες κοµπάρσοι και όχι µόνο», εξήγη-
σε ο κ. Κουάνης.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ
«Αυτό που ανακοίνωσαν ο CEO των York Studios, Γιάν-
νης Καλαφάτης και ο κ. Γιαρίβ Λέρνερ, παραγωγός και 
CEO των Nu Boyana Film Studios και Nu Boyana Hellenic 
είναι ότι έχουν πάρει τη γη, που είναι το πιο σηµαντικό 
και συνεπώς ο χώρος που θα χτιστούν τα στούντιο πλέον 
υπάρχει. Τώρα οι επενδυτές είναι στη φάση, στην οποία 

λύνονται όλα τα θέµατα των διαδικασιών, θέµατα όπως 
άδειες, ζητήµατα πολεοδοµίας κ.ο.κ.», εξήγησε ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύµβουλος του ΕΚΟΜΕ, επισηµαί-
νοντας πως η έλευση του 2020 είναι κοµβικής σηµασίας. 
«Ο προγραµµατισµός είναι να ξεκινήσουν το κατασκευ-
αστικό κοµµάτι τέλη Ιανουαρίου µε αρχές Φεβρουαρίου 
και να έχουν τα πρώτα πλατό έτοιµα µέχρι τα τέλη του 
2020 έτσι ώστε να µπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία των 
υποδοµών», ανάφερε ο κ. Κουάνης.
«Μέσα στο 2020 και αυτό είναι κάτι άσχετο µε τη δηµι-
ουργία των υποδοµών, οι άνθρωποι των Nu Boyana Film 
Studios προγραµµατίζουν να φέρουν τµήµατα από δύο 
ταινίες και µια τηλεοπτική σειρά στην Ελλάδα. Ούτως ή 
άλλως έχουν τα πλατό στη Βουλγαρία και ένας από τους 
λόγους που έρχονται στη Ελλάδα είναι για να κάνουν 
συνέργειες στα δύο πλατό. Τους βολεύει αυτό πάρα 
πολύ καθώς η Σόφια είναι µόνο τρεις ώρες απόσταση 
από τη Θεσσαλονίκη και είναι έτσι εύκολο να πηγαινοέρ-
χονται ο εξοπλισµός, τα φορτηγά, τεχνικοί των εταιριών 
και να γίνονται συνέργειες και στην Ελλάδα τόνισε ο κ. 
Κουάνης εκτιµώντας πως µετά από τα πρώτα αυτά στά-
δια και µε την ωρίµανση των συνθηκών θα είναι εφικτό 
να γυριστούν "ακόµη και ολόκληρες τηλεοπτικές σειρές 
στη χώρα».

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
Η προεργασία πάντως έχει ήδη ξεκινήσει όπως για τα 
γυρίσµατα που θα γίνουν στην Ελλάδα το 2020. «Τον 
τελευταίο καιρό, οι άνθρωποι των εταιριών παραγωγής 
έχουν κάνει location scouting (σ.σ αναζήτηση τοποθε-
σιών για διεξαγωγή γυρισµάτων) σε όλη την Ελλάδα. 
Στο πλαίσιο αυτό πήγαν στη Λέσβο, στην Κρήτη και στη 
Ρόδο ενώ έχουν γυρίσει όλη τη Χαλκιδική και την Μα-
κεδονία. Είναι σε διαρκή αναζήτηση», εξήγησε ο κ. Κου-
άνης και στάθηκε ιδιαίτερα στο πως ετοιµάζεται και το 
σύνολο των απαραίτητων τµηµάτων για να ολοκληρωθεί 
το παζλ µιας ελληνικής βιοµηχανίας οπτικακουστικών 
παραγωγών µε διεθνούς επιπέδου προδιαγραφές.
«Το προσωπικό είναι ένα κοµµάτι της υποδοµής και όταν 
µιλάµε για υποδοµή µιλάµε τόσο για το κοµµάτι του 

Στο δήµο Θέρµης τα στούντιο 
χολιγουντιανού τύπου

Οι αποθήκες Κορδογιάννη οι οποίες για ένα διάστηµα είχαν λειτουργήσει και 
ως κέντρο φιλοξενίας προσφύγων.

Από τη συνέντευξη Τύπου στην οποία παρουσιάστηκε η επένδυση, δεξιά ο 
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.



ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 9 1

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ
11

ΤΑΓΑΡΑ∆ΕΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΟΥΡΩΤΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ

τεχνικού εξοπλισµού όπως τα πλατό, οι κάµερες 
(έχουµε στην Ελλάδα πολύ λίγες κάµερες στην επι-
κράτεια που µπορούν να κάνουν τέτοιου επιπέδου 
παραγωγές, τρεις ταινίες να είναι σε γυρίσµατα στην 
Ελλάδα την ίδια περίοδο) και έτσι πάρα πολλές κά-
µερες έρχονται στην χώρα, όπως και φώτα και επι-
πλέον εξοπλισµός, από το εξωτερικό», εξήγησε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ΕΚΟΜΕ.
«Οι τεχνικοί λοιπόν είναι ένα µέρος της ειδικευµέ-
νης υποδοµής και έχουµε αυτή τη στιγµή λίγους, 
τόσο λίγους που είµαστε στην ευχάριστη θέση να 
λέµε ότι στον κλάδο µας αυτή τη στιγµή δεν υπάρ-
χει ανεργία στα συνεργεία. Για αυτό το λόγο κάναµε 
ως ΕΚΟΜΕ και τον θεσµό της αµειβόµενης µαθη-
τείας, βάση της οποίας στέλνουµε 15 παιδιά για 

να εκπαιδευτούν στα αµερικάνικα στούντιο κάθε 
εξάµηνο. ∆εκαπέντε ελληνόπουλα που έχουν τε-
λειώσει, το λιγότερο, το Λύκειο στέλνονται για να 
µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε µια βάση επαγ-
γελµατιών», ανάφερε ο κ. Κουάνης σπεύδοντας να 
προαναγγείλει ότι στο ξεκίνηµα του 2020 θα εκκι-
νήσει η διαδικασία για να επιλεγούν άλλοι 15 κι 
από τον Απρίλιο της νέας χρονιάς θα αποτελέσουν 
την επόµενη οµάδα που µέσα από τη διαδικασία 
της αµειβόµενης µαθητείας θα γίνουν ειδικοί της 
βιοµηχανίας των οπτικοακουστικών παραγωγών 
ώστε να εργαστούν στις υπό δηµιουργία υποδοµές 
µε όλη τη γνώση που είναι απαραίτητη για να γίνο-
νται γυρίσµατα επιπέδου Χόλυγουντ.Πρόκειται να κατασκευαστούν οχτώ κινηµατογραφικά πλατό, τύπου 

Χόλυγουντ, µε το ύψος της επένδυσης να φτάνει στα 20 εκατ. ευρώ. 

Άλλες τέσσερις κοινότητες του δήµου Θέρµης συν-
δέθηκαν στο δίκτυο φυσικού αερίου. Πρόκειται για 

τους Ταγαράδες, την Αγ. Παρασκευή, τη Σουρωτή και τα 

Βασιλικά οι κάτοικοι των οποίων θα µπορούν να απο-

λαµβάνουν πλέον τα πλεονεκτήµατα του φυσικού αε-

ρίου, χάρη στην υλοποίηση του προγραµµατισµού της 

Ε∆Α ΘΕΣΣ.

Στην τελετή αφής της φλόγας του αερίου, η οποία πραγ-

µατοποιήθηκε στην πλατεία του πρώην ∆ηµαρχείου των 

Βασιλικών, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αρχή Θέρµης, 

οι οµιλητές υπογράµµισαν την προσήλωση της Ε∆Α 

ΘΕΣΣ στον προγραµµατισµό της και την ακριβή τήρηση 

των χρονοδιαγραµµάτων ανάπτυξης του δικτύου της.

Όπως τόνισε στην οµιλία του ο γενικός διευθυντής της 

Εταιρείας, Λεωνίδας Μπακούρας, «σκοπός της εταιρεί-

ας αποτελεί η αδιάλειπτη διανοµή φυσικού αερίου, η 

διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και η βελτιστο-

ποίηση των υπηρεσιών προς τους χρήστες διανοµής 

και τους τελικούς καταναλωτές. Η εταιρεία υπηρετεί το 

σκοπό αυτό υποδεικνύοντας συνέπεια, οργάνωση και 

άρτιο στρατηγικό σχεδιασµό, αξίες συνυφασµένες µε 

την πορεία της. Η Ε∆Α ΘΕΣΣ, µε απόλυτη συνέπεια στο 

πρόγραµµα ανάπτυξής της και σύµφωνα µε τις εξαγγελί-

ες που ανακοίνωσε ένα χρόνο πριν, µένει πιστή στις δε-

σµεύσεις της για την ένταξη των νέων περιοχών στις πε-

ριοχές της Αδείας. Για το δήµο Θέρµης, η σύνδεση των 

περιοχών του δήµου στο δίκτυο του φυσικού αερίου, 

ξεκίνησε από τη Θέρµη, ακολούθησε η Ν. Ραιδεστός, το 

Τριάδι, τέλος του 2017 τροφοδοτήθηκαν ο Τρίλοφος και 

το Πλαγιάρι και τέλος του 2018 το Ν. Ρύσιο. Εντός του 

2020 αναµένεται να ενταχθεί στο δίκτυο διανοµής και η 

Καρδία, µε επενδύσεις που θα ξεπεράσουν συνολικά τα 

8,4 εκατ. ευρώ για την περιοχή του δήµου Θέρµης έως 

το τέλος του 2023».

Όπως τόνισε ο κ. Μπακούρας οι επενδύσεις για την ανά-

πτυξη του δικτύου της Ε∆Α ΘΕΣΣ υλοποιούνται µε βάση 

τεχνικά κριτήρια που αφορούν τη δυνατότητα κατασκευ-

ής και την ασφάλεια του έργου, αλλά και σύµφωνα µε 

ιδιωτικο -οικονοµικά κριτήρια που αφορούν τη ζήτηση 

και τη δυναµικότητα της κάθε περιοχής, καθώς και την 

απόδοση της επένδυσης. «Η Ε∆Α ΘΕΣΣ επιτυγχάνει τα 

χαµηλότερα τιµολόγια διανοµής στην Ελλάδα διασφα-

λίζοντας την αποδοτικότητα των επενδύσεων της, µε 

γνώµονα το στρατηγικό της σχεδιασµό ανεξαρτήτως πο-

λιτικών βουλήσεων».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο υφυ-

πουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης),  Θόδω-

ρος Καράογλου, ο οποίος εγκαινίασε το δίκτυο ανάβο-

ντας τη φλόγα του φυσικού αερίου, ο δήµαρχος Θέρµης 

Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κε-

ντρικής Μακεδονία Κώστας Γιουτίκας, ο πρόεδρος της 

Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας, δήµαρ-

χος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο βουλευτής 

Σωκράτης Φάµελλος και ο πρόεδρος του ∆.Σ. της Ε∆Α 

ΘΕΣΣ Βενέτιος Μπούρας. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής, εκ µέρους της πολιτείας, 

των τοπικών αρχών και των φορέων, εκφράστηκε ικανο-

ποίηση για την άριστη συνεργασία που διατηρούν όλα 

αυτά τα χρόνια µε την Ε∆Α ΘΕΣΣ, που διακρίνεται για το 

σύγχρονο µάνατζµεντ και τον επαγγελµατισµό των στε-

λεχών της. Αναγνώρισαν τη συλλογική προσπάθεια που 

συντελείται και συνεχάρησαν τη διοίκηση της Εταιρείας 

για τα αποτελέσµατα που έχει επιφέρει τόσο η υψηλή 

οργάνωση όσο και η τεχνογνωσία.

Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής, κ. Μπακούρας, 

«δεσµευόµαστε το αέριο να φθάσει σε ολοένα και πε-

ρισσότερες περιοχές της Αδείας διευρύνοντας περαιτέρω 

τον ενεργειακό χάρτη της χώρας, µε γνώµονα την ασφα-

λή και αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου διανοµής…».

Από την τελετή αφής της φλόγας του φυσικού αερίου στα Βασιλικά.

Άλλες τέσσερις περιοχές του δήµου Θέρµης 
συνδέθηκαν στο δίκτυο φυσικού αερίου
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Με µόνη διαφωνία τη χωροθέτηση ναυπηγοεπι-
σκευαστικής ζώνης στο τµήµα του παραλιακού 

µετώπου το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του δήµου 
Θέρµης, το δηµοτικό συµβούλιο γνωµοδότησε θετικά 
ως προς το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) για την αναβάθ-
µιση του µήκους περίπου 40 χιλιοµέτρων παραλιακού 
µετώπου του Θερµαϊκού, το οποίο βρίσκεται στο πρώτο 
στάδιο της επεξεργασίας. Η πρώτη φάση της µελέτης 
παρουσιάστηκε στο τέλος Οκτωβρίου σε υπηρεσιακή 
σύσκεψη υπό τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, παρουσία των δηµάρχων 
των επτά δήµων που έχουν µέτωπο στον Θερµαϊκό 
(∆έλτα, Αµπελοκήπων Μενεµένης, Θεσσαλονίκης, Κα-
λαµαριάς, Πυλαίας Χορτιάτη, Θέρµης, Θερµαϊκού). Επί 
του σχεδίου αυτού οι δήµοι κλήθηκαν στη συνέχεια να 
διατυπώσουν απόψεις, προτάσεις, αντιρρήσεις, παρατη-
ρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό το δηµοτικό συµβούλιο Θέρ-
µης συνεδρίασε στις 4 Νοεµβρίου και συζήτησε επί του 
θέµατος, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία να δώσει θε-
τική γνώµη για όσα προβλέπονται στη µελέτη µε εξαίρε-
ση τη χωροθέτηση ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης εντός 
των διοικητικών ορίων του δήµου Θέρµης. 
Υπενθυµίζεται ότι αρχικά, στην προηγούµενη φάση της 
διαδικασίας, η περιοχή του παραλιακού µετώπου του 
δήµου Θέρµης είχε εξαιρεθεί από την µελέτη. Η από-
φαση αυτή άλλαξε έπειτα από την αντίδραση του δή-
µου και στην επόµενη φάση της προέγκρισης του ΕΧΣ 
περιελήφθη και το τµήµα του παραλιακού µετώπου το 
οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήµου 
Θέρµης και νοτιοδυτικά του χώρου του αεροδροµίου 
«Μακεδονία».

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΗ
Το προσχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε στη σύσκεψη 
στην Περιφέρεια, στο τέλος Οκτωβρίου, για την περιοχή 
της Θέρµης προβλέπει τα ακόλουθα:
1. ∆ηµιουργία σταθµού µετεπιβίβασης στα «Πράσινα 

φανάρια»
Ο δήµος Θέρµης, µε την αριθ. 123/2018 απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, έχει γνωµοδοτήσει θετικά για 
τη δηµιουργία ολοκληρωµένου σταθµού µετεπιβίβασης 
πλησίον του κόµβου «Πράσινα φανάρια», ο οποίος θα 
περιλαµβάνει στάση µετρό, αφετηρίες αστικών λεωφο-
ρείων και χώρους στάθµευσης, και θα εξυπηρετεί όλη 
τη νότια και ανατολική περιαστική ζώνη της πόλης, στην 
οποία περιλαµβάνονται και όλες οι κοινότητες του δή-
µου Θέρµης.
2. ∆ηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου-Βοτανι-
κού Κήπου
Ο δήµος Θέρµης συµφώνησε µε την ανάπτυξη πάρκου-
βοτανικού κήπου, ως δευτερεύουσα χρήση στη ζώνη 
του τοπικού ρυµοτοµικού της Γεωπονικής Σχολής του 
ΑΠΘ. Στο τεύχος προβλέπεται δηµιουργία Ανατολικού 
Μητροπολιτικού Πάρκου-Βοτανικού Κήπου, σε συνέ-
χεια µε τον υγρότοπο και παράλληλα µε τις εκπαιδευτι-
κές-ερευνητικές δραστηριότητες του πανεπιστηµίου.
Η µελέτη, επίσης, προτείνει ενιαίους όρους δόµησης για 
το σύνολο της περιοχής, σε αντίθεση µε τους εγκεκριµέ-
νους από το τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο, που είναι δια-
φορετικοί σε 4 ζώνες στις οποίες χωρίζεται η περιοχή. 
Οι εγκεκριµένοι όροι δόµησης είναι: ποσοστό κάλυψης 
κυµαίνεται από 3% ως 15%, συντελεστής δόµησης κυ-
µαίνεται από 0,02 ως 0,25 και µέγιστο ύψος 2 όροφοι. 
Οι προτεινόµενοι από τη µελέτη όροι δόµησης είναι: 
Ποσοστό κάλυψης 5%, συντελεστής δόµησης 0,1 και 
µέγιστο ύψος 2 όροφοι. 
3. ∆ηµιουργία προβλήτας για τη θαλάσσια συγκοι-
νωνία
Ο δήµος Θέρµης έχει ήδη γνωµοδοτήσει θετικά, µε την 
µε αριθ. 76/2016 απόφαση του δηµοτικού συµβουλί-
ου, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου «Θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης», 
στην οποία περιλαµβάνεται πρόταση χωροθέτησης στά-
σης και προβλήτας για τη θαλάσσια συγκοινωνία στο 
βόρειο όριο του αερολιµένα.

4. Προγραµµατική σύµβαση
Στη µελέτη προτείνεται η δυνατότητα σύναψης προγραµ-
µατικών συµβάσεων µεταξύ δήµου Θέρµης ή ΠΚΜ και 
του νοµικού προσώπου του αγροκτήµατος για την υλο-
ποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων (Ανατολικό 
Μητροπολιτικό Πάρκο-Βοτανικός Κήπος, κάτω διάβαση 
στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στην ΕΟ 16 κ.λπ.). 
Σύµφωνα µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
το θέµα αυτό πρέπει να αναλυθεί περισσότερο για να 
εκφράσει άποψη το δηµοτικό συµβούλιο, δεδοµένου 
ότι πρέπει να προσδιοριστούν οι όροι των προγραµµα-
τικών συµβάσεων και ειδικότερα οι υποχρεώσεις του 
δήµου Θέρµης σε περίπτωση που προωθηθούν τέτοιες 
συµβάσεις. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
Η µελέτη προτείνει τη χωροθέτηση ναυπηγοεπισκευα-
στικής ζώνης στην περιοχή µεταξύ αεροδροµίου «Μα-
κεδονία» και των ορίων των δήµων Θέρµης και Θερµα-
ϊκού. Στην προτεινόµενη θέση υπάρχει ιδιοκτησία του 
δήµου Θέρµης, που είναι και η µοναδική του ιδιοκτησία 
στην υπό µελέτη περιοχή. Σύµφωνα µε τη Ζώνη Οικιστι-
κού Ελέγχου του πρώην δήµου Μίκρας η περιοχή χα-
ρακτηρίζεται ως «Περιοχή προστασίας και οικοανάπτυ-
ξης» και προβλέπει ως επιτρεπόµενες χρήσεις: αθλη-
τικές εγκαταστάσεις διαδηµοτικού χαρακτήρα, ξενώνες, 
εστιατόρια, camping, επαγγελµατικές σχολές για τον 
πρωτογενή τοµέα, στούντιο κινηµατογραφίας, πυροσβε-
στικό σταθµό, σταθµό εξυπηρέτησης δηµοτικών οχηµά-
των και χώρο δηµοτικών αποθηκών και θερµοκήπια. 
Η προτεινόµενη χωροθέτηση στο σηµείο εκείνο ναυ-
πηγοεπισκευαστικής ζώνης θα υποβαθµίσει σηµαντικά 
την περιοχή και δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη καµίας 
από τις παραπάνω προβλεπόµενες χρήσεις. Τη σαφή 
αντίθεση του δήµου εξέφρασε ο δήµαρχος Θόδωρος 
Παπαδόπουλος στη σύσκεψη υπό τον περιφερειάρχη, 
θέση η οποία έγινε δεκτή και δόθηκε η διαβεβαίωση 
ότι ο σχεδιασµός αυτός θα αποσυρθεί από τη µελέτη. 
Μάλιστα, στην ίδια σύσκεψη, ο δήµαρχος Θερµαϊκού 
Γιώργος Τσαµασλής δήλωσε ότι ο δήµος του ενδιαφέ-
ρεται να φιλοξενήσει σε δική του έκταση την ναυπηγοε-
πισκευαστική ζώνη.

Τι περιλαµβάνει για την περιοχή της Θέρµης
το σχέδιο για το παραλιακό µετώπου

Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο αφορά το σύνολο του παραλιακού 
µετώπου του Θερµαϊκού, έκτασης περίπου σαράντα χιλιοµέτρων.

 Στο ΕΧΣ προβλέπεται µεταξύ άλλων, η  δηµιουργία πάρκου 
-βοτανικού κήπου στο αγρόκτηµα του ΑΠΘ.

Ο δήµος Θέρµης διαφώνησε µε τη χωροθέτηση 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης εντός των διοικητικών ορίων του. 
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Μετά από µακροχρόνια προ-
σπάθεια και ολοκλήρωση 

των γραφειοκρατικών διαδικα-
σιών η υπηρεσία καθαριότητας 
του δήµου Θέρµης ενισχύθηκε 
µε την αγορά επτά νέων οχηµά-
των. Πρόκειται για επτά οχήµατα 
µεγάλου µεγέθους, τα οποία θα 
συµβάλουν στη συλλογή, την 
µεταφορά και την εκφόρτωση απορριµµάτων σε όλη την 
έκταση του δήµου Θέρµης.
Με τις νέες αυτές προσθήκες οχηµάτων πέρα από την 
αναβάθµιση των υπηρεσιών θα επιτευχθεί και µείωση 
του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της υπηρεσίας 
καθαριότητας.
Ειδικότερα τα νέα οχήµατα που προστέθηκαν στον υφι-
στάµενο στόλο του δήµου µας είναι: Τρία απορριµµατο-
φόρα οχήµατα χωρητικότητας 16 κυβικών µέτρων., ένα 
όχηµα µεταφοράς (press -container), ένα ανοιχτό όχηµα 
µεταφοράς ογκωδών (container), ένα φορτηγό αυτοκί-
νητο –γερανός, ανατρεπόµενο και ένα όχηµα µεταφοράς 
µε υδραυλική πόρτα (κάδων, γραφείων και άλλων αντι-
κειµένων).
Η παραλαβή των εφτά νέων οχηµάτων πραγµατοποιήθη-

κε στο αµαξοστάσιο του δήµου Θέρµης, παρουσία του 
αρµόδιου Αντιδηµάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης Παναγιώτη Πονερίδη. Έτσι το σύνολο των οχηµά-
των για τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου Θέρµης, 
διαµορφώνεται πλέον σε 35 οχήµατα διαφόρων ειδών.
Η ενίσχυση του στόλου είναι ενταγµένη στο πλαίσιο της 
διαρκούς προσπάθειας της δηµοτικής αρχής για τον εκ-
συγχρονισµό των υπηρεσιών και την αναβάθµιση του 
επιπέδου της καθαριότητας στους οικισµούς του δήµου. 
Το επόµενο καθοριστικό βήµα για την περαιτέρω βελτί-
ωση των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι η πλήρης έντα-
ξη στην υπηρεσία καθαριότητας των εργαζοµένων που 
προσλήφθηκαν µέσω της προκήρυξης 3Κ του Α.Σ.Ε.Π.. 
Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη διαδικασία χρειάστηκε 
σχεδόν τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί δηµιουργώντας 
πολλά προβλήµατα στη λειτουργία της υπηρεσίας λόγο 

και της προγενέστερης απαγόρευσης των 

προσλήψεων που ίσχυε. 

Ο αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανα-

κύκλωσης Παναγιώτης Πονερίδης ανέφε-

ρε σε δηλώσεις του «Η καθαριότητα στον 

δήµο µας είναι µια δύσκολη και καθηµε-

ρινή προσπάθεια, στην οποία µετέχουµε 

όλοι, εργαζόµενοι και πολίτες. Καταφέρα-

µε µε συνεχείς δράσεις και πρωτοβουλίες να αυξήσουµε 

τόσο τους κάδους, όσο και τα οχήµατα καθαριότητας και 

να ενισχύσουµε δραστικά µε αυτόν τον τρόπο την κα-

θηµερινή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας στον 

δήµο µας. Συνεχίζουµε την προσπάθεια και το αµέσως 

επόµενο χρονικό διάστηµα θα προχωρήσουµε στην 

απόκτηση επιπλέον κάδων καθαριότητας. Μόνιµος στό-

χος µας είναι ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας της υπη-

ρεσίας τόσο ως προς τις µεθόδους περισυλλογής όσο 

και ως προς τον απαραίτητο εξοπλισµό. Η παραλαβή 

των νέων οχηµάτων είναι απόρροια συστηµατικού σχε-

διασµού και επίµονης δουλειάς και τα αποτελέσµατα θα 

φανούν τόσο στη λειτουργία όσο και στην εικόνα του 

∆ήµου µας, µε τη νέα σηµαντική αυτή επένδυση».

