Επιτέλους μπουλντόζες στο δρόμο Θέρμης–Γαλάτιστας!

Έ

πειτα από πολλές περιπέτειες και πολυετείς καθυστερήσεις άνοιξε επιτέλους ο δρόμος για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής
τμήματος του οδικού άξονα Θέρμη – Γαλάτιστα, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου. Στις αρχές Σεπτεμβρίου υπογράφηκε

η σύμβαση ανάμεσα στην “Εγνατία Οδό Α.Ε.” και στην Ιντρακάτ. Μετά από πρόταση και μελέτες του δήμου Θέρμης συμπεριλήφθηκαν
έργα: α. Αποχέτευση ομβρίων και αποστράγγιση, στην περιοχή του οικισμού της Νέας Ραιδεστού, β. Μετατόπιση και αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης κατά μήκος της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, στην περιοχή των Βασιλικών.
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Δωρεάν μάσκες μοίρασε
ΣΕΛ. 5
ο δήμος Θέρμης
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Σ

ε όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και δράσεις προχώρησε ο δήμος Θέρμης προκειμένου
τα 68 σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια
και λύκεια, να είναι πανέτοιμα να υποδεχθούν με
ασφάλεια τους περίπου εννέα χιλιάδες μαθητές
και τους εκπαιδευτικούς. Όλες οι εργασίες συντήρησης των σχολικών κτιρίων ολοκληρώθηκαν
στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά, φέτος σε όλα
τα σχολεία του δήμου Θέρμης έγιναν εργασίες
όπως ελαιοχρωματισμοί, τοποθέτηση μαρμάρων
και πλακιδίων, επισκευές σε τουαλέτες και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση φωτιστικών και
κουφωμάτων, επισκευές και συντηρήσεις κεραμοσκεπών, συντηρήσεις και τοποθέτηση ειδικού
αντιολισθητικού και προστατευτικού δαπέδου σε
αύλειους χώρους και καθαρισμοί φρεατίων, αντικατάσταση προβολέων σε εξωτερικούς χώρους,

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, συντήρηση και επισκευές σε αίθουσες κ.ο.κ.
Παράλληλα τοποθετήθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός στο νεόδμητο σχολικό κτίριο του 2ου
γυμνασίου Θέρμης στο Νέο Ρύσιο. Συγκεκριμένα,
τοποθετήθηκαν πίνακες, θρανία, γραφεία, υπολογιστές κ.ά. ενώ ολοκληρώθηκε και η διαμόρφωση του αύλειου χώρου.
Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων
έγιναν εργασίες απολύμανσης σε όλα τα σχολικά
κτίρια του δήμου. Παράλληλα προσλήφθηκαν
συνολικά 67 άτομα για την κάλυψη των αναγκών
καθαριότητας των σχολικών κτιρίων, αριθμός που
υπολείπεται δυστυχώς κατά 11 σε σχέση με αυτά
τα οποία είχε ζητήσει ο δήμος Θέρμης ο οποίος,
ωστόσο, καλύπτει εκ των ενόντων όλες τις απαιτούμενες θέσεις.
ΣΕΛ. 4
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Τι έγραψε ο τύπος
...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε
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Μήνυμα του δημάρχου Θ. Παπαδόπουλου
για τη νέα σχολική χρονιά
Ξ

εχωριστή είναι η σημερινή μέρα για χιλιάδες παιδιά, για
τις οικογένειές τους, για τους εκπαιδευτικούς καθώς σή-

οι εκπαιδευτικοί παρέλαβαν τις προστατευτικές μάσκες τις

μερα ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Παρά τις ιδιαιτερότητες

έγιναν απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία, ενώ σε κάθε σχο-

και τις δυσκολίες που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες

λείο υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας, παρά

εξ αιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, η σημερινή

το γεγονός ότι ο αριθμός που μας διατέθηκε ήταν κατώτε-

μέρα δεν παύει να είναι η αφετηρία για μια νέα προσπά-

ρος των αναγκών. Όμως, ο δήμος, φρόντισε, αξιοποιώντας

θεια, για νέους στόχους, νέες προσδοκίες. Εύχομαι εκ μέ-

το δικό του προσωπικό, να καλύψει όλες τις ανάγκες.

ρους του δήμου Θέρμης, στις μαθήτριες και τους μαθητές

Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ είμαστε έτοιμοι,

των σχολείων μας να έχουν υγεία και δύναμη προκειμένου

εάν χρειαστεί, και μακάρι να μην χρειαστεί, να διενεργούμε

να κατορθώσουν με την καθοδήγηση των δασκάλων και

τεστ ανίχνευσης covid-19, δίνοντας προτεραιότητα στα σχο-

των καθηγητών τους, να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις,

λεία και στο προσωπικό μας.

να επιτύχουν τους νέους στόχους τους. Στους δε εκπαιδευ-

Θέλω να διαβεβαιώσω τις μαθήτριες και τους μαθητές,

τικούς των σχολείων μας, όπως επίσης και σε όλους τους

αλλά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ότι ο δήμος

γονείς και κηδεμόνες, εύχομαι καλή δύναμη.

Θέρμης θα είναι διαρκώς στο πλευρό τους, πολύτιμος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο δήμος Θέρμης φρό-

αρωγός στην προσπάθεια και στο έργο τους. Θα παρακο-

ντισε ώστε τα σχολεία να είναι πανέτοιμα για τη σημερινή

λουθούμε στενά τη λειτουργία του κάθε σχολείου και θα

μέρα. Μόνο που φέτος, η ευθύνη μας είναι μεγαλύτερη εξ

είμαστε συνεχώς δίπλα σας για να λύνουμε κάθε πρόβλη-

αιτίας της πανδημίας. Έτσι, ο δήμος μας φρόντισε εγκαίρως

μα που τυχόν θα δημιουργείται.

να λάβει όλα τα επιπλέον μέτρα ώστε τα σχολεία εκτός από

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και μια καλή

έτοιμα, να είναι και ασφαλή. Σήμερα, όλα τα παιδιά και

σχολική χρονιά!

οποίες προμηθεύτηκε ο δήμος μας. Το σαββατοκύριακο

Έτοιμο να λειτουργήσει το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λειβάδι

Ο

ι διαδικασίες με τις οποίες θα στελεχωθεί η παιδαγωγική ομάδα απομένουν να ολοκληρωθούν προκειμένου να λειτουργήσει από την προσεχή σχολική χρονιά
2020-2021 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο
Λειβάδι του δήμου Θέρμης. Στο τέλος Αυγούστου εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες και πλέον αναμένεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς για τη συγκρότηση
της παιδαγωγικής ομάδας η οποία θα στελεχώσει το ΚΠΕ.
Έτσι, μία επίμονη και μεθοδική προσπάθεια του δήμου
Θέρμης οδηγείται σε αίσιο τέλος και από τους επόμενους,
έναν με δύο μήνες το ΚΠΕ στο Λειβάδι θα είναι έτοιμο να
υποδεχθεί τους πρώτους μαθητές.
Το τελευταίο εμπόδιο για τη λειτουργία του ΚΠΕ ξεπεράστηκε τον Ιούλιο με την ψήφιση του νόμου για την ιδιωτική
εκπαίδευση, στο άρθρο 15 του οποίου περιελήφθησαν
όλες οι θεσμικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των νέων
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως είναι και
αυτό του δήμου Θέρμης στο Λειβάδι.
Ο δήμος και η κοινότητα Λειβαδίου ολοκλήρωσαν τις
εργασίες διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου του ΚΠΕ,
ώστε αυτό να είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Ο δήμος έχει
μεριμνήσει για τον εξοπλισμό των τριών αιθουσών του
Κέντρου (υπολογιστές, θρανία, προτζέκτορα κ.λπ.), ενώ
μέσα στο επόμενο διάστημα πρόκειται να λειτουργήσει και
ο ξενώνας ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί περί τους 30
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μαθητές, μαζί με τους δασκάλους τους.
Το ΚΠΕ του Λειβαδίου θα επισκέπτονται κατά προτεραιότητα μαθητές από σχολεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης
και ακολούθως και μαθητές σχολείων από άλλες περιοχές
της χώρας. Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ θα εκπονήσει
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ η κοινότητα Λειβαδίου
έχει ήδη ετοιμάσει, σε άμεση συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λειβαδιωτών, τρία μονοπάτια πεζοπορίας
κατάλληλα για παιδιά σχολικής ηλικίας και ενηλίκους.
Παράλληλα, με πρωτοβουλία του δήμου και τη συνεργασία του προέδρου της κοινότητας Δημήτρη Γουδήρα εκδόθηκε ένας τουριστικός οδηγός μέσω του οποίου κάθε
επισκέπτης μπορεί να αντλεί πληροφορίες για την ιστορία,

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του εξωτερικού
χώρου του ΚΠΕ, ώστε αυτό να είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

την πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον, την
κοινωνική κατάσταση, την οικονομική δραστηριότητα και
την εν γένει μακραίωνη παρουσία των κατοίκων του Λειβαδίου στην περιοχή.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Πανέτοιμα τα σχολεία του δήμου Θέρμης
υποδέχθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικούς
Σ

ε όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες και δράσεις
προχώρησε ο δήμος Θέρμης προκειμένου τα 68 σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, να
είναι πανέτοιμα να υποδεχθούν με ασφάλεια τους περίπου εννέα χιλιάδες μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Υπό
το συντονισμό της αρμόδιας αντιδημαρχίας Παιδείας, σε
συνεργασία με τις δύο σχολικές επιτροπές, τη διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών και τους διευθυντές των σχολείων,
ολοκληρώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου όλες οι εργασίες συντήρησης, στο σύνολο των σχολικών κτιρίων.
Αναλυτικά, φέτος σε όλα τα σχολεία του δήμου Θέρμης
έγιναν εργασίες όπως ελαιοχρωματισμοί, τοποθέτηση
μαρμάρων και πλακιδίων, επισκευές σε τουαλέτες και
υδραυλικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση φωτιστικών και
κουφωμάτων, επισκευές και συντηρήσεις κεραμοσκεπών, συντηρήσεις και τοποθέτηση ειδικού αντιολισθητικού και προστατευτικού δαπέδου σε αύλειους χώρους
και καθαρισμοί φρεατίων, αντικατάσταση προβολέων σε
εξωτερικούς χώρους, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, συντήρηση και επισκευές σε αίθουσες κ.ο.κ.
Παράλληλα τοποθετήθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός
στο νεόδμητο σχολικό κτίριο του 2ου γυμνασίου Θέρμης
στο Νέο Ρύσιο. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν πίνακες,
θρανία, γραφεία, υπολογιστές κ.ά. ενώ ολοκληρώθηκε
και η διαμόρφωση του αύλειου χώρου.
Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων έγιναν
εργασίες απολύμανσης και απεντόμωσης σε όλα τα σχολικά κτίρια του δήμου, όπως προβλέπεται και στα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο
της προστασίας από τον covid-19. Επίσης, προμηθεύτηκε
και απέστειλε εγκαίρως σε όλα τα σχολεία καθαριστικά,
χαρτική ύλη κ.λπ., ενώ διαθέτει αποθέματα και σε αντισηπτικά, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων
για τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας τους.
«Όπως όλα δείχνουν η φετινή σχολική χρονιά θα είναι
δύσκολη, με αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Ο δήμος Θέρμης
έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες εργασίες καθώς και
στις προμήθειες, ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη
και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων για μαθητές και εκπαιδευτικούς», δηλώνει ο αντιδήμαρχος
Παιδείας Στέλιος Αποστόλου. Σημειώνει, επίσης, πως τη
φετινή χρονιά οι φθορές στα σχολεία ήταν σαφώς λιγότερες, επειδή αφενός λόγω της πανδημίας τα σχολεία δεν
λειτουργούσαν από τον Μάρτιο για αρκετούς μήνες και
αφετέρου διότι οι κάμερες ασφαλείας οι οποίες τοποθετήθηκαν στους εξωτερικούς χώρους των σχολείων λειτούργησαν αποτρεπτικά σε βανδαλισμούς.

Εργασίες επισκευής στο δημοτικό σχολείο Βασιλικών.

Εργασίες στο ΕΠΑΛ Βασιλικών.

Ελαιοχρωματισμοί στο δημοτικό σχολείο Νέου Ρυσίου.

του δήμου Θέρμης ενέκρινε η κυβέρνηση με την Πράξη

έντεκα άτομα τον αριθμό των καθαριστριών για τα σχο-

Υπουργικού Συμβουλίου η οποία εκδόθηκε στο τέλος

λεία του δήμου Θέρμης, είναι σαφές ότι υποβαθμίζεται

Αυγούστου. Εξ αυτών 40 είναι με σύμβαση πλήρους

το επίπεδο της καθαριότητας, σε μια περίοδο μάλιστα

απασχόλησης και 27 με σύμβαση μερικής απασχόλησης.

κατά την οποία οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες

Ο αριθμός αυτός υπολείπεται δυστυχώς κατά 11 άτομα

λόγω του κορωνοϊού. Από την πρώτη στιγμή εξέφρα-

σε σχέση με αυτά τα οποία είχε ζητήσει ο δήμος Θέρμης

σα τη διαφωνία και τη δυσαρέσκειά μου, τόσο προς το

ο οποίος είχε αιτηθεί τουλάχιστον 78 άτομα προσωπικό

υπουργείο Εσωτερικών, όσο και προς την ΚΕΔΕ και την

ως το ελάχιστο όριο προκειμένου να καλυφθούν οι ανά-

ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ζητώντας από το υπουργείο

γκες για τον διαρκή καθαρισμό των σχολείων. Η σημαντι-

να αναθεωρήσει προς τα πάνω τον αριθμό των εγκεκρι-

κή μείωση του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων

μένων θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι

που αφορά μάλιστα στο σύνολό του, άτομα πλήρους

αυξημένες ανάγκες για την καθαριότητα των σχολείων»,

απασχόλησης, δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την προ-

δηλώνει ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος.

σπάθεια του δήμου να διατηρεί καθαρά και ασφαλή τα

Προσθέτει, επίσης, ότι «σε αντίθετη περίπτωση, η κυβέρ-

σχολικά κτίρια, υπό αυτές μάλιστα τις επιδημιολογικές

νηση θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους δήμους

συνθήκες. Σημειώνεται ότι τα σχολικά κτίρια του δήμου

να μπορούν να προσλάβουν με ταχύτατες διαδικασίες

Θέρμης διαθέτουν συνολικά 664 αίθουσες εκ των οποί-

το επιπλέον αναγκαίο προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί

ων 386 είναι στην Α’θμια και 278 στην Β’θμια.

απόλυτα ότι τα σχολεία θα έχουν την καθαριότητα που

«Ο δήμος Θέρμης απασχολούσε επί χρόνια για την κα-

απαιτείται την κρίσιμη αυτή περίοδο».

θαριότητα των σχολείων περίπου 80 καθαρίστριες, όσες

Τέλος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-

δηλαδή χρειάζονταν ώστε τα σχολεία να είναι πεντακά-

κεδονίας έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά των μαθητών στα

θαρα. Μάλιστα αρκετές απ’ αυτές ο δήμος τις πλήρωνε

σχολεία μέσω των ειδικών μαθητικών δρομολογίων. Μά-

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

εξ ιδίων πόρων, διαθέτοντας περίπου 120.000 ευρώ από

λιστα σε αυτά προσετέθη και ένα ακόμη δρομολόγιο για

Συνολικά 67 προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτιρίων

το ταμείο του, καθώς τις θεωρούσε απαραίτητες. Τώρα,

τη μεταφορά των νηπίων από την περιοχή επέκτασης της

με την απόφαση της κυβέρνησης η οποία μειώνει κατά

Θέρμης, στο 7ο νηπιαγωγείο στο Τριάδι.
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ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΑΔΙ

Έτοιμο το νέο, 7ο νηπιαγωγείο
του δήμου Θέρμης
Έ

να επιπλέον νηπιαγωγείο προστίθεται από φέτος στο
δυναμικό των συνολικά 68 σχολείων του δήμου

Στο 7ο νηπιαγωγείο θα φιλοξενηθούν περίπου 25 παιδιά

Θέρμης, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νηπια-

αγωγείο θα στεγαστεί σε προκάτ κατασκευή βαρέως τύ-

γωγείων σε 31. Πρόκειται για το 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης
το οποίο είχε ιδρυθεί πριν από μερικά χρόνια προκειμένου να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες τού διαρκώς
αυξανόμενου μαθητικού πληθυσμού, αλλά βρισκόταν
σε αναστολή λειτουργίας.
Η αύξηση του αριθμού των νηπίων σε συνδυασμό με την
εισαγωγή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής
κατέστησε πλέον επιβεβλημένη τη λειτουργία του 7ου νηπιαγωγείου από την προσεχή σχολική χρονιά 2020-2021.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περσινή σχολική χρονιά

από την περιοχή επέκτασης Θέρμης. Προσωρινά το νηπιπου, στο χώρο του 3ου δημοτικού σχολείου Θέρμης, στο
Τριάδι, έως ότου ανεγερθεί το νέο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά
θα μεταφέρονται από τη Θέρμη στο Τριάδι με τα μαθητικά
δρομολόγια. Έως και τον Ιούνιο στον χώρο αυτόν φιλοξενούνταν δύο τάξεις του 3ου δημοτικού σχολείου Θέρμης
(Τριαδίου) οι οποίες μετακινούνται στο γειτονικό 5ο δημοτικό σχολείο Θέρμης (Τριαδίου). Μετά το κλείσιμο των
σχολείων ο χώρος, εμβαδού περίπου 250 τμ, ο οποίος έχει
τρεις αίθουσες, ανακαινίσθηκε εξ ολοκλήρου προκειμένου

Στο 7ο νηπιαγωγείο θα φιλοξενηθούν περίπου 25 παιδιά
από την περιοχή επέκτασης Θέρμης.

2019-2020 ο αριθμός των νηπίων και προνηπίων στην κοι-

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες λειτουργίας νηπιαγωγείου.

νότητα Θέρμης ανήλθε σε 346, ενώ για τη νέα σχολική χρο-

Συγκεκριμένα έγιναν εργασίες αντικατάστασης του δαπέ-

νιά είχαν ήδη εγγραφεί έως τον Ιούνιο 367 παιδιά. Ο αριθμός

δου, ελαιοχρωματισμοί, τοποθετήθηκε ο αναγκαίος εξο-

αυτός αναμένεται μάλιστα να αυξηθεί ως την ημερομηνία

πλισμός (βιβλιοθήκες, ντουλάπες, συρταριέρες, παπουτσο-

έναρξης λειτουργίας των σχολείων λόγω της μετακίνησης

θήκες, διάφορα έπιπλα κ.ο.κ.). Λίγο πριν από την έναρξη

παιδιών από τα ιδιωτικά στα δημόσια σχολεία, αλλά και εξ

των σχολείων τοποθετήθηκε και ο υπόλοιπος εξοπλισμός

αιτίας νέων εγγραφών παιδιών από οικογένειες στρατιωτικών

(τραπεζάκια και καθισματάκια, δύο smart tv, ηλεκτρικές

σχολείο θα υπηρετούν δύο νηπιαγωγοί και θα λειτουρ-

που εγκαθίστανται στην περιοχή λόγω μεταθέσεων.

συσκευές κ.λπ.).

γεί και ως ολοήμερο.