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ «ΣΚΟΥΠΑ» ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟ 2023

Προς δηµοπράτηση το τελευταίο τµήµα του δρόµου Θέρµη – Γαλάτιστα

Την ολοκλήρωση των υπολειπόµενων εργασιών 
στον δρόµο Θέρµης – Γαλάτιστας θα δηµοπρατή-

σει το επόµενο διάστηµα η «Εγνατία Οδός ΑΕ», σύµ-
φωνα µε απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου, 
προκειµένου να κλείσει άλλο ένα από τα ανοιχτά και 
χρονίζοντα ζητήµατα σε επίπεδο έργων της εταιρείας. 
Σύµφωνα µε στελέχη του υπουργείου Μεταφορών 
και Υποδοµών, η δηµοπράτηση της συγκεκριµένης 
εργολαβίας αναµένεται να γίνει στις αρχές του 2020, 
προκειµένου το έργο να ολοκληρωθεί ως το 2023. 
Το συγκεκριµένο τµήµα του δρόµου είναι σε εκκρε-
µότητα εδώ και πολλά χρόνια, προκαλώντας απί-
στευτη ταλαιπωρία και σηµαντικά προβλήµατα στη 
σύνδεση της Θεσσαλονίκης µε τη Βόρεια Χαλκιδική, 
τη Σιθωνία και το Άγιον Όρος. 
Ο προϋπολογισµός του έργου υπολογίζεται στα 29 
εκατ. ευρώ και η εργολαβία χαρακτηρίζεται «σκού-
πα», διότι θα συµµαζέψει όλες τις εκκρεµότητες που 
άφησαν οι προηγούµενες παρεµβάσεις στο δρόµο 
Θέρµη -Γαλάτιστα. Στόχος της Εγνατίας Οδού, σύµ-
φωνα µε στελέχη της, είναι να παραδοθεί ολοκληρω-
µένος πλέον ο συγκεκριµένος άξονας εντός του 2023. 
Το τµήµα Θέρµης –Γαλάτιστας αποτελεί ένα από τα 
έργα µε συνεχείς αλλαγές και πολυετείς καθυστερή-

σεις. Η δηµοπράτηση της συγκεκριµένης εργολαβίας 
είχε σχεδιαστεί για το 2017, µετατέθηκε για το 2019 
και πλέον πηγαίνει για το 2020, µε διασφαλισµένη 
πάντως αυτή τη φορά χρηµατοδότηση.
Ουσιαστικά η µεγάλη εκκρεµότητα αφορά σε τρία –
τέσσερα χιλιόµετρα του δρόµου, στις στροφές και τη 
µικρή γέφυρα, που αποτελούν σηµείο καρµανιόλα 
και δυσκολεύουν πολύ τις µετακινήσεις των πολιτών. 
Υπενθυµίζεται ότι µεγάλο µέρος του συγκεκριµένου 
δρόµου (και το συγκεκριµένο σηµείο) είχε κατασκευ-
αστεί το 1916.
Με τη νέα εργολαβία θα γίνει σηµαντική παρέµβα-
ση στο συγκεκριµένο σηµείο, που είναι µετά την Αγία 
Αναστασία (περιοχή Πανικόβη), όπου απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις, οι οποίες είναι και η κύρια αιτία των 
µεγάλων καθυστερήσεων. Οι απαλλοτριώσεις είναι 
εκτεταµένες, καθώς γίνεται νέα χάραξη στο συγκεκρι-
µένο τµήµα από την Αγία Αναστασία µέχρι τον κόµβο 
που βγάζει στον Πολύγυρο. Επίσης, µε τη νέα εργο-
λαβία θα κατασκευαστούν οι κόµβοι στη Λακκιά και 
την Περιστερά που είναι σε εκκρεµότητα λόγω των 
απαλλοτριώσεων, ενώ θα γίνουν βελτιώσεις στο τµή-
µα Λακκιά - Βασιλικά.
Σύµφωνα µε την «Εγνατία Οδός ΑΕ», το έργο µπαίνει 

σε τροχιά υλοποίησης. Από το επόµενο έτος συνερ-

γεία θα βρίσκονται στον κόµβο της Περιστεράς, στο 

δρόµο που διέρχεται από τη Νέα Ραιδεστό και στο 

τµήµα Λακκιά – Βασιλικά. Υπενθυµίζεται ότι η κατα-

σκευή του δρόµου Θέρµη – Γαλάτιστα, συνολικού 

µήκους 24 χιλιοµέτρων, άρχισε το 2013, επρόκειτο 

έπειτα από δυο παρατάσεις να δοθεί στην κυκλο-

φορία το 2015, αλλά δόθηκε, µε την εκκρεµότητα 

αυτών των τριών – τεσσάρων χιλιοµέτρων, πριν από 

περίπου ενάµιση χρόνο.

ΠΛΕΟΝ Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜΕΙ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

Με εφτά νέα οχήµατα ενισχύθηκε 
η υπηρεσία καθαριότητας

 Τα νέα οχήµατα που αποκτήθηκαν.

Το συγκεκριµένο τµήµα του δρόµου Θέρµη – Γαλάτιστα, µήκους 
περίπου τριών, τεσσάρων χιλιοµέτρων, είναι επικίνδυνο, µε συνεχείς 
στροφές και προκαλεί σηµαντικά προβλήµατα στη σύνδεση της 
Θεσσαλονίκης µε τον Πολύγυρο και τη Βόρεια Χαλκιδική.
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Ο δήµος Θέρµης εξασφάλισε χρηµατοδότηση ύψους 
3.000.000,00 ευρώ για την ύδρευση της περιοχής 

επέκτασης του οικισµού της Θέρµης. Μετά την υποβο-
λή της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών 
του προγράµµατος «Φιλόδηµος I», τηρώντας όλες τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες, υπέβαλε αίτηση χρηµατο-
δότησης, για το έργο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οι-
κισµού Θέρµης και για το εσωτερικό δίκτυο», συνολικού 
προϋπολογισµού 4.855.717,08 ευρώ, που η Τεχνική 
Γραµµατεία του συγκεκριµένου προγράµµατος το ενέτα-
ξε τον Ιανουάριο του 2019, µε ποσό χρηµατοδότησης 
ύψους 3.000.000,00 ευρώ.
Αναλυτικά το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί µε 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµοπράτησης  περι-
λαµβάνει: αγωγούς ύδρευσης µήκους περίπου 70 χλµ, 
φρεάτια, συσκευές και ειδικά τεµάχια του εσωτερικού δι-
κτύου της περιοχής επέκτασης του οικισµού της Θέρµης. 
Επιλέχθηκε δε, δίκτυο διανοµής µε βρόγχους, ενώ το 
έργο θα υλοποιηθεί µε τρία υποέργα.
Το πρώτο υποέργο περιλαµβάνει την κατασκευή του δι-
κτύου ύδρευσης της περιοχής επέκτασης του οικισµού 
Θέρµης. Το δεύτερο υποέργο περιλαµβάνει τις αρχαι-
ολογικές εργασίες και έρευνες, το οποίο θα γίνεται κα-
θόλη τη διάρκεια εκσκαφών του έργου, ενώ  το τρίτο 
υποέργο περιλαµβάνει τις εργασίες των Οργανισµών 
Κοινής Ωφελείας οι οποίες θα γίνονται κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του τεχνικού έργου. Το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του έργου είναι 20 µήνες από την υπογρα-
φή της σύµβασης.
Η χρηµατοδότησή του είναι από Επενδυτικό δάνειο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αποπληρωµή 
από πόρους του Π∆Ε του Υπουργείου Εσωτερικών και 
συνοµολογείται µε δανειακή σύµβαση µεταξύ του κύρι-
ου του έργου, που είναι η ∆ΕΥΑ Θέρµης και το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Για τη χρηµατοδότηση του έργου θα απορροφηθούν 
πρώτα οι πόροι του προγράµµατος «Φιλόδηµος I» και 
στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι πόροι της 
∆ΕΥΑ Θέρµης (1.855.717,08 ευρώ). Φορέας υλοποί-
ησης του έργου είναι ο δήµος Θέρµης και κύριος του 
έργου η ∆ΕΥΑ Θέρµης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Σε ότι αφορά το εξωτερικό δίκτυο «Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισµού Θέρµης δήµου Θέρµης» προϋπο-
λογισµού 8.500.046,27 ευρώ, που επίσης δηµοπρατεί-
ται άµεσα προβλέπεται :
• Η κατασκευή νέας δεξαµενής ωφέλιµου όγκου 1.500 
m3 και θα εξυπηρετεί την υδροδότηση της µεσαίας ζώ-
νης του ∆.∆. Θέρµης (του υφιστάµενου οικισµού, της 
περιοχής επέκτασης και εκτός σχεδίου περιοχή δυτικά 
της περιοχής επέκτασης) 
συνολικού πληθυσµού 24.680 κατοίκων κατά το έτος 
– στόχο. Αποτελείται από δύο, µε δυνατότητα µελλοντι-
κής επέκτασης σε τέσσερις, υγρούς θαλάµους κυκλικής 
κάτοψης µε κέλυφος και ένα κοινό χώρο επιθεώρησης 
– επίσκεψης και χειρισµού δικλίδων. Ως προς τα συστή-
µατα αυτοµατισµών προβλέπεται η παρακολούθηση και 
καταγραφή των παροχών εισόδου και εξόδου, η τοπο-
θέτηση µονάδας χλωρίωσης και τοπικού σταθµού ελέγ-
χου για το σύστηµα τηλεχειρισµού. Τροφοδοτείται από 
το αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης της «Εµπορικής», τις 
γεωτρήσεις «Πατσουράκου 1», «Eurotech», «Εµπορι-
κή», «Λήδα -Μαρία» και «Αµερικάνικα» και την προς 
κατασκευή δεξαµενή της ΕΥΑΘ.
• Την κατασκευή τριών αντλιοστασίων για την ενίσχυση 

του µανοµετρικού φορτίου προς τις δεξαµενές και για 
την καλύτερη διαχείριση του νερού (α. Αντλιοστάσια 
προσυγκέντρωσης «Αεροπορίας», «Θερµοκηπίου» και 
«Εµπορικής».
• H δεξαµενή «Λίτσα 2», που εντάσσεται στο δίκτυο 
υδροδότησης και θα τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο 
προσυγκέντρωσης του «Θερµοκηπίου» και τη γεώτρηση 
της «Τούµπας».
• Η δεξαµενή «Λήδα -Μαρία» που εντάσσεται στο δί-
κτυο υδροδότησης και θα τροφοδοτείται από τη νέα δε-
ξαµενή.
• Την κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού που θα συνδέει 
τις γεωτρήσεις «Κοσµίδη», «Φοιρού», και «Αεροπορί-
ας» µε τη νέα δεξαµενή. Με αυτόν τον τρόπο συνδέονται 
και όλα τα έργα του εξωτερικού υδραγωγείου (γεωτρή-
σεις και δεξαµενές) µεταξύ τους οπότε σε περιπτώσεις 
ανάγκης ή συντηρήσεων θα είναι δυνατό να επιλέγεται 
από ποιες γεωτρήσεις θα γίνεται η τροφοδοσία κάθε 
δεξαµενής, ώστε να µην διακόπτεται η λειτουργία του 
δικτύου.
• Επίσης, αντικατάσταση εξοπλισµού σε όλες τις γεω-
τρήσεις και κατασκευή οικίσκων εξοπλισµού σε όλες τις 
γεωτρήσεις.
• Και τέλος, επιπλέον, προβλέπονται και αρχαιολογικές 
εργασίες και έρευνες που θα προκύψουν κατά την υλο-
ποίησή του.
Η επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών θα γίνει από την 
αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Το κόστος εργασιών 
αρχαιολογίας θα αποτελέσει ξεχωριστό υποέργο µε 
προϋπολογισµό 148.185,53 ευρώ.
Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Θέρµης  ∆αµιανός Ζελιλίδης µε δηλώσεις 
του επισηµαίνει πως η ∆ΕΥΑ Θέρµης συνεχίζοντας  το 
αναπτυξιακό  της πρόγραµµα, επιδιώκει να αναβαθµίσει 
την υδροδότηση του δήµου µας και προσβλέποντας σε 
µελλοντικές καλύτερες υπηρεσίες προς όλους τους συν-
δηµότες µας, προχωρά στη δηµοπράτηση σηµαντικών 
έργων υποδοµής που θα βελτιώσουν την καθηµερινό-
τητά τους, θα καλύψουν βασικές ανάγκες και θα λύσουν 
οριστικά το πρόβληµα που σχετίζεται µε την απρόσκο-
πτη παροχή νερού στον οικισµό της επέκτασης.  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 70 ΚΜ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

∆ηµοπρατήθηκαν  τα δίκτυα ύδρευσης 
στην επέκταση Θέρµης

Εθελοντική δενδροφύτευση στην Περιστερά

Πάνω από 1.000 δενδρύλλια φυτευτήκαν στην Περιστε-
ρά στο πλαίσιο της εθελοντικής δενδροφύτευσης που 

διοργάνωσε η εθελοντική Οµάδα της Περιστεράς. Με κίνη-

τρο την ευαισθησία για το περιβάλλον και τον καλλωπισµό 

του τόπου που ζουν, κάτοικοι κάθε ηλικίας εκµεταλλευό-

µενοι και τον καλό καιρό ξεκίνησαν τη δεντροφύτευση στις 

εισόδους του χωριού.

Η προσπάθεια υποστηρίχθηκε από την αντιδηµαρχία Πρα-

σίνου του δήµου αλλά και άλλους φορείς και πολίτες που 

έδωσαν από κοινού τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να 

ολοκληρωθεί η δενδροφύτευση. Ευχάριστη εντύπωση δη-

µιούργησε η συµµετοχή πολλών µικρών παι-

διών και ηλικιωµένων εθελοντών δίνοντάς το 

µήνυµα ότι ο εθελοντισµός είναι ιδέα και δεν 

εξαρτάται από ηλικίες.

Στο πλευρό των εθελοντών βρέθηκε ο Αντιδή-

µαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πρασίνου 

και Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Γκιζάρης, ενώ η 

Οµάδα εθελοντών απευθύνει ένα µεγάλο ευ-

χαριστώ στον κ.  Παναγιώτη Πατούνη και τον 

κ. Στέφανο Γιαννάκο που έφεραν τα φυτά και 

βοηθήσανε στο φύτεµα.
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Στην κατασκευή ενός περιβαλλοντικού 
πάρκου στην Καρδία προχωρά ο δήµος 

Θέρµης, στο πλαίσιο του  διασυνοριακού 

έργου Conse-pp. Η πρώτη επίσηµη συνά-

ντηση των εταίρων του διασυνοριακού έρ-

γου πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία 

στο δήµο Θέρµης την Τετάρτη 27 και την 

Πέµπτη 28 Νοεµβρίου. Το έργο αφορά στην 

προστασία των ειδών χλωρίδας µε προτεραι-

ότητα διατήρησης στη διασυνοριακή περιο-

χή Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας. Ο δήµος 

Θέρµης µε τη συµµετοχή του στο συγκεκρι-

µένο project έχει ως στόχο να συνδράµει στη 

προστασία των ειδών χλωρίδας της διασυνο-

ριακής περιοχής που έχουν χαρακτηριστεί ως είδη προ-

τεραιότητας και παράλληλα να προάγει την έννοια της 

βιοποικιλότητας και της ανάγκης διατήρησης των φυτών 

προτεραιότητας. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εντάσσεται και η 

κατασκευή του περιβαλλοντικού πάρκου στην Καρδία, 

που αποτελεί το σηµαντικότερο παραδοτέο όπως τόνισε 

και ο αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Στέλι-

ος Γκιζάρης ο οποίος παρευρέθηκε στη συνάντηση. Από 

τους λοιπούς εταίρους του προγράµµατος παρευρέθη-

σαν και συµµετείχαν στη συνάντηση, ο Ζoran Nogaseski, 

δήµαρχος του δήµου Debarca, ο Novica Zecevic διευ-

θυντής της δηµόσιας επιχείρησης για τη διαχείριση και 

την προστασία της περιοχής Jasen, ο Vlatko Andonovski 

υπεύθυνος του έργου από το Τµήµα ∆ασοπονίας του 

Πανεπιστηµίου Αγίων Κύριλλου και Μεθοδίου και η 

Ελένη Μαλούπα, διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής 

Βελτίωσης και Φυτογενετικών πόρων, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Η δηµιουργία πάρκου ευαισθητοποίησης για τη φυτο-

ποικιλότητα, στην κοινότητα Καρδίας είναι καινοτόµο και 

µοναδικού χαρακτήρα έργο καθώς δεν υπάρχει ανάλογο 

προηγούµενο. Η ιδιαιτερότητα του πάρκου έγκειται στο 

γεγονός ότι θα διατηρεί φυτά, που ενώ δεν υπάρχουν 

στο εµπόριο είναι φυτά εξηµερωµένα που συλλέχθηκαν 

σε βοτανικές αποστολές και προήλθαν από άγρια είδη 

της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας και των 

συνόρων της. Συγκεκριµένα το πάρκο θα φιλοξενεί χί-

λια φυτά από τουλάχιστον εβδοµήντα φυτικά είδη και 

υποείδη της επιλέξιµης περιοχής του προγράµµατος, τα 

οποία µε βάση τη µελέτη που εκπονεί το Ινστιτούτο Γε-

νετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ- 

∆ΗΜΗΤΡΑ χαρακτηρίζονται ως είδη προτεραιότητας και 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. 

Ο κ. Γκιζάρης τόνισε ότι ο «δήµος Θέρµης δεσµεύεται να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συντηρήσει 

και να διατηρήσει τον αριθµό των φυτών που µε τόσο 

κόπο οι επιστήµονες κατάφεραν να βρουν, να ταξινοµή-

σουν, να πολλαπλασιάσουν και να µας δώσουν 

προς χρήση». 

Τα στελέχη του τµήµατος προγραµµατισµού, 

ανάπτυξης και οργάνωσης και συγκεκριµένα η 

κ. Ευγενία Παπανικολάου ενηµέρωσε για την πο-

ρεία του προγράµµατος τονίζοντας ότι για όλα τα 

παραδοτέα του προγράµµατος έχουν ολοκληρω-

θεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες και έχουν υπο-

γραφεί οι σχετικές συµβάσεις και βρισκόµαστε 

στο στάδιο υλοποίησης. 

Πιο αναλυτικά αναφέρθηκε ότι έχουν συµβασιο-

ποιηθεί και υλοποιούνται τα εξής παραδοτέα του 

προγράµµατος:

• το έργο: «∆ηµιουργία Πάρκου Ευαισθητοποίη-

σης για τη Φυτοποικιλότητα», στην Κοινότητα Καρ-

δίας του δήµου Θέρµης. 

• πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κυρίως 

σε µαθητές Β/θµιας εκπαίδευσης. 

• σχέδιο φύτευσης του πάρκου το οποίο εκπονείται 

από εξειδικευµένο επιστήµονα στην αρχιτεκτονική 

τοπίου και την αυτοφυή χλωρίδα. 

• αρχιτεκτονικός σχεδιασµός τριών «πάρκων τσέπη» 

στη περιοχή του δήµου Θέρµης. 

• δράσεις προβολής και δηµοσιότητας του έργου - 

(εκτύπωση υλικού προβολής και δηµοσιότητας, 

διοργάνωση ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισµού και 

ενός διαγωνισµού φωτογραφίας καθώς και µιας έκ-

θεσης παρουσίασης των αποτελεσµάτων των δια-

γωνισµών). 

• υπηρεσίες ταξιδιών και management. Έχει ήδη εκ-

πονηθεί και παραληφθεί το σχέδιο επικοινωνίας του 

project. 

ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΙΛΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΙ∆Η ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Β. ΕΛΛΑ∆Α

Καινοτόµο περιβαλλοντικό πάρκο στην Καρδία

Από τη συνάντηση των εταίρων του διασυνοριακού έργου Conse-pp η οποία έγινε στη Θέρµη.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

∆ωρεάν καυσόξυλα σε 70 ευπαθείς οικογένειες διένειµε ο δήµος Θέρµης

Πρωτοβουλία για να ζεσταθούν οι πολίτες, που 
ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και εί-

ναι εγγεγραµµένοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, ανέ-
λαβε και υλοποίησε ο δήµος Θέρµης, λίγο πριν από 
την έλευση του χειµώνα. Συνεχίζοντας την προσφορά 
του µέσω της κοινωνικής του δοµής, ο δήµος µοίρα-
σε σε πολίτες που έχουν ανάγκη 70 κ.µ καυσόξυλα, 
µε στόχο την κάλυψη µέρους των ατοµικών αναγκών 
για τη θέρµανσή τους. Η διανοµή στους δικαιούχους, 
η οποία εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής πολιτι-
κής του δήµου, έγινε στο πλαίσιο της εβδοµαδιαίας 
προσφοράς του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προς τις 
οικογένειες που είναι εγγεγραµµένες στη δοµή.
Στο πλαίσιο αυτό στις αρχές Νοεµβρίου, 70 οικογένει-
ες οι οποίες διαθέτουν ξυλόσοµπα πήραν καυσόξυ-
λα, τα οποία προέκυψαν από τον καθαρισµό πεύκων 

που έγινε από δασική περιοχή του δήµου. Τα ξύλα 
αυτά παραχωρήθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
και στη συνέχεια µοιράστηκαν στους ωφελούµενους 
της δοµής. Πρόκειται για οικογένειες των οποίων η 
οικονοµική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να 
χρησιµοποιήσουν άλλα µέσα θέρµανσης πέρα από 
την ξυλόσοµπα προκειµένου να καλύψουν ατοµικές 
ανάγκες θέρµανσης το φετινό χειµώνα.
«Στα δύσκολα χρόνια της οικονοµικής ύφεσης που 
βιώνει η χώρα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
και η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, 
ήταν και παραµένει προτεραιότητα για το δήµο Θέρ-
µης» τόνισε ο δήµαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος 
και πρόσθεσε πως “το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 
το Κοινωνικό Φαρµακείο στηρίζουν οικογένειες και 

πολίτες που έχουν ανάγκη, µε ουσιαστικές ενέργειες 

και δράσεις, που υλοποιούνται µε διακριτικότητα και 

µε σεβασµό στην προσωπικότητα αλλά και στις δυ-

σκολίες τους”.

Τα καυσόξυλα προήλθαν από τον καθαρισµό πεύκων που έγινε 
από δασική περιοχή του δήµου Θέρµης.
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ

Ένα φορτηγό µε ανθρωπιστική 
βοήθεια αναχώρησε για την Αλβανία
Ένα µεγάλο φορτηγό µε ανθρωπιστική βοήθεια ανα-

χώρησε για την Αλβανία µεταφέροντας ανθρωπιστική 

βοήθεια προς τους πληγέντες από τους πρόσφατους σει-

σµούς που έπληξαν την γειτονική χώρα. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται και αξίζει σε όλους εσάς που 

συµβάλλατε µε οποιονδήποτε τρόπο ένα µεγάλο µπρά-

βο κι ένα µεγάλο ευχαριστώ. Η στήριξή σας, η συµµε-

τοχή σας αλλά και η ανάγκη των συνανθρώπων µας στη 

γειτονική Αλβανία, µας δίνει τη δύναµη για να συνεχί-

σουµε να συγκεντρώνουµε ανθρωπιστική βοήθεια µέχρι 

και την Πέµπτη 12 ∆εκεµβρίου 2019. 
Με πρωταγωνιστές τους πολίτες και τις θεσµικές εκφρά-
σεις του δήµου µας και την πολύτιµη υποστήριξη των 
οµάδων Πολιτικής Προστασίας, του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου και των ΚΑΠΗ του δήµου Θέρµης συγκεντρω-
θήκαν: τρόφιµα µακράς διάρκειας (όσπρια, κονσέρβες, 
µπισκότα, ξηρούς καρπούς, βρεφικές τροφές και άλλες 
συσκευασµένες τροφές µακράς διάρκειας, εµφιαλωµένα 
νερά και χυµούς), βρεφικές πάνες, κουβέρτες, κλινοσκε-
πάσµατα, παπούτσια και είδη ατοµικής υγιεινής.

Γιορτή του µανιταριού στο Λειβάδι

∆ιάκριση για την εταιρεία Deli Textile σε διαγωνισµό του Ε.Ε.Θ.

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 
στο Λειβάδι η καθιερωµένη ετήσια γιορτή του µανιτα-

ριού. Η γιορτή διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Μανιταρό-
φιλων Θεσσαλονίκης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λειβαδιω-
τών «Ο Άγιος Αθανάσιος», τον δήµο Θέρµης, την Κοινότητα 
Λειβαδίου και την Πολιτική Προστασία Θέρµης. 
Οι επισκέπτες ενηµερώθηκαν για τα είδη των µανιταριών της 
περιοχής από τον ∆ηµήτρη Βολοβότση, πρόεδρο του Συλ-
λόγου Μανιταρόφιλων Θεσσαλονίκης και απόλαυσαν το 
όµορφο φυσικό περιβάλλον του Λειβαδίου στην εξόρµηση 
για την αναζήτηση µανιταριών στο περιαστικό δάσος του 
οικισµού. Εκεί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ποικιλίες 
µανιταριών που φύονται στο Λειβάδι και να εµπλουτίσουν 
µε αυτά την έκθεση µανιταριών στην πλατεία του οικισµού. 
Στη συνέχεια οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στον ιστορικό οικι-
σµό και την µεταβυζαντινή και ιστορική εκκλησία του Αγί-
ου Αθανασίου από τον πρόεδρο της Κοινότητας Λειβαδίου 
∆ηµήτρη Γουδήρα, για να γνωρίσουν την ιστορία, την πο-

λιτισµική παράδοση και την κοινωνική ζωή του Λειβαδίου.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την προσφορά προς τους 
επισκέπτες κόκκινου κρασιού και ποικιλιών γευστικών εδε-
σµάτων µε κύριο υλικό τα µανιτάρια, από τον Σύλλογο Μα-
ντιαρόφιλων Θεσσαλονίκης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λει-
βαδιωτών και τους τοπικούς και επισκέπτες µικροπωλητές 
και παρασκευαστές τοπικά προϊόντα, ενώ η όµορφη γιορτή 
ολοκληρώθηκε µε τοπικούς χορούς και τραγούδια.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας εκφράζει τις ευχαριστίες των 
κατοίκων προς τον δήµο Θέρµης για την υποστήριξη της 
γιορτής, το ∆Σ και τα µέλη του Συλλόγου Μανιταρόφιλων 
Θεσσαλονίκης, το ∆Σ και τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Λειβαδιωτών, τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασί-
ας Λειβαδίου, τους µικροπωλητές και παρασκευαστές εδώ-
διµων τοπικών προϊόντων και εδεσµάτων και φυσικά τους 
χορηγούς που υποστήριξαν τη διοργάνωση και τους επι-
σκέπτες που τίµησαν µε την παρουσία τους τις εκδηλώσεις.

Την διάκριση «Μεσαίας επιχείρησης» απέσπασε η εται-
ρεία Deli Textile της κ. Έλενας ∆ελή, η οποία µε βάση 

την Θέρµη δραστηριοποιείται στο χώρο του design και 

της παραγωγής κουρτινών, υφασµάτων και εξοπλισµού 

σκίασης, στον διαγωνισµό «Αριστείων» του Επαγγελµατι-

κού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης. Το βραβείο επέδωσε ο 

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, 

ο οποίος έδωσε θερµά συγχαρητήρια στη διοίκηση του ΕΕΘ 

για τη δηµιουργία των «Αριστείων Επιχειρηµατικότητας».

Τα «Αριστεία Επιχειρηµατικότητας» απονεµήθηκαν σε 18 

επιχειρήσεις -µέλη του ΕΕΘ και σε τρία επαγγελµατικά σω-

µατεία που ανήκουν στους κόλπους του επιµελητηρίου. 

Σηµειώνεται πως στο διαγωνισµό συµµετείχαν 87 επιχειρή-

σεις και 15 σωµατεία, ενώ το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 

Θεσσαλονίκης, φιλοδοξεί να εξελιχθούν σε θεσµό.

Η εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στην κατάµεστη αί-

θουσα του Βασιλικού Θεάτρου άρχισε µε τη βράβευση του 

προέδρου της Aegean Airlines, Ευτύχη Βασιλάκη. Όπως 

εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης, «το Επι-

µελητήριο  αποφάσισε να τιµήσει την εταιρία, µε ειδική τι-

µητική διάκριση θέλοντας να την ευχαριστήσει και να την 

συγχαρεί για τη συµβολή της στον µεγάλο αγώνα όλων 

µας, να γίνει η Θεσσαλονίκη µας σηµαντικός τουριστικός 

προορισµός».

Η εταιρία Deli Textile της κ. ∆ελή δραστηριοποιείται στο 

χώρο του design και της παραγωγής κουρτινών, υφασµά-

των και εξοπλισµού σκίασης. ∆ιακρίνεται για το οικολογι-

κό προφίλ της, καθώς χρησιµοποιεί για όλα τα έντυπα της 

µόνο ανακυκλωµένο χαρτί, που προέρχεται από βιοµάζα 

πατάτας. Προωθεί µάλιστα σταθερά υλικά, που είναι φιλικά 

προς το περιβάλλον.Απο αριστερά η Κ. κ.Μπλιούµη, ∆ελή, Ακριτίδου και Πιστέλας.
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ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ

Συνάντηση νέων στο δήµο µας

Νέα διοίκηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Περισσότεροι από 35 νέοι και νέες του δήµου Θέρµης 
συµµετείχαν στην πρώτη δράση για την ενίσχυση της 

συµµετοχής των νέων στα κοινά του δήµου µας. Στόχος της 

δράσης ήταν η ενεργοποίηση των νέων και η κατάρτιση και 

υποβολή προτάσεων µε στόχο την διαµόρφωση των προ-

τεραιοτήτων που αφορούν τον νεανικό πληθυσµό στο δήµο 

Θερµής. 

Στην πρώτη συνάντηση γνωριµίας που πραγµατοποιήθηκε 

το Σάββατο 16 Νοεµβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης, 

τέθηκαν οι βάσεις για τη δηµιουργία ∆ηµοτικού Συµβου-

λίου Νέων Θέρµης και Μητρώου Εθελοντών για δράσεις 

της νεολαίας µας. Με αυτόν τον τρόπο, ο δήµος Θέρµης 

θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους νέους και τις νέες να 

εκφράσουν τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς τους για 

όλα εκείνα τα ζητήµατα που αφορούν τη γενιά τους, την 

κοινωνία, αλλά κυρίως τις συνθήκες και τις ευκαιρίες που 

βιώνουν µέσα στην πόλη που ζουν. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγιναν παρεµβάσεις µεταξύ άλ-

λων από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Στέλιο Αποστόλου, τον 

Προϊστάµενο του τµήµατος Παρακολούθησης Περιφερεια-

κών δράσεων της ∆/νσης Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παι-

δείας Μπάµπη Παπαϊωάννου και τον αντιπρόσωπο της Νε-

ολαίας Ελλάδος στο Συνέδριο Τοπικών και Περιφερειακών 

Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης Ζαφείρη Σιδηρόπου-

λο. Τα ζητήµατα που συζητήθηκαν ήταν η σπουδαιότητα 

της συµµετοχής των νέων µας στη δηµοκρατική ζωή κάθε 

κοινότητας καθώς και στις αποφάσεις και τις ενέργειες σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και η συνεισφορά 

των νέων για την οικοδόµηση δηµοκρατικών, συµµετοχι-

κών και ευηµερουσών κοινωνιών.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου µέρους της συνάντησης 

– συζήτησης, οι νέοι µας που συµµετείχαν στην εκδήλωση, 

µοιράστηκαν σε  οµάδες των 5 ατόµων και εργάστηκαν για 

την απάντηση ερωτηµάτων σχετικά µε το πλαίσιο της δηµι-

ουργίας ενός συµβουλίου νεολαίας, το όραµα και το ρόλο 

που επιθυµούν να διαδραµατίσουν.

Η εκδήλωση αυτή ήταν το πρώτο βήµα για να αναδειχτούν 

τα όνειρα της νεολαίας µας. Σύντοµα θα δοθεί νέα δυνατό-

τητα στους νέους µας να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική 

µας κοινωνία και τους θεσµούς της, να ακουστούν περισσό-

τερο οι ιδέες και οι προτάσεις τους, να εκφραστούν θεσµικά, 

να διατυπώσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να συµβά-

λουν στην ανάπτυξη της τοπικής µας κοινωνίας.

Τη νέα Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης του δήµου Θέρµης 

όρισε µε οµόφωνη απόφασή του το ∆ηµο-

τικό Συµβούλιο Θέρµης. Η θητεία των µε-

λών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαρκεί 

δύο (2) χρόνια και αποτελείται από : 

1. Την ∆ηµοτική Σύµβουλο Ευαγγελία Κού-

τρη, ως πρόεδρο.

2. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ηµήτριο Λιά-

ντα, µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβου-

λο Σωκράτη Σαµαρά. 

3. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Στυλιανό Απο-

στόλου, µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµ-

βουλο  Μωραϊτη Αργύριο.

4. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Κουγιουµτζίδη 

Κωνσταντίνο, µε αναπληρωτή   τον ∆ηµοτι-

κό Σύµβουλο Σπυρίδων Γαντά.

5. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Φωτιάδη Σάβ-

βα, µε αναπληρώτριά του την ∆ηµοτική 

Σύµβουλο Καπουσούζη -Καραγιάννη Μα-

ριάνθη (Μαριάννα).

6. Την κάτοικο- δηµότισσα  Γκόλνα Αναστα-

σία µε αναπληρώτρια την κάτοικο- δηµότισ-

σα   Μπαρµπαγιάννου Ιωάννα.

7. Τον κάτοικο- δηµότη  Ταβουλάρη Αθα-

νάσιο µε αναπληρωτή τον κάτοικο - δηµότη  

Κοντοπίδη Πολυχρόνη.

8. Την κάτοικο- δηµότισσα Βουτσά Μαρία-

Ελένη µε αναπληρώτρια την κάτοικο- δη-

µότισσα   Συντάκη Ελένη.

9. Την κάτοικο- δηµότισσα  Μπαξεβάνη 

Μαργαρίτα µε αναπληρώτρια την κάτοικο- 

δηµότισσα  Πουράνη -Φίλιου Αικατερίνη.

10. Την κάτοικο - δηµότισσα Στογιάννη 

Αθηνά µε αναπληρώτρια την κάτοικο- δη-

µότισσα  Κώνστα Μαρία.

11. Τον κάτοικο -δηµότη Γαβριηλίδη ∆ηµή-

τριο µε αναπληρώτριά του την κάτοικο –δη-

µότη  Σκοπελίτη Ειρήνη.

12. Τον ∆/ντη 1ου ∆.Σ. Θέρµης Μαρίνο Γε-

ώργιο µε αναπληρωτή του, τον ∆/ντη του 

2ου ∆.Σ. Τριλόφου Ζδράλη Ευάγγελο 

13. Την ∆/ντρια του 4ου ∆.Σ. Θέρµης Αξαρ-

λή Γλυκερία µε αναπληρωτή, της τον ∆/ντη 

του 2ου ∆Σ Καρδίας Μυλωνά Χρήστο.

14. Τον Προϊστ. του 1ου Νηπ. Τριαδίου  

Μπακάλη Ευαγγελή  µε αναπληρωτή της 

τον Προϊστ.  Νηπ. Αγίου Αντωνίου Γρηγο-

ριάδη Γρηγόριο.

15. Τον εκπρόσωπο της ένωσης Συλλόγων 

γονέων µαθητών -µαθητριών, κ. Ζουλφάκο 

∆ηµήτριο, µε αναπληρώτριά του την Ζαλα-

βρά -Αµοιρίδου Αθανασία

Μετά τον ορισµό των µελών του ∆.Σ. µε 

φανερή ψηφοφορία εκλέχτηκε µε εικοσιεν-

νιά (29) ψήφους υπέρ, αντιπρόεδρος η κά-

τοικος -δηµότισσα κ. Γκόλνα.

Η κ. Κούτρη γεννήθηκε στην Περιστερά 

όπου κατοικεί µόνιµα µε την οικογένειά της. 

Είναι παντρεµένη µε τον Μανώλη Καζλάρη 

και µητέρα δύο παιδιών. Είναι η πρώτη της 

θητεία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης, 

ενώ τα τελευταία 10 χρόνια συµµετείχε στο 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του ∆η-

µοτικού Σχολείου Περιστεράς, όπου ήταν 

πρόεδρος τα τελευταία 5 έτη. Ταυτόχρονα 

ήταν µέλος για 3 χρόνια της Πρωτοβάθµιας 

Σχολικής Επιτροπής του δήµου Θέρµης,.

Ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κη-

δεµόνων του σχολείου, εξασφάλισε µεγά-

λες χορηγίες ώστε το σχολείο της Περιστε-

ράς µέσα στα τελευταία 2 έτη να εξοπλιστεί 

µε βιντεοπροβολείς (projector) σε όλες τις 

αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και µε φορη-

τούς υπολογιστές (laptop). Επιπλέον ανα-

καινίστηκε ριζικά η αίθουσα εκδηλώσεων 

του σχολείου, γεγονός, που έδωσε πλέον 

την δυνατότητα στο Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεµόνων να πραγµατοποιεί πέρα από τις 

εορταστικές εκδηλώσεις του σχολείου και 

εβδοµαδιαίες προβολές ταινιών µετά το τέ-

λος των µαθηµάτων.

Η κ. Γκόλνα είναι παντρεµένη µε τον πο-

λιτικό µηχανικό Γιώργο Σπηλιόπουλο και 

µητέρα ενός παιδιού. Είναι δασκάλα στο 1ο 

∆ηµοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου, στο οποίο 

και άσκησε καθήκοντα υποδιευθύντριας. 

Είναι µέλος των συλλόγων ∆ιδασκαλικής 

Οµοσπονδίας Ελλάδας, Υπαίθρου ∆ασκά-

λων Νόµου Θεσσαλονίκης, Νυµφαιωτών 

Θεσσαλονίκης και αποφοίτων Εκπαιδευ-

τηρίων Μαντουλίδη. Κατά τη διάρκεια της 

υπέρ 25ετούς επαγγελµατικής της δραστη-

ριότητας, ανέπτυξε ενεργό δράση στη δια-

µόρφωση σειράς ενηµερωτικών και επιµορ-

φωτικών δραστηριοτήτων του σχολείου, 

πρωτοπόρου πολλές φορές χαρακτήρα, µε 

αποδέκτες τόσο τους µαθητές όσο και τους 

εκπαιδευτικούς.

Η Ευαγγελία Κούτρη. Η Αναστασία Γκόλνα.
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Στο Staszow της Πολωνίας βρέθηκε 
οµάδα µαθητών και εκπαιδευτικών 

του ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Ρυσίου για 

να παρουσιάσει τα µυθολογικά πλάσµα-

τα της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας σε 

άλλα παιδιά από το Βέλγιο, την Ισπανία, 

την Αγγλία, την Τσεχία, την Ιταλία και 

την Πολωνία στο πλαίσιο της 6ης συνά-

ντησης των σχολείων που συµµετέχουν 

στο έργο «Coded Legends», ή αλλιώς 

«Κωδικοποιηµένοι Θρύλοι», που υλο-

ποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος 

ERASMUS+ KA219. Οι µαθητές και εκ-

παιδευτικοί από εφτά χώρες που βρέθη-

καν εκεί το χρονικό διάστηµα 3 Νοεµβρί-

ου 2019 έως 8 Νοεµβρίου 2019 πήραν 

µέρος σε µια πληθώρα δραστηριοτήτων 

όπως: το σεµινάριο ροµποτικής µε Lego 

Wedo2-Robotics, Lego Digital Designer, 

Lego Math Activities µε στόχο την ενσω-

µάτωση του παιχνιδιού στη εκπαιδευτική 

διαδικασία µε την ροµποτική ως εργα-

λείο για την ανάπτυξη γνωστικών δοµών.

Το Παγκόσµιο Χωριό (Global Village), 

µια πολυπολιτισµική παρουσίαση πτυ-

χών της κουλτούρας των εφτά χωρών 

που συµµετείχαν αποσκοπώντας στην 

ανταλλαγή ιδεών, πολιτισµικών προτά-

σεων καθώς επίσης και προβολής των 

χωρών.

Την Ευρωπαϊκή Τάξη (European 

Classroom) µε διδασκαλία στους µαθητές 

και στις µαθήτριες «Μυθολογικών πλα-

σµάτων της αρχαίας ελληνικής µυθολο-

γίας» και κατασκευές εµπνευσµένες από 

την ελληνική µυθολογία.

Τον µεγαλοπρεπή εορτασµό της απελευ-

θέρωσης της Πολωνίας το 1917 µε την 

« Ηµέρα του Ήρωα της Απελευθέρωσης 

(Patron’s Day Celebration)».

Ο στόχος του προγράµµατος CODED 

LEGENDS είναι να εισάγει καινοτόµες 

πρακτικές στα σχολεία ώστε να προε-

τοιµάσουν τους µαθητές για να γίνουν 

ενεργοί πολίτες της ψηφιακής εποχής. O 

επιθυµητός αντίκτυπος είναι να ευαισθη-

τοποιηθούν και να γνωρίσουν τα παιδιά, 

οι οικογένειες και οι πολίτες άλλους πο-

λιτισµούς, θρησκείες ώστε να καταπολε-

µηθούν τα αρνητικά στερεότυπα και η 

ρητορική του µίσους.

Το δηµοτικό σχολείο του Ν. Ρυσίου ευχα-

ριστεί θερµά το σχολείο Publiczna Szkola 

Podstawowa για την απαράµιλλη φιλο-

ξενία, την άψογη οργάνωση των εργα-

σιών του προγράµµατος και κυρίως την 

επισφράγιση φιλίας και αλληλεγγύης των 

εταιρικών σχολείων.

Τέσσερις µαθητές από το 1ο ΓΕΛ Βα-
σιλικών, οι: Κορτέσσα Μπατσιού-

δη, Στέλιος Κανδηλάπτης, Θεοδώρα 

Αναγνωστοπούλου και Μαρία Βαρ-

λάµη και δύο  εκπαιδευτικοί που τους 

συνοδέψαν οι: ∆ήµητρα Μπεχλιβάνη-

Σαββοπούλου και Κωνσταντίνος Μου-

σελίµης ταξίδεψαν στη Κωνσταντινού-

πολη για να αναδείξουν τον ελληνικό 

πολιτισµό, την ελληνική γλώσσα και 

την ελληνική παράδοση.

Όπως µας ενηµέρωνει η κ. Μπεχλιβάνη-Σαβ-

βόπουλου, διαχειρίστρια του προγράµµατος 

«το 1ο ΓΕΛ Βασιλικών από φέτος και για δύο 

χρόνια, 2019-2021 υλοποιεί σε συνεργασία µε 

άλλα πέντε σχολεία από το Βέλγιο, την Ιταλία, 

την Τουρκία και την ∆ανία, το ευρωπαϊκό πρό-

γραµµα ERASMUS+ µε τίτλο DIALOGUE:YOUTH 

IN ACTION. 

Αυτό το πρόγραµµα είναι µια έρευνα για το πα-

ρελθόν της κάθε χώρας που συµµετέχει µέσο της 

ιστορίας της, της πολιτιστικής της κληρονοµιάς, 

της γλώσσας και της παράδοσης της. Ο απώ-

τερος στόχος του προγράµµατος είναι να βρει 

τα συνδετικά µέρη µεταξύ διαφορετικών πολιτι-

σµών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να 

συγκρίνει και να βγάλει συµπεράσµατα σε ότι 

αφορά τις διαφορές και τις οµοιότητες που µας 

εµπλουτίζουν και µας ενώνουν. Ως αποτέλεσµα 

οι διαπολιτισµικές διάφορες θα ενωθούν ώστε 

να βρεθούν κοινά στοιχεία και αυτό θα είναι το 

πρώτο βήµα για µια καλύτερη κατανόηση µε-

ταξύ των πολιτισµών. Πρώτο ταξίδι σε αυτή την 

υλοποίηση για τους µαθητές του 1ου ΓΕΛ Βασι-

λικών είναι η Κωνσταντινούπολη.

Επιτυχηµένη και µε µεγάλο ενδι-
αφέρον ήταν η νέα συνεργασία 

των δύο συλλόγων Γονέων και Κη-

δεµόνων καθώς και των συλλόγων 

διδασκόντων των δύο ∆ηµοτικών 

Σχολείων της Νέας Ραιδεστού. Αυτή 

τη φορά η θεµατική της εκδηλώσης 

αφορούσε την αγωνία του να είσαι 

γονιός στην ψηφιακή εποχή. 

Η εκδήλωση, που έγινε το Σάββατο 

9 Νοεµβρίου, ξεπέρασε τις προσ-

δοκίες των διοργανωτών καθώς όχι 

µόνο οι γονείς παρακολούθησαν µε 

µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσα άκου-

γαν άγγιζαν ακριβώς την καρδιά του 

προβλήµατος, εκεί που ακροβατού-

µε στα όρια και στο φόβο της σύ-

γκρουσης, στις γρήγορες εξελίξεις, 

στις ενοχές, στην αγάπη, στην πα-

ρουσία… αλλά αποτέλεσαν ερέθι-

σµά και για δηµιουργική συζήτηση.

Το πολύ επίκαιρο θέµα ανέπτυξαν 

τα στελέχη της ∆ίωξης Ηλεκτρο-

νικού Εγκλήµατος της Ελληνικής 

Αστυνοµίας Νεόφυτος Κουνταρδάς, 

αστυνόµος Β' και Παναγιώτα Μονα-

στηρίδου, αρχιφύλακας, και ο ψυχί-

ατρος Αλέξιος Λάππας, ο οποίος µε 

την παραστατικότητα του καθήλωσε 

τους παραβρισκόµενους. Οι µαθη-

τές ∆, Ε, Στ τάξεων, όπως οι ίδιοι 

έλεγαν µετά την εκδήλωση άκουσαν 

πράγµατα που δεν γνώριζαν κι αυτό 

θα τους κάνει πιο προσεκτικούς στη 

χρήση του διαδικτύου.

Από το Ν. Ρύσιο στην Πολωνία

Στην Κωνσταντινούπολη 
µαθητές από τα Βασιλικά

Εθισµός και διαδίκτυο
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ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συµµετοχής 
στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συµµε-

τοχής στα  προγράµµατα του Κέντρου 
∆ια Βίου Μάθησης του δήµου Θέρµης. Ο 
δήµος Θέρµης, το υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (διά της Γενικής Γραµµατεί-
ας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτι-
σης και ∆ιά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυµα 
Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης συνεχί-
ζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.∆.Β.Μ. 
του δήµου Θέρµης στο οποίο θα υλοποι-
ηθούν προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων µε εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής 
και τοπικής εµβέλειας. Στο Κ.∆.Β.Μ. του 
∆ήµου Θέρµης µπορούν να δηµιουργη-
θούν τµήµατα για τα ακόλουθα προγράµ-
µατα:

1. Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: υπο-
χρεώσεις και δικαιώµατα των κατοίκων της 
τοπικής κοινωνίας διάρκειας 25 ωρών.
2. Ανακύκλωση και κοµποστοποίηση διάρ-
κειας 25 ωρών.
3. Αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά διάρ-
κειας 25 ωρών.