Παράλληλα, έγιναν εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου στον οποίο τοποθετούνται δύο πολυπαιχνίδια, με προδιαγραφές για νήπια και προνήπια, γκαζόν,
παγκάκια, ώστε να λειτουργεί σαν παιδική χαρά. Στο

Δωρεάν μάσκες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μοίρασε ο δήμος Θέρμης

Π

ερίπου 30.000 μάσκες παραδίδονται από το πρωί
σήμερα στα 68 σχολεία του δήμου Θέρμης προ-

τους σε όλα τα σχολεία. Παράλληλα, ο δήμος αναμένει

κειμένου να μοιραστούν στους 9.000 μαθητές και στους

Ένωση Δήμων Ελλάδας τις προσεχείς ημέρες, τις οποίες

εκατοντάδες εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στα

μόλις τις παραλάβει, θα τις προωθήσει κι αυτές στα σχο-

σχολεία της περιοχής. Κάθε μαθητής και μαθήτρια και

λεία. Σημειώνεται ότι ο δήμος Θέρμης θα διανείμει μά-

κάθε εκπαιδευτικός θα παραλάβουν από ένα φακελάκι

σκες και στους περίπου 3.500 μαθητές και μαθήτριες των

στο οποίο υπάρχουν τρεις υφασμάτινες μάσκες, σε διάφο-

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων τα οποία εδρεύουν στα διοικη-

ρα χρώματα και μεγέθη, οι οποίες πληρούν απολύτως τις

τικά του όρια.

προδιαγραφές τις οποίες καθόρισε η ειδική επιστημονική

«Είχαμε λάβει εγκαίρως την απόφαση να μοιράσουμε δω-

επιτροπή του υπουργείου Υγείας.

ρεάν μάσκες στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, πολύ

Τα σχολεία του δήμου Θέρμης είναι τα πρώτα πανελλαδι-

πριν λάβει σχετική απόφαση το υπουργείο. Έτσι, σήμερα,

κά, στα οποία έφτασαν εγκαίρως, πέντε ημέρες πριν από

τα κουτιά με τις μάσκες μοιράζονται σε όλα τα σχολεία

την έναρξη των μαθημάτων οι μάσκες προστασίας από

του δήμου, αναλόγως του αριθμού των μαθητών και των

τον κορωνοϊό. Αυτό κατέστη δυνατό καθώς ο δήμος είχε

εκπαιδευτικών. Ο δήμος Θέρμης θα παρακολουθεί στε-

αποφασίσει πολύ νωρίς, πριν από τις σχετικές εξαγγελίες

νά τη λειτουργία των σχολείων και εφόσον χρειαστεί θα

του υπουργείου Εσωτερικών, να διανείμει δωρεάν μά-

προχωρήσει και σε νέα προμήθεια προκειμένου τα παιδιά

σκες σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Έτσι, έτρεξε ταχύτατα

και οι δάσκαλοί τους να νιώθουν ασφαλείς», δηλώνει ο

δήμου Θέρμης θα διανεμηθούν και σε όλο το προσωπικό

τις σχετικές διαδικασίες και σήμερα, ξεκίνησε τη διανομή

δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος.

του δήμου.
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ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ 280 ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΠΑΛ Βασιλικών: Νέες ειδικότητες και μεγάλη
αύξηση του αριθμού των μαθητών
Σ

ημαντική αύξηση στον αριθμό των εγγεγραμμένων
μαθητών στο Επαγγελματικό Λύκειο Βασιλικών παρα-

ΓΕΛ Βασιλικών, συνυπάρχοντας με το Αστυνομικό Τμήμα

επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους, εκπαιδευτικές επισκέ-

και το Ειρηνοδικείο. Το σχολικό έτος 2011 μεταφέρθηκε σε

ψεις σε χώρους πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος,

τηρείται τα τελευταία χρόνια, απόρροια του σωστού και

ένα νεόδμητο και οργανωμένο κτήριο με σύγχρονες αίθου-

διοργάνωση ημερίδων τόσο στο χώρο του σχολείου όσο

μεθοδικού προγραμματισμού που γίνεται από την παιδα-

σες και εργαστήρια.

και στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Θέρμης, συμμετο-

γωγική ομάδα του σχολείου σε συνεργασία με την αρμόδια

Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών οι εκπαιδευτικοί, η δι-

χή και βράβευση μαθητών/τριών σε εθνικούς και ευρω-

αντιδημαρχία Παιδείας του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα,

εύθυνση του σχολείου και ο δήμος Θέρμης με πολύπλευ-

παϊκούς διαγωνισμούς, πραγματοποίηση αιμοδοσίας στο

στην επικείμενη σχολική χρονιά 2020-2021 ο αριθμός των

ρες προσπάθειες και περισσή αγάπη συνέδραμαν ώστε το

χώρο του σχολείου, επίσκεψη στο Κέντρο Πυρηνικών

μαθητών που είχαν εγγραφεί έως το τέλος Ιουνίου ανέρ-

σχολείο να λειτουργεί και να αναπτύσσεται, με αποτέλεσμα

Ερευνών της Ελβετίας (CERN), είναι μερικές μόνο από τις

χεται σε 280, όταν πριν από τρία χρόνια οι εγγεγραμμένοι

σήμερα το ΕΠΑΛ Βασιλικών να αριθμεί το τρέχον σχολικό

δράσεις τις οποίες υλοποίησε το ΕΠΑΛ Βασιλικών, χάρη

ήταν μόλις 170. Στην αύξηση του αριθμού των μαθητών

έτος 280 εγγεγραμμένους μαθητές και μαθήτριες και 24

στο μεράκι των εκπαιδευτικών του, στον ζήλο και το ένθερ-

συνετέλεσε και η δημιουργία νέων ειδικοτήτων. Ειδικότε-

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αυξάνονται με την έναρξη του

μο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών του και στην αμέριστη

ρα, κατά τη φετινή σχολική χρονιά πρόκειται να λειτουρ-

διδακτικού έτους. Μάλιστα ο αριθμός των μαθητών ενδέ-

συμπαράσταση του δήμου Θέρμης.

γήσουν δύο ακόμη νέες ειδικότητες στην Γ’ λυκείου, η ει-

χεται να αυξηθεί κι άλλο καθώς δόθηκε άλλη μια περίοδος

δικότητα Κομμωτικής και η ειδικότητα Υπαλλήλων Αποθή-

εγγραφών στα μέσα Σεπτεμβρίου.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

κης και Συστημάτων Εφοδιασμού. Επίσης, τη νέα σχολική

Το ΕΠΑΛ Βασιλικών από την πρώτη εφαρμογή του προ-

Το νέο σχολικό έτος 2020 – 2021 στο ΕΠΑΛ Βασιλικών θα

χρονιά η οποία ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου πρόκειται να

γράμματος «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» συμ-

λειτουργήσουν οι παρακάτω Τομείς Β’ τάξης και Ειδικότη-

φοιτήσουν στο ΕΠΑΛ και περίπου σαράντα προσφυγόπου-

μετείχε ενεργά στο θεσμό, τον οποίο αγκαλιάζει μέχρι

τες Γ’ τάξης:

λα, παιδιά οικογενειών οι οποίες μένουν στο δήμο Θέρμης.

σήμερα (ήδη ολοκληρώνεται η υλοποίηση της Δ’ Φάσης

Σύμφωνα με τον λυκειάρχη του ΕΠΑΛ Βασιλικών Παντελή

και ακολουθεί η Ε’ Φάση) προς όφελος των αποφοίτων

ΤΟΜΕΙΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

Γαλίτη το σχολείο έχει αξιοζήλευτες επιδόσεις και στις πα-

του και όχι μόνο. Σε αυτό συνετέλεσε η έμπρακτη αρωγή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

νελλαδικές εξετάσεις. «Τη σχολική χρονιά 2016-2017 το

των υπηρεσιών του δήμου Θέρμης, με την προσφορά στο

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΑΛ Βασιλικών είχε έρθει πρώτο πανελλαδικά με βάση

ΕΠΑΛ θέσεων υλοποίησης της Μαθητείας, η οποία από την

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών του στις εισαγωγικές

πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος είναι δεδομέ-

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

εξετάσεις στα ΑΕΙ. Φέτος πέρασαν στο πανεπιστήμιο 23 από

νη και συνεχής.

τους συνολικά 42 μαθητές μας, ενώ άλλοι τρεις οι οποίοι

Ο κ. Γαλίτης υπογραμμίζει επίσης ότι «η σχολική μας μονά-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

αποφοίτησαν πέρυσι εισήλθαν κι αυτοί φέτος σε ΑΕΙ, αξιο-

δα, φιλόξενη και υπηρετώντας τις αρχές της παιδαγωγικής

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ποιώντας το ποσοστό του 10%», τονίζει ο κ. Γαλίτης.

και της ανθρώπινης αλληλεγγύης, εδώ και τρία χρόνια υπο-

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

δέχεται προσφυγόπαιδα, λειτουργώντας τάξεις υποδοχής».

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ 21

Κατά την πολύχρονη παρουσία του σχολείου πραγματο-

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Το ΕΠΑΛ Βασιλικών λειτούργησε για πρώτη φορά το 1999

ποιήθηκαν πολλαπλές δράσεις τόσο στο πλαίσιο της λει-

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

στο χώρο μιας καφετέριας. Το μαθητικό του δυναμικό αριθ-

τουργίας των Τομέων και των Ειδικοτήτων, όσο και στο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

μούσε τότε 24 μαθητές και μαθήτριες, ενώ οι εκπαιδευτικοί

πλαίσιο των μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Προγράμματα

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ήταν έξι. Στην συνέχεια στεγάστηκε στο παλιό κτήριο του

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, διδακτικές

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εργασίες για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών
στο 5ο Δ.Σ. και στο 2ο γυμνάσιο Θέρμης

Ε

ργασίες εντός αλλά και πέριξ δύο σχολείων του δήμου
Θέρμης προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρό-

απαιτηθεί η επέκταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρω-

σβαση σε αυτά, μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών, έγιναν

Για το λόγο αυτό ο δήμος προχώρησε σε εργασίες διαμόρ-

στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα εργασίες έγιναν γύρω

φωσης των δρόμων οι οποίοι βρίσκονται στην πίσω πλευ-

από το 5ο δημοτικό σχολείο Θέρμης, στο Τριάδι όπου

ρά του σχολείου προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και

είναι σε εξέλιξη μεγάλη εργολαβία ανακατασκευής της

ασφαλής πρόσβαση των μαθητών και των δασκάλων τους

οδοποιίας. Το έργο καθυστέρησε να ολοκληρωθεί καθώς

στο 5ο δημοτικό σχολείο. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν

ρούν την ομαλή πρόσβαση των μαθητών πραγματοποιή-

προβλεπόταν μετακίνηση των δικτύων κοινής ωφέλειας

πριν από την έναρξη των μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.

θηκαν και πλησίον του νεόδμητου 2ου γυμνασίου Θέρμης

(ΔΕΗ, φυσικό αέριο, κ.λπ.) τα οποία δυστυχώς δεν ήταν

Παράλληλα, εξελίσσονται πλέον με γρήγορους ρυθμούς

στο Νέο Ρύσιο. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε ένα τμήμα

πλήρως και ορθά αποτυπωμένα στα σχέδια τα οποία είχαν

και οι εργασίες μετατόπισης των δικτύων μπροστά από την

του πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου που συνδέει τον οικι-

υποβάλλει προς τον ανάδοχο οι αρμόδιοι φορείς. Το γε-

κύρια είσοδο του σχολείου με στόχο την ολοκλήρωση της

σμό με το σχολείο, ώστε οι μαθητές να μετακινούνται από

γονός αυτό προκάλεσε καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να

εργολαβίας το ταχύτερο δυνατόν. Εργασίες οι οποίες αφο-

και προς το σχολείο με απόλυτη ασφάλεια.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ευκαιρίες μάθησης για όλους
Η

ανάπτυξη και η
υποστήριξη πολι-

τιστικών δράσεων στο
δήμο Θέρμης αποτελούν βασικό στοιχείο
της λειτουργίας του δήμου. Πρώτη προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση ευκαιριών μάθησης για όλους.
Στο πλαίσιο αυτό ξεκινούν από τις 14 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στα τμήματα της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης
(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ), τόσο στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, όσο
και στις αποκεντρωμένες δομές που λειτουργούν.
Το διαφορετικό στη φετινή χρονιά είναι οι περιορισμοί που
έχουν τεθεί από την ελληνική πολιτεία λόγω της πανδημίας
του κορωναϊού στη λειτουργεία ορισμένων τμημάτων.
Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ λειτουργεί εννέα Κέντρα Πολιτισμού σε όλο
το δήμο Θέρμης και πραγματοποιεί μαθήματα πολιτιστικής
παιδείας. Το Δημοτικό Ωδείο, τα πολιτιστικά τμήματα Θεάτρου, η Σχολή Χορού, τα Εικαστικά Εργαστήρια, οι Χορωδίες, οι Φιλαρμονικές Ορχήστρες, τα τμήματα παραδοσιακών
χορών, το σκάκι κλπ είναι στελεχωμένα με καταξιωμένους
καλλιτεχνικούς καθηγητές και παιδαγωγούς.
Σημειώνεται, ότι, η πολιτική στον τομέα του πολιτισμού του

ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• Τμήμα ΣΚΑΚΙ
• ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ
• ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης διαθέτει τα εξής τμήματα:
• Σχολή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Ωδικής, αρμονίας,
ενοργάνωσης, αντίστιξης, φούγκας, σύνθεσης).
• Σχολή ΕΓΧΟΡΔΩΝ (βιολί, βιολοντσέλο, βιόλα και κοντραμπάσου). Στο τμήμα Κοντραμπάσου μπορεί να διδαχτεί κανείς και ηλεκτρικό μπάσο (Jazz, rock).
• Σχολή ΠΝΕΥΣΤΩΝ (φλάουτο, φαγκότο, κλαρινέτο και

δήμου Θέρμης υλοποιείται μέσω της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. Η δη-

τρομπέτα) εφόσον επιτραπεί η λειτουργία τους.

μοτική επιχείρηση μέσω των δράσεων της συμβάλλει στη

• Σχολή ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ

• ΛΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (τζουράς, μπαγλαμάς, τρίχορδο μπου-

διαπαιδαγώγηση και τη στήριξη της νεολαίας εξασφαλίζο-

• Σχολή ΚΡΟΥΣΤΩΝ

ζούκι και τετράχορδο μπουζούκι).

ντας υψηλού επιπέδου σχολές στο δημοτικό ωδείο, στο

• Σχολή ΜΟΝΩΔΙΑΣ

• ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

χορό, στα εικαστικά, στο θέατρο, στις χορωδίες και σε όλα

• Σχολή ΠΙΑΝΟΥ

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-6 ΕΤΩΝ

τα τμήματα του δήμου Θέρμης.

• Σχολή ΚΙΘΑΡΑΣ (κλασσική, ηλεκτρική, ακουστική)

• Τμήμα ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ

• ΑΡΜΟΝΙΟ

• Τμήμα ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

• ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

• Τμήμα ΧΟΡΟΥ (Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο, hip hop,

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

• Σχολή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

μοντέρνο, ρυθμική -ενόργανη)

διαθέτει τα εξής τμήματα:

• ΛΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (τζουράς, μπαγλαμάς, τρίχορδο μπου-

• Τμήμα LATIN ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ

ζούκι και τετράχορδο μπουζούκι).

• Τμήμα ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• Τμήμα ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

• ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

• Τμήμα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟY ΠΑΙΔΙΩΝ- ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• Τμήμα ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ εφόσον επιτραπεί

• Τμήμα ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• Τμήμα ΧΟΡΟΥ (Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο, hip hop,

η λειτουργία του.

• Τμήμα ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

μοντέρνο και ρυθμική)

• ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

• Τμήμα ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ (Διακοσμ. αντικείμενα) ΕΝΗΛΙ-

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

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-6 ΕΤΩΝ

ΚΩΝ - DECOUPAGE
• Τμήμα ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΝΗΠΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ και

γονέα)
• Τμήμα A LATIN ΠΑΙΔΙΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• Τμήμα ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στις αποκεντρωμένες δομές της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

• Τμήμα ΣΚΑΚΙ

• Τμήμα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟY ΠΑΙΔΙΩΝ -ΕΝΗΛΙΚΩΝ

λειτουργούν τα εξής τμήματα:

• Τμήμα ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

• Τμήμα ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΠΙΑΝΟ

• Τμήμα ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

• Τμήμα ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΒΙΟΛΙ

• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ (στα ΒΑΣΙΛΙΚΑ και τον

• Τμήμα ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ (Διακοσμ. αντικείμενα) ΕΝΗΛΙ-

• ΚΙΘΑΡΑ(κλασσική, ηλεκτρική και ακουστική)

ΤΡΙΛΟΦΟ)

ΚΩΝ - DECOUPAGE

• ΑΡΜΟΝΙΟ

• ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (στη Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟ, το Ν. ΡΥ-

• Τμήμα ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΝΗΠΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ και

• ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

ΣΙΟ, τα ΒΑΣΙΛΙΚΑ, τους ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ και τον ΤΡΙΛΟΦΟ).
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΙΚΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

Δράσεις για παιδιά
Μουσική αφήγηση παραμυθιών
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πινακοθήκη Θέρμης όλο
το καλοκαίρι σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος είτε δια ζώσης,
είτε εξ αποστάσεως για την φύση τους σπόρους και τη
σπορά.
Παράλληλα στο φυσικό χώρο των βιβλίων την Δημοτικαι μεγάλοι για την διαδικασία διατήρησης των σπόρων

κή Βιβλιοθήκη Θέρμης μετά από πολύ καιρό και τηρώ-

και την λειτουργία της ομάδας «Πελίτη» με σκοπό την

ντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας και τους

διαχρονική φύλαξη και αποθήκευση των παραδοσια-

κανόνες υγιεινής, μέσα από την καταπληκτική μουσική
αφήγηση από την μουσικοπαιδαγωγό και διαχρονική
συνεργάτιδα, παραμυθού-μουσικοπαιδαγωγό, Μαρία
Γκόγκα, οι συντελεστές και οι επισκέπτες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πινακοθήκης Θέρμης ταξιδέψαν όπως
παλιά με τις δικές μας μοναδικές ιστορίες μέσα από τα
βιβλία τους θρύλους και τις παραδόσεις του τόπου μας.
Με την έλευση του φθινοπώρου θα συνεχιστούν τα
μουσικά παραμύθια-ιστορίες για μαγικά φυτά και σπόρους από όλο τον κόσμο.

οδηγίες για την δραστηριότητα και θεωρητικό πλαίσιο

κών σπόρων ως κληρονομιά στις επόμενες γενιές.

που ολοκληρώνει την επιστημονική καταγραφή του

Παράλληλα κατασκεύασαν τις δικές τους προσωπικές

κάθε εργαστηρίου.

«Κιβωτούς Σπόρων» και φυτέψαν τους δικούς τους σπό-

Τα εργαστήρια αυτά ήταν «Η κιβωτός των σπόρων», «Οι

ρους για να μπορέσουν να δουν την σταδιακή ανάπτυξη

σπόροι που πετούν», «Οι σπόροι που κρύβονται», «Πα-

και εξέλιξη τους ως βιολογικοί καλλιεργητές.

ραμυθο-σπορίες», «Το ημερολόγιο της σποράς», «Οι

Εμψυχωτές της δράσης ήταν ο Δημήτρη Κουφάκης εκ-

σπείρες στη θάλασσα» και «Οι σπείρες στη γη».

πρόσωπος της ομάδας «Πελίτη», ο προϊστάμενος της

Πρόκειται για δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, με

Δημοτική Βιβλιοθήκης -Πινακοθήκης Θέρμης Χρήστος

επίκεντρο πάντα το βιβλίο, οι οποίες υπεύθυνοι βιβλι-

Βαγιωνάς, καθώς και οι Αλέξης Πετρόβας, Δημήτριος

οθηκονόμοι θα τις υλοποιούν στον περιβάλλοντα χώρο

Συκιώτης, Μαρία Τσονίδου και Όλγα Λυμπερίδου.

Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης

της βιβλιοθήκης ή/και θα τις προωθούν με email σε

καινοτομίας και δημιουργικότητας

κάθε επισκέπτη/ αναγνώστη/χρήστη/ μέλος τους. Έτσι

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης ως ιδρυτικό μέλος του

οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να τις υλοποιούν με

Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, για ένατη συνεχόμε-

τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους στο όπου κι αν

νη χρονιά συμμετέχει ενεργά στο καλοκαιρινό εκπαιδευ-

βρίσκονται.

τικό πρόγραμμα για παιδιά, που οργάνωσε και σχεδίασε

Συντονιστής των δράσεων ήταν ο προϊστάμενος της Δη-

η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με θέμα: «ΑλλάΖω

μοτική Βιβλιοθήκης-Πινακοθήκης Θέρμης Χρήστος Βα-

Σελίδα...από τη βιβλιοθήκη στη φύση»

γιωνάς, με την υποστήριξη των βιβλιοθηκονόμων της

Και αυτή τη φορά, οι καλοκαιρινές μας ιστορίες στη βι-

Δημοτική Βιβλιοθήκης Θέρμης Αντιγόνης Ταρακτσή και

βλιοθήκη, στο σπίτι, στην παραλία, στον κήπο, γινόταν

Αργυρώς Στουγάννη.

παράλληλα με τις δράσεις της ΕΒΕ και του ΔΕΒ.
Στόχος ήταν και αυτό το καλοκαίρι να «γεμίσει» από ιδι-

Η κιβωτός των σπόρων

αίτερες ιστορίες, δημιουργικές δραστηριότητες, γνώση,

Με αφορμή και ερέθισμα τα βιβλία της Δημοτικής Βιβλι-

διασκέδαση και πολλά ενδιαφέροντα βιβλία.

οθήκης -Πινακοθήκης Θέρμης, ο Δημήτρη Κουφάκης

Στο πλασίο αυτό από την Τετάρτη 08/07/2020 μέχρι την

εκπρόσωπος της ομάδας «Πελίτη» στο δήμο Θέρμης,

Τετάρτη 02/09/2020, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης

μίλησε στα παιδιά για τους σπόρους στην ποίηση και

σε συνεργασία με την ΕΒΕ προτείνε συνολικά 7 διαφο-

στα παραμύθια.

ρετικά εργαστήρια, για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι είχαν την ευκαιρία μέσα

τον Σεπτέμβριο, με σχετική προτεινόμενη βιβλιογραφία,

από τις χρήσιμες πληροφορίες να ενημερωθούν, μικροί
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ΦΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Ολοκληρωθήκαν
τα Θέρμης Δρώμενα 2020
Μ

Το Σινε Θερμαΐς

ε επιτυχία και το αυστηρό πλαίσιο που έθεταν οι περιορισμοί της πανδημίας του κοροναιού ολοκληρω-

τοποιήθηκαν στις 19 Αυ-

χνίδι, για ελπίδα. Με αλη-

γούστου στο κινηματοθέ-

θινές ιστορίες νερού απ’

θήκαν οι δράσεις του φεστιβάλ «Θέρμης Δρώμενα 2020

ατρο Βασιλικών «Άλσος

όλο τον κόσμο, με ήρωες

«μένουμε_ασφαλείς», το οποίο για μία ακόμη χρονιά διορ-

Φώφης Πατίκα» και στις

συνομήλικα παιδιά, ψά-

γάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και

31 Αυγούστου στο Κέντρο

χνουμε να βρούμε μαζί

Περιβάλλοντος Θέρμης. Η ιδιαιτερότητα των φετινών εκδη-

Πολιτισμού Τριλόφου (Πέ-

λώσεων είναι ότι διοργανωθήκαν υπό το αυστηρό πλαίσιο

σας απαντήσεις και νέους

τρινο).

που έθετε η υγειονομική κρίση και οι διατάξεις του Εθνικού

τρόπους αντιμετώπισης της

Οι παραστάσεις αφήγησης

Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τις συναθροί-

λαϊκών παραμυθιών με τη στον Ξυλούρη

σεις και τις ανοικτές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα των εκδη-

συνοδεία μουσικής με τον

λώσεων περιλάμβανε κινηματογραφικές προβολές αξιολό-

χαρακτηριστικό τίτλο μέσα στο δάσος «τσίκι τσίκι τσέλα»

γων ελληνικών και ξένων παραγωγών από το Σινέ Θερμαϊς.

τραγουδώ και το κουδουνάκι μου χτυπώ, πραγματοποιή-

Το φετινό πρόγραμμα από το Σινέ Θερμαϊς περιλάμβανε και

θηκαν σε αφήγηση –ακορντεόν από την Πέννυ Αβράμπε-

αξιόλογες συνεργασίες με την Πρεσβεία της Ισπανίας και το

κη και τραγούδι–λαούτο από το Δημήτρη Τριχάκη.

Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα, με την Ιταλική Πρεσβεία

Αφιερωμένη στα παιδιά από 5 ετών και άνω ήταν και

και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε συνεργα-

η παιδική παράσταση κουκλοθέατρου η οποία πραγ-

σία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΙΑΛ της Λέρου στο πλαί-

ματοποιήθηκε στον ανοικτό χώρο του Σινέ Θερμαϊς με

σιο του Δικτύου Ελληνο -Ιταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας

τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΑΠόΝΕΡΑ, 6 ταξίδια με λίγο

Στη Θέρμη η μουσική εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον

και του Tempo Forte Italia_Ελλάδα 2020, καθώς και μια

νερό» από την ομάδα θρεπτικού θεάτρου θέατρο κού-

μεγάλο Έλληνα δημιουργό Νίκο Ξυλούρη. Συμμετείχαν

παρουσίαση του Φεστιβάλ της Δράμας.

κλας «Μαρμίτα».

στη λύρα και το τραγούδι ο Κωστής Κυριτσάκης και στο

Όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί της παράστασης «Στρι-

λαούτο-φωνή ο Δημήτρης Τριχάκης.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

μώξαμε στη βαλίτσα μας ερωτήσεις και ιστορίες από όλο

Στον Τρίλοφο η μουσική παράσταση ήταν αφιερωμένη

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο παιδικές παραστάσεις

τον κόσμο και με όχημα την τέχνη του κουκλοθεάτρου και

στο φεγγάρι. Συμμετείχαν ο Δημήτρης Τριχάκης (λαού-

για παιδιά από 2 ετών από τη μουσική ομάδα αφήγησης

του θεάτρου σκιών, επιχειρούμε ένα ταξίδι σ’ ένα κόσμο

το-φωνή), ο Νίκος Κουθούρης (βιολί) και ο Σπύρος Πα-

λαϊκών παραμυθιών το «Μελωμύθι», οι οποίες πραγμα-

που διψάει για καθαρό νερό, για ζωή, για γνώση, για παι-

παδόπουλος (κιθάρα και βιολί).

Μουσική παράσταση αφιέρωμα

κρίσης του νερού».

Το μουσικό σχήμα μελωμύθι

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων των Θέρμης
Δρώμενα 2020 περιλάμβανε και δύο (2) μουσικές βραδιές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Αυγούστου
στη Θέρμη στον ανοικτό χώρο του Σινέ Θερμαϊς και στον
Τρίλοφο στις 2 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Τριλόφου (Πέτρινο).

«Στάχτη στα μάτια» από την Θεατρική Ομάδα Βασιλικών

Τ

ην κωμωδία «Στάχτη στα μάτια», του Ευγένιου Λαμπίς
σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Οικονόμου, παρουσίασε στο
θερινό θέατρο «Άλσος -Φώφης Πατίκα» στα Βασιλικά η
θεατρική ομάδα Βασιλικών από την Παρασκευή 11 έως
και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Οι παραστάσεις ήταν
ενταγμένες στο πλαίσιο του φεστιβάλ Θέρμης Δρώμενα
2020 «μένουμε_ασφαλείς».
Ο Λαμπίς έδωσε στα έργα του μια εξαίρετη εικόνα της μεσαίας αστικής τάξης, της εποχής του (19ος αιώνας) όπου
ανήκε και ο ίδιος, και στην οποία είχε πάντα στραμμένο το
ειρωνικό του βλέμμα, κανένα πρόσωπο των κωμωδιών
του δεν βγαίνει αλώβητο από την έμφυτη γελοιογραφική
του επιθετικότητα. Ο στόχος του, στο συγκεκριμένο έργο,
ο «θεατρινισμός», το «δήθεν», ως μέσον για την κοινωνική ανέλιξη των μικροαστών χαρακτήρων του. Την εποχή
που γράφτηκε το έργο ο αστός αναδεικνυόταν ως η νέα
μεγάλη δύναμη, ο παντοδύναμος κυρίαρχος της κοινωνικής ζωής, ο οποίος δεν πιστεύει σε τίποτα παρά μόνον σε
ό,τι μπορεί να δει, να αγγίξει και να αγοράσει.
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Η μετάφραση -σκηνοθεσία -εμψύχωση ομάδας και μουσική
επιμέλεια είναι του Βαγγέλη Οικονόμου, η επιμέλεια σκηνικών και κοστουμιών της Αλέκας Μποχώρη και οι φωτισμοί του Στράτου Κουτράκη. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι:
«Σοφί»: Ευθυμία Παπαδοπούλου–Φανή Στυλιανού, «Κα
Μαλενζάρ», Πωλίνα Μπιζέρα–Φανή Στυλιανού, «Μαλενζάρ» Σάκης Τασιάδης, «Φρεντερϊκ», Γρηγόρης Γιαννακούδης, «Εμελίν», Ευαγγελία Κερπινιώτη-Μαρία Κούσα, «Αλεξαντρίν», Χρυσάνθη Κιδρολή, «Κα Ρατινουά», Ιωάννα Δουβίτσα -Ευθυμία Παπαδοπούλου, «Ρατινουά», Κωνσταντίνος
Ιωάννογλου, «Γκρουμ», Έλενα Γκιόγκη, «Κα Ντύφωσε»,
Στέλλα Αγγελακέρη, «Ρομπέρ», Νίκος Γλιάς, «Ζοζεφίν»,
Ρένα Θωμαΐδου και «Κα Λατερνώ», η Μαρίνα Κεντρωτή.
Η Θεατρική Ομάδα ιδρύθηκε πριν από 33 χρόνια, τον Απρίλη του 1987, από τον εμψυχωτή θεάτρου-σκηνοθέτη Βαγγέλη Οικονόμου, μετά από πρωτοβουλία της «Πολιτιστικής
Λέσχης Βασιλικών» σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Θεσσαλονίκης. Έχει
δουλέψει, 37 θεατρικά κείμενα, σε τριάντα (30) παραγωγές.

16/9/20 9:37 PM

10

Ρεπορτάζ

ΤΕΥΧΟΣ 196

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Εργασίες συντηρήσεις
στο δασικό οδικό δίκτυο
Ε

ργασίες βελτίωσης των δασικών δρόμων, στις
ορεινές κοινότητες του δήμου Θέρμης υλοποίησε η

κτήματα, καθώς, σε αυτές τις περιπτώσεις ο κίνδυνος

αρμόδια αντιδημαρχία Συντήρησης και Αυτεπιστασίας.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν μεταξύ

Οι παρεμβάσεις στο δασικό οδικό δίκτυο έχουν ήδη
ολοκληρωθεί στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται
στις κοινότητες Λιβάδι, Περιστερά και Μονοπήγαδο.
Στόχος των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός
ασφαλούς

δικτύου

ικανοποιητικής

πυκνότητας,

ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία

εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών είναι μεγαλύτερος.
άλλων, όπου κρίθηκε απαραίτητο, διαπλατύνεις και
διανοίξεις προκειμένου να διευκολύνεται η απρόσκοπτη
πρόσβαση των μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων
σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα
έγιναν όλες οι αναγκαίες εργασίες για τη διαμόρφωση
και τη των δασικών δρόμων οι οποίοι συνδέουν τις

την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των

διευκολύνονται οι πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται τα

κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγίου Αντωνίου

δασών και να διευκολύνει τους δημότες οι οποίοι

δάση ή μετακινούνται χρησιμοποιώντας το δασικό οδικό

και χρησιμοποιούνται ευρέως από τους δημότες.

επισκέπτονται τα δάση, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι

δίκτυο.

«Συνολικά

χιλιόμετρα

θα πρέπει να είναι πολλοί προσεκτικοί, ιδιαιτέρως κατά

Κατά την υλοποίηση των εργασιών δόθηκε προτεραιότητα

δασικών δρόμων με τον καλύτερο και ασφαλέστερο

την τρέχουσα θερινή περίοδο», επισημαίνει σε δηλώσεις

σε δασικές περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με ιδιωτικά

δυνατό τρόπο ώστε το δασικό οδικό δίκτυο να εξυπηρετεί

του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Μουστάκας.

και

διαχείριση

των

δασών

και

παράλληλα

να

συντηρήθηκαν

περίπου

20

Παρεμβάσεις βελτίωσης
σε αγροτική και
αστική οδοποιία

Σ

Εργασίες βελτίωσης
της συνδετήριας οδού
Τριαδίου - Ν. Ραιδεστού

ημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αστικής και
της αγροτικής οδοποιίας βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευ-

ταίο χρονικό διάστημα από την Αντιδημαρχία Συντήρησης
και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης. Οι παρεμβάσεις
αφορούν κυρίως την αποκατάσταση των ζημιών οι οποίες
προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εργασιών γίνεται διαμόρφωση δρόμων με ειδικό μηχάνημα-γκρέιντερ του δήμου καθώς και

Παρέμβαση στο Κάτω Σχολάρι

Σεπτέμβριο. Ο πρωτογενής

Σ

τομέας είναι και πρέπει να

προχώρησε η αντιδημαρχία τεχνικών υπηρεσιών Συντη-

είναι πολύ ψηλά στην ιεράρ-

ρήσεων και Αυτεπιστασίας. Συγκεκριμένα, προκειμένου

χησή μας καθώς αποτελεί τη

να βελτιωθεί η πρόσβαση και η ασφάλεια, έγινε διάνοι-

στασίας κ. Βασίλειος Μουστάκας επισημαίνει πως στόχος

βάση της τοπικής οικονομίας.

ξη και διαπλάτυνση του δρόμου ενώ «καθαρίστηκαν»

του έργου αυτού είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας

Η στήριξη της παραγωγής

των πτηνο-κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και των αγροτικών

προϋποθέτει τη βελτίωση των

εκμεταλλεύσεων της περιοχής.

υποδομών που θα φέρουν

«Η καλύτερη εξυπηρέτηση του κτηνοτροφικού και αγρο-

με την σειρά τους μείωση του κόστους παραγωγής και με-

ντηρήσεων και αυτεπιστασίας βελτιώνει την ασφαλή

τικού κόσμου του δήμου μας αποτελεί προτεραιότητα τη

γαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Οφείλουμε να είμαστε κάθε

πρόσβαση και τη σύνδεση των δύο οικισμών και ήταν

δημοτικής αρχής και οι παρεμβάσεις, όπου διακόπηκαν

μέρα στο πλευρό των παραγωγών», αναφέρει μεταξύ άλ-

απαραίτητο να υλοποιηθεί λόγω επικινδυνότητας στο

λόγω της έντονης βροχόπτωσης του προηγούμενου μήνα,

λων ο κ. Μουστάκας.

συγκεκριμένο σημείο.

επίστρωση με υλικό 3Α. Πρόκειται για δρόμους εκτός σχεδίου και αστικούς δρόμους στο Σχολάρι, την Περιστερά και
το Λιβάδι, καθώς και στους υπόλοιπους δρόμους οι οποίοι
υπέστησαν ζημιές κατά τη σφοδρή βροχόπτωση της 21ης
Μαΐου. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Συντήρησης και Αυτεπι-
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θα ολοκληρωθούν έως το

ε εργασίες βελτίωσης του δρόμου που συνδέει τη Ν.
Ραιδεστό με το Τριάδι και το Κτηνοτροφικό Πάρκο

τα κλαδιά και οι θάμνοι που περιόριζαν την ορατότητα
Σημαντικές παρεμβάσεις
πραγματοποιήθηκαν και στην
αγροτική οδοποιία

των οδηγών. Το έργο σύμφωνα με τον Βασίλη Μουστάκα αντιδήμαρχο τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα συ-

16/9/20 9:37 PM

Ρεπορτάζ

ΤΕΥΧΟΣ 196

11

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUNRISE»

Ξεκίνησε η εγκατάσταση αστικού
εξοπλισμού στο Νέο Ρύσιο
Μ

έσα στον Αύγουστο ξεκίνησε η εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού στο Νέο Ρύσιο με την τοποθέ-

στέγαστρα αστικής συγκοινωνίας μαζί

τηση συνολικά 30 ειδικών θέσεων στάθμευσης ποδη-

ριακούς χάρτες σε κεντρικά σημεία

λάτων σε σημεία ενδιαφέροντος (2ο Γυμνάσιο Θέρμης,

του Νέου Ρυσίου για τη βελτίωση των

Αθλητικό κέντρο Νέου Ρυσίου, γήπεδο ποδοσφαίρου,

αστικών συγκοινωνιών. Επίσης, η κά-

χώροι Κοινότητας Νέου Ρυσίου) καθώς και με τοποθέτηση σύγχρονων ηλεκτρονικών (LED) ρυθμιστικών πινακίδων ορίου ταχύτητας (Ρ32 – 30 km/hr) στο οδικό
δίκτυο πλησίον του νεοκατασκευασθέντος 2ου Γυμνασίου Θέρμης και (Ρ32 – 40 km/hr) στις εισόδους του
Νέου Ρυσίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

με ιστούς τηλεματικής και πληροφο-

θετη και η οριζόντια σήμανση που θα
τοποθετηθεί έξω από το νέο Γυμνάσιο
θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια της
περιοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUNRISE

επάνω και αντίστροφα. Αποτελέσματα του έργου, με-

Το Ευρωπαϊκό έργο «SUNRISE» χρηματοδοτείται από

ταξύ άλλων, αποτελούν η εδραίωση της έννοιας του

το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδιασμού Βιώσιμης Κινητικότητας Γειτονιάς και η διά-

και έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξι-

θεση συλλογής σχετικών εργαλείων και προϊόντων για

ολόγηση και τη διευκόλυνση εκμάθησης συνεργατικών

την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών πόλεων προς αυτή τη

είται από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσ-

τρόπων αντιμετώπισης συνήθων προκλήσεων κινητικό-

κατεύθυνση.

σαλονίκης και έχει ως στόχο μέσα από συμμετοχικές

τητας σε επίπεδο γειτονιάς. Το έργο ξεκίνησε το Μάιο

Το SUNRISE έχει αναπτύξει μια σειρά παρεμβάσεων σε

διαδικασίες να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της γει-

του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021.

έξι «γειτονιές δράσης» μέσα σε επιλεγμένες πόλεις.

τονιάς όπως π.χ. η εγγύτητα, η εμπιστοσύνη, οι εύκολοι

Το έργο είναι δομημένο σε πέντε (5) φάσεις της αλυσί-

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν γειτονιές στις πόλεις της

και σύντομοι δίαυλοι επικοινωνίας, κ.λπ. για να εφαρ-

δας καινοτομίας, το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση

Βρέμης, της Βουδαπέστης, της Ιερουσαλήμ, του Μάλ-

μοστούν καινοτόμες ιδέες μέσα από την ενεργοποίηση

ευκαιριών σε επίπεδο γειτονιάς, στη συν-δημιουργία

μο, του Southend-on-Sea και της Θεσσαλονίκης, όπου

των πολιτών.