4. Τοπική Ιστορία διάρκειας 25 ωρών.
5. Εκµάθηση Ποντιακής διαλέκτου διάρκει-
ας 150 ωρών. 
6. Ιστορία της τέχνης διάρκειας 25 ωρών.
Τα τµήµατα θα λειτουργήσουν σε σχολεία 
του δήµου Θέρµης αναλόγως µε τις αιτή-
σεις που συµπληρωθούν. Τα προσφερόµε-
να προγράµµατα µπορούν να παρακολου-
θήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας κατα-
γωγής, ηλικίας και µόρφωσης, καθώς και 
µέλη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. Για την 
ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα 
απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης 
µε επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυ-
τότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται αυ-
τοπροσώπως από τους ενδιαφερόµενους 
στο κοινοτικό κατάστηµα Τριλόφου, στο 
ΚΕΠ των Βασιλικών, στο Κέντρο Κοινότητας 
Θέρµης και στο Κοινωνικό Φαρµακείο Θέρ-
µης που βρίσκεται στη Νέα Ραιδεστό. 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλά-
δα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο) µέσω του Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση». Για πληροφορίες και δηλώσεις 
συµµετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο ∆ια 
Βίου Μάθησης Θέρµης:  Τηλ. : 2313-
300730, Ταχ. ∆ιεύθυνση: Βίκτωρος Ουγκώ 
4, Email: kdvm@thermi.gov.gr

«Ορθή χρήση και κίνδυνοι 
στο διαδίκτυο»

Συνεχίζονται οι αιτήσεις 
για τις σχολές γονέων

Υπάρχει θετική χρήση 
της ψηφιακής τεχνο-

λογίας; Υπάρχει ηθική στο 
διαδίκτυο; Πώς να προστα-
τέψετε παιδιά και εφήβους 
από τους κινδύνους του 
ίντερνετ; Πόση ώρα µπο-
ρούν να περνούν τα παι-
διά και οι έφηβοι µπροστά 
στον υπολογιστή; Πότε θα 
πρέπει να ανησυχήσετε ως 
γονιός; Ποια είναι τα ερ-
γαλεία επίβλεψης στο διαδίκτυο, στα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα 
διαδικτυακά παιχνίδια; Τα ερωτήµατα 
αυτά και άλλα πολλά θα απαντηθούν 
στα οκτάωρα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα που διοργανώνει η αντιδηµαρχία 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτι-
σµού και Νέας Γενιάς δήµου Θέρµης. 
Ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε στις 26 
Νοεµβρίου στο 2ο Γυµνάσιο Μίκρας. 
Εστιάζοντας στις νέες ανάγκες και ανη-
συχίες που προκύπτουν από τις εξελί-
ξεις στο χώρο του διαδικτύου και συ-
νεργώντας στην ευαισθητοποίηση των 
γονέων αναφορικά µε την ασφαλή 
αξιοποίηση του διαδικτύου, το οκτά-
ωρο εκπαιδευτικό σεµινάριο «Ορθή 
χρήση και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» 
για γονείς παιδιών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υλοποι-
είται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο 

πλαίσιο του προγράµµατος συµβου-
λευτικής των σχολικών κοινοτήτων. 
Με δεδοµένη την περσινή επιτυχία, 
φέτος θα υλοποιηθούν δύο προγράµ-
µατα: ένα στο 2ο Γυµνάσιο Μίκρας, το 
οποίο ξεκίνησε στις 26 Νοεµβρίου και 
ένα στο 2ο ∆ηµοτικό Θέρµης το οποίο 
θα ξεκινήσει τον Μάιο 2020. 
Οι ηµέρες και ώρες των δύο προ-
γραµµάτων έχουν ως εξής:
- 2ο Γυµνάσιο Μίκρας: 26 Νοεµβρί-
ου, 3,10, 17 ∆εκεµβρίου 2019, από 
τις 18.00 έως 20.00.
- 2ο ∆ηµοτικό Θέρµης: 6, 13, 20 και 
27 Μαΐου 2020, από τις 18.30 έως 
20.30.
Η κατάρτιση υλοποιείται σε ολι-
γοµελή τµήµατα, 15- 20 ατόµων. 
Απαιτείται η συµπλήρωση αίτησης 
συµµετοχής και αποστολή µέσω φαξ 
στο: 2310.486203 ή email: info@
anatoliki.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αιτήσεων για 
τις δράσεις συµβουλευτικής του προγράµµατος 

συµβουλευτικής υποστήριξης σχολικών κοινο-
τήτων 2019-2020 που υλοποιεί η Αντιδηµαρχία 
Παιδείας του δήµου Θέρµης σε συνεργασία µε την 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 
Ειδικότερα για τις σχολές γονέων, κύριος στόχος 
είναι να διδάξουν στους γονείς τεχνικές αλλά και 
να τους εφοδιάσουν µε εργαλεία που θα τους βοη-
θήσουν να διαχειριστούν καλύτερα τυχόν αρνητικές 
συµπεριφορές των παιδιών τους.  
Οι γονείς συµµετέχουν σε µία Σχολή Γονέων ανά-
λογα µε το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού τους. 
Η θεµατολογία διαµορφώνεται ανάλογα µε τα αι-
τήµατα των γονέων που συµµετέχουν στην πρώτη 
συνάντηση της κάθε οµάδας, είναι σχετική µε τις 
ανησυχίες και τα θέµατα που αντιµετωπίζουν ανά 
ηλικία παιδιού και προσαρµόζεται στις ερωτήσεις 
και τις ανάγκες τους.
 Ενδεικτική θεµατολογία: «Ο µύθος του τέλειου γο-
νιού: ∆ιερεύνηση γονεϊκών ρόλων και προτύπων, 
αναγνώριση κοινωνικών στερεοτύπων και προσ-
δοκιών», «στάδια ανάπτυξης, ανάγκες παιδιών και 
γονέων», «Επικοινωνία και εµπόδια», «Πειθαρχεία, 
όρια και κανόνες», «Οικογένεια και αδελφικές σχέ-
σεις», «Συναισθήµατα και συναισθηµατική νοη-
µοσύνη παιδιού», «∆ιαχείριση επιθετικότητας παι-
διών», «Ενίσχυση αυτοεκτίµησης», «Σεξουαλική 
αγωγή και ταυτότητα», «∆ιαχείριση προσωπικών/
οικογενειακών κρίσεων (διαζύγιο, θάνατος, πέν-
θος)» και «Σχολικός εκφοβισµός» κ.α.
Η έναρξη των Σχολών Γονέων έχει προγραµµατιστεί 
για τον Νοέµβριο. Κάθε οµάδα θα πραγµατοποιή-
σει οκτώ (8) δίωρες συναντήσεις σε εβδοµαδιαία ή 
δεκαπενθήµερη βάση. Οι συναντήσεις είναι δωρεάν 
και γίνονται µε βιωµατικό τρόπο ώστε να προσφέ-

ρουν στους γονείς ευκαιρίες για προβληµατισµό. 
Τα τµήµατα τίθενται σε λειτουργία µε την εγγραφή 
18-20 ατόµων και είναι απογευµατινά. Για την συµ-
µετοχή των γονέων στις Σχολές Γονέων απαιτείται η 
συµπλήρωση σχετικής αίτησης και αποστολή µέσω 
φαξ: 2310.486203 ή email: info@anatoliki.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
Σχολή Γονέων Βασιλικών: Τετάρτη, 17:00 - 
18.45, ∆ηµοτικό Σχολείο Βασιλικών. 
Ηµεροµηνίες: 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 
18/12/2019, 8/1, 15/1 & 22/1/2020. 
Σχολή Γονέων Τριαδίου: Τετάρτη, 18:30 - 20:30, 
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θέρµης –Τριαδίου. Ηµεροµη-
νίες: 20/11, 4/12, 18/12/2019, 8/1, 22/1, 5/2, 19/2 
& 4/3/2020.
Σχολή Γονέων Ταγαράδων:  Τετάρτη, 19.15 
-21:00,  ∆ηµοτικό Σχολείο Ταγαράδων. Ηµεροµη-
νίες: 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12/2019, 8/1, 
15/1 & 22/1/2020.
Σχολή Γονέων Τριλόφου: Τρίτη, 18:00 -20:00, 
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τριλόφου. 
Ηµεροµηνίες: 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 7/4, 28/4, 
12/5 & 26/5/2020. 
Σχολή Γονέων Νέας Ραιδεστού:  Τετάρτη, 17:00 
- 18.45,  1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Ραιδεστού. 
Ηµεροµηνίες: 29/1/, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 4/3, 
11/3 & 18/3/2020. 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ-
ΤΙΚΗ
Παράλληλα, συνεχίζονται οι ατοµικές & οικογενει-
ακές συναντήσεις Συµβουλευτικής Στήριξης (διάρ-
κεια συνάντησης 60 λεπτά). Μπορείτε να προγραµ-
µατίστε τη συνάντησή σας επικοινωνώντας καθηµε-
ρινά  9.00-15.00 στο τηλέφωνο 2310.463.930 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την ορθή χρήση και 
τους κινδύνους του διαδικτύου διοργανώνει για 
δεύτερη χρονιά ο δήµος Θέρµης.  
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Συνάντηση γονέων µε τον Α. Μωραΐτη 
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ∆ΑΠµεΑ “ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ”

Συνάντηση γνωριµίας πραγµατοποιή-
θηκε µεταξύ των γονέων ατόµων µε 

αναπηρία που φιλοξενούνται στη δοµή 
του Κ∆ΑΠµεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» του δήµου 
Θέρµης και του  Αργύριου Μωραΐτη, νε-
οεκλεγέντος Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. «Κέ-
ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας -Φροντίδας και 
Προσχολικής Αγωγής δήµου Θέρµης», 
στην φροντίδα του οποίου βρίσκεται η λει-
τουργία της δοµής. Στη συνάντηση παρα-
βρέθηκε και η ∆ηµοτική Σύµβουλος Ευαγ-
γελία Κουτρή.
Στη συνάντηση τέθηκαν θέµατα που αφο-

ρούν στη λειτουργία της δοµής, η οποία 
αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο και δη-
µιουργικό χώρο φιλοξενίας για τα άτοµα µε 
αναπηρία του ∆ήµου µας και καταγράφη-
καν οι προτάσεις των γονέων µέσα από τις 
ανάγκες των παιδιών αλλά και την αγωνία 
των ιδίων που βρίσκονται πάντα στο πλευ-
ρό της διοίκησης στην προσπάθειά της να 
προσφέρει τις καλύτερες δυνατές εκπαι-
δευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δρα-
στηριότητες. Οι δράσεις της επιστηµονικής 
οµάδας αλλά και όλου του προσωπικού 
του Κ∆ΑΠµεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» χαρακτηρί-

ζονται από εξωστρέφεια, µε 

σκοπό, µέσα από την αλλη-

λεπίδραση µε το κοινωνικό  

περιβάλλον, τα άτοµα µε 

αναπηρία να γίνουν αποδε-

κτά ως ισότιµοι πολίτες του 

χώρου και να ενταχθούν, στα 

πλαίσια των προσωπικών 

τους αναγκών, ως άτοµα µε 

κατακτηµένο το δικαίωµα 

στην αξιοπρεπή διαβίωση.

Τα άτοµα µε αναπηρία που φιλοξενού-
νται στη δοµή του Κ∆ΑΠµεΑ «ΑΓΚΑ-

ΛΙΑ-ΖΩ», αφού φρεσκάρανε τις γνώσεις 

τους για τους 12 θεούς τους Ολύµπου µέσα 

από διαδραστικά παιχνίδια, επισκεφτήκαµε 

στη ∆ΕΘ το µυθολογικό θεµατικό πάρκο 

«ΘΕΟΙ του ΟΛΥΜΠΟΥ». Εκεί τα παιδιά µας 

έζησαν µια πολύ όµορφη βιωµατική ξενά-

γηση που περιελάβανε επιβλητικά οµοιώ-

µατα, 3D προβολές, ξεναγήσεις, διαδραστι-

κά παιχνίδια και ζωντανούς ηθοποιούς. Οι 

κεραυνοί του ∆ία, τα κύµατα του Ποσειδώ-

να, ο κάτω κόσµος του Πλούτωνα και όλος 

ο υπόλοιπος κόσµος των θεών του Ολύ-

µπου ζωντάνεψε µπροστά στα µάτια µας 

και µας ταξίδεψε στον κόσµο της αρχαίας 

ελληνικής µυθολογίας.

Τα παιδιά του Κ∆ΑΠµεΑ «Αγκαλιά-ζω» 
του Νοµικού Προσώπου Κοινωνικής 

Πρόνοιας δήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.), µε 
την καθοδήγηση των καλλιτεχνικών εκπαι-
δευτών τους, µιλούν µέσα από την Εικα-
στική Τέχνη… Επηρεάζονται…. ∆ηµιουρ-
γούν…. Επικοινωνούν…. Απευθύνονται σε 
όλους µας εκφράζοντας τα συναισθήµατα 
τους, παρουσιάζοντας το Εικαστικό «εγώ» 

τους µέσα από διάφορους επηρεασµούς 
από κινήµατα, καλλιτέχνες και τεχνικές. 
Για το λόγο αυτό σας προσκαλούµε στην 
1η οµαδική έκθεση που θα γίνει στην Πινα-
κοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης, 
µε διάρκεια από τις 7 έως τις 24  Ιανουα-
ρίου 2020. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα 
πραγµατοποιηθούν  την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 
2020 και ώρα 19:00.

«Συνάντηση» µε τους δώδεκα
θεούς του Ολύµπου

Πρώτη οµαδική έκθεση εικαστικών
του Κ∆ΑΠ-µεα «Αγκαλιά-ζω»

Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, πραγ-
µατοποιήθηκε φέτος η εκπαίδευση των 

παιδαγωγών των δηµοτικών παιδικών 
σταθµών Θέρµης, οι οποίοι παρακολού-
θησαν ανοιχτές εκδηλώσεις πληροφόρη-
σης και ενηµέρωσης που υλοποίησαν οι 
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Θέρµης. 
Οι ανοιχτές εκδηλώσεις πληροφόρησης 
και ενηµέρωσης µε εκπαιδευόµενους τους 
παιδαγωγούς του δήµου µας, περιλάµβα-
ναν µεταξύ άλλων σενάρια και ερωτήσεις 
αξιολόγησης γνώσεων, αυτοαξιολόγησης 
και αξιολόγησης της παρέµβασης. Οι Εθε-
λοντές Πολιτικής Προστασίας Θέρµης και 
φέτος κατέγραψαν, στο πλαίσιο των ενηµε-
ρωτικών σεµιναρίων, µία αµείωτη ανάγκη 
των παιδαγωγών µας και ένα έντονο ενδια-
φέρον για την εκπαίδευσή τους, σε θέµατα 
που άπτονται των πρώτων βοηθειών, ανά-
πτυξης δεξιοτήτων ορθής αναγνώρισης και 
αξιολόγησης για την αντιµετώπιση έκτα-
κτων καταστάσεων στο χώρο των παιδικών 
σταθµών.
Συνολικά ογδόντα ένα άτοµα, παιδαγωγοί 

του δήµου µας µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
δέχτηκαν τις γνώσεις της υπεύθυνης των 
σεµιναρίων Ντίας Παυλικιάνη και συνερ-
γάστηκαν µε τον καλύτερο τρόπο µαζί της 
σε θέµατα παροχής πρώτων βοηθειών, µε 
διδακτικές ενέργειες, αλλά και µέσα από 
βιωµατική εφαρµογή και άσκηση, καθώς 
και τεκµηρίωση γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η ∆ιευθύντρια Προσχολικής Αγωγής του 
ΝΠ∆∆ και υπεύθυνη των παιδικών σταθ-
µών Ελένη Τσολακίδου, µε την ολοκλή-
ρωση της εκπαίδευσης των παιδαγωγών 
µας, εξέφρασε τις θερµές της ευχαριστίες 
στην κ. Παυλικιάνη για τον ενθουσιασµό, 
την άψογη ενηµέρωση και τη µεταδοτι-
κότητά της στους παιδαγωγούς µας και 
ανανέωσε τη συνεργασία των Κέντρων 
Προσχολικής Αγωγής, µε τους Εθελοντές 
Πολιτικής Προστασίας Θέρµης, για µία νέα 
ενηµερωτική δράση, το αµέσως επόµενο 
χρονικό διάστηµα, στην οποία θα συµµε-
τέχουν αυτή τη φορά, γονείς των παιδιών 
που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθ-
µούς του ∆ήµου µας.

Εκπαίδευση 81 παιδαγωγών σε 
θέµατα παροχής πρώτων βοηθειών
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ΣΕ ΕΓΚΑΡ∆ΙΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΚΛΙΜΑ

Το ΚΑΠΗ Θέρµης γιόρτασε την τρίτη ηλικία
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

∆ύο εκδηλώσεις πραγµατοποίησε το 
ΚΑΠΗ Θέρµης µε αφορµή την Ηµέρα 

Τρίτης Ηλικίας. Στις εκδηλώσεις παρα-
βρέθηκε ο δήµαρχος Θέρµης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος. Σε ένα εγκάρδιο και ζε-
στό κλίµα ο κ. Παπαδόπουλος τίµησε για 
µία ακόµη χρονιά, τους ηλικιωµένους του 
τόπου µας, για την προσφορά τους, τον 
πολύτιµο ρόλο και την αξιέπαινη συνει-
σφορά της στην καθηµερινότητα των νε-
ότερων γενιών, στις δύσκολες µέρες που 
διανύουµε. Η κοινωνία οφείλει να σταθεί 
ενεργά δίπλα στα άτοµα της τρίτης ηλι-
κίας αφουγκραζόµενη τους προβληµα-
τισµούς των ανθρώπων αυτών που πρό-
σφεραν όσα απολαµβάνουν οι σηµερινοί 
πολίτες από τη σοφία, την υποµονή και 
τις καλές πρακτικές τους.
Ο δήµαρχος Θέρµης, στο πλαίσιο της 
σύντοµης τοποθέτησής τους επανέλαβε 

µεταξύ άλλων, πως οι άνθρωποι της Τρί-
της Ηλικίας στο δήµο µας, αποτελούν ένα 
ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας µας, µε 
αξιόλογες και δηµιουργικές δραστηριό-
τητες.
Παράλληλα, ευχαρίστησε θερµά για την 
ανανέωση της εµπιστοσύνης τους στο 
πρόσωπό του, διαβεβαιώνοντάς όλα τα 

µέλη των Κέντρων Ανοιχτής Φροντίδας 
Ηλικιωµένων που συµµετείχαν στην εκ-
δήλωση του ΚΑΠΗ Θέρµης, για τη σταθε-
ρή βούλησή του, για ενίσχυση των παρο-
χών στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας 
και  συνέχιση όλων των προγραµµάτων 
που εφαρµόζονται σήµερα σε όλες τις 
δοµές του ∆ήµου µας, µε την παράλληλη 

αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που παρου-
σιάζεται.
Τέλος, εξήρε το έργο του προέδρου των 
µελών του ΚΑΠΗ Θέρµης κ. Ανδρέα Βιο-
λιτζή και του ευχήθηκε καλή δύναµη και 
συνέχεια στο σηµαντικό έργο του.
Στη γιορτή των ηλικιωµένων του δήµου 
µας στη Θέρµη, παραβρέθηκαν ο πρόε-
δρος του ΝΠ∆∆ Αργύρης Μωραΐτης και ο 
αντιπρόεδρος Γιώργος Αγγέλου, και πολ-
λοί δηµοτικοί σύµβουλοι Άπαντες, ευχα-
ρίστησαν τα µέλη των Κέντρων Ανοιχτής 
Φροντίδας Ηλικιωµένων του ∆ήµου µας, 
για την ενεργή συµµετοχή τους στην κοι-
νωνική και πολιτιστική ζωή του ∆ήµου 
Θέρµης και ευχήθηκαν, όλοι µαζί, ενω-
µένοι να αγωνιστούν, ώστε να καταφέ-
ρουν να επιτύχουν ένα καλύτερο µέλλον 
για τον τόπο µας και τα παιδιά µας.

Γλέντι για την Γ’ Ηλικία 
και στο ΚΑΠΗ Βασιλικών

Κοντά στα παιδιά του παιδικού
χωριού SOS το ΚΑΠΗ Θέρµης

Σε µία ευχάριστη και ζεστή ατµόσφαιρα 
µε τη συµµετοχή δεκάδων µελών των 

ΚΑΠΗ Βασιλικών το ΝΠ∆∆ τίµησε τους 
ηλικιωµένους και την προσφορά τους σε 
µία όµορφη εκδήλωση για την Τρίτη Ηλι-
κία στοo κέντρο «Μουστάκας».
Στη γιορτή των ηλικιωµένων στα Βασι-
λικά, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του 
ΝΠ∆∆ Αργύρης Μωραΐτης και ο αντι-
πρόεδρος Γιώργος Αγγέλου καθώς και ο 
αντιδήµαρχος Απόστολος Τσολάκης, οι 
οποίοι τόνισαν ιδιαίτερα τη σηµασία που 
δίνει η ∆ηµοτική Αρχή στην Τρίτη Ηλικία, 
τον πολύτιµο ρόλο και τη αξιέπαινη συ-
νεισφορά της στην καθηµερινότητα των 
νεότερων γενιών, στις δύσκολες µέρες 
που διανύουµε.
Οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας στο ∆ήµο 
µας, αποτελούν ένα ζωντανό κύτταρο της 
κοινωνίας µας, µε αξιόλογες δηµιουργι-
κές δραστηριότητες.
Άπαντες, ευχαρίστησαν τα µέλη των Κέ-
ντρων Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωµένων 
του ∆ήµου µας, για την ενεργή συµµετο-
χή τους στην κοινωνική και πολιτιστική 

ζωή του ∆ήµου Θέρµης και ευχήθηκαν, 
όλοι µαζί, ενωµένοι να αγωνιστούν, ώστε 
να καταφέρουν να επιτύχουν ένα καλύτε-
ρο µέλλον για τον τόπο µας και τα παιδιά 
µας.
Παράλληλα διαβεβαίωσαν τα παρευ-
ρισκόµενα µέλη των Κέντρων Ανοιχτής 
Φροντίδας Ηλικιωµένων που συµµετεί-
χαν στην εκδήλωση των Βασιλικών, για 
τη σταθερή βούληση του δηµάρχου Θέρ-
µης, για ενίσχυση των παροχών στους αν-
θρώπους της Τρίτης Ηλικίας και συνέχιση 
όλων των προγραµµάτων που εφαρµό-
ζονται σήµερα σε όλες τις δοµές του δή-
µου µας, µε την παράλληλη αξιοποίηση 
κάθε ευκαιρίας που παρουσιάζεται.

Κίνηση αγάπης, στοργής 
και ανθρωπιάς από το 

ΚΑΠΗ Θέρµης για τα παιδιά 
του παιδικού χωριού SOS. 
Αυτά τα Χριστούγεννα τα 
µέλη του ΚΑΠΗ υποστηρί-
ζουν το έργο των Παιδικών 
Χωριών SOS, συγκεντρώ-
νοντας και προσφέροντας 
συσκευασµένα τρόφιµα, 
είδη ατοµικής υγιεινής και 
καθαριστικά για τα παιδιά 
που φιλοξενούνται στο 
χώρο.
Πρόκειται για µία Χριστουγεννιάτικη 
πρωτοβουλία του ΚΑΠΗ Θέρµης για να 
καλυφθούν οι ανάγκες των οικογενειών 
των Παιδικών Χωριών SOS εν όψει των 
εορτών.
Η εποχή του χρόνου που κάθε παιδί περι-
µένει µε ανυποµονησία… βρίσκεται πολύ 

κοντά! Αν κι εσύ θέλεις αυτά τα Χριστού-

γεννα να συµβάλλεις στην πρωτοβουλία 

του ΚΑΠΗ Θέρµης και να τα κάνεις ξεχω-

ριστά για τα παιδιά του Παιδικού Χωριού 

SOS, πρόσφερε από το περίσσευµά σου 

είδη πρώτης ανάγκης. Τα είδη συγκε-

ντρώνονται καθηµερινά στο ΚΑΠΗ Θέρ-

µης, στην οδό Ιασονίδου 19.

Άναψε το δέντρο στο ΚΑΠΗ Θέρµης

Με παιδικές φωνές γέµισε το ΚΑΠΗ Θέρµης καθώς 
ο φετινός στολισµός του χριστουγεννιάτικου δέ-

ντρου πραγµατοποιήθηκε µε την συµβολή παιδιών από 
Σωµατείο «Παναγία Σουµελά» δήµου Θέρµης. 
Τα παιδιά ένωσαν τις δυνάµεις τους και χάρισαν χαµό-
γελα σε όλους. Παράλληλα, σκόρπισαν µια νότα χαράς 
στους ηλικιωµένους και κατάφεραν να τους βάλουν για 
τα καλά στο γιορτινό κλίµα. Μετά το στόλισµα του δέ-
ντρου έψαλαν τα ποντιακά κάλαντα και παρουσίασαν 
αντιπροσωπευτικούς χορούς της αλησµόνητης πατρίδας. 

Ο πρόεδρος των µελών του ΚΑΠΗ Θέρµης Ανδρέας Βιο-

λιτζής σε δηλώσεις του εκφράζει τις ευχαριστίες του για 

την επιτυχηµένη εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο 

ΚΑΠΗ Θέρµης για το άναµµα του χριστουγεννιάτικου δέ-

ντρου, προς τον ποντιακό σύλλογο «Παναγία Σουµελά 

Θέρµης» και ιδιαίτερα την πρόεδρο Σόνια Μιχαηλίδου 

και επίσης τις κοινοτικές συµβούλους Θέρµης Ελισάβετ 

Βελονά και Μάγδα Μπαραχάνου για τη µεγάλη συµβο-

λή τους.
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4η παγκόσµια νίκη στην κωπηλασία

ΡεπορτάζΤ Ε Υ Χ Ο Σ  1 9 1

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

Την 4η θέση στον κόσµο, στο παγκόσµιο 
πρωτάθληµα κωπηλάσιας εφήβων νε-

ανίδων, που πραγµατοποιήθηκε στο Τό-

κυο της Ιαπωνίας στο αγώνισµα δίκωπου 

άνευ, κατέκτησε η συνδηµότισσα µας και 

κάτοικός Πλαγιαρίου Αθηνά Ζαχαρούλα 

∆ίτσιου. Η Αθηνά Ζαχαρούλα είναι 17 

ετών και µαθήτρια του κολλεγίου Ανατό-

λια, όπου  διατέλεσε σηµαιοφόρος στην 

τρίτη γυµνάσιου, ως η µαθήτρια µε τον 

υψηλότερο βαθµό.

Η κατάκτηση αυτή της παγκόσµιας νί-

κης, αποτελεί την κορύφωση µιας σει-

ράς σηµαντικών επιτυχιών -κατακτήσε-

ων (χρυσών, ασηµένιων και αργυρών) 

σε πανελλήνια, διεθνή, βαλκανικά, και 

πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα.