λύσεων, κυρίως κοινωνικό-οικονομικής φύσης, καθώς

επιλέχθηκε ως «γειτονιά δράσης», η περιοχή του Νέου

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εγκατασταθούν δύο

επίσης και στην ανάπτυξη συνεργιών από κάτω προς τα

Ρύσιου.

Ο παραπάνω χρήσιμος εξοπλισμός τοποθετήθηκε στο
πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Sustainable
Urban Neighbourhoods–Research and Implementation
Support in Europe», εν-συντομία «SUNRISE», του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020» που υλοποι-

Υλοποιήθηκε και ο δεύτερος κύκλος καταπολέμησης των κουνουπιών

Υ

λοποιήθηκε και ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών το οποίο υλοποιεί ο

Θέρμης, συμπληρωματικά προς το αντίστοιχο πρόγραμμα
το οποίο εφαρμόζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο του επιπλέον προγράμματος το οποίο υλοποιείται όλα τα τελευταία χρόνια από
την αντιδημαρχία Πρασίνου και Περιβάλλοντος του δήμου Θέρμης το οποίο έχει στόχο την πλήρη κάλυψη του
συνόλου των οικισμών του δήμου. Το πρόγραμμα κρίνε-

«Οικοανάπτυξη Α.Ε.» στις χαρτογραφημένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών (βόθροι, φρεάτια, υδατοσυλλογές και νεροκρατήματα κάθε τύπου, κ.λπ.), πέριξ καθώς
και εντός των οικισμών, ακόμη και σε αυλές σπιτιών όπου
κριθεί αναγκαίο. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε στάσιμα νερά και δεν εγκυμονούν κανέναν
απολύτως κίνδυνο για ανθρώπους, κατοικίδια ή άλλους
οργανισμούς εκτός από τις προνύμφες κουνουπιών.

κάτοικοι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών.

ται αναγκαίο καθώς εκείνο της Περιφέρειας δεν περιλαμ-

Για την εκτέλεση των εφαρμογών προνυμφοκτονίας χρη-

Υπενθυμίζουμε ότι λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή επικοι-

βάνει ψεκασμούς εντός των οικισμών. Ο πρώτος κύκλος

σιμοποιείται το εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο σκεύασμα

νωνίας χωρίς χρέωση στον αριθμό 800 11 244 24, προ-

του προγράμματος ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώθηκε

με δραστική ουσία Diflubenzuron, συμπυκνωμένο εναι-

κειμένου να παρέχονται πληροφορίες και να αναφέρονται

στις αρχές Ιουλίου.

ώρημα ή ταμπλέτες, με εμπορική ονομασία Dudim 15SC

τοπικά προβλήματα όχλησης κουνουπιών. Η γραμμή λει-

Οι ψεκασμοί γίνονται από ειδικά συνεργεία της εταιρείας

και Dudim 2DT αντίστοιχα. Ταυτόχρονα ενημερώνονται οι

τουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 17:00.
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Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο
το τεχνικό πρόγραμμα για το 2021
Μ

ε φυσική παρουσία, έπειτα από σχεδόν τέσσερις
μήνες, συνεδρίασε στις 5 Αυγούστου το δημοτικό

συμβούλιο Θέρμης. Η συνεδρίαση έγινε με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό, δηλαδή με μάσκες και τήρηση των αποστάσεων. Το δημοτικό
συμβούλιο είχε συνεδριάσει τελευταία φορά με φυσική
παρουσία των μελών του στις 11 Μαρτίου 2020. Έκτοτε οι
συνεδριάσεις γίνονταν μέσω τηλεδιάσκεψης.
Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν το σχέδιο του τεχνικού
προγράμματος για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 11,5 εκατ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία.
Παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος τόνισε
πως προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση
έργων καθώς και όσων είναι υπό δημοπράτηση και εκκρεμούν από προηγούμενα χρόνια, μαζί και η εκπόνηση μελετών για ένταξη νέων έργων στα καινούργια χρηματοδοτικά
προγράμματα.
«Η φετινή χρονιά, λόγω κορωνοϊού είχε και έχει πολλές

Ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου Κώστας Τιτέλης.

Η συνεδρίαση έγινε με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης
από τον κορωνοϊό, δηλαδή με μάσκες και τήρηση των αποστάσεων.

τευτικού δικτύου και στον τελευταίο οικισμό, το κλειστό

κριτική στη διοίκηση λέγοντας ότι στο τεχνικό πρόγραμμα

γυμναστήριο στον Τρίλοφο, την ολοκλήρωση των έργων

επαναλαμβάνονται έργα τα οποία δεν εκτελούνται, ενώ δεν

αναβάθμισης στις παιδικές χαρές, τα έργα στην επέκταση

ελήφθησαν υπόψη και οι προτάσεις των τοπικών συμβου-

της Θέρμης κ.ο.κ. Παράλληλα, τόνισε, ότι ο δήμος θα προ-

λίων.

ετοιμάσει τις απαραίτητες μελέτες ώστε να είναι έτοιμος να

Τόνισε, επίσης, ότι το τεχνικό πρόγραμμα «είναι φτωχό και

απορροφήσει κονδύλια από χρηματοδοτικά προγράμματα

αυτό δεν οφείλετε μόνο στον κορωνοϊό». Λόγω του κο-

όπως το «Αντ. Τρίτσης».

ρωνοϊού είναι μειωμένα τα έσοδα του δήμου, αλλά προ-

Ο δήμαρχος Θέρμης στη συνέχεια είπε ότι πολλά έργα που

φανώς η διοίκηση δεν περιμένει με τα έσοδά της να κάνει

υπήρχαν στα Τεχνικά Προγράμματα των προηγούμενων

έργα. Καθώς και ότι ο δήμος «δεν διεκδικεί μαχητικά και

ετών δεν προωθήθηκαν και δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας της

σθεναρά έκτακτη χρηματοδότηση από το κράτος».

επιλογής της διοίκησης να προωθούνται έργα για τα οποία
προέκυψε δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από τρίτες

Το σχέδιο τεχνικού προγράμματος καταψήφισε η παράτα-

πηγές, μέσω ΕΣΠΑ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

ξη «Ο δήμος μας αύριο». Εξηγώντας τους λόγους ο επικε-

Έτσι, στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 τα έργα αυτά απο-

φαλής Χρήστος Φάσσας είπε πως «παρότι είναι το πλέον

φασίστηκε να προωθηθούν κατά προτεραιότητα.

συγκρατημένο πρόγραμμα των τελευταίων ετών, εντούτοις

γους αυτούς προτεραιότητά μας είναι να τελειώσουμε τα

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι έργα της τάξης

στερείται οράματος, στόχευσης και δυνατότητας υλοποίη-

έργα που ξεκινήσαμε, να κάνουμε τα έργα τα οποία κουβα-

των 40 εκ. ευρώ δεν εμφανίζονται στο Τεχνικό Πρόγραμ-

σης».

λάμε από προηγούμενα χρόνια, αλλά συγχρόνως, να ωρι-

μα του δήμου, όπως έργα ύδρευσης, έργα αποχέτευσης

Ο Φάνης Καρκατζούνης, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρω-

μάσουμε μελέτες για έργα τα οποία πρόκειται να χρηματο-

ακαθάρτων και ομβρίων, κ.λπ., επειδή αποτελούν αρμο-

σης η οποία επίσης καταψήφισε, είπε πως «το πρόγραμμα

δοτηθούν από συγκεκριμένα προγράμματα, όπως το «Αντ.

διότητα της ΔΕΥΑΘ. Και αυτά είναι έργα που μελετά και

κινείται στη λογική του εφικτού, δηλαδή της υποταγής»,

Τρίτσης», καθώς ίδιους πόρους για φέτος δεν θα έχουμε

επιβλέπει εν πολλοίς η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου.

προσθέτοντας πως επαναλαμβάνονται έργα προηγούμε-

δυσκολίες. Ο δήμος μας υπολειτουργούσε λόγω των πολλών απουσιών για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιπλέον,
δέχθηκε μεγάλο πλήγμα στα έσοδά του τα οποία θα είναι
μειωμένα κατά περίπου 2,5 με 3 εκατ. ευρώ. Για τους λό-

νων ετών, ενώ λείπουν αναγκαία έργα όπως σχολικά κτί-

καθόλου» σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.
Ο δήμαρχος Θέρμης υπογράμμισε για άλλη μια φορά ότι

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ρια, παιδικές χαρές κ.λπ.

σταθερή επιλογή της διοίκησης του δήμου, παραμένει η

«Δεν διαφωνούμε με το περιεχόμενο των έργων στο τε-

Κατά του τεχνικού προγράμματος τάχθηκε και η παράταξη

ισόρροπη ανάπτυξη και στις τρεις δημοτικές ενότητες και σε

χνικό πρόγραμμα όμως το καταψηφίζουμε για πολιτικούς

«Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» με τον επικεφαλής Δημή-

όλους τους οικισμούς. Περιέγραψε ως έργα πρώτης προ-

λόγους» ανέφερε η επικεφαλής της παράταξης «Παρέμβα-

τρη Βλαχομήτρο να επισημαίνει ως βασικές αδυναμίες την

τεραιότητας, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση του αποχε-

ση Πολιτών Δήμου Θέρμης» Άννα Τσιφτελίδου. Άσκησε

απουσία έργων σχολικής στέγης, ύδρευσης κ.ά.
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ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Νέους 250 μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων
τοποθετεί ο δήμος Θέρμης
Δ

ιακόσιους πενήντα νέους μεταλλικούς κάδους
απορριμμάτων προμηθεύτηκε η Υπηρεσία Κα-

θαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θέρμης, οι
οποίοι προορίζονται να αντικαταστήσουν παλαιούς
φθαρμένους. Οι νέοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε όλες
τις δημοτικές κοινότητες με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία του δικτύου αποκομιδής απορριμμάτων. Όλο
το προηγούμενο διάστημα η υπηρεσία Καθαριότητας
είχε εντοπίσει τα σημεία στα οποία υπήρχαν φθαρμένοι,
ακατάλληλοι κάδοι, καθώς και σημεία στα οποία υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων και με βάση αυτές

το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων, να γίνει
πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό. Παρακαλούμε τους δημότες να μεριμνούν ώστε να μεταφέρουν τα
απορρίμματα στους αντίστοιχους κάδους, νωρίτερα από
τις 8 το πρωί, να μην τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων κλαδιά και μπάζα, να τοποθετούν τα απορρίμματά τους σε καλά δεμένες σακούλες μέσα στον
κάδο και να φροντίζουν να μην εναποθέτουν σύμμεικτα
απορρίμματα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης», τονίζει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

κάδους απορριμμάτων και επίκειται η τοποθέτησή τους
εντός των κάδων προκειμένου να μειωθούν οι δυσάρεστες οσμές από τα απορρίμματα. Επίσης, το όχημα

τις καταγραφές, αλλά και τα σχετικά αιτήματα τα οποία

Παναγιώτης Πονερίδης.

καθαρισμού κάδων απορριμμάτων (καδοπλυντήριο)

έχουν υποβληθεί από τους δημότες, θα γίνει η τοποθέ-

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε η

προέβη ήδη δύο φορές σε πλύσιμο των κάδων απορ-

τηση των νέων κάδων.

προμήθεια οκτώ νέων υπογείων κάδων απορριμμάτων

ριμμάτων στις κοινότητες του δήμου Θέρμης και την

«Συνεχίζουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανανέ-

3.000lt καθώς και η προμήθεια 140 τεμαχίων ειδικού

τρέχουσα περίοδο προβαίνει για τρίτη φορά στον καθα-

ωσης του εξοπλισμού μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε

εξοπλισμού απόσμησης για υπέργειους και υπόγειους

ρισμό των κάδων σε όλες τις περιοχές του δήμου.

Ολοκληρώθηκαν τα έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας στους Ταγαράδες

Εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου
στο νέο 2ο γυμνάσιο Θέρμης

Ο

Σ

λοκληρώθηκαν στο τέλος Αυγούστου οι παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής

θωράκισης στην Κοινότητα Ταγαράδων η

ε εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης
του αστικού πρασίνου και διαμόρφω-

σης του αύλειου χώρου στο νέο 12θέσιο,

οποία επλήγη από την ισχυρή βροχόπτωση

2ο Γυμνάσιο Θέρμης προχωρά η Αντιδη-

της 21ης Μαΐου 2020. Πρόκειται για σειρά

μαρχία Περιβάλλοντος – Πρασίνου και

παρεμβάσεων οι οποίες πραγματοποιήθη-

Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι εργασίες οι οποί-

καν το τελευταίο δίμηνο από την αρμόδια
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περι-

ες βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια

τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ποτί-

της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτικής προ-

σματος και τοποθέτηση γκαζόν στον αύ-

στασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ-

λειο χώρο περιμετρικά του σχολείου.

σαλονίκης ανταποκρίθηκε αμέσως και στις

Οι σχολικές αυλές είναι ο χώρος όπου

τας Ταγαράδων Δημήτρη Καλαθά μετά τα

10 Ιουνίου ξεκίνησαν οι εργασίες. Έγινε μια

οι μαθητές και οι μαθήτριες κινούνται,

έντονα καιρικά φαινόμενα της 21ης Μαΐου

ουσιαστική επέμβαση για πρώτη φορά εδώ

2020 που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρό-

και πάρα πολλά χρόνια στον χείμαρρο ο

τητα τη περιοχή των Ταγαράδων και κινδύ-

οποίος διασχίζει το χωριό, από το σημείο

νευσε η ζωή και η περιουσία πολλών κα-

που πηγάζει (περιοχή «μάνα του νερού»)

τοίκων από την υπερχείλιση του χειμάρρου,

έως το σημείο που εκβάλει (κοιλάδα Ανθε-

η Κοινότητα Ταγαράδων απευθύνθηκε με

μούντα - Νέα Ραιδεστός), μήκους περίπου 5

το υπ. αριθ. 16681/25.5.2020 έγγραφό της

με 6 χιλιομέτρων, η οποία θα λειτουργήσει

με στόχο τη σωματική, κοινωνική και ψυ-

αύλειων χώρων των σχολείων, καθώς και

στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και

προστατευτικά για την περιοχή μας σε πε-

χική τους υγεία.

σειρά παρεμβάσεων καθαρισμού χόρτων

ζήτησε μεταξύ άλλων τον καθαρισμό, την

ρίπτωση επανάληψης παρόμοιων ακραίων

Ο άμεσος προγραμματισμός ενεργειών της

και αισθητικής αναβάθμισης του αστικού

εμβάθυνση και την διαπλάτυνση του χει-

καιρικών φαινομένων», σημειώνει ο κ. Κα-

Αντιδημαρχίας Πρασίνου, μεταξύ άλλων,

πρασίνου σε όλη την έκταση του δήμου

μάρρου.

λαθάς.

περιλαμβάνει τη διαμόρφωση όλων των

Θέρμης.

φέρειας στον κεντρικό χείμαρρο της Κοινότητας, συνολικού μήκους περίπου 6 χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότη-
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ΑΝΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η Εύη Λάππα νέα γενική
γραμματέας στο δήμο Θέρμης
Ν

έα γενική γραμματέας στο δήμο Θέρμης είναι από
τις αρχές Αυγούστου ανέλαβε η δικηγόρος Εύη

κώδικα δήμων και κοινοτήτων, το δημοσιοϋπαλληλικό

σαλονίκης και πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-

δίκαιο και το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων.

γησης Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης.

Λάππα, σύμφωνα με την 2354/31/7/2020 απόφαση του

Από το 1991 μέχρι σήμερα έχει διανύσει μια μακρά και

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του Εθνικού Κέντρου

δημάρχου Θόδωρου Παπαδόπουλου. Ανέλαβε τη θέση

γόνιμη πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε επί

του Γιώργου Κουλαουζίδη ο οποίος αποχώρησε έπειτα

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου διδάσκει

σειρά ετών προϊσταμένη Προγραμματισμού και Ανάπτυ-

από αρκετά χρόνια, μετά την ένταξή του στο δυναμικό

δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και αρχές νομιμότητας δι-

ξης στο δήμο Ιωνίας (νυν δήμο Δέλτα) και στο δήμο

του Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου ως επίκουρος

Πανοράματος (νυν δήμο Πυλαίας -Χορτιάτη). Έχει διατε-

καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

λέσει δημοτική σύμβουλος και αντιδήμαρχος Σχολικής

Η κ. Λάππα είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του

Στέγης, πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών και Συμβουλί-

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μετα-

ου Παιδείας και Επιμόρφωσης στο δήμο Χορτιάτη (νυν

πτυχιακές σπουδές και επαγγελματική εξειδίκευση στο

δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη).

δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, με πιστοποιημένη επι-

Υπηρέτησε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Υπηρεσία Επι-

μόρφωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πολιτικές

τρόπου στο Ν. Ημαθίας και στο Ν. Χαλκιδικής με αντι-

του δήμου Θέρμης με αρμοδιότητες που αφορούν τον

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Unesco στη διοίκη-

κείμενο τον έλεγχο των δαπανών δήμων και δημοτικών

συντονισμό και την καλύτερη οργάνωση των δημοτικών

ση και διαχείριση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γνω-

νομικών προσώπων.

υπηρεσιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αποδοτικά και

ρίζει αγγλικά και γερμανικά. Ως δικηγόρος Θεσσαλονί-

Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Υπηρεσιακού

αποτελεσματικά η επίτευξη των στόχων και προγραμμά-

κης ασχολήθηκε κυρίως με υποθέσεις που αφορούν τον

και Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Θεσ-

των του δήμου.

οικητικής δράσης. Από το 2014 είναι εξωτερική συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Κοινωνικής Ευθύνης με έδρα τη Βιέννη. Από τις αρχές του 2019
είναι ειδική σύμβουλος του δημάρχου Θέρμης επί των
δημοσίων συμβάσεων του δήμου. Από τον Αύγουστο
του 2020 ανέλαβε τα καθήκοντα της γενικού γραμματέα

Συνάντηση του δημάρχου Θέρμης με τον πρόεδρο του ΕΚΘ

Σ

υνάντηση με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης Χάρη Κυπριανίδη είχε στις 6

Αυγούστου στο γραφείο του ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνει ο νέος πρόεδρος του
ΕΚΘ στους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε συζήτηση για τις τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και κατά συνέπεια
και στην ανεργία, εξ αιτίας της πανδημίας. Ο δήμαρχος
Θέρμης ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΕΚΘ για τις θέσεις
εργασίας τις οποίες έχει ζητήσει ο δήμος στο πλαίσιο
διαφόρων προγραμμάτων όπως της Κοινωφελούς Εργασίας και του προγράμματος απασχόλησης ατόμων
που βρίσκονται πλησίον της συνταξιοδότησης.
«Είχα τη χαρά να υποδεχθώ τον πρόεδρο του Ε.Κ.Θ.

νωνικά ευπαθών ομάδων. Τον διαβεβαίωσα ότι όπως

στη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια με τον δήμαρχο Θέρ-

Χάρη Κυπριανίδη και να συζητήσω μαζί του τα θέμα-

κάναμε εδώ και χρόνια, έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα

μης Θόδωρο Παπαδόπουλο, η οποία θα συνεχιστεί και

τα τα οποία απασχολούν τους εργαζόμενους, αλλά και

να στηρίζουμε με κάθε μέσο που διαθέτουμε τον κό-

τα επόμενα χρόνια. Όπως διαπίστωσα από τη συνάντη-

τον δήμο Θέρμης. Παρουσίασα στον κ. Κυπριανίδη τις

σμο της εργασίας, με στόχο την αντιμετώπιση του προ-

σή μας, υπάρχει συναντίληψη στα κρίσιμα ζητήματα για

ενέργειες τις οποίες κάνει ο δήμος για την αντιμετώπιση

βλήματος της ανεργίας που μαστίζει και την περιοχή

τους εργαζόμενους, κυρίως για το θέμα της απασχόλησης

της ανεργίας καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχουμε

μας”, δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης.

αλλά και της ασφάλειας στην εργασία”», δήλωσε από την

πάρει όλα τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη των κοι-

«Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης έχει άρι-

πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΚΘ Χάρης Κυπριανίδης.
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ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής
στις κοινωνικές δομές του δήμου Θέρμης
Τ

η δυνατότητα να ενταχθούν ως ωφελούμενοι ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στα προγράμματα παροχών
των κοινωνικών δομών του δήμου Θέρμης έχουν από την
1η Σεπτεμβρίου όσοι κάτοικοι ή δημότες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή
ή επανεγγραφή στα νέα ετήσια προγράμματα παροχών του
Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου
από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (εκτός σαββατοκύριακου), στον χώρο του
Κοινωνικού Παντοπωλείου (Στενημάχου 16, Θέρμη) από τις
9:00 π.μ. έως στις 13:00 μ.μ., κατόπιν προγραμματισμένων
ραντεβού. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η
χρήση μάσκας και γαντιών κατά την είσοδο στο χώρο του
Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι υποχρεωτική.
Οι κοινωνικές δομές του δήμου Θέρμης ανανεώνουν τις εγγραφές μία φορά το χρόνο, ενώ αιτήσεις δέχονται καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους. Τα δικαιολογητικά αξιολογούνται από
τους κοινωνικούς λειτουργούς και τα μέλη της διαχειριστικής
επιτροπής όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, με διατήρηση της ανωνυμίας και όπως
αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Τα δικαιολογητικά επανεξετάζονται κάθε χρόνο. Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως κάθε Σεπτέμβριο, όμως σε περιόδους κρίσης, όπως για παράδειγμα η πανδημία COVID19,
μπορεί να επαναληφθεί. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του
ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί

τους οι ενδιαφερόμενοι είναι:
1. Μια μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση ξένου
υπηκόου απαιτείται αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός Δημόσιας
Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ, νερό κ.ά.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης.
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2019.
6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 έτους 2019.
7. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης Ε9 του τρέχοντα
έτους. Αν ο αιτών είναι παντρεμένος, τότε απαιτείται και το
Ε9 του/της συζύγου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
1. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ) του αιτούντα ή των μελών που διαμένουν μαζί του (π.χ. σύζυγος,
παιδιά κ.ά.) εφόσον είναι άνεργοι. Αντίγραφο επιδότησης
εφόσον είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.
2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ.
3. Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ (Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης).
4. Διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση διάστασης. Αντίγραφο
δικαστικής απόφασης που να αναγράφει την επιμέλεια των
παιδιών και τη λήψη διατροφής.
5. Αντίγραφο Δανείου πρώτης κατοικίας εφόσον το επιθυμεί
ο ίδιος.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο

6. Αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα
αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, εφόσον δεν φαίνονται τα εισοδήματα.
7. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας για εγγραφή και στο Κοινωνικό Φαρμακείο.
8. Ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
9. Σε περίπτωση φιλοξενίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1
των μελών που φιλοξενεί ή φιλοξενείται. Αν τα μέλη αυτά
δεν εργάζονται τότε θα προσκομίσουν και βεβαιώσεις ανεργίας. Αν ξεκίνησαν πρόσφατα να εργάζονται και δεν αναγράφονται τα εισοδήματα τους, τότε πρέπει να προσκομίσουν
και αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση εργοδότη όπου θα
αναγράφεται ο μισθός, το ωράριο εργασίας και η χρονική
διάρκεια της σύμβασης.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Πολύτιμη η βοήθεια των εθελοντών στο έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Τ

ο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Θέρμης συνεχίζει να στηρίζει κάθε δεκαπενθήμερο με τρόφιμα

και είδη πρώτης ανάγκης όσους πολίτες έχουν ανάγκη
ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Στην προσπάθεια αυτή
πολύτιμες αρωγοί είναι οι εθελόντριες του Κοινωνικού
Παντοπωλείου. Εν μέσω διακοπών και κορωνοιού, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας οι κυρίες Λίνα Τούρτα,
Σμαρώ Κοτσανάκη και Μαρία Τσιολιαρίδου στηρίζουν
όλες τις δράσεις του. Συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια είναι και τα στελέχη του προγράμματος «Βο-

Ανάλογες δράσεις πραγματοποιούνται κάθε δεκαπενθή-

επιχειρήσεις της περιο-

μερο στα τριακόσια ογδόντα νοικοκυριά που ωφελού-

χής και τους συμπολί-

νται από τις κοινωνικές δομές του δήμου. Στην πρόσφα-

τες μας που στηρίζουν

τη διανομή, εκτός από τα συνήθη είδη, δηλαδή τα είδη

τη δομή με αγαθά,

πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα τα οποία προμηθεύεται
το κοινωνικό παντοπωλείο για τους δικαιούχους του, η
εταιρεία ΚΥΑΝΑ πρόσφερε είδη περιποίησης μαλλιών.
Η Φανή Χατζηδημητρίου, πρόεδρος της διαχειριστικής
επιτροπής ευχαριστεί τις επιχειρήσεις και τις εθελόντριες

όπως τον γνωστό παραγωγό αυγών, που
έχει την καλοσύνη να
εφοδιάζει τακτικά και
ανώνυμα τη δομή με

ήθεια στο Σπίτι», τα οποία εξυπηρετούν με κατ’ οίκον

για την πολύτιμη προσφορά τους. «Παρ’ όλη την κα-

διανομές όσους αδυνατούν να μετακινηθούν.

λοκαιρινή ζέστη και τη δουλειά, που δεν είναι εύκολη,

Στο τέλος Αυγούστου διανεμήθηκαν προς τους δικαιού-

εσείς οι εθελόντριές μας, διευκολύνετε το έργο μας και

Μασούτης Α.Ε. που σε σταθερή βάση στηρίζει το έργο

χους των κοινωνικών προγραμμάτων του δήμου επτα-

μας βοηθάτε να προσφέρουμε αλληλεγγύη και στήρι-

του Κοινωνικού Παντοπωλείου με τρόφιμα και είδη

κόσια αυγά και εκατό προϊόντα περιποίησης μαλλιών

ξη. Σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ! Εκτός, όμως,

πρώτης ανάγκης, και πολλοί άλλοι» αναφέρει η κ. Χα-

τα οποία προσφέρθηκαν από επιχειρήσεις της περιοχής.

από τους εθελοντές οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τις

τζηδημητρίου.
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Μεγάλη η ανταπόκριση στο πρόγραμμα
της καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης
Ο

λοκληρώθηκε στο τέλος Αυγούστου το πρόγραμμα
της καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης του

από τα μέτρα που λήφθηκαν για την ασφαλή παραμονή
παιδιών και προσωπικού κατά τη διάρκεια των δύο μη-

δήμου Θέρμης για το 2020, το οποίο οργάνωσαν η Δη-

νών του Καλοκαιριού.

μοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλη-

Η τήρηση όλων αυτών των κανόνων ασφάλειας καθό-

τισμού Θέρμης και τα «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-

λου δεν περιόρισε τα παιδιά από την εκτόνωση, τη δη-

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής». Στο πρόγραμμα

μιουργία και την κοινωνικοποίηση που χαρακτηρίζουν τα

συμμετείχαν 232 παιδιά από 5 έως 12 ετών, ενώ απασχολήθηκαν 29 εκπαιδευτικοί με διάφορες ειδικότητες, όπως
μουσικοί, νηπιαγωγοί, εικαστικοί, θεατρολόγοι, γυμναστές, δάσκαλοι, καθηγητές πληροφορικής κ.ά.
Οι δραστηριότητες του προγράμματος, το οποίο διήρκεσε
από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου φιλοξενήθηκαν σε τέσσερα δημοτικά σχολεία στη Θέρμη, τα Βασιλικά, τον Τρίλοφο, το Τριάδι και τη Ν. Ραιδεστό. Ιδιαίτερη
προτεραιότητα δόθηκε στην ενίσχυση του δημιουργικού
και ψυχαγωγικού χαρακτήρα του θεσμού, ώστε από τη
μια τα παιδιά να μην αισθάνονται ότι συνεχίζουν «να πη-

προγράμματα της καλοκαιρινής απασχόλησης. Κι αυτό
αποδείχθηκε από τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασαν τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα όλες
τις δραστηριότητες και οι γονείς τους οι οποίοι παρατείναν
για εβδομάδες τον αρχικά επιφυλακτικό σχεδιασμό φιλοξενίας τους.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Αργύρη Μωραϊτη, «η επιτυχία του φετινού προγράμματος ανήκει σε
έναν μεγάλο βαθμό στους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς οι

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, τα
οποία απασχολούνται δημιουργικά από τις 7:30 το πρωί έως τις
3:30 το απόγευμα.

δήμο Θέρμης. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12
ετών, τα οποία απασχολούνται δημιουργικά από τις 7:30
το πρωί έως τις 3:30 το απόγευμα.

γαίνουν στο σχολείο» και από την άλλη το πρόγραμμα

οποίοι συνέδραμαν για δύο μήνες τους έμπειρους συνα-

να μην παίρνει τη φυσιογνωμία «φύλαξης».

δέλφους της δημιουργικής απασχόλησης. Ευχαριστούμε

Φέτος, με την πανδημία πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα

για την συνεργασία του το Τμήμα Κοινωνικής Προστασί-

και τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας για τον

ας, Παιδείας και Πολιτισμού για το εξαιρετικό βοηθητικό

μητέρες απασχολούμενες σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις

περιορισμό διασποράς του covid-19. Η δημιουργία ολι-

προσωπικό με το οποίο ενίσχυσε το πρόγραμμα καθώς

που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του δήμου.

γομελών τμημάτων, η συνεχής απολύμανση των χρη-

και όλες τις υπηρεσίες του δήμου που ανταποκρίθηκαν

Εξυπηρετήθηκαν κατά προτεραιότητα εργαζόμενες μητέ-

σιμοποιούμενων χώρων, η απολύμανση παιχνιδιών,

άμεσα σε κάθε ανάγκη μας».

ρες μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών. Οι αιτήσεις

αθλητικού και εικαστικού υλικού, η θερμομέτρηση των

Η Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση είναι ένας

άνεργων μητέρων καλύφθηκαν εφόσον υπήρχε διαθεσι-

παιδιών κατά την είσοδό τους στο χώρο, είναι ορισμένα

θεσμός ο οποίος λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια στο

μότητα θέσεων φιλοξενίας.

Όπως κάθε χρόνο, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα είχαν εργαζόμενες μητέρες, κάτοικοι δήμου Θέρμης ή

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άνοιξαν οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Α

πόλυτα έτοιμοι και σύμφωνα με όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχει θέσει ο ΕΟΔΔΥ υποδέχτηκαν την

χής καθαρισμός καθώς και προμήθεια των απαραίτητων,

1η Σεπτεμβρίου τα παιδιά οι δημοτικοί παιδικοί και βρε-

ατομικής υγιεινής. Το προσωπικό των δημοτικών παιδικών

φονηπιακοί σταθμοί του δήμου Θέρμης, ενώ δόθηκε πα-

σταθμών είναι πλήρως ενημερωμένο για τα απαραίτητα

ράταση για τις εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ έως και την Τετάρτη 9

μέτρα τα οποία πρέπει να υιοθετήσουν, αλλά και για τον

Σεπτεμβρίου. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί των

τρόπο ορθής διαχείρισης και προσέγγισης των παιδιών σε

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολι-

σχέση με τα μέτρα ατομικής υγιεινής.

κής Αγωγής θα λειτουργούν σε καθημερινή βάση για όλα

Πάντως, φέτος, ο αριθμός των βρεφών και των προνηπί-

τα παιδιά που φιλοξενούνται με την αυστηρή τήρηση των

ων, καθώς και των εγγεγραμμένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-

προβλεπόμενων μέτρων:
- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας (ή σε ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώπου) από όλους τους εργαζόμενους στους σταθμούς.

πλέον, απολυμαντικών και μασκών για την προστασία της

στην είσοδο των δομών από τις δασκάλες τους, για αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού.
Για την ασφαλή επάνοδο των παιδιών, των επισκεπτών

μεΑ του δήμου Θέρμης, μέσω voucher, είναι αισθητά
μικρότερος σε σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα, τα παιδιά τα
οποία έχουν εγγραφεί στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
για τη σχολική χρονιά η οποία ξεκίνησε, είναι μειωμένος

- Προαιρετική χρήση μάσκας για τα παιδιά

αλλά και του προσωπικού έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες

- Διαχωρισμός των αύλειων δραστηριοτήτων κατά τμήματα.

ενέργειες εκ μέρους του δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις

είναι η μείωση του αριθμού των παιδιών τα οποία έχουν

- Ειδική μέριμνα για τη σίτιση.

υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχει θεσπίσει ο ΕΟΔΥ.

εγγραφεί στα ΚΔΑΠ του δήμου, ενώ μικρότερη, γύρω στο

- Τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια θα παραλαμβάνονται

Συγκεκριμένα, έχει γίνει απολύμανση των χώρων, ενδελε-

30%, είναι η μείωση των εγγεγραμμένων στο ΚΔΑΠμεΑ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ»

Δράση για γονείς:
«ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ»
Μ

ε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα οργανώνει βραχείες πα-

μικό, εκπαιδευτικό, οικογενειακό κα.

ρεμβάσεις υποστήριξης της οικογένειας, με τη μορφή

στα πλαίσια των νέων συνθηκών που

διαδικτυακών σεμιναρίων. Συνολικά έχουν προγραμ-

βιώνουμε εν μέσω της πανδημίας του

ματιστεί 3 θεματικές ενότητες, 3 συναντήσεων η καθε-

Covid-19; Τι απαιτήσεις δημιουργεί και

μία, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου-

ποιες αλλαγές φέρνει στο στενό πλαί-

Νοεμβρίου 2020.
Τα θέματα που θα διαπραγματευτούμε
είναι τα ακόλουθα:
- «Ζώντας με το καινούριο», το Σεπτέμβριο,
- «Αλλαγές και προκλήσεις στην επικοινωνία της οικογένειας», τον Οκτώβριο,
- «Εξαρτήσεις: μονόδρομος ή επιλογή απάντησης στις
νέες προκλήσεις;», το Νοέμβριο.
Πριν από την κάθε θεματική θα ανακοινώνεται ένα κά-

Τι χαρακτηριστικά έχει το «καινούριο»

σιο του οικογενειακού μας συστήματος;
Τι μετακινήσεις απαιτεί και ποιους προστατευτικούς παράγοντες κινητοποιεί
ώστε να ενταχθεί στη ζωή μας προς
όφελός μας;
Προσκαλούμε τους γονείς σε μια διαδικτυακή συζήτηση με στόχο να προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και
να διαχειριστούμε το «καινούριο», με ό,τι αυτό φέρ-

gmail.com μέχρι την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου. Μετά

τοτελής και απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι

νει. Μπορούν να συμμετάσχουν γονείς της περιοχής

τη δήλωση συμμετοχής σας θα σας αποσταλούν οι

να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το σύνολό της.

δράσης μας (Δήμοι Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού,

λεπτομέρειες και οι κωδικοί εισόδου στη συνάντηση.

Υπάρχει η δυνατότητα να

Πυλαίας-Χορτιάτη), με παιδιά όλων των ηλικιών. Ξε-

Αριθμός συμμετεχόντων: 10-18 άτομα.

περισσότερες από μία θεματικές, εφόσον το επιθυμεί.

κινάμε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 5.00-7.00μμ., και

Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν.

Η πρώτη θεματική, «Ζώντας με το καινούριο», αναφέ-

συνεχίζουμε στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 5 Οκτωβρί-

Συντονίστριες του πρώτου κύκλου συναντήσεων είναι

ρεται στις αλλαγές που τον τελευταίο χρόνο όλοι μας

ου. Για τη δήλωση συμμετοχής σας επικοινωνείτε με

οι Γκιούρκα Γεωργία και Δρακοπούλου Μαριάννα, ψυ-

βιώνουμε, σε πολλαπλά επίπεδα: κοινωνικό, οικονο-

το τηλέφωνο 2310.442044 ή με το e-mail kpelpida@

χολόγοι του Κέντρου Πρόληψης.

λεσμα συμμετοχών εκ νέου. Η κάθε θεματική είναι αυ-

παρακολουθήσει κάποιος

Συνεχίζονται οι υλοτομίες για την καταπολέμηση του φλοιοφάγου εντόμου

Σ

υνεχίζονται σήμερα, στην περιοχή του Τριλόφου αυτή
τη φορά, οι υλοτομίες έκτακτης κάρπωσης για την

αντιμετώπιση του φλοιφάγου εντόμου σε συνεργασία με
την «ALFAWOOD GROUP Α.Ε.Β.Ε.» και δασικούς συνεταιρισμούς. Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται υλοτομίες στη θέση Πλατάνια Προφήτη Ηλία και θα ακολουθήσουν στη θέση Κοτρώνι.

μοτικές δασικές εκτάσεις όπου εντοπίστηκαν προσβολές

πέρυσι, ο δήμος ανέλαβε αμέσως πρωτοβουλίες για την

Οι υλοτομικές εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση

από το φλοιοφάγο έντομο.

αποτύπωση της προσβολής σε όλες τις δασικές εκτάσεις

όλων των προσβεβλημένων δέντρων εντός του δασο-

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί ανάλογες υλοτομήσεις

οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όριά του, ενώ ταυ-

κτήματος, αραίωση κάποιων δέντρων, ώστε να υπάρξει

στο δασόκτημα Ισενλί της Θέρμης. Σύμφωνα με τον έως

ενδυνάμωση του δασοκτήματος, καθώς και αποτελεσμα-

τώρα απολογισμό, το φλοιοφάγο έντομο το οποίο ξεκί-

τικότερη αντιμετώπιση της προσβολής από τα φλοιοφάγο

νησε το βλαβερό έργο του από το δάσος του Σέιχ Σου

έντομο.

και επεκτάθηκε στη συνέχεια και σε γειτονικά πευκόφυ-

Οι εργασίες εξυγιαντικής υλοτόμησης και απομάκρυν-

τα δασοκτήματα, προσέβαλε μόλις το 2% έως 3% του

σης των προσβεβλημένων πεύκων κρίνεται απολύτως

δασοκτήματος της Θέρμης. Η καταστροφή περιορίστηκε

των άρρωστων δέντρων, καθώς και όσων γειτνιάζουν με

αναγκαία για την προστασία των δασικών εκτάσεων του

σε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση πάντοτε

αυτά, ανάλογες υλοτομήσεις έγιναν και στις δασικές εκτά-

δήμου Θέρμης και θα ακολουθήσουν και σε άλλες δη-

με την έκταση των ζημιών στο Σέιχ Σου καθώς, ήδη από

σεις του Αγίου Ιωάννη Βασιλικών και του Μονοπήγαδου.