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
σεµινάριο που διοργανώθηκε από 

τον ΑΟ Καρδίας και το σύλλογο των εθε-

λοντών Πολιτική Προστασία Μίκρας στο 2ο 

∆ηµοτικό σχολείο Καρδιάς, για την καρδι-

οαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). 

Συνολικά συµµετείχαν 25 κάτοικοί της πε-

ριοχής οι οποίοι εκπαιδευτήκαν την ΚΑΡΠΑ 

καθώς επίσης και την χρήση του νέου απι-

νιδωτή. Την τελική φάση της εκπαίδευσης 

παρακολούθησε και ο δήµαρχός Θέρµης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Με ανακοίνωσή του ο ΑΟ Καρδίας ευχαρι-

στεί τον ευρωβουλευτή και παλαίµαχο πο-

δοσφαιριστή της εθνικής οµάδας της χώρας 

µας Θεόδωρο Ζαγοράκη για την δωρεά 

του απινιδωτή και όλους τους συντελεστές 

και τους συµµετέχοντες στην όµορφη αυτή 

προσπάθεια που πραγµατικά µπορεί να 

σώσει µια ζωή.

Σηµαντικές διακρίσεις 
απέσπασαν οι µικροί 

αθλητές – αθλήτριες του 
τµήµατος Σκάκι του Θερµα-
ϊκού Θέρµης στο 1ο τουρ-
νουά για αθλητές κάτω από 
1100 ELO (σύστηµα κατάτα-
ξης των αθλητών – αθλητρι-
ών στο αγώνισµα του σκάκι) 
που διοργάνωσε ο Σκακιστι-
κός Αθλητικός Θεσσαλονί-
κης «Λευκός Πύργος».
Ειδικότερα ο αθλητής Άγγελος Κτίστου κα-
τέκτησε την  2η θέση στην κατηγορία κάτω 
των 12 ετών. Η αθλήτρια Μαρία Μπερ-
τσουκλή κατέκτησε την 1η θέση στα  κορί-
τσια στην κατηγορία κάτω των 10 ετών. Τέ-
λος η µικρή αθλήτρια ∆ιµοφίλη Μαυράκη 

κατέκτησε την 1η θέση στα  κορίτσια στην 

κατηγορία κάτω των 8 ετών.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σ όλα τα 

παιδιά της Ακαδηµίας για την συµµετοχή 

τους και πολλά µπράβο στα παιδιά που 

διακρίθηκαν.

Στην επόµενη φάση του 
κυπέλλου της ΕΚΑΣΘ 

πέρασε το αντρικό τµήµα 

του συλλόγου Κας Νέα 

Ραιδεστός µε την νίκη του 

µε 93-53 επί του Α.Ο. 

Προοδευτική. Η διακύµαν-

ση του αγώνα στα δεκάλε-

πτα ήταν : 26-12, 50-26, 

71-40, 93-53 πάντα υπέρ 

της οµάδας της Νέας Ραι-

δεστού, ενώ το διαιτητικό 

δίδυµο αποτελούσαν οι 

κ.κ. Ντόντης και Φίλλιος. 

Για την οµάδα της Νέας Ραιδεστού (προπο-

νητές Αποστόλου -Αγγέλου) αγωνίστηκαν 

οι: Κυριώτης 26 (3), Λαγός 17 (4), Κατσιά-

νος 11 (1), Λαζαρίδης 2, Προκοπάκης 2, 

Αναστασίου 18, Παπαθεοδώρου, Κάππος 

4, Μυλωνάς, Φουρλακίδης, Κιόσια 4, Μω-

υσίδης 9 (2).

Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όµιλος Θέρµης «Ο Θερ-
µαϊκός» εκφράζει την βαθιά του θλίψη προς του 

οικείους του, για την απώλεια του επί  σειρά ετών 

ποδοσφαιριστή και προέδρου του συλλόγου Μιχάλη 

Σαββόπουλου. 

Συλλυπητήριο

ΑΟ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

Σεµινάριο καρδιοαναπνευστικής 
αναζωογόνησης

∆ιακρίσεις για το Σκάκι
του Θερµαϊκού

ΚΑΣ ΝΕΑ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ

Πρόκριση στο κύπελλο της Ε.Κ.Α.Σ.Θ

H Αθηνά Ζαχαρούλα ∆ίτσιου. H Αθηνά Ζαχαρούλα µε την συναθλήτρια Ισµήνη Νόνη. 



Από τις 14 έως τις 17 Νοεµβρίου στο Corby του Ηνω-
µένου Βασιλείου συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο 

του προγράµµατος «Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών µέσω 

του αθλητισµού σε επίπεδο δήµων – Sport4Values», το 

οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο 

πρόγραµµα συµµετέχουν 9 δήµοι (Kaunas – Λιθουανία, 

Θέρµης και Λάρισας – Ελλάδα, Portimao – Πορτογαλία, 

Umea – Σουηδία, Campobasso – Ιταλία, Fazana – Κροατία, 

Sandanski – Βουλγαρία, Liepaja – Λετονία) και η Ένωση πό-

λεων της Βαλτικής µε επικεφαλής εταίρο το δήµο Kaunas 

της Λιθουανίας.

Κύριος στόχος του προγράµµατος «Sport4Values» είναι η 

προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών µέσω αθλητικών πρω-

τοβουλιών και συγκεκριµένα του αστικού αθλητισµού σε 

επίπεδο δήµων. Τα αστικά σπορ (BMX, skateboarding, 

inline skating, parkour / free running) είναι ατοµικά και 

θεωρούνται «υπο πολιτιστικές» δραστηριότητες, οι οποίες 

έχουν αυξήσει την ελκυστικότητα των νέων που δεν ενδι-

αφέρονται για τα γνωστά οµαδικά αθλήµατα όπως το πο-

δόσφαιρο και το µπάσκετ. Μέσω αυτού του προγράµµατος 

γίνεται προσπάθεια ώστε να εντοπιστούν ορθές πρακτικές, 

να αναπτυχθούν πρακτικά εργαλεία, και να διαδοθεί, µέσω 

µιας σειράς εργαστηρίων, κατάρτισης και συνεδρίων, ο 

αστικός αθλητισµός.

Οι εκπρόσωποι των εταίρων επισκέφτηκαν το Adrenaline 

Alley, τον µεγαλύτερο χώρο αστικών αθληµάτων στην Ευ-

ρώπη έκτασης 120.000 τµ., ο οποίος περιλαµβάνει διάφορα 

Indoorskateparks σε τρία κτίρια και ένα Outdoorskatepark. 

Το Adrenaline Alley έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πε-

ρίπου 600-800 αθλητές στις εγκαταστάσεις του, οι οποίοι 

µπορούν να προπονηθούν σε αστικά σπορ όπως είναι το 

ΒΜΧ, skateboarding, scooter και inline skating. Επίσης, 

αποτελεί χώρος προπόνησης πολλών εθνικών οµάδων 

BMX, επίσηµο πλέον άθληµα των Ολυµπιακών Αγώνων 

που θα πραγµατοποιηθούν στο Τόκιο το 2020. Οι συγκε-

κριµένες εγκαταστάσεις είναι εντυπωσιακές, αποτελούν 

πόλο έλξης πολλών αθλητών από όλο τον κόσµο, γεγο-

νός το οποίο έχει συµβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη και 

την οικονοµική ανάκαµψη γενικότερα της περιοχής, η οποία 

ήταν από της πιο υποβαθµισµένες του Ηνωµένου Βασιλεί-

ου.

Το Adrenaline Alley είναι ένας χώρος, ο οποίος αγκαλιάζει 

όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν µε τα αστικά σπορ, 

ακόµα και ανθρώπους από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, 

όπως για παράδειγµα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Ένας 

χώρος, όπου οι ευρωπαϊκές αξίες – σεβασµός – αλληλεγ-

γύη – ανθρώπινη αξιοπρέπεια – συνεργασία – ελευθερία 

έκφρασης και ισότητα, προασπίζονται στο µέγιστο βαθµό 

και δηµιουργούν αισθήµατα κοινωνικής ένταξης και συνο-

χής.

Επίσης, οι εκπρόσωποι των χωρών – εταίρων παρουσίασαν 

τους δικούς τους ∆ήµους, τις αθλητικές εγκαταστάσεις των 

δήµων τους και τα βήµατα που έχουν κάνει στην προώθη-

ση του αστικού αθλητισµού. Ο δήµος Θέρµης, εκπροσω-

πήθηκε από στέλεχος της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής, το οποίο και παρουσίασε 

τις γενικότερες δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού και επι-

κεντρώθηκε σε αυτές που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Αθλητισµού 2019: την Hatha 

Υοga και το αστικό άθληµα Inline Skating. Στόχος του δή-

µου είναι η απόκτηση, µέσω του προγράµµατος, τεχνο-

γνωσίας, και µεταφορά καλών πρακτικών στον τοµέα του 

αστικού αθλητισµού.

Συνεχίζει τις βελτιώσεις και τις παρεµβάσεις συντήρησης 
των χώρων των δηµοτικών ποδοσφαιρικών γηπέδων κα-

θώς και των κλειστών γυµναστηρίων η ∆ηµοτική Κοινοφε-

λής Επιχείρηση Πολιτισµού και Αθλητισµού. Συγκεκριµένα 

σε εξέλιξη βρίσκονται το τελευταίο χρονικό διάστηµα πολ-

λαπλές παρεµβάσεις στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Πλαγιαρίου 

και το ∆ΑΚ Νέου Ρυσίου.

Ειδικότερα, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην τοποθέτηση 

νέων πάγκων που θα χρησιµοποιούν οι αναπληρωµατικοί 

αθλητές καθώς και ο παρατηρητής αγώνα στο γήπεδο Πλα-

γιαρίου ενός αντικαταστάθηκε και ο ηλεκτρολογικός πίνακας 

αγώνων στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Νέου Ρυσίου.

Το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα ακολουθήσουν 

γενικοί έλεγχοι των ηλεκτρολογικών εγκα-

ταστάσεων των γηπέδων, προκειµένου να 

διαπιστωθούν τυχόν προβλήµατα και ελ-

λείψεις καθώς και εργασίες βελτίωσης του 

περιβάλλοντα χώρου  των γηπέδων.

Η ∆ΕΠΠΑΘ θα συνεχίσει τις εκτεταµένες 

παρεµβάσεις στους χώρους των δηµο-

τικών αθλητικών υποδοµών, των ποδο-

σφαιρικών γηπέδων, των 5Χ5 γηπέδων 

και των κλειστών γηπέδων µπάσκετ στην 

κατεύθυνση λειτουργικής αλλά και αισθη-

τικής τους αναβάθµισης.

Παρεµβάσεις στα γήπεδα Πλαγιαρίου και Νέου Ρυσίου
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Στο πρόγραµµα «Προώθηση ευρωπαϊκών 
αξιών µέσω του αθλητισµού σε δήµους»
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ
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Ένα παζάρι µε ξεχωριστές ανακυκλωµένες δηµιουργίες 
διοργανώνει στις 15 ∆εκεµβρίου, από τις 10 το πρωί 

ως τις 9 το βράδυ, το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες «Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης», 
το οποίο εδρεύει στον Τρίλοφο. Από την αρχή της σχολι-
κής χρονιάς η οµάδα του Κέντρου (παιδιά, εργαζόµενοι και 
εθελοντές) δηµιούργησε χρήσιµα αντικείµενα και στολίδια 
για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αρχικά έγιναν µαθήµατα 
και βιωµατικά παιχνίδια για την ανακύκλωση και την κα-
τανόηση της χρησιµότητά της. Συλλέχθηκαν από τα σπίτια 
αντικείµενα τα οποία θα κατέληγαν στους κάδους απορ-
ριµµάτων (γυάλινα βάζα και µπουκάλια, παλιά περιοδικά, 
βιβλία, πλαστικά κ.λπ.). Στη συνέχεια οι εθελοντές δίδαξαν 
τις τεχνικές για να οµορφύνουν, να µεταµορφωθούν και να 
ξαναγίνουν χρήσιµα τα παλιά αντικείµενα. 
Καθηµερινά  µε πολλή αγάπη, µεράκι και οµαδική δουλειά 
επιστρατεύτηκε φαντασία και δηµιουργικότητα, έτσι ώστε 
στο παζάρι που διοργανώνεται να διατεθεί µία ποικιλία 
πρωτότυπων χειροποίητων στολιδιών και χρήσιµων αντι-
κειµένων, γλυκά, διακοσµητικά, ρούχα και άλλες πολλές 
εκπλήξεις.
Το Κ∆ΑΠ ΜΕΑ, το οποίο λειτουργεί από το 2016, είναι δη-

µιούργηµα του Σωµατείου 
«Άγιος Αναστάσιος ο Πέρ-
σης», που ιδρύθηκε το 2003 
µε σκοπό την από κοινού 
προώθηση των ζητηµάτων 
των ατόµων µε αναπηρία µε 
σκοπό την πλήρη κοινωνική 
τους ένταξη και την επαγγελ-
µατική τους αποκατάσταση. 
Έκτοτε το Σωµατείο προσέφε-
ρε τεράστιο κοινωνικό έργο 
για την στήριξη των Ατόµων 
µε Αναπηρία. Επέβλεψε και 
υλοποίησε την στήριξή τους 
κατά τη διάρκεια όλων των 
βαθµίδων εκπαίδευσης, µε δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία, 
επιστηµονική βοήθεια µε λογοθεραπευτές, εργοθεραπευ-
τές, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές. Τη δηµιουργία κάθε 
είδους εκδηλώσεων αποσκοπώντας στην προώθηση στό-
χων, αποβλέποντας στην ανθρώπινη καθηµερινή στήριξη 
των γονέων µε παρουσία και σεβασµό. 
Η δηµιουργία «Στέγης Φιλοξενίας» είναι το µεγάλο όνειρο 

των µελών του Σωµατείου µε εµπνευστή τον πρωτεργάτη 

και οραµατιστή τον Πατέρα Αναστάσιο Γαλανίδη. «Η Στέγη 

Φιλοξενίας θα προσφέρει µια σηµαντική ανακούφιση σε 

εµάς τους γονείς, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως τα παι-

διά µας θα συνεχίσουν να είναι σε έµπιστα χέρια, που κά-

ποιος θα τα φροντίζει, όταν εµείς φύγουµε από τον κόσµο» 

εξηγεί ο Πατέρας Αναστάσιος Γαλανίδης.

Χριστουγεννιάτικο παζάρι µε 
ανακυκλώσιµες δηµιουργίες

Τον καθιερωµένο ετήσιο χορό της πραγµατοποίησε στο 
ξενοδοχείο Φιλίππειο, στην αίθουσα εκδηλώσεων 

«Μακεδονία» ο σύλλογος φίλων Κρητικής παράδοσης 
«Ξαστεριά».
Το γλέντι άνοιξαν τα χορευτικά τµήµατα του συλλόγου, 
ενώ πλαισίωσε µουσικά ο Μανώλης Στεφανάκης στη 
λύρα, µε τους Παύλο Τζιράκη και Ανδρέα Καραπιδάκη 
στο λαούτο, το Γιώργο Λιναρδάκη στα κρουστά και το 
Γιάννη Προϊστάκη στην ασκοµαντούρα. Στην εκδήλωση 
προσφέρθηκαν στους παραβρισκόµενους Κρητικά εδέ-
σµατα και τσικουδιά.

Το 12ο χορωδιακό φεστιβάλ του 
διοργάνωσε µε επιτυχία στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Θέρµης ο Καλλίτεχνος 

Μορφωτικός Σύλλογος «Βισάνθη». Την 

εκδήλωση παρουσίασαν η Βίκη Κοκό-

ρη και ο Κωνσταντίνος Οικονόµου.

Το πρόγραµµα άνοιξε η µικτή χορωδία 

Στρατωνίου «Νεικοπτέλεµα» και η µικτή 

χορωδία «Άγιος Γεώργιος» του δήµου 

Βόλβης, οι οποίες τραγούδησαν παρα-

δοσιακά τραγούδια υπό τη διεύθυνση 

και επεξεργασία των τραγουδιών του 

Σταύρου Καραµάνη και τη συνοδεία στο πιάνο της Βα-

σιλικής Καραµάνη. Ακολούθησε η χορωδία του µορ-

φωτικού οµίλου Σερβίων Κοζάνης Τα κάστρα» υπό τη 

διεύθυνση της µαέστρου Σοφίας Ρούσα και τη συνοδεία 

στο πιάνο της ∆έσποινας Μπούβµπα.

Τραγούδια των Χατζηδάκη, Πλέσσα κα Θεοδωράκη τρα-

γούδησε στη συνέχεια η µικτή χορωδία Αιγινίου «Canto 

olympys», υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Καρυοφυλλί-

δη και τη συνοδεία στο πιάνο των Κωνσταντίνου Αγγελί-

δη και Ηλία Μπίτση. Στη συνέχεια ο µουσικός σύλλογος 

Γυθείου τραγούδησε τραγούδια των Θεοδωράκη, Ελύτη, 

Μαρκόπουλου, Ελευθερίου και Ξαρχάκου, υπό τη δι-

εύθυνση του Μιχάλη Γαργαλιώνη και τη συνοδεία στο 

πιάνο της Σόφη Τσόνγκα.

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε µε την 

εµφάνιση της χορωδίας του Καλλίτεχνου Μορφωτικού 

Συλλόγου «Βισάνθη», υπό τη διεύθυνση της µαέστρου 

Έλλης Χατζηκυριακίδου και τη συνοδεία στο πιάνο της 

Χαράς Βασιλειάδου.

Τον ετήσιο χορό της 
πραγµατοποίησε η «Ξαστεριά»

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΣΑΝΘΗ

Το 12ο χορωδιακό φεστιβάλ

Στο παζάρι που διοργανώνεται θα διατεθεί µία ποικιλία πρωτότυπων χειροποίητων στολιδιών και 
χρήσιµων αντικειµένων, γλυκά, διακοσµητικά, ρούχα και άλλες πολλές εκπλήξεις.



Τριήµερες εκδηλώσεις πραγµατοποιή-
θηκαν στην Περιστερά µε την ευκαιρία 

του εορτασµού του Αγίου Αποστόλου Αν-
δρέου του πρωτοκλήτου. Τις εκδηλώσεις 
συνδιοργάνωσαν η ιερά Μητρόπολη Ιε-
ρισσού Αγίου Όρους και Αδραµερίου, η 
Κοινότητα Περιστέρας, ο Πολιτιστικός  Σύλ-
λογος  Περιστέρας και ο ιερός ναός  Αγίου 
Ανδρέου Περιστέρας

Το πρόγραµµα του εορτασµού ξεκίνησε 

την Πέµπτη 28ην  Νοεµβρίου µε την τέλεση 

ιεράς αγρυπνίας. Την εποµένη τελέστηκε ο 

Μέγας Εσπερινός και ανήµερα της εορτής 

τελέστηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της 

εορτής. Ακολουθήσε λιτάνευση των ιερών 

εικόνων πλαισιωµένη από την µπάντα της 

Ελληνικής Αστυνοµίας.

«ΧΑΪΡΛΙ∆ΙΚΑ»: Οδοιπορικό στα χρονιά» 
είναι ο τίτλος του βιβλίου της Ευθυµίας 
Τσιτκάνου, που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις «Φιλντίσι» και παρουσιάστηκε στη δη-
µοτική βιβλιοθήκη -πινακοθήκη Θέρµης, 
µε πρωτοβουλία της στη δηµοτική βιβλιο-
θήκης -πινακοθήκης Θέρµης και του Συλ-
λόγου Σερραίων κατοίκων δήµου Θέρµης. 
Για το βιβλίο µίλησαν ο Γιάννης Παπαθεο-
δώρου (ποιητής -φιλόλογος), ο Παναγιώ-
της
Μαλούδης (πρόεδρος Συλλόγου Σερραί-
ων κατοίκων δήµου Θέρµης) και η συγ-
γραφέας κ. Τσιτκάνου. 
Η παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε µέσα σ' 

ενα κλίµα γεµάτο συγκίνηση και νοσταλγία 
µέσα από τις µοναδικές αφηγήσεις των οµι-
λητών της  εκδήλωσης στην ντοπιολαλιά, 
τις αναφορές στο παρελθόν και τις µοναδι-
κές ιστορίες που εξιστορεί µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο η ίδια συγγραφέας  τιµώντας 
µε τον καλύτερο τρόπο τον τόπο καταγω-
γής της το Αηδονοχώρι Σερρών.

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
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Η Θέρµη τίµησε και φέτος τον προστάτη 
Άγιο της τον Άγιο Νικόλαο. Τις εκδη-

λώσεις συνδιοργάνωσαν, όπως κάθε χρόνο 
ο δήµος Θέρµης, η Κοινότητα Θέρµης και ο 
Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων «Ο Μέγας 
Αλέξανδρος».
Το φετινό τιµητικό πρόγραµµα είναι τετρα-
ήµερο και ξεκίνησε την Πέµπτη 5 ∆εκεµ-
βρίου µε τη λιτάνευση της ιερής εικόνας και 
του ιερού λειψάνου του Αγίου Νικολάου. 
Ακολούθησε αρχιερατικός εσπερινός χο-
ροστατούντος του µητροπολίτη Βρυούλων 
κ.κ. Ανδρέου.
Την εποµένη τελέσθηκε πανηγυρική ιερα-
τική Θεία Λειτουργία, ενώ αµέσως µετά το 
τέλος της, ακολούθησε το καθιερωµένο 
λαϊκό πανηγύρι µε παραδοσιακή µουσική, 
άφθονο κρασί και ψάρι στον αύλειο χώρο 
του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Θέρµης που  επι-
µελήθηκε και φέτος, όπως κάθε χρόνο ο 
Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων «Ο Μέγας 
Αλέξανδρος». Στο χώρο πωλούνταν γλυκά 

από τα µέλη του Συλ-
λόγου για την ενίσχυ-
ση του Κ∆ΑΠ ΜΕΑ 
Θέρµης. 
Το παρόν και στις 
φετινές θρησκευτικές 
εκδηλώσεις έδωσε 
ο ∆ήµαρχος Θέρµης  
Θεόδωρος Παπαδό-
πουλος και πολλά 
µέλη του δηµοτικού 
συµβουλίου Θέρµης.
Την ίδια µέρα το από-
γευµα τελεστηκέ η 
Ιερά Παράκληση του Αγίου Νικολάου Μύ-
ρων της Λυκίας µε την ευχή ο «προστάτης 
Άγιος Νικόλαος της Θέρµης µας, να δίνει 
δύναµη και υγεία σε όλους µας και να µας 
ταξιδεύει σε ήρεµα νερά,  δείχνοντας σε 
όλους µας το δρόµο για ένα αισιόδοξο και 
ελπιδοφόρο αύριο».
Στο πλαίσιο του εορτασµού ο Σύλλογος 

Γηγενών Μακεδόνων «Ο Μέγας Αλέξαν-

δρος» έδωσε δυναµικό παρόν για µία ακό-

µη χρονιά, µε τα χορευτικά του τµήµατα στις 

εκδηλώσεις για το άναµµα του χριστουγεν-

νιάτικου δέντρου και της «5ης Λευκής Νύ-

κτας» που πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο 

7 ∆εκεµβρίου.

Το πρόγραµµα του εορτασµού ολοκλη-

ρώθηκε την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου µε την 

εκδήλωση – αφιέρωµα στη Ξανθίπη Καρα-

θανάση µε τίτλο «Μακεδονία … πλατιά του 

ονείρου µας η γη». Μία µουσικοχορευτική 

εκδήλωση µε τραγούδια που έχει ερµηνεύ-

σει η µεγάλη τραγουδίστρια και τη συµµε-

τοχή του τµήµατος χορωδίας και του χορευ-

τικού τµήµατος νέων του συλλόγου.

Τιµητικό βραβείο για τη συµµετοχή τους 
στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 

µε στολές και εξοπλισµό Μακεδονοµά-

χων παρέλαβαν τα µέλη του Πολιτιστικού 

Εξωραϊστικού Συλλόγου Λακκιάς από 

την Παµµακεδονική Ένωση Μακεδονικού 

Αγώνα Ελλάδος- Αυστραλίας.

Σε µία όµορφη ατµόσφαιρα πραγµατοποι-

ήθηκε η εκδήλωση βράβευσης του Πολι-

τιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Λακκιάς, 

στην αίθουσα της κατακόµβης του χωριού 

που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον Ιερό 

Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Πρόεδρος 

της Παµµακεδονικής Ένωσης Μακεδονι-

κού Αγώνα Ελλάδος- Αυστραλίας Μιχά-

λης Χρυσανθόπουλος ευχαρίστησε θερµά 

τα µέλη του Συλλόγου για τη δυναµική 

τους παρουσία και τη συµµετοχή τους 

στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου µε 

εξοπλισµό και φορεσιές των Μακεδονο-

µάχων που τους παραχωρήθηκαν από την 

Ένωση.

Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Λακκιάς µετρά 23 χρόνια δηµιουργικής 

πορείας και προσφοράς στα πολιτιστικά 

δρώµενα του ∆ήµου µας και πλέον απα-

ριθµεί 100 σχεδόν ενεργά µέλη τα οποία 

διατηρούν µε τις πρωτοβουλίες τους ζω-

ντανή την πολιτιστική κληρονοµιά του τό-

που µας, µέσα από εκδηλώσεις που ανα-

βιώνουν την ελληνική παράδοση.

Ο Σύλλογος, όπως αναφέρει χαρακτη-

ριστικά ο πρόεδρος Φίλιππος Τεντώνης, 

το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα σε 

συνεργασία µε τη ∆ΕΠΠΑΘ, προγραµµα-

τίζει και προετοιµάζει µία ξεχωριστή Χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή, στις 8 ∆εκεµβρίου 

µε αφορµή και την εκδήλωση για το άναµ-

µα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην 

πλατεία του χωριού. Η γιορτή µεταξύ άλ-

λων, θα περιλαµβάνει θεατρικό δρώµενο 

και παραδοσιακούς χορούς.

Η Θέρµη τίµησε τον πολιούχο της

Βράβευση του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Λακκιάς

Εορτασµός του Αγίου Αντρέα
στην Περιστερά

«ΧΑΪΡΛΙ∆ΙΚΑ» :Οδοιπορικό στα χρονιά

Το λαϊκό πανήγυρι.
Η χορωδία του Συλλόγου Γηγενών Μακεδόνων 
«Ο Μέγας Αλέξανδρος».
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ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 25 
Σεπτεµβρίου, 2ας, 9ης, 16ης, 23ης και 30ης Οκτωβρίου, 
συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  
25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Αναµόρφωσε οµόφωνα τον προϋπολογισµό οικ. έτους 
2019 (39η αναµόρφωση)
- Αναµόρφωσε οµόφωνα τον προϋπολογισµό οικ. έτους 
2019 (40η αναµόρφωση)
- Ενέκρινε οµόφωνα την κοπής δέντρων στη Κοινότητα 
Καρδίας.
- Όρισε οµόφωνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής δήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΡΟ). Κατά την 
συζήτηση του θέµατος ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος δήλωσε ότι 
απέχει.
- Ενέκρινε οµόφωνα τη σύσταση 7µελούς άτυπης 
επιτροπής για επεξεργασία και έκδοση ψηφισµάτων, 
αποτελούµενη από τους ∆.Σ. κ.κ. Τσολάκη, Παπαδάκη, 
Τσιφτελίδου, Φάσσα, Μαλικά και Βλαχοµήτρο.
- Όρισε οµόφωνα επιτροπή ελέγχου τήρησης των όρων 
του κανονισµού χρήσης και λειτουργίας Κοινόχρηστων 
Χώρων δήµου Θέρµης, αποτελούµενη από τον ∆.Σ. 
κ. Βογιατζή (ως πρόεδρο) µε αναπλ. τον ∆.Σ. κ. 
Ιωσηφίδη, την κ. Λεκίδου µε αναπλ. την κ. ∆ηµητρίου, 
την κ. Σαρέγκου µε αναπλ. την κ. Πριτζάκη και την κ. 
Φραγκούδη. Κατά την συζήτηση του θέµατος ο ∆.Σ. κ. 
Ιωσηφίδης ζήτησε να γίνεται απολογισµός της επιτροπής 
ελέγχου δύο φορές το χρόνο.
- Όρισε οµόφωνα νέους εκπροσώπους στις 
προγραµµατικές συµβάσεις του δήµου, ειδικότερα:
Στην 1η Προγραµµατική: «Ολοκλήρωση έργων 
αποχέτευσης λεκάνης Ανθεµούντα - Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και 
συνδετηρίου µε συλλεκτήρα Βασιλικών -Θέρµης και 
κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας 
Παρασκευής και συνδετήριου µε συλλεκτήρα Βασιλικών 
-Θέρµης (MIS 5004104)» τον ∆.Σ. κ. Ζελιλίδη µε 
αναπληρωµ. την ∆.Σ. κ. Αγοραστούδη.
Στην 2η Προγραµµατική: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου 
Ύδρευσης και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού 
∆ΕΥΑ Θέρµης (MIS 5029681)» τον ∆.Σ. κ. Βογιατζή µε 
αναπλ. τον ∆.Σ. κ. Ιωσηφίδη.
Στην 3η Προγραµµατική: «Ύδρευση περιοχής επέκτασης 
οικισµού Θέρµης δήµου Θέρµης (MIS 5028208)» τον 
∆.Σ. κ. Ζελιλίδη µε αναπληρωµ. τον ∆.Σ. κ. Ιωσηφίδη.
Στην 4η Προγραµµατική: «Ενίσχυση υποστήριξης της 
λειτουργίας του δικτύου των εθελοντικών οµάδων 
πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών 
και επιχειρησιακής επάρκειας του» τον ∆.Σ. κ. 
Κουγιουµτζίδη µε αναπλ. την ∆.Σ. κ. Αγοραστούδη.
Στην 5η Προγραµµατική: «Αντικατάσταση κεντρικού 
αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή 
Τακάν (MIS 5001130)» τον ∆.Σ. κ. Βογιατζή µε αναπλ. 
την ∆.Σ. κ. Tριανταφυλλίδου.
Στην 6η Προγραµµατική: «Προµήθεια, εγκατάσταση 
και θέση σε λειτουργία συστήµατος ελέγχου διαρροών 
(τηλεέλεγχος- τηλεχειρισµός), παρακολούθησης και 
αυτόµατου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών 
παραµέτρων κεντρικού συστήµατος τροφοδοσίας 
δικτύου ύδρευσης του δήµου Θέρµης (MIS 5001537)» 
τον ∆.Σ. κ. Καρκατζίνο µε αναπληρωµ. τον ∆.Σ. κ. 
Ιωσηφίδη.
Στην 7η Προγραµµατική: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 
Αγ. Αντωνίου (ΟΠΣΑΑ 0010925447)» τον ∆.Σ. κ. 
Βογιατζή µε αναπλ. τον ∆.Σ. κ. Φάσσα.
Στην 8η Προγραµµατική: «Ύδρευση περιοχής επέκτασης 
οικισµού Θέρµης δήµου Θέρµης (εσωτερικό δίκτυο)» 
τον ∆.Σ. κ. Βογιατζή µε αναπλ. τον ∆.Σ. κ. Ιωσηφίδη.
Στην 9η Προγραµµατική: «Κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου µε 

συλλεκτήρα Λουτρών» τον ∆.Σ. κ. Βογιατζή µε αναπλ. 
τον ∆.Σ. κ. Γραικό.
- Ενέκρινε οµόφωνα την «Αντικατάσταση των µελών της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραµµατικής 
σύµβασης µε τίτλο: «∆ιερεύνηση των χωρικών 
και χρονικών µεταβολών των συγκεντρώσεων των 
αιωρούµενων σωµατιδίων στο δήµο Θέρµης µε έµφαση 
στις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών», ενώ 
ορίσθηκαν οι ∆.Σ. κ.κ. Γκιζάρης µε αναπλ. την ∆.Σ. κ. 
Αγοραστούδη και Γαντάς µε αναπλ. τον ∆.Σ. κ. Φάσσα.
- Ενέκρινε οµόφωνα τον κανονισµό λειτουργίας του 
Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, µε τις παρατηρήσεις 
που έκανε ο ∆.Σ. κ. Φάσσας.
- Καθόρισε οµόφωνα τους δικαιούχους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους και το  ύψος αποζηµίωσης για συµµετοχή 
σε συνεδριάσεις του ∆.Σ.
- Ενέκρινε οµόφωνα την υπ' αριθµ.204/2019 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΠΠΑΘ σχετικά µε 
την «Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2019».
- Τροποποίησε οµόφωνα την υπ' αριθµ. 65/2019 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δήµου Θέρµης 
σχετικά µε «∆ιαγραφή οφειλής – διόρθωση χρέους από 
χρηµατικούς καταλόγους».

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
2ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
- Ενέκρινε οµόφωνα την παράταση του συµβατικού 
χρόνου της προµήθειας µε τίτλο: «Υλικά σήµανσης 
οδών και µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας λόγω λήξης 
του συµβατικού χρόνου στις 30-9-2019».
- Χορήγησε οµόφωνα την άδειας εκτέλεσης εργασιών µε 
κατάληψη µέρους του οδοστρώµατος για εκτέλεση των 
εργασιών στο πλαίσιο της σύµβασης: «Υλικά σήµανσης 
οδού και µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας».
- Όρισε οµόφωνα τη δηµοτική ταµία και την 
αναπληρώτρια αυτής 
- Εξέλεξε οµόφωνα τους αντιπροσώπους -µέλη του δήµου 
Θέρµης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού 
Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  
Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά την συζήτηση του θέµατος 
ο ∆.Σ. κ. Βλαχοµήτρος δήλωσε ότι απέχει.
- Εξέλεξε οµόφωνα τους αντιπροσώπους του δήµου στο 
Σύνδεσµο ∆ήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας. Κατά την 
συζήτηση του θέµατος ο ∆.Σ. κ. Βλαχοµήτρος δήλωσε 
ότι απέχει.
- Όρισε οµόφωνα ως εκπρόσωπο του δήµου στην 
έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της Ανώνυµης 
Εταιρείας  Αναπτυξιακή της Μείζονος Αστικής 
Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, τον 
∆.Σ. κ. Σαµαρά µε αναπληρωτή του τον ∆.Σ. κ. Γαντά. 
Κατά την συζήτηση του θέµατος ο ∆.Σ. κ. Βλαχοµήτρος 
δήλωσε ότι απέχει.
- Όρισε οµόφωνα ως εκπρόσωπους του δήµου στη 
Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΚΑ τους ∆.Σ. κ.κ. Γκιζάρη και 
Ιωσηφίδη και την υπάλληλο του δήµου κ. Παντελίδου. 
- Όρισε οµόφωνα ως εκπρόσωπους του δήµου στη 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Μνηµονίου 
Συνεργασίας µεταξύ του δικαιούχου δήµο Θέρµης και 
του συνδικαιούχου Ένωση Εµπόρων Επαγγελµατιών 
Θέρµης για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο 
Εµπορίου δήµου Θέρµης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
«Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου» του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία, ΕΣΠΑ 2014-2020 
τους ∆.Σ. κ.κ. Βογιατζή (ως πρόεδρο) µε αναπλ του 
τον ∆.Σ. κ. Γκιζάρη, Γαντά µε αναπλ. του, τον ∆.Σ. κ. 
Κουγιουµτζίδη και Τσιφτελίδου µε αναπλ. της τον ∆.Σ. 
κ. Φάσσα.
- Καθόρισε κατά πλειοψηφία τα έξοδα παράστασης του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου ∆.Σ. του Νοµικού 
Προσώπου του δήµου µε την επωνυµία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής δήµου Θέρµης βάσει του οικονοµικού 
απολογισµού έτους 2018. Την απόφαση καταψήφισε ο 

∆.Σ. κ.  Βλαχοµήτρος, ενώ οι ∆.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και 
Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν µε λευκό.
- Ενέκρινε οµόφωνα την παράταση των ενδεικτικών 
προθεσµιών του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου ακαθάρτων ΑΓ. Παρασκευής και συνδετήριου 
µε συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρµης» ΕΣΠΑ – (MIS: 
5004104).
- Τροποποίησε οµόφωνα την από 10-10-2018 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ δήµου Θέρµης και 
του πανεπιστηµίου Πατρών για τη «∆ιερεύνηση των 
χωρικών και χρονικών µεταβολών των συγκεντρώσεων 
των αιωρούµενων σωµατιδίων στον δήµο Θέρµης µε 
έµφαση στις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.
- Αποχαρακτήρισε οµόφωνα τµήµα της επαρχιακής οδού 
«29 Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης -Τρίλοφος προς 
Νέα Μουδανιά» του νοµού Θεσσαλονίκης εντός των 
διοικητικών ορίων του δήµου Θέρµης και την ένταξη 
αυτού στο δηµοτικό οδικό δίκτυο.
- Ενέκρινε οµόφωνα περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας 
σε τµήµατα οδών του Κ. Σχολαρίου για τις ανάγκες 
κατασκευής του έργου: «Αποχέτευση οµβρίων οικισµού 
Κ. Σχολαρίου».
- Ενέκρινε οµόφωνα τον απολογισµο επιχορήγησης 
υλοποίησης του προγράµµατος «Υποστήριξη και 
διαχείριση των σχεδίων δράσης του έργου «Μια Νέα 
Αρχή στα ΕΠΑΛ- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων 
ΕΠΑΛ» µε κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηµατοδότηση των 
ΕΠΑΛ µέσω των σχολικών επιτροπών. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
- Επικαιροποίησε κατά πλειοψηφία την υπ' αριθµό 
323/2019 Α∆Σ µε την οποία γνωµοδότησε θετικά σχετικά 
µε την Τροποποίηση -Επέκταση Τοπικού Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου σε τµήµα του υπ' αριθµ. 1479 αγροτεµαχίου του 
Αγροκτήµατος Θέρµης για την επέκταση του Κέντρου 
∆ιαχείρισης Ανακυκλώσιµων Υλικών. Οι ∆.Σ. κ.κ.  
Καρκατζούνης και Τριανταφυλλίδου διαφώνησαν στην 
συζήτηση του θέµατος ως εκτός ηµερήσιας διάταξης και 
καταψήφισαν. 
- Αναµόρφωσε οµόφωνα τον προϋπολογισµό οικ. έτους 
2019 (41η αναµόρφωση)
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υπ' αριθµό 218/2019 
απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΠΠΑΘ 
σχετικά µε τον «Καθορισµό διδάκτρων στα τµήµατα 
του ∆ηµοτικού  Ωδείου και των Σχολών Πολιτισµού 
της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. διδακτικής περιόδου 2019 -2020 και 
τον καθορισµό των εκπτώσεων διδακτικής περιόδου 
2019 – 2020, για ειδικές κοινωνικές οµάδες». Οι 
∆.Σ. κ.κ. Φάσσας, Γραικός, Γκοστίλης, Καπουσούζη, 
Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και Βλαχοµήτρος 
καταψήφισαν.  
-Καθόρισε κατά πλειοψηφία τον αριθµο των µελών 
της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. Οι ∆.Σ. κ.κ. 
Καρκατζούνης και Τριανταφυλλίδου τοποθετηθήκαν 
µε λευκό, ενώ οι ∆.Σ. κ.κ. Τσιφτελίδου και Φάσσας 
καταψήφισαν προτείνοντας τα µέλη να είναι 35, ενώ ο 
∆.Σ. κ. Βλαχοµήτρος καταψήφισε.
- Ενέκρινε οµόφωνα την 3η παράταση της συµβατικής 
προθεσµίας του έργου: «Καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση 
προσθήκες 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης Τριαδίου 
και εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου» µε 
Κωδ. ΟΠΣ 5000981-01 (αρ.µελ. 07/2016, αρ. έργου 
02/2017) 
-Ενέκρινε οµόφωνα τον 3ο Τακτοποιητικό 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου του δήµου Θέρµης» (ΑΜ 
2/16, ΑΕ 5/16).
- Τροποποίησε οµόφωνα την υπ' αριθ. 291/2019 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε: 
«Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου: 
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«Ασφαλτόστρωση υφιστάµενης οδού που διασχίζει τα 
αγροκτήµατα Βασιλικών και Μονοπηγάδου από ξωκλήσι 
Αι Γιάννη της ∆.Κ. Βασιλικών έως τις δεξαµενές ύδρευσης 
Μονοπηγάδου (αρ.µελ. 20/2017, αρ. έργου 3/2019)
- Ανανέωσε οµόφωνα τις µισθώσεις αγροτεµαχίων της 
∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών υπ' αριθµ. 499,571,573 
Αγίου Αντωνίου, 983ζ Μονοπηγάδου,12 Αγίου Αντωνίου 
και 2717 Βασιλικών.
- Καθόρισε οµόφωνα την αµοιβή πληρεξουσίου 
δικηγόρου για χειρισµό υπόθεσης του δήµου.
- Αναµόρφωσε οµόφωνα τον προϋπολογισµό οικ. έτους 
2019 (42η αναµόρφωση).

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
- Αναµόρφωσε οµόφωνα τον προϋπολογισµό οικ. έτους 
2019 (43η Αναµόρφωση) 
- Ενέκρινε οµόφωνα την παραχώρηση της χρήσης 
και εκµετάλλευσης του κλειστού προπονητηρίου της 
Κοινότητας Ταγαράδων στη ∆ηµοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση ∆ΕΠΠΑΘ. Ο ∆.Σ. κ. Φωτιάδης τοποθετήθηκε 
µε λευκό.
- Ενέκρινε οµόφωνα την τροποποίηση των µηκοτοµών 
διαφόρων δρόµων της επέκτασης του οικισµού 
Θέρµης. 
- Ενέκρινε οµόφωνα την παράταση του συµβατικού 
χρόνου εκπόνησης της «Μελέτης Β' αναδασµού 
αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του δήµου 
Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού» προϋπολογισµού 
424.466.81 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 27 
παρ. 3 του ν. 3316/05 ΦΕΚ (Α'42) 
- Ενέκρινε οµόφωνα την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής σε δηµοπρασία για την εκµίσθωση 
τµήµατος του αγροτεµαχίου υπ' αριθµ. 12980 
αγροκτήµατος Βασιλικών έκτασης 20.000 τ.µ. λόγω 
υπαναχώρησης προ της υπογραφής συµφωνητικού.
- Ενέκρινε οµόφωνα την επανάληψη της δηµοπρασίας για 
την εκµίσθωση τµήµατος του αγροτεµαχίου τµήµατος του 
αγροτεµαχίου υπ' αριθµ. 12980 αγροκτήµατος Βασιλικών 
στη θέση «Βρέζια» του δήµου Θέρµης έκτασης 20.000 
τ.µ
- Ενέκρινε οµόφωνα την χορήγηση άδειας λειτουργίας 
επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός 
καταστήµατος καφετέρια του Κ.Ν. (Κ/τας Τριλόφου).
- Συγκρότησε οµόφωνα την επιτροπής φυσικού εδάφους 
του έργου: «∆ιαµόρφωση παιδικής χαράς και πλατείας 
τοπική κοινότητας Καρδίας ∆.Ε. Μίκρας δήµου Θέρµης».
- Όρισε οµόφωνα ως εκπρόσωπο του στην επιτροπή 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργο: 
«Αποπεράτωση διαµόρφωσης κεντρικής πλατείας 

(Παραµάνα) δήµου Θέρµης» το ∆.Σ. κ. Βογιατζή µε 
αναπληρ. τον ∆.Σ. κ. Γαντά
- Τροποποίησε οµόφωνα την υπ αριθ. 161/2019 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τον 
καθορισµό ανώτατου ποσού ετήσιας τακτικής 
επιχορήγησης του δήµου προς το Νοµικό Πρόσωπο µε 
την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας 
και Προσχολικής Αγωγής δήµου Θέρµης.
- Ενέκρινε οµόφωνα την έκτακτη επιχορήγηση του 
Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήµου 
Θέρµης. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

- Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να µην παραπεµφθεί 
στην επιτροπή ψηφισµάτων η πρόταση ψηφίσµατος από 
την επικεφαλής της παράταξης Παρέµβαση Πολιτών 
δήµου Θέρµης κ. Τσιφτελίδου σχετικά µε το άρθρο 179 
του σχεδίου του αναπτυξιακού νόµου.
- Εξέλεξε οµόφωνα ως εκπροσώπους του δήµου στη 
Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Κεντρικής Μακεδονίας, τους 
∆.Σ. κ.κ. Αποστόλου, Βογιατζής, Τσολάκης, Φάσσας και 
Τσιφτελίδου, µε αναπληρωτές τους ∆.Σ. κ.κ. Γκιζάρη και
Πράτανο.
- Όρισε οµόφωνα την Επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού 
Φαρµακείου του δήµου Θέρµης αποτελούµενη από τους 
∆.Σ. κ.κ. Χατζηδηµητρίου, ως πρόεδρο και  εντεταλµένη 
∆ηµοτική Σύµβουλο για την εποπτεία και το συντονισµό 
υπηρεσιών σε θέµατα που άπτονται της λειτουργίας του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, µε αναπληρωτή της τον ∆.Σ. 
κ. Τιτέλη, και Καπουσούζη µε αναπληρώτρια της την ∆.Σ. 
κ. Αγοραστούδη, και την υπάλληλο κ. Κληµατσούδα, 
αναπληρώτρια Προϊσταµένη  του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 
Εθελοντισµού µε αναπληρώτριά της την υπάλληλο κ. 
Κακάνη.
- Όρισε οµόφωνα την Επιτροπή διαχείρισης του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήµου Θέρµης 
αποτελούµενη από τους ∆.Σ. κ.κ. Χατζηδηµητρίου, ως 
πρόεδρο µε αναπληρωτή της τον ∆.Σ. κ. Μωραϊτη, Τιτέλη, 
µε αναπληρωτή του τον ∆.Σ. κ. Καρκατζίνο, Αποστόλου, 
µε αναπληρωτή του τον ∆.Σ. κ. Σαµαρά, 
Μουστάκα, µε αναπληρώτρια του την ∆.Σ. κ. Κούτρη, 
Χίνη, µε αναπληρωµατικό της τον ∆.Σ. κ. Ιωσηφίδη, 
Φάσσα, µε αναπληρωµατικό του τον ∆.Σ. κ. Φωτιάδη και  
Μαλικά µε αναπληρωµατικό του τον ∆.Σ. κ. Μπίκο.
- Ενέκρινε οµόφωνα την πρόσληψη προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 
δύο (2) µηνών  για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών 

αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Εξουσιοδότησε οµόφωνα τους υπευθύνους για 
ηλεκτρονικές και µη συναλλαγές του δήµου µε την 
Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
- Όρισε οµόφωνα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Πολιτισµού 
και Αθλητισµού Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) 
- Ενέκρινε οµόφωνα την 3ης παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 
2017-2018.
- Όρισε οµόφωνα ως εκπρόσωπο του δήµου στο δίκτυο 
Πόλεων «Climate Allience»- Συµµαχία για το Κλίµα» τον 
∆.Σ. κ. Γαντά. Κατά την συζήτηση του θέµατός οι ∆.Σ. κ.κ. 
Καρκατζούνης και Τριανταφυλλίδου τοποθετήθηκαν µε 
λευκό.
- Όρισε οµόφωνα ως εκπρόσωπο του δήµου στο πλαίσιο 
της προγραµµατικής σύµβασης των δήµων Θέρµης και 
Θερµαϊκού µε την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για την υποστήριξη 
της υλοποίησης του έργου REACT, στην Κοινή Επιτροπή 
τον ∆.Σ. κ. Αποστόλου µε αναπλ. τον ∆.Σ. κ. Ιωσηφίδη 
και στην Επιτροπή αξιολόγησης τους ∆.Σ. κ.κ. Γαντά 
µε αναπληρ. τον ∆.Σ. κ.  Κουγιουµζίδη και Χίνη µε 
αναπληρ. τον ∆.Σ. κ. Πράτανο. Κατά την συζήτηση του 
θέµατός οι ∆.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και Τριανταφυλλίδου 
τοποθετήθηκαν µε λευκό.
- Όρισε οµόφωνα ως εκπρόσωπο του δήµου στην 
προγραµµατική σύµβαση για την υλοποίηση της πράξης 
«2ο Γυµνάσιο Θέρµης -προκάτ 12/θέσιο» τον ∆.Σ. κ.
 Βογιατζή µε αναπλ. την ∆.Σ. κ. Καπουσούζη.
- Συγκρότησε οµόφωνα επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους του έργου «Συντήρηση –Επισκευή πλατείας 
Παραµάνα». 
- Όρισε οµόφωνα, µετά από κλήρωση, ως εκπρόσωπο 
του δήµου στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου: «∆ιευθέτηση οµβρίων υδάτων 
από την αυλή του 2ου Νηπιαγωγείου Κ. Σχολαρίου προς 
ρέµα και λοιπές εργασίες το ∆.Σ.
Κ. Τσολάκης µε αναπληρ. το ∆.Σ. κ. Μουστάκα.
- Καθόρισε οµόφωνα, την αµοιβή πληρεξουσίου 
δικηγόρου για χειρισµό υπόθεσης του δήµου (ΑΟΕ 
457/2019). 
- Καθόρισε οµόφωνα, την αµοιβή πληρεξουσίου 
δικηγόρου για χειρισµό υπόθεσης του δήµου (ΑΟΕ 
458/2019). 
- Αναµόρφωσε οµόφωνα, τον προϋπολογισµό οικ. έτους 
2019 (44η αναµόρφωση).