ThermisDromena_196.indd 17

τόχρονα, προέβη και σε όλες τις αναγκαίες εξυγιαντικές
δράσεις.
Σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονήθηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέσω της εξυγιαντικής υλοτόμησης

16/9/20 9:37 PM

18

Ρεπορτάζ

ΤΕΥΧΟΣ 196

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΨΥ

Ένας στους δέκα μαθητές
έχουν κάνει χρήση μιας παράνομης ουσίας
Μ
ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου), το Ερευνητικό Πανεπιστη-

- 3,3% έχουν κάνει χρήση συνθετικών κανναβινοειδών

- 3,3% έχουν κάνει χρήση και κάποιας άλλης παράνο-

μιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών, ΚΑΙ

μης ουσίας, εκτός της κάνναβης, με τα ποσοστά να κυ-

Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» ΕΠΙΨΥ δημοσι-

μαίνονται μεταξύ 0,5% (κεταμίνη) και 1,5% (κοκαΐνη)

οποίησε τα επιδημιολογικά δεδομένα της πιο πρόσφα-

- 13,1% έχουν κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών-8,2%

της (2019) πανελλήνιας έρευνας για την χρήση παράνο-

έχουν κάνει πρόσφατη και το 5,2% πολύ πρόσφατη

μων ουσιών στους έφηβους-μαθητές ηλικίας 16 ετών

χρήση

στη χώρα μας. Η έρευνα διενεργήθηκε την άνοιξη του

- 5,0% έχουν κάνει μη -συνταγογραφημένη χρήση ισχυ-

2019 σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 17.733

ρών παυσίπονων και 3,5% ηρεμιστικών/υπνωτικών

μαθητών ηλικίας 16-18, εκ των οποίων οι 5.988 ήταν

- 50,8% θεωρούν «ακίνδυνη» τη δοκιμή, 33,0% την πε-

16χρονοι.
Η ηλικία των 16 ετών ανήκει στη μέση εφηβική περίοδο
η οποία συνοδεύεται από μία σειρά σημαντικών βιολογικών, διαπροσωπικών και ψυχοκοινωνικών μεταβολών
στη ζωή του εφήβου. Αποτελεί την πλέον ευαίσθητη
περίοδο της ανάπτυξης στη διάρκεια της οποίας παρατηρούνται, μεταξύ άλλων, συμπεριφορές οι οποίες θέ-

ριστασιακή και 11,4% τη συστηματική χρήση κάνναβης
- 27,6% θεωρούν «εύκολη» την πρόσβαση στην κάνναβη
- 30,8% πιστεύουν ότι έστω και ένας/μία από τον κύκλο
τους χρησιμοποιεί κάνναβη
χρήσης κάνναβης σε πολύ μικρή ηλικία (≤13 ετών) πα-

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ραμένει σταθερό την τελευταία 20ετία.

1. Σημαντικές μεταβολές στις αντιλήψεις απέναντι στην

3. Ενδείξεις για αύξηση της βαρύτητας της χρήσης κάν-

κάνναβη

ναβης και του πειραματισμού με συνθετικά κανναβινοει-

- Με την πάροδο των ετών, αυξάνεται σημαντικά το πο-

δή για μερίδα 16χρονων

σοστό των 16χρονων στην Ελλάδα που θεωρούν «ακίν-

Στη Έκθεση το ΕΠΙΨΥ επισημαίνει δύο σοβαρές ενδεί-

δυνη» τη δοκιμή, την περιστασιακή και τη συστηματική

ξεις:

χρήση της κάνναβης. Ενδεικτικά, σχεδόν διπλάσιο πο-

- Το ποσοστό των 16χρονων σε πιθανό κίνδυνο εξάρ-

σοστό θεωρούν «ακίνδυνη» τη συστηματική χρήση το

τησης από την κάνναβη είναι το 2019 αυξημένο συ-

2019 (11,4%), συγκριτικά με πριν από μία 8ετία (5,1%

γκριτικά με πριν από μία 12ετία. Συγκεκριμένα, στους

το 2011).

5 εφήβους που αναφέρουν πρόσφατη χρήση κάνναβης

- Την τελευταία 15ετία έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσο-

οι 2 έχουν -βάσει ειδικής κλίμακας ανίχνευσης- κίνδυ-

στό των 16χρονων μαθητών στην Ελλάδα οι οποίοι θε-

νο εξάρτησης από την ουσία, το 2007 η αναλογία αυτή

ωρούν «εύκολη» την πρόσβαση στην κάνναβη (19,9%

ήταν ένας στους 5.

το 2003 έναντι 27,6% το 2019).

- Μέσα στην τελευταία τετραετία το ποσοστό των 16χρο-

- 8,2% έχουν κάνει χρήση κάνναβης-σχεδόν οι μισοί εξ’

-Την τελευταία 20ετία σχεδόν διπλασιάστηκε το ποσο-

νων που αναφέρουν χρήση συνθετικών κανναβινοειδών

αυτών (4,8%) έχουν επαναλάβει τη χρήση της τουλάχι-

στό των 16χρονων μαθητών στην Ελλάδα οι οποίοι θε-

εμφανίζει αυξητική τάση (από 2,3% σε 3,3%)

στον τρεις φορές

ωρούν ότι έστω κι ένας /μία από τον κύκλο τους χρησι-

- 7,2% έχουν κάνει πρόσφατη χρήση κάνναβης (μέσα

μοποιεί κάνναβη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

στους τελευταίους 12 μήνες) -περισσότεροι από τους μι-

2. Σταθερότητα στον επιπολασμό της χρήσης ουσιών τα

Η έρευνα του ΕΠΙΨΥ διενεργείται ανελλιπώς ανά 4ετία

σούς εξ’ αυτών (4,6%) έχουν επαναλάβει τη χρήση της

τελευταία χρόνια

από το 1984, αρχικά από την Ψυχιατρική Κλινική του

τουλάχιστον τρεις φορές στο διάστημα αυτό

- Το επίπεδο της χρήσης (επιπολασμός) παράνομων ου-

ΕΚΠΑ και ακολούθως το ΕΠΙΨΥ και είναι η μόνη στη

- 4,7% έχουν κάνει πολύ πρόσφατη χρήση κάνναβης

σιών στους 16χρονους μαθητές στην Ελλάδα αφενός

χώρα μας η οποία εστιάζει στη χρήση εξαρτησιογόνων

(μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες)-οι μισοί εξ αυτών

διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (συγκριτικά με την πλει-

ουσιών αλλά -πλέον- και σε άλλες αναδυόμενες εξαρ-

(2,5%) έχουν επαναλάβει τη χρήση της τουλάχιστον

ονότητα των χωρών στην Ευρώπη), αφετέρου μετά από

τητικές συμπεριφορές. Από τα μέσα δε της δεκαετίας

τρεις φορές στο διάστημα αυτό

τη σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε από τα μέσα

του 1990 αποτελεί σκέλος της γνωστής Πανευρωπαϊκής

- 1,2% δοκίμασαν για πρώτη φορά ή ξεκίνησαν τη χρή-

της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του

έρευνας ESPAD. Το 2019 η συλλογή δεδομένων έγινε

ση κάνναβης σε ηλικία ≤13 ετών

2000, σταθεροποιείται μέσα στην τελευταία δεκαπεντα-

την περίοδο Μαρτίου- Μαΐου με τη συμμετοχή πανελ-

- 2 στους 5 μεταξύ όσων έχουν κάνει πρόσφατη χρήση

ετία.

λήνιου αντιπροσωπευτικού δείγματος 17.733 μαθητών

κάνναβης βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εξάρτησης από

- Επιπλέον, το ποσοστό των 16χρονων μαθητών στην

ηλικίας 16-18, εκ των οποίων οι 5.988 ήταν 16χρονοι

την ουσία

Ελλάδα που αναφέρουν πρώτη δοκιμή ή έναρξη της

από 350 Ενιαία Λύκεια και ΕΠΑΛ.

τουν σε κίνδυνο το έφηβο, όπως η χρήση παράνομων
ουσιών. Στοιχεία που συγκεντρώνει το Ελληνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
(ΕΚΤΕΠΝ) δείχνουν πως η πλειονότητα των εξαρτημένων από ουσίες ατόμων στα θεραπευτικά προγράμματα
ξεκίνησαν τη χρήση στην ηλικία των 16 ετών.
Η αναλυτικότερη παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων παρουσιάζεται στη σχετική έκθεση η οποία είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΨΥ www.epipsi.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Σύμφωνα με την έρευνα:
- 9,4% έχουν κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας
έστω και μία φορά στη ζωή τους
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ

Χώρο στο δημοτικό λαχανόκηπο απέκτησε
ο Όμιλος Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
Δ
ωρεάν μερίδια στο δημοτικό λαχανόκηπο ο οποίος
βρίσκεται στη Νέα Ραιδεστό, παραχωρεί ο δήμος

νικών για την κάλυψη των ατομικών και οικογενειακών

Θέρμης στα μέλη του Ομίλου Αστυνομικών Θεσσαλονί-

Η πρωτοβουλία του δήμου Θέρμης απευθύνεται σε

κης. Τη σχετική απόφαση έλαβε το δημοτικό συμβούλιο

όλους τους δημότες, ενώ προτεραιότητα στην ικανο-

έπειτα από αίτημα το οποίο υπέβαλε ο Όμιλος. Τα μέλη

ποίηση των αιτημάτων έχουν όσοι δημότες ανήκουν σε

του συγκεκριμένου Ομίλου δραστηριοποιούνται στην

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι πολύ-

ανανέωση και διατήρηση τοπικών παραδοσιακών ποικι-

τεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η διάρκεια της

λιών σπόρων καθώς και στην εκπαίδευση και βιωματική

παραχώρησης των τμημάτων γης στον δημοτικό λαχανό-

μάθηση των νέων, αλλά και των παιδιών των μελών του

κηπο είναι ετήσια και γίνεται έναντι ενός συμβολικού τμή-

Ομίλου στο θέμα της διατήρησης των τοπικών παραδο-

ματος ύψους 50 ευρώ, για ένα χρόνο. Για τις πολύτεκνες,

σιακών ποικιλιών σπόρων. Η παραχώρηση μεριδίων στο

μονογενεϊκές, ή οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές

δημοτικό λαχανόκηπο στα μέλη του Ομίλου Αστυνομι-

ανάγκες, το τίμημα είναι 25 ευρώ, ενώ για τις άπορες η

κών Θεσσαλονίκης αναμένεται να εμπλουτίσει ακόμη

παραχώρηση είναι δωρεάν. Τα χρήματα τα οποία συγκε-

περισσότερο τις υπάρχουσες καλλιέργειες.

ντρώνονται κάθε χρόνο από τη διάθεση των τεμαχίων,

Ο λαχανόκηπος στη Νέα Ραιδεστό δημιουργήθηκε το

χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του εδάφους,

2012 σε μια έκταση 15 στρεμμάτων και ήταν ο πρώτος

τη συντήρηση των εγκαταστάσεων (περίφραξη, κιόσκια,

δημοτικός λαχανόκηπος που λειτούργησε στην περιοχή

χώροι υγιεινής) και για τα σεμινάρια βιολογικής καλλιέρ-

της Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από

γειας τα οποία παρακολουθούν, οι υποψήφιοι καλλιερ-

τους δημότες στους οποίους παραχωρείται μια μικρή

γητές, αφού καλλιέργεια των λαχανόκηπων γίνεται μόνο

έκταση γης (50-80 τμ.) με σκοπό την καλλιέργεια λαχα-

με βιολογικές μεθόδους.

αναγκών τους.

Ο λαχανόκηπος στη Νέα Ραιδεστό δημιουργήθηκε το 2012 σε μια
έκταση 15 στρεμμάτων και ήταν ο πρώτος δημοτικός λαχανόκηπος
που λειτούργησε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή απέκτησε το Κάτω Σχολάρι

Τ

ο δικό της απινιδωτή διαθέτει η κοινότητα Κάτω Σχολαρίου. Η προμήθεια έγινε έπειτα από συντονισμένες

ενέργειες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου που ξεκίνησαν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, σε συνεργασία με την κοινότητα και όλους
τους τοπικούς συλλόγους. Ειδικότερα στην προσπάθεια
απόκτησης του απινιδωτή συμμετείχαν όλοι οι σύλλογοι
του χωριού με την συμπαράσταση τόσο της κοινότητας

αντικειμένου τους έχουν περισσότερη εξοικείωση και
εμπειρία στη χρήση απινιδωτή.
Ο απινιδωτής έχει τοποθετηθεί στην κοινότητα Κάτω
Σχολαρίου και οι εθελοντές θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν καθ’ όλο το 24ωρο. Επιπλέον βρίσκεται σε διαδικασία εκτύπωσης και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο
πρόκειται να μοιραστεί στους κατοίκους του χωριού, το
οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα ονόματα και τα τηλέφω-

όσο και της Εκκλησίας. Ήδη περισσότεροι από 20 εθε-

να των εθελοντών, ενώ σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ το

λοντές έχουν παρακολουθήσει από το ΕΚΑΒ σεμινάρια

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να πραγ-

καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης προκειμένου να

ματοποιηθούν επαναληπτικά σεμινάρια ΚΑΡΠΑ.

χειρίζονται αποτελεσματικά τον απινιδωτή. Παράλληλα,

Εκτός από την Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου, στο δήμο

εκτός από όσους παρακολούθησαν τα σεμινάρια, προ-

Θέρμης διαθέτουν απινιδωτές οι Κοινότητες Τριλόφου,

θυμοποιήθηκαν να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα

Βασιλικών και Καρδίας, ενώ καταβάλουν προσπάθειες

γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί κ.ά. που λόγο του

απόκτησης και οι υπόλοιπες Κοινότητες του δήμου.
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Ο απινιδωτής στα χέρια του τοπικού συμβούλου Κ. Σχολαρίου
Δημήτρη Ντοσίδη (αριστερά) και του προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου Παναγιώτη Χατζάγα.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

Το Συμβούλιο Νέων του δήμου Θέρμης
μέσα από τα μάτια των ιδίων
Επιμέλεια κειμένου,
Κώστας Παντελάτος

Η

ανάγκη για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Νέων
ήταν απαραίτητη για την εποχή την οποία διανύουμε.

Ήταν μία συνδυαστική επιλογή. Αρχικά η παλιά γενιά στο
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήθελε να δώσει το χώρο
για να ακουστούν οι νέοι. Αυτό φάνηκε με την κίνηση της
Αντιδημαρχίας Παιδείας για τη δημιουργία του Συμβουλί-

Σοφία Κυπριανίδου

ου. Οι νέοι με τη σειρά τους, άρπαξαν αυτή την ευκαιρία

(Υπεύθυνη παρουσίασης της Σοσιοκρατίας)

και σε άριστη συνεργασία κατάφεραν να ανταπεξέλθουν
στις απαιτήσεις της σοσιοκρατίας.

• Τι σημαίνει Σοσιοκρατία - Κοινωνιοκρατία;

Σοσιοκρατία ή αλλιώς κοινωνιοκρατία, αυτές οι δύο λέξει
αποτελούν το μοντέλο λειτουργίας του Συμβουλίου Νέων

- Η Σοσιοκρατία - Κοινωνιοκρατία είναι μία μέθοδος λή-

του δήμου Θέρμης. Ένας διαφορετικό τρόπος προσέγγι-

ψης αποφάσεων με συναίνεση. Είναι ένα εργαλείο που μας

σης, μακριά από το σύστημα της πλειοψηφίας που είχαμε

βοηθάει να κάνουμε αποτελεσματικές τις συναντήσεις μας

συνηθίσει να βλέπουμε. Κεντρικό στόχος η απόλυτη συ-

χωρίς να φεύγουμε από αυτές νικητές/τριες ή ηττημένοι/

ναίνεση. Κεντρικό σύνθημα: Όλοι Μαζί, χωρίς διαφωνίες

ες με την μέθοδο της Σοσιοκτρατίας κερδίζει η ομάδα, το

μπορούμε να συμβάλουμε για ένα καλύτερο μέλλον του

σύνολο. Επίσης το σημαντικό σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι

τόπου μας.

πραγματικά εκφράζονται όλοι και όλες και διαμορφώνουν

Αυτοί τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία 6 Τοπικοί Κύ-

από κοινού τις αποφάσεις.

κλοι.
• Πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει στο θεσμό του Συμ-

- Νέου Ρυσίου

βουλίου Νέων του δήμου Θέρμης;

- Καρδίας – Κάτω Σχολαρίου
- Τριλόφου – Πλαγιαρίου

- Είναι ιδανική μέθοδος για όλες τις ομάδες που παίρνουν

- Περιστεράς

αποφάσεις, πόσο μάλλον για νέους ανθρώπους που ενώ-

- Ενότητας Βασιλικών και Νέας Ραιδεστού

νουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν καλύτερο τον τόπο

Ο κάθε Τοπικός Κύκλος έχοντας την αυτονομία του, απο-

τους. Εκτός από μία αποτελεσματική μέθοδο, η εκπαίδευ-

φασίζει και πράττει για τον τόπο του. Όλοι μαζί θα συνε-

ση στη Σοσιοκρατία είναι και μια πολύ καλή εμπειρία και

δριάζουν για να καταφέρουν να προβάλουν και επιδιορ-

γνώση που αποκτούν οι νέοι και οι νέες που συμμετέχουν

θώνουν προβλήματα που αφορούν ολόκληρο το δήμο

στο Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.

Στην αρχή πάντα υπάρχει δυσπιστία για το πως μπορεί να
παίρνουμε αποφάσεις με συναίνεση και όχι πλειοψηφικά.

ποντας το πως έχουν εμβαθύνει πολλοί Τοπικοί Κύκλοι
του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης, μπορώ να πω πως
είμαι πολύ ικανοποιημένη και πως είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να συνδεθούμε με αντίστοιχα συμβούλια νέων σε ένα
παγκόσμιο δίκτυο και να μοιραστούν οι νέοι/ες τις εμπειρίες τους. Είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένη που αν και το
έργο ξεκίνησε την άνοιξη, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο
για την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, η ανταπόκριση των
νέων ήταν μεγάλη και η όρεξή τους για δράση ακόμη μεγαλύτερη.

Θέρμης. Αυτό επιτυγχάνεται στη συνεδρίαση του Γενικού
Κύκλου. Η πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Κύκλου είχε

• Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που ανταπεξέρχονται τα

πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου στο Πάρκο Κυκλοφορια-

παιδιά στο συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης;

Ας δούμε τώρα λοιπόν πως λαμβάνουν με τα δικά τους
μάτια οι ίδιοι οι νέοι το Συμβούλιο Νέων του δήμου Θέρ-

κής Αγωγής, όπου οι νέοι και οι νέες πήραν μία γεύση για
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μογή της Σοσιοκρατίας στους νέους/ες του Συμβουλίου.

Θεωρώ πως στην πράξη αυτό γίνεται κατανοητό και βλέ-

- Θέρμης – Τριαδίου

το πως θα επιτυγχάνονται οι συναντήσεις.

Συνάντηση κύκλων

- Έχει τρομερό ενδιαφέρον για το πως εξελίσσεται η εφαρ-

μης.
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Χρυσή Πανώρα

Δέσποινα Τοκμακίδου

Δημήτρης Γουλιός

(Τοπικός Κύκλος Τριλόφου – Πλαγιαρίου)

(Τοπικός Κύκλος Καρδίας – Κάτω Σχολαρίου)

(Τοπικός Κύκλος Περιστεράς)

• Ποιες ήταν οι σκέψεις σου όταν πληροφορήθηκες την είδηση

• Ποιες ήταν οι σκέψεις σου όταν πληροφορήθηκες την είδηση

• Ποιες ήταν οι σκέψεις σου όταν πληροφορήθηκες την είδηση
για τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης;

για τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης;

- Ειλικρινά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ο δήμος μας
αποφάσισε να οργανώσει μια τέτοια δράση, αλλά σκέφτηκα ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να ακουστεί

για τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης;
- Όταν ενημερώθηκα για πρώτη φορά την είδηση για την
δημιουργία του Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης
μπορώ να πω πως εξεπλάγην. Πάντα έδειχνα μεγάλο ενδιαφέρον για τα κοινά αλλά δυστυχώς έως τώρα δεν είχα

η φωνή των νέων της περιοχής. Πάντοτε θεωρούσα σημα-

την δυνατότητα να υλοποιήσω τα οράματα μου, οπότε το

ντικό οι νέοι να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις

εγχείρημα αυτό του δήμου Θέρμης είναι η τέλεια ευκαι-

ανησυχίες για τον τόπο τους και τελικά να πάρουν ενεργό

ρία ώστε να ακουστεί η φωνή των νέων του τόπου μας, οι

συμμετοχή στην διαμόρφωση του, για αυτό και το συγκε-

οποίοι στοχεύουν στην ανάδειξη του δήμου και της κάθε

κριμένο εγχείρημα με ενθουσίασε ιδιαίτερα.

περιοχής, που τον αποτελεί, γενικότερα.

• Πως θα χαρακτήριζες την πρώτη επαφή με το σοσιοκρατικό ή

• Πως θα χαρακτήριζες την πρώτη επαφή με το σοσιοκρατικό ή

κοινωνιοκρατικό μοντέλο λειτουργίας των παιδιών του Τοπι-

κοινωνιοκρατικό μοντέλο λειτουργίας των παιδιών του Τοπι-

κού σου Κύκλου περιλαμβανομένου και εσένα;

- Στην πρώτη γνωριμία μου φάνηκε ασυνήθιστο, αφού δεν
είχα ξανασυναντήσει το σοσιοκρατικό σύστημα στην καθημερινότητα μου. Ωστόσο με τις ολοένα και περισσότερες

κού σου Κύκλου περιλαμβανομένου και εσένα;
- Η λειτουργία του κάθε τοπικού κύκλου συμπεριλαμβανοοποίο εκπροσωπώ, βασίζεται στο σοσιοκρατικό ή κοινωνιοκρατικό μοντέλο. Μια από τις πρώτες προκλήσεις που
είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η προσαρμογή μας με το

όσο και για τα υπόλοιπα παιδιά, άρχισε να γίνεται ένα πολύ

συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας, καθώς ήταν κάτι άγνω-

πιο ευχάριστο σύστημα λήψης αποφάσεων αφού ακούγο-

στο για όλους στον κύκλο.

νται όλες οι γνώμες και όλοι ικανοποιούνται από την τελική
• Ποια είναι τα πρώτα προβλήματα που διαπιστώσατε ότι
υπάρχουν στην περιοχή σας, μέσα από τις συνεδριάσεις του
• Ποια είναι τα πρώτα προβλήματα που διαπιστώσατε ότι

Τοπικού σας Κύκλου;

υπάρχουν στην περιοχή σας, μέσα από τις συνεδριάσεις του
Τοπικού σας Κύκλου;

- Στις συνεδριάσεις μας μιλήσαμε για πολλά προβλήματα
της τοπικής μας κοινότητας μερικά από τα οποία είναι η
ελλιπής αστυνόμευση και γενικά προστασία των κατοίκων,

- Από την πρώτη μας κιόλας συνάντηση δεθήκαμε κατευθείαν ως ομάδα και δείξαμε μεγάλη θέληση για συνεργασία
με στόχο την βελτίωση του τόπου μας αλλά και του δήμου
γενικότερα. Μέσα από τις συνεδριάσεις μας συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην βελτίωση του
οδικού δικτύου με βασικούς άξονες την προστασία των πο-

οι κατεστραμμένοι δρόμοι που δημιουργούν προβλήμα-

λιτών αλλά και τον οδηγών με βελτιώσεις στις υπάρχουσες

τα στην μετακίνηση όπως ο κεντρικός δρόμος Τριλόφου

υποδομές τόσο της σήμανσης όσο και του οδοστρώματος(

- Πλαγιαρίου που εδώ και μήνες παραμένει πεσμένος, τα

δρόμος-πεζοδρόμιο). Ακόμα, στοχεύσαμε στην ανάδειξη

πεταμένα σκουπίδια και η συσσώρευση αδέσποτων ζώων.

του τόπου μας μέσω διαφόρων πολιτιστικών δράσεων.
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• Πως θα χαρακτήριζες την πρώτη επαφή με το σοσιοκρατικό ή
κοινωνιοκρατικό μοντέλο λειτουργίας των παιδιών του Τοπικού σου Κύκλου περιλαμβανομένου και εσένα;
- Η σοσιοκρατία είναι κάτι εντελώς καινούργιο για τα δεδομένα ενός τόπου αλλά και ενός δήμου. Ο Τρόπος λήψης
αποφάσεων είναι εντελώς διαφορετικός από κάθε άλλο προηγούμενο αφού πλέον η γνώμη και η άποψη κάθε μέλους
ακούγεται ξεχωριστά. Στην σοσιοκρατία μιλάμε για ομάδα και
όχι για μονάδα. Δίνεται πλέον βήμα να δηλώσουμε τη διάθεσή προσφοράς μας και το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε
στην τοπική και δημοτική αλλαγή. Ο δήμος μας πρωτοπορεί,
δημιουργούνται διαφορετικές βάσεις νεολαίας σε όλους τους
οικισμούς ταυτοχρόνως και όλοι οι νέοι ενώνονται κάτω από
ένα κοινό συμβούλιο.

μένου και αυτού της Καρδίας και του Κάτω Σχολαρίου, τον

συνελεύσεις κατάλαβα ότι η σοσιοκρατία, τόσο για εμένα

απόφαση, όποια κι εάν είναι αυτή.

- Η είδηση σχετικά με την δημιουργία του Συμβουλίου νέων
δήμου Θέρμης με χαροποίησε ιδιαίτερα διότι κατάλαβα πώς
ήρθε η στιγμή να αποκτήσει το δικό του βήμα κάθε νέος του
Δήμου μας. Ένα βήμα φρέσκο τολμηρό και ζωηρό.

• Ποια είναι τα πρώτα προβλήματα που διαπιστώσατε ότι
υπάρχουν στην περιοχή σας, μέσα από τις συνεδριάσεις του
Τοπικού σας Κύκλου;
- Χαίρομαι πολύ για τη συμμετοχή μου σε αυτό, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την αντιδημαρχία Παιδείας του δήμου μας
για τη συνεισφορά της στη δημιουργία του τοπικού κύκλου
νέων Περιστέρας και ιδιαιτέρως την Ευαγγελία Κούτρη δημοτική σύμβουλο που με τη συμβολή της καταφέραμε να κάνουμε έναν πολύ όμορφο και δραστήριο κύκλο που συνεχώς
διευρύνεται. Στον τόπο μας διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα Τα οποία όμως πλέον μπορούμε να δώσουμε
άμεσα λύσεις εμείς οι ίδιοι μέσω του βήματος που μας δίνει
το Συμβούλιο. Εμείς ως τοπικός κύκλος Περιστεράς Διαπιστώσαμε την ανάγκη για περισσότερες εκδηλώσεις διαφορετικού περιεχομένου, περισσότερη επαφή με τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό, το περιβάλλον, αλλά και την προσπάθεια μας να
αλλάξουμε το τοπίο στις αστικές συγκοινωνίες. Να φέρουμε
νέες δραστηριότητες για όλα τα παιδιά και να έχουμε και άλλα
παιδιά επισκέπτες από άλλα μέρη προβάλλοντας κάθε τοπική
ομορφιά. Τα άτομα που αποτελούνται τον κύκλο αυτό είναι
υπέροχοι νέοι που γνωρίζουν την προσφορά και συμβάλουν
οι ίδιοι στην επιθυμητή αλλαγή. Οι τοπικοί κύκλοι φτιάχνουν
παρέες διαφορετικών απόψεων που με την βοήθεια της σοσιοκρατίας προχωράνε μπροστά.
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Από τη συνάντηση
του κύκλου

Γιώργος Πολυανίδης
(Τοπικός Κύκλος Νέου Ρυσίου)

• Ποιες ήταν οι σκέψεις σου όταν πληροφορήθηκες την είδηση
για τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης;

- Οι νέοι έχουν την ανάγκη να ασχοληθούν και να κάνουν
πράγματα για τις τοπικές τους κοινότητες. Πρώτη μου σκέψη ήταν, ότι πλέον έχει δοθεί το εργαλείο με το οποίο θα
μπορούν να δουλεύουν και να επικοινωνούν οι νέοι του
δήμου μας, για όλα τα θέματα που αφορούν μία τοπική
κοινότητα ή όλες μαζί.

• Πως θα χαρακτήριζες την πρώτη επαφή με το σοσιοκρατικό ή
κοινωνιοκρατικό μοντέλο λειτουργίας των παιδιών του Τοπικού σου Κύκλου περιλαμβανομένου και εσένα;

- Μπορώ να πω ότι μαθαίνουμε κάθε φορά, να λειτουργούμε όλο και πιο καλά το μοντέλο αυτό. Στην αρχή είχαμε
κάποιες αμφιβολίες, μετά τις πρώτες συνεδρίες όμως προσαρμοστήκαμε γρήγορα, μιας και οι ανησυχίες μας για τον
τόπο μας είχαν προτεραιότητα.

• Ποια είναι τα πρώτα προβλήματα που διαπιστώσατε ότι
υπάρχουν στην περιοχή σας, μέσα από τις συνεδριάσεις του
Τοπικού σας Κύκλου;

- Αρχικά κοιτάμε για ανάπτυξη και διαμόρφωση κεντρικών
οδών του τόπου μας, για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Δεδομένου ότι το Νέο Ρύσιο είναι κομβικό σημείο
μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης/Ν. Μηχανιώνας με Θεσσαλονίκης/Ν. Μουδανιών, είναι απαραίτητη η διαγράμμιση πεζών διαβάσεων, κατασκευή αναπηρικών διαβάσεων
εντός του χωριού, καθώς και η αντικατάσταση φθαρμένων
πινακίδων-σημάτων και καθρεπτών τυφλού σημείου κυκλοφορίας. Στην συνέχεια, σειρά έχει η καθαριότητα του
τόπου μας και η ανάπτυξη και διαμόρφωση χώρων αναψυχής.
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Βασιλική Παπλωματά

Ιορδάνης Δήμτσης

(Τοπικός Κύκλος Θέρμης – Τριαδίου)

(Τοπικός Κύκλος Ενότητας Βασιλικών και Νέας Ραιδεστού)

• Ποιες ήταν οι σκέψεις σου όταν πληροφορήθηκες την είδηση
για τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης;
- Μόλις διάβασα για την πρωτοβουλία του Δήμου να δημιουργήσει ένα Συμβούλιο Νέων, αισθάνθηκα αμέσως πολύ
χαρούμενη για την ευκαιρία που μας δίνεται να εκπροσωπήσουμε τον τόπο μας και να μοιραστούμε τη δική μας
οπτική γωνία των πραγμάτων. Δηλώνοντας συμμετοχή,
ένιωσα μεγάλο ενθουσιασμό για το επόμενο βήμα• συναίσθημα που αναβιώνει σε κάθε συνάντηση του τοπικού μας
κύκλου! Παράλληλα βέβαια προβληματίστηκα για το πώς
θα μπορούσα σε ηλικία 15 ετών να φέρω την αλλαγή. Σύντομα όμως, ξέχασα κάθε δισταγμό βλέποντας την όρεξη
όλων των παιδιών να δώσουν τη δική τους φωνή σε αυτό
το εγχείρημα ώστε να κάνουμε όλοι μαζί τη διαφορά.
• Πως θα χαρακτήριζες την πρώτη επαφή με το σοσιοκρατικό ή
κοινωνιοκρατικό μοντέλο λειτουργίας των παιδιών του Τοπικού σου Κύκλου περιλαμβανομένου και εσένα;
- Η έννοια του σοσιοκρατικού μοντέλου λειτουργίας ήταν
κάτι πρωτόγνωρο. Τα περισσότερα μέλη του κύκλου μας
ήρθαν πρώτη φορά σε επαφή με τις μεθόδους της κοινωνιοκρατίας, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από την ολική
συναίνεση για τη λήψη των αποφάσεων. Παρά τις αρχικές
δυσκολίες και με τη βοήθεια της Σοφίας και της Νάγιας, καταφέραμε να οικειοποιηθούμε περισσότερο την ιδέα και να
περάσουμε σε πολύ παραγωγικές συζητήσεις για τα ζητήματα του Δήμου μας. Το σοσιοκρατικού μοντέλο λειτουργίας ήταν κάτι καινούργιο και για εμένα την ίδια. Ωστόσο,
στην πορεία, ενσωματώθηκα στον τρόπο οργάνωσης της
ομάδας και αναμένω μαζί με τα παιδιά τα αποτελέσματα
της προσπάθειας μας.
• Ποια είναι τα πρώτα προβλήματα που διαπιστώσατε ότι
υπάρχουν στην περιοχή σας, μέσα από τις συνεδριάσεις του
Τοπικού σας Κύκλου;
- Συζητώντας μαζί με τα παιδιά σκεφτήκαμε διάφορες
λύσεις που αφορούν τόσο τον τομέα της ασφάλειας όσο
και τον υποδομών. Μας απασχόλησε ιδιαίτερα η ανάπλαση των πάρκων της περιοχής τα οποία συχνά υφίσταντο
ζημιές, ο καθαρισμός και η αποτροπή των γκράφιτι που
γίνονται αυθαίρετα, καθώς και η φωταγώγηση ορισμένων
δρόμων στο πλαίσιο της ασφάλειας των πολιτών και της
προστασίας των υποδομών. Ειδικότερα για τον τομέα της
ασφάλειας, προβληματιστήκαμε όσον αφορά την παραβατικότητα στους σχολικούς χώρους και την αυξανόμενη
συχνότητα ληστειών στην περιοχή. Έπειτα από μερικές συναντήσεις καταλήξαμε σε κάποιες πιθανές λύσεις και με τη
βοήθεια του Δήμου, ανυπομονούμε να δούμε τις προτάσεις μας να γίνονται πράξεις.

• Ποιες ήταν οι σκέψεις σου όταν πληροφορήθηκες την είδηση
για τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης;
- Όταν έμαθα για τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης χάρηκα ιδιαίτερα καθώς κατάλαβα ότι εμείς οι
νέοι θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να μοιραστούμε τις ιδέες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας
σχετικά με το τόπο μας. Μέσα από το συμβούλιο η κάθε
φωνή ακούγεται και έτσι μπορούμε να οργανωθούμε και
να αναβαθμίσουμε το χωριό μας.
• Πως θα χαρακτήριζες την πρώτη επαφή με το σοσιοκρατικό ή
κοινωνιοκρατικό μοντέλο λειτουργίας των παιδιών του Τοπικού σου Κύκλου περιλαμβανομένου και εσένα;
- Η πρώτη επαφή με το σοσιοκρατικό ή κοινωνιοκρατικό
μοντέλο ήταν ενδιαφέρουσα. Μάθαμε αρκετά νέα στοιχεία
και πληροφορίες τα οποία μας βοήθησαν να το εφαρμόσουμε και στην πράξη. Ήταν κάτι νέο και πρωτόγνωρο για
όλους. Ωστόσο δεν έχουμε εξοικειωθεί πλήρως ακόμη.
Παρόλα αυτά είμαστε ιδιαίτερα θετικοί στη περαιτέρω διερεύνηση του.
• Ποια είναι τα πρώτα προβλήματα που διαπιστώσατε ότι
υπάρχουν στην περιοχή σας, μέσα από τις συνεδριάσεις του
Τοπικού σας Κύκλου;
- Στις συναντήσεις μας μέσα από συζήτηση ανακαλύψαμε
ότι ο τόπος μας ταλανίζεται από πληθώρα προβλημάτων. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα κυριότερα. Ένα βασικό
πρόβλημα που δημιουργεί ατυχήματα είναι η ανεπαρκής
ασφαλτοδρόμιση και η έλλειψη σήμανσης, η οποία αν και
υπάρχει σε αρκετούς δρόμους είναι ιδιαίτερα βανδαλισμένη. Επιπλέον στον τόπο μας παρατηρούνται συχνές και πολύωρες διακοπές νερού και ρεύματος κάτι το οποίο πλήττει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέλος θα ήθελα να αναφέρω
επίσης το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα τα οποία είναι
αθώες ψυχές χωρίς φαγητό, νερό και προστασία. Για αυτό
ζητάμε μέριμνα για όλα τα αδέσποτα.
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ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

Ο δήμος Θέρμης εκπροσωπεί
την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό έργο SAYouth
Ο

δήμος Θέρμης θα είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο έργο «SAYouth», το οποίο υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος EUROPE FOR CITIZENSStrand 2- Democratic engagement and civic participation
(EACEA/51/2018), στο οποίο συμμετέχουν συνολικά εννέα
ευρωπαίοι εταίροι από επτά χώρες.
Ο κεντρικός στόχος του έργου «SAYouth» είναι οι νέοι να
γνωρίσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη συμμετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών, τον
τρόπο βελτίωσης της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές
και τον τρόπο προώθησης της βιώσιμης δημοκρατίας μεταξύ των νέων. Η ανάγκη για την υλοποίηση αυτού του
έργου γεννήθηκε από την κοινή διαπίστωση ανάμεσα σε
όλους τους ευρωπαίους εταίρους ότι οι τοπικές αρχές δυσκολεύονται να αφουγκραστούν και να επικοινωνήσουν
με τις νεότερες γενιές, γεγονός που οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως η έλλειψη καναλιών και εργαλείων για
την ενεργοποίηση της συμμετοχής τους, η ελλιπής γνώση
και κατανόηση από μέρους των νέων για το δημοκρατικό σύστημα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς
επίσης και σε ένα χαμηλό ποσοστό χρηματοδοτήσεων από
πλευράς τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση του θέματος. Έτσι, η δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου από τα
ίδια τα μέλη συμβουλίων ή οργανώσεων νέων, που θα

στοχεύει στον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών
για την αύξηση της επιρροής των νέων στην κοινωνία, μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή πολιτικών, εκδηλώσεων
και έργων με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
1. Η προώθηση ενός διαδραστικού και εποικοδομητικού
διαλόγου μεταξύ των νέων και των δημόσιων αρχών σε
τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2. Να αναπτυχθούν πιο ελκυστικά και περιεκτικά κανάλια
επικοινωνίας, εργαλεία και μέθοδοι.
3. Η προώθηση καλύτερης γνώσης των δημοκρατικών συστημάτων και οργάνωσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
4. Να αναπτύξει την αίσθηση του «ανήκειν» των νέων στα
δημόσια ιδρύματα σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
5. Να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία
των πολιτών και τη δημόσια ζωή και στον τομέα του εθελοντισμού.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του
προγράμματος είναι τα εξής:

- Αυξημένη γνώση σχετικά με τα ευρωπαϊκά μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των νέων και των δημόσιων αρχών.
- Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα εργαλεία
που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της συμμετοχής
των νέων στην κοινωνία των πολιτών και στον εθελοντισμό.
- Αυξημένη συμμετοχή των πολιτών και από κοινού αίσθηση ότι ανήκουν στην ΕΕ.
- Ισχυρή δικτύωση εταίρων και ενδιαφερομένων.
- Δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ψηφιακού εργαλείου για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών.
Το έργο SAYouth έχει διάρκεια 24 μήνες και συμμετέχουν
σε αυτό εννέα οργανισμοί από επτά ευρωπαϊκές χώρες
(Ιταλία, Σουηδία, Φιλανδία, Πολωνία, Βουλγαρία, Γερμανία και Ελλάδα).

Συμμετοχή του Συμβουλίου Νέων δήμου Θέρμης σε ευρωπαϊκό σεμινάριο

Μ

ε πέντε μέλη από το συμβούλιο Νέων και δύο
στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής

δήμων και συμβουλίων νέων της χώρας και άλλα 20
άτομα τα οποία εμπλέκονται ενεργά στην τοπική αυτο-

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Εθελοντισμού

διοίκηση στο εξωτερικό.