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης µε την 
οµόφωνη υπ αριθµό 409/2019 απόφα-

ση του εξέδωσε ψήφισµα «για το απαρά-
δεκτο και εξοντωτικό πρόστιµο των 50.000 
ευρώ στον περιφερειακό Σύµβουλο Θ. Αγα-
πητό».
Το οµόφωνο ψήφισµά έχει ως εξής: «Η Επι-
τροπή Ελέγχου δαπανών και εκλογικών πα-
ραβάσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης επέβαλλε το εξοντω-
τικό πρόστιµο των 50.000 ευρώ, στον περι-
φερειακό σύµβουλο Θανάση Αγαπητό και 

στην περιφερειακή κίνηση «Ανταρσία στην 
Κεντρική Μακεδονία – Αντικαπιταλιστική 
Αριστερά». Η αφορµή ήταν τρία πανό και 
δύο αφίσες, που υποτίθεται κατά το Αστυ-
νοµικό Τµήµα Σερρών τοποθετήθηκαν στις 
Σέρρες, χωρίς να αναφέρεται από ποιους και 
σε ποιο χρόνο. Το πρόστιµο έχει επιβληθεί 
µε βάση το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 
3870/2010, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 14 
παρ. 2 του ίδιου νόµου υποχρέωση καταβο-
λής του προστίµου έχει ο υποψήφιος περιφε-
ρειάρχης ή δήµαρχος, που στην προκειµένη 

περίπτωση είναι ο περιφερειακός σύµβου-
λος Αγαπητός Αθανάσιος, εργαζόµενος ως 
δάσκαλος. Αυτές οι διατάξεις είναι ουσιω-
δώς αντιδηµοκρατικές, καθώς δηµιουργούν 
τις προϋποθέσεις στέρησης της ελεύθερης 
πολιτικής έκφρασης στην πράξη.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του δήµου Θέρµης 
καταγγέλλει την αντιδηµοκρατική και υπερ-
βολική αυτή απόφαση και ζητά:
- Την άµεση ακύρωση του εξοντωτικού προ-
στίµου στον περιφερειακό σύµβουλο Θανά-
ση Αγαπητό.

- Την κατάργηση των διατάξεων του άρ-

θρου 14 παρ. 1 εδ. γ’ και 14 παρ. 2 του ν. 

3870/2010.

- Την επαναφορά νέου θεσµικού πλαισίου 

περί προβολής πολιτικών ιδεών και θέσεων 

µέσω αφισών και πανό βασισµένο στις αρ-

χές προστασίας του περιβάλλοντος και πο-

λιτικού πολιτισµού. Το νέο πλαίσιο να γίνει 

νόµος αφού τεθεί σε διαβούλευση σε όλα 

τα δυνατά πολιτικά και κοινωνικά επίπεδα.

Ψήφισµα κατά του προστίµου στον περιφερειακό σύµβουλο Θ. Αγαπητό
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προς  εντυπωσιασµό των δηµοτών ή για την 
πραγµατική ενηµέρωσή τους προορίζεται η 

εφηµερίδα του ∆ήµου «Θέρµης ∆ρώµενα»; 

«Πληµµύρισαν από µαθητές οι σχολές της 

∆ΕΠΠΑΘ», είναι η επικεφαλίδα του δηµοσιεύ-

µατος στην εφηµερίδα του ∆ήµου (τ. 190, σελ.3). 

Μακάρι! λέµε εµείς, γιατί ξέρουµε καλά ότι ο κυ-

ριότερος ρόλος και τελικός σκοπός της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλ-

λοντος και Αθλητισµού είναι να επηρεάσει θετικά, 

να βελτιώσει αυτό που συνήθως αποκαλούµε αι-

σθητική αλλά και να ψυχαγωγήσει τους δηµότες, 

ώστε να βελτιωθεί συνολικά η κοινωνία µας! 

Μόνο που τα στοιχεία των εγγραφών, όπως πα-

ρατίθενται, δεν έχουν καµία σχέση µε την πραγ-

µατικότητα. Οφείλει, προφανώς, ο/η συντάκτης να 

ενηµερώνεται ακριβέστερα από τις υπηρεσίες της 

∆ΕΠΠΑΘ για τα στοιχεία που δηµοσιεύει, όσον 

αφορά τους αριθµούς των εγγεγραµµένων στα 

πολιτιστικά τµήµατα µαθητών, και, φυσικά να αντι-

µετωπίζει µε περισσότερη ευθύνη και τους ανα-

γνώστες του εντύπου, για να µη δηµιουργούνται 

εντυπώσεις! Εκτός αν αυτός είναι ο σκοπός!

H Παρέµβαση Πολιτών -µετά από έγγραφο αίτηµά 

µας στη ∆ΕΠΠΑΘ, εφόσον δεν υπήρξε ανταπό-

κριση στο προφορικό- ενηµερώθηκε για τα πραγ-

µατικά στοιχεία των υπηρεσιών και τη συµµετοχή 

των δηµοτών/µαθητών στα µαθήµατα των πολι-

τιστικών τµηµάτων. Και διαφέρουν κατά πολύ τα 

στοιχεία που µας δόθηκαν από αυτά που δηµοσι-

εύτηκαν! Αναφέρουµε ενδεικτικά παραδείγµατα: 

Πολιτιστικό Τριαδίου : ∆ηµοσιεύεται για το Ωδείο 

ότι φοιτούν 25, ενώ είναι 14, στο Χορό δηµοσιεύ-

εται ο αριθµός 140 µαθητές, ενώ είναι 91! Στον 

Τρίλοφο : Αναγράφεται στο Χορό 70, ενώ είναι 

16, στο Ωδείο: 30 ενώ είναι 14! Στα Βασιλικά ανα-

γράφεται ότι στο Ωδείο φοιτούν 24 ενώ είναι 8, στο 

Χορό 60 ενώ είναι 46!

Και ας µην διαβάσουµε στο επόµενο τεύχος προ-

φάσεις εν αµαρτίαις ότι τάχα µε τον καιρό αυξήθη-

κε ο αριθµός των µαθητών κ.λ.π., διότι τα στοιχεία 

που έχουµε είναι τουλάχιστον κατά εννιά ηµέρες 

πιο πρόσφατα από αυτά του συντάκτη…

Προκαλούν λύπη οι ανακρίβειες του άρθρου, στο 

οποίο προφανώς από σκοπιµότητα και καθεστω-

τική αντίληψη, παρουσιάζονται πολύ µεγαλύτεροι 

οι αριθµοί των µαθητών που συµµετέχουν και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο «εξυµνείται» το πολιτιστικό έργο! 

Στην πραγµατικότητα τα νούµερα δείχνουν αριθ-

µητικά φθίνουσα τη συµµετοχή, σε σύγκριση µε 

την προηγούµενη χρονιά. Και για του λόγου το 

ακριβές: Οι συµµετοχές για το ακαδηµαϊκό έτος 

2019-2020, συνολικά αθροιζόµενες σε όλα τα 

Κέντρα Πολιτισµού στο ∆ήµο Θέρµης είναι 1.506 

ενώ κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος 

(2018-2019) ήταν 1.898!

Και επειδή θέλουµε να γίνουµε δηµιουργικά σα-

φείς: Η διοίκηση του δήµου που έχει  επίγνωση 

της κατάστασης, οφείλει να  εκπονήσει ένα νέο πο-

λιτιστικό σχέδιο και  να επενδύσει πραγµατικά στην 

πολιτιστική παιδεία των νέων του τόπου µας ! Μας 

συµφέρει όλους να επιχορηγούµε διαχρονικά τον 

πολιτισµό, βελτιώνοντας για το καλό των κατοίκων 

την τιµολογιακή πολιτική, ώστε να µπορούν όλο 

και περισσότεροι να συµµετέχουν στα πολιτιστικά 

τµήµατα. Εµείς είµαστε έτοιµοι να υποστηρίξουµε 

πολιτικές που πραγµατικά στηρίζουν την πολιτιστι-

κή παιδεία!

∆ηµοσιεύµατα που δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα και ωραιοποιούν καταστάσεις, 

λειτουργούν µόνο ως επικοινωνιακά εργαλεία 

παραπληροφόρησης και ζηµιώνουν, τελικά, τον 

τόπο και τους ανθρώπους!

Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής της ιστο-
ρίας η ∆ηµοκρατική Ενότητα ως µια 

αδέσµευτη αυτοδιοικητική παράταξη ακο-
λούθησε και συνεχίζει να ακολουθεί µια 
βασική θέση απέναντι στην εκάστοτε κεντρι-
κή κυβέρνηση. Την αρχή της αναγνώρισης 
κάθε θετικής κυβερνητικής προσπάθειας 
που ενισχύει την αυτοδιοίκηση και της απο-
δοκιµασίας κάθε ενέργειας που αντιστρα-
τεύεται την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια 
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 
προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν 
ήταν αρωγός στις προσπάθειες και τις προ-
τάσεις για τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής 
αυτοδιοικητικής πολιτικής στη χώρα µας. Η 
έλλειψη αυτοδιοικητικής και αποκεντρωτι-
κής κουλτούρας, το άγχος των εκλογών, οι 
διάφορες πολιτικές αυταπάτες και η πλήρης 
και κατά γράµµα εφαρµογή των µνηµονίων 
οδήγησαν την προηγούµενη πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου σε σπασµωδικές και πολλές 
φορές ακατανόητες επεµβάσεις στο θεσµικό 
πλαίσιο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης. 
Ωστόσο, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι η 
προηγούµενη κυβέρνηση δηµιούργησε και 
θεσµοθέτησε το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ, 
κατά τα πρότυπα που είχαν ζητήσει τα θεσµι-
κά όργανα της αυτοδιοίκησης. Με το πρό-
γραµµα αυτό δόθηκε η δυνατότητα στους 
∆ήµους να χρηµατοδοτήσουν αναπτυξιακά 
έργα είτε µε δανειοδότηση από την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) µέσω του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή µε 
απ� ευθείας χρηµατοδότηση από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.  Επειδή δε η αποπληρω-
µή των επενδυτικών δανείων καλυπτόταν 
από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών οι 
∆ήµοι τελικά δεν  επιβαρύνονταν οικονοµι-
κά. Και πράγµατι, πολλοί ∆ήµοι, και µέσα 
σε αυτούς και ο ∆ήµος Θέρµης υπέβαλλαν 
ολοκληρωµένες µελέτες και ενέταξαν πολλά 
έργα σε αυτά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Ο 
∆ήµος µας συγκεκριµένα, ενέταξε έργα συ-
νολικού προϋπολογισµού 11.357.278,30 € 
(ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών, ύδρευ-
ση επέκτασης Θέρµης, κατασκευή εσωτερι-
κού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς, προµή-
θεια µηχανηµάτων έργου, επισκευή, συντή-
ρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, 
προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για 
την αναβάθµιση παιδικών χαρών). Κάποια 
από αυτά τα έργα έχουν δηµοπρατηθεί άλλα 
έχουν συµβασιοποιηθεί ενώ άλλα έχουν 
ολοκληρωθεί. Ταυτόχρονα µε µεγάλη προ-
σπάθεια έχουν υποβληθεί για αξιολόγηση 
πλήρεις φάκελοι έργων ύψους 10.180.000 

€ και συγκεκριµένα η κατασκευή του Παι-
δικού Σταθµού της  Νέας Ραιδεστού και το 
Κλειστό Γυµναστήριο Τριλόφου. Και ενώ εί-
χαµε την πεποίθηση ότι το κράτος αυτή τη 
φορά θα έχει συνέχεια και ότι τουλάχιστον 
αυτό το τόσο σηµαντικό πρόγραµµα θα 
τύγχανε εξαίρεσης από τη συνήθη πολιτική 
πρακτική της «ακύρωσης των πρωτοβουλι-
ών των προηγούµενων», διαψευσθήκαµε 
µε τον χειρότερο τρόπο. Πολύ πρόσφατα, ο 
νέος υπουργός Εσωτερικών Π. Θεοδωρικά-
κος από το βήµα της συνέλευσης της ΚΕ∆Ε 
ανακοίνωσε ουσιαστικά την κατάργηση του 
προγράµµατος «Φιλόδηµος». Προχώρησε 
µάλιστα στην παράθεση µιας σειράς αριθ-
µητικών στοιχείων για τη χρηµατοδότηση, 
υλοποίηση και απορροφητικότητα του 
προγράµµατος και όπως ήταν αναµενόµενο 
επέρριψε ευθύνες στην προηγούµενη ηγε-
σία του υπουργείου Εσωτερικών.  Η εξέλιξη 
αυτή µας αιφνιδιάζει δυσάρεστα. Είναι άρα-
γε κακός σχεδιασµός και απρονοησία των 
προηγουµένων; Είναι κάποιου είδους αβελ-
τηρία ή πολιτικός ρεβανσισµός της τωρινής 
ηγεσίας; Είναι επιθυµία της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου να φτιάξει νέο πρόγραµµα; 
Η απάντηση δεν είναι καθαρή. Εκείνο όµως 
που είναι καθαρό είναι ότι από την ανακοί-
νωση αυτή φαίνεται ότι για άλλη µια φορά 
«τη νύφη» θα την πληρώσει η τοπική αυτο-
διοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες που έχουν 
ανάγκη τα συγκεκριµένα αναπτυξιακά έργα. 
Είναι απόλυτη ανάγκη µπροστά στο ενδεχό-
µενο η υλοποίηση των έργων του Φιλόδη-
µου να µεταφερθεί στις «ελληνικές καλέν-
δες», η τοπική αυτοδιοίκηση µέσω των συλ-
λογικών της οργάνων να διεκδικήσει άµεσα 
την υλοποίηση των εγκεκριµένων έργων 
του προγράµµατος καθώς και την εξεύρεση 
πόρων για την υλοποίηση των προτάσεων 
που έχουν υποβληθεί στο υφιστάµενο πρό-
γραµµα. Μας νοιάζει ιδιαίτερα να βρεθούν 
οι πόροι για να ολοκληρωθούν τα ενταγµέ-
να έργα.  Ύστερα ας γίνει νέο πρόγραµµα. 
Τις τοπικές κοινωνίες δεν τις ενδιαφέρει η 
ονοµασία ή η πατρότητα ενός αναπτυξιακού 
προγράµµατος. Αρκεί να λειτουργεί αντικει-
µενικά, και χωρίς δυνατότητα παρεµβάσε-
ων της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου. 
Σε αυτή λοιπόν, την κρίσιµη χρονική στιγµή 
δεν υπάρχει χώρος για παραταξιακές αντι-
παραθέσεις. Όλες οι παρατάξεις του ∆ήµου 
Θέρµης αλλά και άλλων δήµων πρέπει να 
ενωθούν και να διεκδικήσουν εδώ και τώρα 
την όποια συνέχεια του προγράµµατος χρη-
µατοδότησης των αναπτυξιακών έργων. Για 
να µην γίνει ο Φιλόδηµος … έκδηµος.

ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ!
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ! ΜΑΖΙ, 
ΠΑΝΤΟΥ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ο … 
ΕΚ∆ΗΜΟΣ
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ΣΤΟΧΟΣ Η 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Όλοι όσοι κατοικούµε στον δήµο µας έχουµε δι-

απιστώσει ότι παρουσιάζει µεγάλο έλλειµα στο 
συγκεκριµένο θέµα. ∆εν έχει γίνει καµία απολύτως 
προσπάθεια σε σοβαρό επίπεδο για την προβολή 
του δήµου µας από την πλευρά της σηµερινής 
δηµοτικής αρχής. ∆υστυχώς δεν έχει καταφέρει 
να αποκτήσει δική του ταυτότητα, τον δικό του 
χαρακτήρα, ένα σηµαντικό σηµείο αναφοράς που 
θα µπορούσε να προβάλλει στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό της χώρας για την αύξηση της τουριστι-
κής κίνησης στα όριά του. Κάποιες αποσπασµατικές 
προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς, αφορούν 
στην προσπάθεια αύξησης της ηµερήσιας επισκε-
ψιµότητας σε κάποιους οικισµούς του ∆ήµου µας 
απλά και περιορίζονται µόνο σε αυτό το επίπεδο.
Προεκλογικά λοιπόν εµείς, µέσα στα θέµατα που 
θίξαµε, ήταν αυτή η απουσία του ∆ήµου µας από 
το τουριστικό γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής του 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. 
∆ηλώσαµε ότι από την πλευρά µας εµείς θέλουµε 
έναν δήµο εξωστρεφή, που θα αξιοποιήσει την επί-
καιρη θέση του και θα εκµεταλλευτεί όλες τις δυ-
νατότητες που µας παρέχει η θέση του αυτή. Ο δή-
µος µας έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στον 
τουριστικό τοµέα. ∆εν θέλουµε στο σηµείο τούτο 
να επαναλάβουµε τα όσα προεκλογικά αναφέραµε 
για το εν λόγω θέµα. Ίσως µας δοθεί στο µέλλον η 
δυνατότητα να αναφερθούµε εκ νέου στο ζήτηµα.
Πιστεύουµε, όµως, ότι η προσπάθεια για την του-
ριστική προβολή του δήµου µας βρίσκεται στην 
παρούσα φάση σε ένα πολύ κρίσιµο σηµείο. Θε-
ωρούµε ότι τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να 
ξεκινήσουµε την προσπάθειά µας αυτή. Ο λόγος 
είναι πολύ απλός. Έχει εκκινήσει ήδη το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα να συζητείται ένα επικαιροποιη-
µένο σχέδιο, µια καινούργια πρόταση για την ανά-
πλαση του παραλιακού µετώπου της ευρύτερης 
περιοχής της Θεσσαλονίκης, από το Καλοχώρι 
µέχρι και τον δήµο Θερµαϊκού. Στην προεκλογική 
περίοδο ασκήσαµε κριτική στη δηµοτική αρχή για 
την µέχρι τότε παντελή απουσία του δήµου µας από 
το σχέδιο αυτής της ανάπλασης. Πρόσφατα ήρθε 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η νέα µελέτη, που αφορά 
στο µεγαλόπνοο αυτό σχέδιο, το οποίο είναι ικα-
νό πραγµατικά να αλλάξει το µέλλον ολόκληρης 
της παράκτιας περιοχής που βρίσκεται γύρω από 
την πόλη της Θεσσαλονίκης. Από τις παρεµβάσεις 
που προβλέπονται για την εδαφική περιοχή του 
δήµου µας, ξεχωρίζουν οι παρεµβάσεις στην πα-
ραθαλάσσια έκταση ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. για τη 
διαµόρφωση Μητροπολιτικού Πάρκου -Βοτανικού 
Κήπου, οι εγκαταστάσεις των στάσεων του µετρό 
και της θαλάσσιας συγκοινωνίας στην περιοχή του 
αεροδροµίου «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» και η µεταφορά της 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης από την περιοχή 
του δήµου Πυλαίας – Χορτιάτη (περιοχή Φλορί-
δα) στα όρια του δήµου µας… Βέβαια το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εξέφρασε τη συνολική αντίθεσή του 
στον σχεδιασµό αυτό, σε ό,τι αφορά στη µεταφο-
ρά της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στα όρια του 
δήµου µας. Είναι γνωστά σε όλους µας νοµίζω τα 

προβλήµατα, κυρίως ρύπανσης της θάλασσας, που 
προκλήθηκαν από τη λειτουργία των εγκαταστά-
σεων αυτών στα όρια του άλλοτε δήµου Πυλαίας. 
Επιστρέφοντας, λοιπόν, στην παραπάνω µελέτη, 
στην ουσία, η µόνη θετική παρέµβαση που προ-
τείνεται για τον δήµο µας αφορά στην πρόβλεψη 
δηµιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου, αλλά 
και αυτό προβλέπεται να κατασκευαστεί στην ιδι-
οκτησία άλλου δηµόσιου φορέα. ∆εν θεωρούµε 
ότι οι υπόλοιπες παρεµβάσεις, που, άλλωστε, θα 
κατασκευαστούν για την εξυπηρέτηση του αερο-
δροµίου, έχουν να προσφέρουν κάτι στην περιοχή 
µας. Είναι έργα που αναγκαστικά θα υλοποιηθούν, 
αφού δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. 
Αυτό που εµείς πιστεύουµε ότι θα πρέπει να γίνει, 
είναι η αξιοποίηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου 
του Παραλιακού Μετώπου του Πολεοδοµικού 
Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης για την τουριστική 
προβολή και αξιοποίηση του ∆ήµου Θέρµης. Είναι 
βασικό εργαλείο στα χέρια µας το σχέδιο αυτό για 
την προβολή του στο εσωτερικό και το εξωτερικό 
της χώρας µας, σε συνδυασµό, βεβαίως, µε τις αλ-
λαγές της χρήσης γης στην ευρύτερη περιοχή γύρω 
από το αεροδρόµιο, µε τις απαραίτητες βελτιώσεις 
στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου µας, 
που πρέπει να γίνουν. Γύρω από την περιοχή του 
θαλάσσιου µετώπου του ∆ήµου µας, το οποίο για 
εµάς δεν περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στο 
τµήµα της ξηράς που εφάπτεται µε τη θάλασσα, 
αλλά καλύπτει όλη την περιοχή από την ακτογραµ-
µή µέχρι και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. 
Μουδανιών, µπορούν να αναπτυχθούν και δραστη-
ριοποιηθούν µια σειρά από επιχειρήσεις τουριστι-
κού αντικειµένου (π.χ. ξενοδοχεία, εκθέσεις, χώροι 
εστίασης, καταστήµατα κλπ.). Σε κάποιες περιοχές 
ήδη υπάρχει πρόβλεψη από µέρους του ∆ήµου 
µας για την αξιοποίησή τους σε τουριστικές χρήσεις. 
Σε µεγάλο τµήµα, όµως, της παραπάνω έκτασης, 
η µόνη χρήση που προβλέπεται είναι η γεωργική 
καλλιέργεια. Ο περιορισµός αυτός είναι προφανές 
ότι, πέρα από τα προβλήµατα νοµιµότητας για κτί-
ρια που ήδη έχουν ανεγερθεί και επιχειρήσεις που 
ήδη λειτουργούν, δηµιουργεί πρόβληµα για την 
µεγαλύτερη αξιοποίηση της περιοχής για τουριστι-
κή χρήση. Στην περιοχή αυτή θα πρέπει να προω-
θήσουµε τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, 
την ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών µονάδων 
και άλλων επιχειρήσεων υποστηρικτικών στη λει-
τουργία του αεροδροµίου, αλλά και να προσπαθή-
σουµε να προωθήσουµε την µετεγκατάσταση µεγά-
λων επιχειρήσεων και οργανισµών από την πόλη 
της Θεσσαλονίκης στην περιοχή µας (π.χ. πόσο 
κοµβική σηµασία για την ανάπτυξη του ∆ήµου µας 
θα µπορούσε να έχει η µετεγκατάσταση των γρα-
φείων της Παραευξείνιας Τράπεζας στην περιοχή 
αυτή του ∆ήµου µας κλπ). Παράλληλα, θα µπο-
ρούσαµε στην ίδια περιοχή να προχωρήσουµε και 
στην ανάπτυξη ίσως ναυταθλητικών αθληµάτων, 
δίνοντας τη δυνατότητα στη νεολαία του ∆ήµου µας 
να στραφεί σε µια νέα µορφή άθλησης, που δεν 
είναι τόσο διαδεδοµένη στις περιοχές µας.

Στο προηγούµενο τεύχος της εφηµερίδας 
ασχοληθήκαµε µε τα δηµοτικά τέλη, εν 

µέσω οικονοµικής κρίσης, των επαγγελµα-

τιών και την εµφανή διάκριση σε βάρος συ-

γκεκριµένης µερίδας αυτών και σε όφελος 

εκείνων που περιέργως πως ευρίσκονται 

στη περιφέρεια του δήµου που εκλέγει την 

παρούσα ∆ηµοτική Αρχή. Η απάντηση που 

περιµέναµε όµως δεν ήλθε από τον δήµο 

µας αλλά από τον δήµο Θεσσαλονίκης και 

τον δήµο Ωραιοκάστρου όπου οι νέοι δή-

µαρχοι αναγνώρισαν τα προβλήµατα των 

επαγγελµατιών τους και προχώρησαν σε 

µείωση των δηµοτικών τελών.

Αφήνουµε το σηµαντικό θέµα αυτό, στο 

οποίο να είστε σίγουροι ότι θα επανέλθου-

µε, γιατί αντιληφθήκαµε ότι η κοινή γνώµη 

είναι αναστατωµένη εν όψει του χειµώνα. 

Είναι κοινή διαπίστωση ότι µέχρι σήµερα 

δεν έχουν θωρακιστεί κατάλληλα όλες οι 

κοινότητες για να υποδεχτούν τον επερχό-

µενο χιονιά. ∆εν γνωρίζει κανένας ποιες εί-

ναι οι ενέργειες της ∆ηµοτικής αρχής, που 

ευχόµαστε να έχουν λάβει τα µέτρα τους, 

ενώ δεν υπάρχει µέχρι σήµερα καµία σχετι-

κή εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Οι κάτοικοι όλων των κοινοτήτων αντιµε-

τωπίζουν ήδη στην καθηµερινότητα τους 

επικίνδυνες καταστάσεις οδηγώντας στις 

οµίχλες σε δρόµους χωρίς ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙ-

ΣΕΙΣ. Ορισµένα παραδείγµατα από την πε-

ριφέρεια της Μίκρας που συλλέξαµε είναι 

οι δρόµοι  Καρδίας -Τρίλοφος / Τρίλοφος 

-Νέο Ρύσιο / Τρίλοφος -Πλαγιάρι / Πλα-

γιάρι – Νέα Μηχανιώνα / Πλαγιάρι προς 

Περαία (Πρώην Lidl) / Κάτω Σχολάρι µέχρι 

τον κεντρικό δρόµο της Χαλκιδικής / Κάτω 

Σχολάρι µέχρι αερογέφυρα Καρδίας, κα-

θώς και όλοι οι δρόµοι των οικισµών που 

οδηγούν στις εξόδους κάθε κοινότητας. 

Οι κάτοικοι επίσης είχαν συνηθίσει τέτοια 

εποχή να βλέπουν επαρκή συγκέντρωση 

αλατιού από όπου ο καθένας µε ίδια µέσα 

προµηθευόταν αλάτι για τις ανάγκες του. 

∆υστυχώς σε λίγες µέρες µπαίνει ο ∆ΕΚΕΜ-

ΒΡΙΟΣ. Με λίγα λόγια, όπως λέει ο σοφός  

λαός µας, ο ΘΕΟΣ να βάλει το χέρι του. 

Εµείς ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ όµως ανα-

ρωτιόµαστε αν χρειάζεται ο ΘΕΟΣ για να 

προγραµµατιστούν οι άµεσες ανάγκες των 

δηµοτών µας ή οι κατάλληλοι άνθρωποι.

Τέλος θα αναφερθούµε σε ένα καθαρά το-

πικό θέµα που αφορά την κοινότητα Πλα-

γιαρίου, αλλά µέσω αυτού του θέµατος 

ξεγυµνώνεται και φαίνεται πλήρως η αδια-

φορία της κεντρικής ∆ιοίκησης (παρόλες τις 

παραινέσεις των τοπικών αρχών). Εδώ και 

τρεις µήνες, µε µια διπλή διαγράµµιση στην 

οδό Μιαούλη (κεντρικός δρόµος Πλαγιαρί-

ου), στην είσοδο της Κοινότητας στην δια-

σταύρωση της µε τους οδούς 28 Οκτωβρί-

ου και Λεωνίδα, χώρισαν αναίτια το χωριό 

στα δύο. Μια διαγράµµιση εντός οικισµού 

που έγινε από την περιφέρεια χωρίς να 

έχει προηγηθεί κυκλοφοριακή µελέτη ή 

τουλάχιστον δεν αναφέρεται από κανέναν 

αρµόδιο. Μια διαγράµµιση που καταστρα-

τηγείται από όλους και που είµαστε τυχεροί 

που δεν θρηνήσαµε θύµατα µέχρι σήµερα.

Αν και η κατάσταση κάθε άλλο παρά αι-

σιοδοξία δηµιουργεί εµείς στο ΒΗΜΑ ΣΤΟ 

ΑΥΡΙΟ στέλνουµε σε όλο τον κόσµο ευχές  

για ένα καλύτερο αύριο. 

ΕΛΛΕΙΨΗ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«∆ΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ»

∆ΗΜΟΤΙΚΉ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ» 
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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ  
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Χρόνια τώρα, η διαχείριση των απορριµµάτων 

συνεχίζεται στην ίδια αντιπεριβαλλοντική και 

αναποτελεσµατική κατεύθυνση, µε τραγικές συνέ-

πειες για τους κατοίκους. Η διαχείριση που προ-

τάσσουν τα ιδιωτικά συµφέροντα στα απορρίµµα-

τα είναι καταστροφική για το περιβάλλον και την 

υγεία όλων µας και δεν µπορεί να συνεχιστεί. 

Απέναντι στα ψέµατα των κυβερνήσεων, δηµοτι-

κών και περιφερειακών αρχών, που λειτουργούν 

ως ντίλερ επιχειρηµατικών συµφερόντων, έχουν 

αναπτυχθεί µια σειρά µεγάλη αγώνες: από την 

Κερατέα µέχρι τη Λευκίµη και από την Ευκαρπία 

τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης µέχρι τη Φυλή στην 

Αττική, δυναµικά κινήµατα έχουν αναπτυχθεί τις 

προηγούµενες δεκαετίες µιλώντας για την ανά-

γκη λύσης του προβλήµατος από τη σκοπιά των 

φτωχών λαϊκών στρωµάτων και όχι σε µια λογική 

«βιοµηχανίας των απορριµµάτων» και νέας πηγής 

άντλησης κέρδους για το κεφάλαιο.

Το αδιέξοδο στην διαχείριση απορριµµάτων, για 

το οποίο ευθύνονται διαχρονικά όλες οι κυβερ-

νήσεις, γίνεται τώρα προσπάθεια να επιλυθεί µε 

τους δυσµενέστερους όρους για την κοινωνία και 

το περιβάλλον. Με την δικαιολογία του επείγο-

ντος, δηλ. της δραστικής µείωσης των ποσοτήτων 

που θα οδηγούνται για ταφή, Περιφέρεια, δήµοι 

και ΦΟ∆ΣΑ (Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων), υπονοµεύουν την όποια προσπάθεια 

για αποκεντρωµένη και φιλική προς το περιβάλ-

λον διαχείριση, σχεδιάζοντας τεράστιες µονάδες 

επεξεργασίας και προωθώντας την καύση σαν 

µέθοδο µείωσης αποβλήτων που θα θάβονται. 

Μοναδικοί ωφελούµενοι τα µεγάλα εργολαβικά 

συµφέροντα τα οποία εµπλέκονται και θα απο-

κοµίσουν µεγάλα και εξασφαλισµένα κέρδη εις 

βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Συγκεκριµένα, προβλέπεται η δηµιουργία δύο 

φαραωνικών διαστάσεων  Μονάδων Επεξεργα-

σίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), κόστους άνω των 200 

εκατοµµυρίων ευρώ. Η κατασκευή τους θα γίνει 

µε την µέθοδο Σ∆ΙΤ, δηλ. ανάθεση της µελέτης 

και κατασκευής των µονάδων σε ιδιώτες, στους 

οποίους θα παραχωρηθεί και η εκµετάλλευση για 

25 έτη. Το ακριβό κόστος λειτουργίας αυτών των 

µονάδων τελικά θα επωµισθούν οι δηµότες µε 

αύξηση των δηµοτικών τελών (τα τέλη απόθεσης 

στις νέες µονάδες ενδέχεται να τριπλασιασθούν). 

Η πρώτη θα γίνει στον Αγ. Αντώνιο Θέρµης (θα 

δέχεται συνολικά 128.500 τν/έτος  σύµµεικτων 

απορριµµάτων από τον Ν. Χαλκιδικής και το 35% 

του Ν. Θεσσαλονίκης) και η δεύτερη σε µη χωρο-

θετηµένη ακόµη περιοχή της ∆υτικής Θεσσαλονί-

κης (η µεγαλύτερη στην Ελλάδα δυναµικότητας 

300.000 τν/έτος, και θα εξυπηρετεί τους Νοµούς 

Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας και το 65% του Ν. Θεσ-

σαλονίκης). 

Το προϊόν των δύο ΜΕΑ (θα είναι το λεγόµενο 

SRF – RDF, δηλ, πλαστικό, χαρτί, αποξηραµένα 

οργανικά, ύφασµα, ξύλο, κλπ.) προβλέπεται να 

χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο στις βιοµηχανίες «ΤΙ-

ΤΑΝ» στην Ευκαρπία και «ΧΑΛΥΨ» στη Σίνδο 

(όπως οι ίδιες ζητούν και το αποδέχεται η Περι-

φέρεια, για τη µείωση του ενεργειακού κόστους 

λειτουργίας τους), µε µεγάλους κινδύνους για την 

υγεία και τη ζωή των κατοίκων (όπως προειδοποι-

ούν  ιατρικοί σύλλογοι και ειδικοί επιστήµονες), 

από την παραγωγή διοξινών, φουρανίων κ.ά. 

προϊόντων της καύσης τους.

Είµαστε αντίθετοι σ αυτούς τους πολιτικούς σχε-

διασµούς γιατί στο όνοµα µιας υποτιθέµενης 

ανάπτυξης και ενίσχυσης των επενδύσεων, υπο-

νοµεύουν την υγεία των πολιτών, καταστρέφουν 

το περιβάλλον και  φτωχοποιούν ακόµη περισσό-

τερο τον λαό, που τελικά θα κληθεί να πληρώσει 

τα αυξηµένα κόστη κατασκευής και λειτουργίας 

αυτών τον µονάδων. 

Η καύση απορριµµάτων (SRF-RDF) δεν µπορεί µε 

κανένα τρόπο να γίνει αποδεκτή, όπου και από 

όποιον κι αν γίνεται, πολύ δε περισσότερο όταν 

ανατίθεται σε ιδιωτικά συµφέροντα που στοχεύ-

ουν στην αύξηση των κερδών τους και µόνο. ∆εν 

µπορεί παραπέρα να θεωρηθεί ως µέθοδος φι-

λική στο περιβάλλον (και Α.Π.Ε.), ούτε καν φιλι-

κότερη από την ταφή. Ούτε θάψιµο ούτε κάψιµο! 

(Μέρος Α)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ
Στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Κέ-

ντρο Υγείας Θέρµης αναφέρεται η ερώ-

τηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του Κ.Κ.Ε. 

Γιάννης ∆ελής και Λεωνίδας Στολτίδης. Η ερώ-

τηση που υποβλήθηκε έχει ως εξής:

Προβλήµατα στην λειτουργία του αντιµετω-

πίζει το Κέντρο Υγείας Θέρµης, εξαιτίας της 

απαξίωσης του από τη διαχρονικά ακολου-

θούµενη πολιτική όλων προηγούµενων κυ-

βερνήσεων και της σηµερινής της Ν∆. Πολιτι-

κή, συστηµατικής υποβάθµισης των δηµόσιων 

υποδοµών Υγείας, προκειµένου να κερδίζει 

έδαφος η επιχειρηµατική δράση και η κερδο-

φορία των επενδυτών σε βάρος της υγείας.

Το Κέντρο  Υγείας Θέρµης υπάγεται στην 4η 

Υ.ΠΕ και καλύπτει την περιοχή του ∆ήµου 

Θέρµης µε πραγµατικό πληθυσµό πάνω από 

65000. Εξαιτίας της κοµβικής θέσης του εξυ-

πηρετεί και ανάγκες του πληθυσµού και άλ-

λων όµορων δήµων (Καλαµαριάς, Πυλαίας-

Χορτιάτη ακόµα και της ΠΕ Χαλκιδικής). Έχει 

στην ευθύνη του το Περιφερειακό Ιατρείο του 

αεροδροµίου «Μακεδονία» καλύπτοντας και 

τις δικές του εφηµερίες, µαζί µε αυτές του ίδιου 

του κέντρου Υγείας, όπως και τα περιφερειακά 

ιατρεία Κάτω Σχολαρίου, Τριλόφου, Καρδίας, 

Μεσηµερίου, Βασιλικών, Λακκιάς, Περιστε-

ράς, Λιβαδίου, Σουρωτής, Αγ. Αντωνίου, Μο-

νοπήγαδου, Ταγαράδων και Νέου Ρυσίου.

Παρά όµως τον τεράστιο όγκο εργασίας που 

καλείται να φέρει σε πέρας αντιµετωπίζει σο-

βαρές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισµό.

Ειδικότερα, εδώ και 3,5 χρόνια, από τις αρχές 

του 2016, τρεις από τους παιδιάτρους του µε-

τακινούνται στο Κιλκίς προκειµένου να καλύ-

ψουν τις ανάγκες της παιδιατρικής κλινικής του 

Νοσοκοµείου του, µία εφηµερεύει στη µονάδα 

νεογνών του Ιπποκράτειου ΓΝ Θεσσαλονίκης 

και ένας ακόµα έχει µετακινηθεί εδώ και πε-

ρίπου 2,5 χρόνια στο κέντρο Υγείας Νέας Μη-

χανιώνας. 

Από τη δύναµη του Κέντρου Υγείας απουσιά-

ζουν παντελώς οι ειδικότητες του  ορθοπεδι-

κού, χειρούργου, ΩΡΛ, καρδιολόγου, οφθαλ-

µίατρου και ψυχίατρου, ενώ εδώ και 5 χρόνια 

οι ειδικότητες αυτές δεν καλύπτονται ούτε από 

επισκέπτες ιατρούς.  

Σε ένα µήνα δε, συνταξιοδοτείται και ο γυναι-

κολόγος χωρίς να υπάρχει µέριµνα για την 

αναπλήρωση του.

Επίσης απουσιάζει η ειδικότητα του ακτινολό-

γου µε αποτέλεσµα η διάγνωση των ακτινο-

γραφιών να γίνεται στο Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσ-

σαλονίκης και να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς 

και οι συνοδοί τους, λόγω της πολύ µεγάλης 

χιλιοµετρικής απόστασης. Ενώ και το µικροβι-

ολογικό εργαστήριο δε στελεχώνεται από µι-

κροβιολόγο ιατρό. 

Επιπλέον ο εξοπλισµός του Κ.Υ. µε µαστογρά-

φο και ο εκσυγχρονισµός του ακτινολογικού 

µηχανήµατος, χρονίζουν.

Οξυµµένο επίσης είναι και το πρόβληµα της 

έλλειψης τόσο του νοσηλευτικού προσωπι-

κού, όσο και του µόνιµου προσωπικού της 

καθαριότητας που δεν επαρκεί για τις ανάγκες 

σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουρ-

γός, σε ποια άµεσα µέτρα θα προβεί η κυβέρ-

νηση για:

- Την κάλυψη του Κ.Υ. Θέρµης µε το απαραί-

τητο µόνιµο προσωπικό όλων των ειδικοτή-

των, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των 

κατοίκων των περιοχών που καλύπτει 

- Την χρηµατοδότηση του Κ.Υ. Θέρµης, από 

τον κρατικό προϋπολογισµό για την αγορά του 

απαραίτητου εξοπλισµού.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΪΡΩΣΗ» 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»



∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ήµαρχος: 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.∆.∆. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήµου Θέρµης
2392330214, 2392330218
Εργοτάξιο δήµου Θέρµης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθµευσης
2310 463656
∆.Ε.Υ.Α. δήµου Θέρµης
2310460530
ΚΕΠ:  2313338105
Τεχνική Υπηρεσία
2310483400
Οικονοµική Υπηρεσία
2310478010
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισµού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Αθλητικό Κέντρο Θέρµης
2310463755

> ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ 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 ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 
2310465086, 6974995177
∆ΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτηµατολόγιο Καλαµαριάς
2310475454

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

> ΥΓΕΙΑ

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

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆. 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

Αγροτικός Συν. Θέρµης
2310462604

ΤΡΙΑ∆Ι

Κέντρο Πολιτισµού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ

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

ΤΑΓΑΡΑ∆ΕΣ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισµού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Γραφείο ∆ηµοτικής 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

ΛΙΒΑ∆Ι

Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο 
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2396051209

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

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

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

ΚΕΠ Πλαγιαρίου 
313337500 και 2313337521
Γραφείο ∆ηµοτικής
Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισµού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡ∆ΙΑ

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

Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ

Γραφείο Τοπικής Κοινότητας
2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Σωµατείο Ποντίων
«Παναγία Σουµελά» Θέρµης
2310464844 
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρµης 
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδό-
νων Θέρµης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρµης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών 
Θέρµης
2310463423
Χορευτικός Όµιλος Θέρµης
6976851724
Σωµατείο Αγ. Τρύφων 
6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρµη)
2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής 
Παράδοσης (Θέρµη)
6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-Ρω-
σικού Πολιτισµού (Θέρµη)
6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος 
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
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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Πολύ µεγάλη επιτυχία σηµείωσαν για µία ακόµη χρονιά 
οι εκδηλώσεις για το  άναµµα του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου και την 5η «Λευκή Νύχτα» που πραγµατοποιήθη-

καν στη Θέρµη.

Η λαµπρή βραδιά ξεκίνησε µε το άναµµα του Χριστουγεν-

νιάτικου δένδρου από το δήµαρχο Θέρµης Θεόδωρο Πα-

παδόπουλο, η οποία σηµατοδότησε και την έναρξη των 

πολιτιστικών δράσεων της 5η «Λευκή Νύχτας». Το άναµµα 

του Χριστουγεννιάτικου δένδρου µας, έδωσε το σύνθηµα 

για την έναρξη µιας µεγάλης γιορτινής βραδιάς, «µε µη-

νύµατα αισιοδοξίας και πάνω από όλα αλληλεγγύης και 

προσφοράς στους συνανθρώπους µας», όπως χαρακτηρι-

στικά ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, «ώστε κανείς συνδη-

µότης µας να µη νιώσει µόνος αυτές τις γιορτές».

Η πλατεία Παραµάνα άρχισε να γεµίζει από τις πρώτες απο-

γευµατινές ώρες. Εκατοντάδες παιδικά χαµόγελα έσπευσαν 

για το λούνα παρκ, τους ξυλοπόδαρους και τους ταράν-

δους, τις µασκότ, τους Άι Βασίληδες, τις τεράστιες νερό-

φουσκες, τα πολύχρωµα µπαλόνια και το face painting.

Το πρόγραµµα της εκδήλωση παρουσίασε ο γνωστός 

παρουσιαστής Χρήστος Φερεντίνος, ο οποίος έως αργά 

το βράδυ παρέµεινε επί σκηνής ευδιάθετος, χαµογελα-

στός και πρόθυµος να φωτογραφηθεί και να αστειευτεί µε 

όλους, µικρούς και µεγάλους.

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων ξεκίνησε µε τους 

Kuklusax υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεόφιλου 

Σωτηριάδη και το τµήµα µονωδίας του ∆ηµοτικού Ωδείου 

Θέρµης υπό τη διεύθυνση της Θάλειας Μαυρίδου. Ακο-

λούθησε η Μικτή Χορωδία µαθητών του 1ου Γυµνασίου 

Θέρµης που έψαλε παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια 

και η µουσικοχορευτική συναυλία του 9µελους συγκροτή-

µατος Fabulous.

∆ΡΩΜΕΝΑ
Μετά το άναµµα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου ξεκίνη-

σαν δράσεις τόσο στην Κεντρική πλατεία της Θέρµης όσο 

και στις οδούς Γρηγορίου και Αποστόλου Ταβάκη- Ελευ-

θερίου Βενιζέλου και ∆ηµητρίου και Καραολή.

Κιθάρες και τραγούδια είχαν την τιµητική τους επί των πα-

ρόδιων καταστηµάτων που βρίσκονται µε τους Βαγγέλη 

Αγγελόπουλο και Σωτήρη Σαρκαβάζη από το ∆ΩΘ, ενώ 

στους συγκεκριµένες δρόµους, παρέλασαν και τα σύνολα 

κρουστών:  κρουστόφωνα και οι Paranoe (τυµπανιστές), 

καθώς οι σύλλογοι Γηγενών Μακεδόνων, Θρακιωτών 

Μανδριτσιωτών και του πολιτιστικού συλλόγου ∆ιδυµοτεί-

χου και των Σερραίων κατοίκων δήµου Θέρµης αναβιώ-

νοντας χριστουγεννιάτικα έθιµα. Κατά την διάρκεια της δι-

έλευσης όλων των συλλόγων πραγµατοποιούνταν στάσεις 

µε κεράσµατα και κρασί από τους επαγγελµατίες.

Οι χιλιάδες επισκέπτες δοκιµάσαν τη σοκολάτα που πρό-

σφεραν οι πρόσκοποι του 1ου Συστήµατος Θέρµης, επι-

σκεφθήκαν τα ξύλινα σπιτάκια µε τα χριστουγεννιάτικα ζα-

χαρωτά του Μπάρµπα Αλέκου και το ζεστό κρασί.

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κόσµου για το περίπτε-

ρο του µη κερδοσκοπικού οργανισµού «Πνοή Ελπίδας», 

που στηρίζει πάνω από 80 οικογένειες και το σπιτάκι όπου 

βρίσκονταν οι εθελοντές του Φιλανθρωπικού Συλλόγου 

«Πνοή Ζωής για τα Παιδιά», που και φέτος µε τα έσοδα 

του µπαζάρ τους, θα ενισχύσουν το Κοινωνικό Παντοπω-

λείο και το Κοινωνικό φαρµακείο του δήµου µας.

Μεγάλη αλλά και συγκινητική υπήρξε και η προσφορά 

του κόσµου στις κοινωνικές δοµές του δήµου µας. Το 

περίπτερο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοι-

νωνικού Φαρµακείου επισκέφθηκε πλήθος κόσµου, ενώ 

συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 100 παιχνίδια για τα 

παιδιά καθώς µεγάλη ποσότητα φαρµάκων για το Κοινω-

νικό Φαρµακείο. 

Πολύ µεγάλη ήταν και η συνεισφορά των Εθελοντών Πο-

λιτικής Προστασίας Θέρµης, που είχαν πάρει θέση στην 

Κεντρική Πλατεία και τους γύρω δρόµους από νωρίς το 

απόγευµα συµβάλλοντας στην οµαλή διεξαγωγή της εκ-

δήλωσης.

Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο δήµος Θέρµης, η ∆ΕΠ-

ΠΑΘ, η Ένωση Εµπό-

ρων Επαγγελµατιών 

Θέρµης, το Επαγγελ-

µατικο Επιµελητήριο 

Θεσσαλονίκης και 

η Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας. 

Στην µεγάλη γιορτή 

παραβρέθηκαν ο 

Υπουργός Μακεδο-

νίας Θράκης Θεόδω-

ρος Καράογλου, ο 

εκπρόσωπος Π.Κ.Μ. 

Κωνσταντίνος Πάλ-

λας, ο πρόεδρος 

του Ε.Ε.Θ.,. Μιχάλης 

Ζορπίδης και ο Γενι-

κός Γραµµατέας Κλε-

όβουλος Θεοτόκης, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρα-

νίκας, οι Βουλευτές ∆ηµήτρης Βαρτζόπουλος, Σωκράτης 

Φάµελλος και Θεοδώρα Αυγέρη, και χιλιάδες επισκέπτες 

που κυριολεκτικά κατέκλυσαν κάθε γωνιά της Θέρµης.

5η «Λευκή Νύχτα»
Ήταν µία εορταστική βραδιά, όπου µικροί και µεγάλοι δια-

σκέδαζαν και έκαναν τα ψώνια τους. Τα πρώτα απολογιστι-

κά στοιχεία της βραδιάς ξεπέρασαν τις προσδοκίες όλων, 

καθώς η αγορά χάρη και στις µεγάλες εκπτώσεις που άγ-

γιζαν έως και το 60%, προσέλκυσαν το αγοραστικό κοινό, 

που δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει τα πρώτα ψώνια των 

Χριστουγέννων στην αγορά της Θέρµης. Πολύ αυξηµένη 

φέτος και η κίνηση στην εστίαση µε τα καταστήµατα να πα-

ραµένουν ανοιχτά έως τις πρώτες πρωινές ώρες ξηµερώ-

µατα Κυριακής

Οι καταστηµατάρχες εκτός από τις µεγάλες εκπτώσεις πρό-

σφεραν στον κόσµο και νόστιµα εδέσµατα µαζί µε κρασά-

κι. Ο πήχης µπήκε ψηλά, δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης 

Επαγγελµατιών και Εµπόρων Θέρµης Ευστάθιος Πιστέλας 

και συµπληρώνει, «οφείλουµε να ανταποκριθούµε µε 

ακόµη µεγαλύτερη προσπάθεια και επιτυχία την επόµενη 

χρονιά. Ευχαριστούµε τους συνδιοργανωτές µας και κυρί-

ως τις χιλιάδες κόσµου που ήρθανε στη Θέρµη, από Λάρι-

σα, Καβάλα, Ηµαθία και τόσες άλλες περιοχές κυρίως από 

τη Βόρεια Ελλάδα το περασµένο Σάββατο, απολαµβάνο-

ντας µία ακόµη «Λευκή Νύχτα», πιο επιτυχηµένη και πιο 

οργανωµένη από ποτέ.
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Κοσµοπληµµύρα στο άναµµα του 
δένδρου και στην 5η «Λευκή Νύχτα»
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