συμμετείχε ο δήμος Θέρμης στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της δι-

με τίτλο «Europe Goes Local SP: Meeting of Municipal

κτύωσης μεταξύ των μελών των Δημοτικών Συμβουλί-

Youth Councils, Exchanging Realities & Practices for

ων Νέων, μέσω της κοινοποίησης της πραγματικότητάς

recognition of local youth work» στο οποίο συμμετέχει

τους και των καλών πρακτικών τους, της συζήτησης

ο δήμος ως μέλος της διακρατικής στρατηγικής σύμπρα-

γύρω από το επίπεδο αναγνώρισης της εργασίας με

ξης «Europe Goes Local». Το σεμινάριο πραγματοποιή-

τους νέους (youth work) στις τοπικές τους κοινότητες, με

- Κάνει ένα βήμα για την αναγνώριση του local youth

θηκε μέσω τηλεδιάσκεψης κατά το διάστημα 1-5/9/2020

απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων.

work.

και συντονιστής ήταν η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο επιδιώκει να:

Erasmus+/Youth της Ελλάδας.

Τον δήμο Θέρμης εκπροσώπησαν στο σεμινάριο οι κυρίες

- Έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο με τη σύνδεση των

Πρόκειται για μια δράση η οποία εμπλέκει εκπροσώ-

εκπροσώπων σε διάφορες δραστηριότητες και τη διάδο-

Χρύσα Κληματσούδα και Μελίνα Ραμπίδου από το Αυτο-

πους δήμων του εξωτερικού με αντίστοιχους συναδέλ-

ση των αποτελεσμάτων του έργου σε ένα ευρύ φάσμα

φους τους από την Ελλάδα. Αρχικά, οι εκπρόσωποι

ενδιαφερομένων.

δήμων και τοπικών συμβουλίων νέων γνωρίζονται και

- Βελτιώσει την ποιότητα του local youth work μέσα από

ανταλλάσσουν μεταξύ τους απόψεις και πρακτικές, και

την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ διαφόρων ενδιαφε-

το διήμερο 3 και 4 Σεπτεμβρίου διαδικτυακά στο σεμινά-

ρομένων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο δήμων.

Δήμητρα Κροκίδου από τον Τοπικό Κύκλο Τριλόφου-

ριο πήραν μέρος και 20 εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδι-

- Ενισχύσει τη δικτύωση μεταξύ εκπροσώπων δήμων.

Πλαγιαρίου, Χαρά Κόκκαλη από τον Τοπικό Κύκλο Νέου

οίκησης από το εξωτερικό.

- Πραγματοποιηθεί στο πλαίσιό του ανταλλαγή καλών

Ρυσίου-Ταγαράδων και Ιωακείμ Δελημήτρου από τον Το-

Συνολικά, συμμετείχαν 30 τοπικοί φορείς/εκπρόσωποι

και κακών πρακτικών.

πικό Κύκλο Καρδίας-Κάτω Σχολαρίου.
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τελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
& Εθελοντισμού, ενώ εκ μέρους του Συμβουλίου Νέων
Δήμου Θέρμης συμμετείχαν οι: Γρηγόρης Κατσώνης και
Μυρτώ Κίτσιου από τον Τοπικό Κύκλο Θέρμης-Τριαδίου,
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Τα 23α Κοσμοσωτήρια
Τ

ο Γενέθλιο της Παναγίας και τα 23 χρόνια από την ενθρόνιση του αντιγράφου

Το φετινό πρόγραμμα του εορτασμού ξε-

αυτών ο δήμαρχος της Θέρμης Θ. Πα-

κίνησε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με την

παδόπουλος και ο πρόεδρος της κοινό-

της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας Φερ-

τέλεση του εσπερινού για το Γενέθλιο της

τητας Θέρμης, Ε. Πιστελας, καθώς και ο

ρών, προστάτιδας του Θρακικού Ελληνι-

Παναγίας μας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

σμού τίμησε ο σύλλογος Μανδριτσιωτών

λάου Θέρμης. Λόγω των περιορισμών

Θρακικών σωματείων, Άρης Χρυσοπου-

Θρακιωτών Θέρμης ανταποκρινόμενος

φέτος δεν πραγματοποιήθηκε η λιτανεία

λος, ο οποίος εκφώνησε ένα εξαιρετικό

πλήρως στις οδηγίες της Κυβέρνησης και

της εικόνας. Την επομένη πραγματοποι-

λόγο, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου,

τηρώντας τα μέτρα πρόληψης κατά της

ήθηκε θεία λειτουργία στην οποία πα-

για τα 100 χρόνια της ενσωμάτωσης της

πανδημίας του κορονοϊου (covid 19).

ρευρέθηκαν πλήθος κόσμου, και μεταξύ

Θράκης στην Ελλάδα.

Θρησκευτικές
ακολουθίες
στα εξωκλήσια
του Λειβαδίου

Μ

ε περισσή κατάνυξη και τήρηση
των κανόνων της πολιτείας έγιναν
οι θείες λειτουργίες στο εξωκλήσια του
Λειβαδίου και ειδικότερα της Αγίας Κυριακής (7/7), του Προφήτη Ηλία (20/7),
της Αγίας Παρασκευής (26/7), του Αγίου Παντελεήμονα (27/7) και της μεγάλης
θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο εξωκλήσι της Παναγίας,
χωρίς βέβαια το καθιερωμένο από αιώνες κουρμπάνι του πανηγυριού, λόγω
της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.
Πολλοί ήταν οι πιστοί που συμμετείχαν
στις θρησκευτικές αυτές εκδηλώσεις, οι
οποίες έχουν ξεχωριστή ομορφιά και
έντονη κοινωνικότητα. Συνδέονται με τα

παλαιότερα έθιμα του τόπου, τα οποία
διατηρούνται με ιδιαιτερότητα μέχρι σήμερα. Μιλώντας στα Θέρμης Δρώμενα ο
Πρόεδρος του Λειβαδίου Δημήτρης Γουδήρας, σημείωσε ότι ευχή όλων είναι «ο
σεβασμιότατος μητροπολίτης Μιλήτου
και καθηγούμενος της ιεράς μονής της
Αγίας Αναστασίας, κ.κ. Απόστολος, να
ανακαινίσει σύντομα και να λειτουργήσει
και πάλι το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία
στην κορυφή του «Καλογερικού», στο
τέλος του ομώνυμου μονοπατιού πεζοπορίας, ώστε να ζωντανέψουν και πάλι
βιώματα που συνδέονται άρρηκτα με την
ιστορία και τη ζωή του Λειβαδίου στο
παρελθόν και ενθυμούνται και έζησαν οι
παλαιότεροι κάτοικοι».

Ψήφισμα
για την Αγία Σοφία

Η

Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Δήμου Θέρμης καταγγέλλει την απόφαση της κυβέρνησης της Τουρκίας για την
μετατροπή του Ναού της Αγίας Σοφίας
σε τζαμί. Ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και σύμβολο της Ορθοδοξίας
μετατρέπεται σε χώρο λατρείας της Μουσουλμανικής θρησκείας. Καλούμε την κυβέρνηση, τα κόμματα, τους εκπροσώπους
της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνδικαλιστικούς φορείς του εμπορίου και τους
πολιτιστικούς- λαογραφικούς- χορευτικούς- αθλητικούς συλλόγους να συμμετέχουν με τη διεθνή κοινότητα ώστε να μην
μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί.
Όλοι μαζί για την ανατροπή αυτής της
απαράδεκτης απόφασης της κυβέρνησης
Ερντογάν. ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΡΓΗ
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Πανηγύρι
στον Άγιο Αντώνιο

Εορτασμός της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού

Χ

Τ

ωρίς πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά
μόνο με τις θρησκευτικές τελετές τιμήθηκε στον Άγιο Αντώνιο το Γενέθλιο της
Θεοτόκου. Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με τα πλαίσια προστασίας
της δημόσιας υγείας και όπως επιβάλλει η
πολιτεία. Στα πλαίσια αυτά αναβλήθηκαν
για το Σεπτέμβριο του 2021 και οι εκδηλώσεις του 4ου ανταμώματος παράδοσης Αγίου Αντωνίου (Μουσικοχορευτικές
παραστάσεις, χορευτική πατινάδα, γλέντι,
αφιερώματα και κυνήγι θησαυρού).

ο Σωματείο «Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης», όπως κάθε χρόνο έτσι

κός εσπερινός στο εκκλησάκι της Υψώ-

και φέτος, διοργάνωσε εορταστικές εκ-

της Θέρμης, και ενήμερα τελέστικε θεία

δηλώσεις προς τιμήν της Υψώσεως του
Τιμίου Σταυρού.
Οι

εκδηλώσεις

πραγματοποιήθηκαν

μέσα στα πλαίσια που έθεταν οι διατάξεις

σεως του Τιμίου Σταυρού στην Τούμπα
λειτουργία.
Το εκκλησάκι φτιάχτηκε με πρωτοβουλία και επιμέλεια ποντίων κατοίκων της

της ελληνικής πολιτείας για τον περιορι-

Θέρμης τη δεκαετία του ‘60, γι’ αυτό και

σμό της εξάπλωσης της πανδημίας.

ο άρρηκτος δεσμός του Σωματείου «Πα-

Στα πλαίσια αυτά την Κυριακή Τετάρτη

ναγία Σουμελά δήμου Θέρμης» με τον

13 Σεπτεμβρίου τελέστικε ο πανηγυρι-

εορτασμό του Σταυρού.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΙΝΟ ΣΥΝΕΜΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΟΘΗΚΗ

Πολιτιστικές πρωτοβουλίες
από τη νεολαία του Αγίου Αντώνιου
Σ

ντζή, με τους:

Ημέρα

Κάτια

Γκου-

λοντος. Η υπέρο-

(1ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου, διαγωνισμός

λιώνη,

Πυγ-

χη φωτογραφία εί-

φωτογραφίας κ.α.) μετατρέποντας το σχολείο του οι-

μαλίωνα

Δα-

ναι τραβηγμένη σε

κισμού σε ένα χώρο πολιτισμού, ενώ ξεκίνησε να λει-

δακαρίδη,

σημείο του χωριού

τουργεί και Δανειστική Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με

Καρυοφυλλιά

μας.

την Κοινότητα του Αγίου Αντωνίου.

Καραμπέτη,

Ειδικότερα το 1ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου

Ντίνα

στον Άγιο Αντώνιο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 28

ηλίδου

ημαντικές πολιτιστικές δράσεις υλοποίησε κατά την
καλοκαιρινή περίοδο η νεολαία του Αγίου Αντωνίου

Ιουλίου με 30 Ιουλίου, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα

Θερινός κινηματογράφος

που προβλέπονται για τους θερινούς κινηματογράφους,

Περιβάλ-

και

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τοκά-

Από την Κυριακή

κη. Το φεστι-

13 Σεπτεμβρίου η

Θάνο

Μιχα-

που ορίστηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού.

βάλ ολοκληρώθηκε με την αμερικανική ταινία, «The

δανειστική βιβλιοθήκη της Νεολαία του Αγίου Αντω-

Η πρεμιέρα του φεστιβάλ έγινε με τον «Λόραξ», μία εκ-

Gentlemen», σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι, με τους: Μά-

νίου, θα είναι διαθέσιμη να υποδεχτεί το αναγνωστικό

πληκτική ταινία για παιδιά και εφήβους. Η ταινία αφη-

θιου ΜακΚόναχι, Χιου Γκραντ, Τσάρλι Χάναμ, Μισέλ

κοινό της Κοινότητάς. Η βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή

γείται με μοναδικά χρώματα την ιστορία του Τεντ, ενός

Ντόκερι. Όταν ένας βαρόνος ναρκωτικών ανακοινώνει

κάθε Κυριακή 17.00 με 18.00. Θα διαθέτει τρεις αίθου-

12χρονου αγοριού που ζει στην πλαστική πόλη του Θνί-

ότι αποσύρεται, μια σειρά από επίδοξους γκάνγκστερ

σες με 2.500 βιβλία για κάθε ηλικία και κάθε ανάγκη

ντβιλ και το οποίο, στην προσπάθειά του να κερδίσει την

στήνουν κομπίνες για να τον διαδεχτούν με την πρώτη

(Παιδική

αγάπη της Οντρεϊ, του κοριτσιού των ονείρων του, πρέ-

ευκαιρία.

ποίηση-ιστορία-λαογραφία-εγκυκλοπαιδικά, καθώς και

πει να βρει και να της φέρει ένα αληθινό δέντρο. Για να

στήλη-πεζογραφία-λογοτεχνία-ξενόγλωσσα-

βοηθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου). Κάθε

το πετύχει αυτό, καλείται να ανακαλύψει την ιστορία του

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

μαθητής και φοιτητής, αλλά και οποιοσδήποτε κάτοικος

Λόραξ, ενός ιδιότροπου, αλλά γοητευτικού πλάσματος

Ένας μικρός έπαινος για τη συμμετοχή του στον διαγωνι-

θα έχει την δυνατότητα εκτύπωσης εργασιών, χρήσης

που παλεύει για να προστατέψει τον κόσμο του δάσους.

σμό, καθώς και ένα δώρο από την ομάδα, δόθηκε στον

του υπολογιστή και του WiFi του Κοινοτικού Καταστή-

Ακολούθησε η προβολή της «Ευτυχία», της ταινία που

έφηβο Δημήτρη Σαρηπαρόγλου, ο οποίος συμμετείχε

ματος και της Βιβλιοθήκης. Σημειώνεται ότι είναι η υπο-

είναι αφιερωμένη στην πρώτη Ελληνίδα στιχουργό Ευ-

στον 1ο διαγωνισμό φωτογραφίας της Νεολαίας Αγίου

χρεωτική η χρήση μάσκας από τον υπεύθυνο βιβλιοθή-

τυχία Παπαγιανοπούλου, σε σκηνοθεσία Άγγελου Φρα-

Αντωνίου στα πλαίσια των δράσεων για την Παγκόσμια

κης και το αναγνωστικό κοινό.

Ένα αισιόδοξο μήνυμα στη μάχη εναντίον του κορονοϊού

Μ

ετά το σκοτάδι έρχεται το φως και αυτό ακριβώς
θέλει να τονίσει με το δεύτερο έργο του που δημιούργησε σε συνέχεια του αρχικού για το φλέγον ζήτημα
της πανδημίας του κορονοϊού ο συνδημότης μας ζωγράφος με το στόμα Τριαντάφυλλος Ηλιάδης.
Ο κ. Ηλιάδης μιλώντας στα Θέρμης Δρώμενα επεσήμανε ότι «Προβληματίστηκα πάρα πολύ, καθώς ήθελα να
κάνω ένα έργο, όπως έκανα πολλές φορές σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, π.χ. με το τσουνάμι που έπληξε την Ινδονησία, τους αστέγους κ.α.
«Αρχικά δημιούργησα ένα πίνακα με ένα πουλάκι με
αφορμή την πανδημία του κορονοϊου. Η θέση μου και
η σκέψη μου ήταν να ζωγραφίσω κάτι, το οποίο θα
εμπνέει αισιοδοξία σ αυτόν που το βλέπει και όχι να του
δημιουργεί αισθήματα αποστροφής. Για το λόγο αυτό
σκέφτηκα να ζωγραφίσω ένα πουλάκι με χαρούμενα
χρώματα, μία καρδερίνα, η οποία έχει πολύχρωμα φτερά και μία μαύρη ουρά, η οποία σιγά -σιγά θα χάνεται
όπως θα χαθεί η ασθένεια».
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«Με το έργο μου αυτό θέλω να
δείξω ότι σιγά σιγά θα εξαλειφτεί
και αυτή η πανδημία και θα μπορεί η ανθρωπότητα να ζήσει με
χαρά, αγάπη και αισιοδοξία στο
μέλλον» εξηγεί ο κ. Ηλιάδης.
Στον δεύτερο πίνακα πλέον αποτυπώνεται η καρδερίνα να στέκει
χαρούμε στο κλαδί ενός δέντρου
αφού πλέον έχει «καταταράξει»
τον φονικό υιό.
«Η εικόνα συμβολίζει την νίκη
επί του θανάτου και αυτό είναι
που θέλω να δείξω με το έργο
μου, ένα μήνυμα αισιοδοξίας και
εύχομαι πολύ σύντομα να απαλλαγούμε όλοι από αυτή την μάστιγα» κατέλεξε ο κ. Ηλιάδης.
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Αθλητισμός
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Στη Θέρμη τα πρωταθλήματα
Βορείου Ελλάδος του Badminton
Σ

το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο (ΔΑΚ) Θέρμης,
πραγματοποιήθηκαν τα πρωταθλήματα Βορείου

το απλό των ανδρών συν 35, το απλό των γυναικών
συν 35, το διπλό των ανδρών συν 35, το διπλό των

Ελλάδος στην κατηγορία Κ13, και το πανελλήνιο

γυναικών συν 35 και το διπλό μικτό συν 35.

πρωτάθλημα βετεράνων, καθώς και το open βετεράνων

Στην κατηγορία των Seniors συν 50 πραγματοποιήθηκαν

αθλητών του ελληνικού badminton.

το απλό των γυναικών συν 50 και το διπλό των ανδρών

Το

πρόγραμμα

των

αγώνων

ξεκίνησε

με

το

συν 50.

πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπαίδων U 13, όπου

Το διήμερο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το ανοικτό

πραγματοποιήθηκαν το απλό των αγοριών, το απλό

πρωτάθλημα διαχρονικών αθλητών (open seniors),

των κοριτσιών, το διπλό των αγοριών, το διπλό των

όπου πραγματοποιήθηκαν το απλό ανδρών Open MS,

κοριτσιών και το διπλό μικτό.

το απλό των γυναικών Open WS, το διπλό των ανδρών

Ακολούθησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα διαχρονικών

Open MD, το διπλό των γυναικών Open WD και το

αθλητών (Seniors) συν 35, όπου πραγματοποιήθηκαν

διπλό μικτό Open XD.

Νέα διοίκηση
στον Π.Α.Ο
Αετό Βασιλικών

Συμμετοχή σε διασυλλογικά
πρωτάθλημα στίβου για τον Άδωνι

Σ

Ν

έα διοίκηση απέκτησε ο Π.Α.Ο Αετό
Βασιλικών μετά τις αρχαιρεσίες για την

εκλογή νέας διοίκησης που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα. Μετά τις διαδικασίες
και την συγκρότηση σε σώμα πρόεδρος
του συλλόγου εκλέχτηκε η Όλγα Γιαννού.
Σημειώνεται ότι η κ. Γιαννού είναι η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος στον ιστορικό σύλλογο
των Βασιλικών, ενώ στο νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν άλλες δύο
γυναίκες. Σε δηλώσεις της η κ. Γιαννιού επι-

Στην

σήμανε ότι «η ομάδα θα έχει πολλά οφέ-

οι

λη με τρεις γυναίκες στη διοίκηση χωρίς να
μειώνεται η προσφορά των ανδρών, όλοι
είναι απαραίτητοι. Τυγχάνω την καλύτερη αντιμετώπιση τόσο από την ομάδα όσο
και από τους κατοίκους των Βασιλικών».
Σημείωσε, ακόμη, ότι «αποτέλεσε τιμή για
μένα να προτείνουν εμένα για πρόεδρο ως
άτομο εμπιστοσύνης και ευρείας αποδοχής
ενώ στόχος της ομάδας είναι η αξιοπρεπή

διοίκηση
κ.κ.

συμμετέχουν,

Πρωτογεροπούλου

επίσης
Ολυμπία,

Φουρκιώτου Κωνσταντίνα, Σύρος Ευστάθιος, Mπαλομπάς Χρήστος, Tσίτσιος Αθανάσιος, Γραμμένος Λεωνίδας, Δημητρακόπουλος Αριστομένης και Pαπτόπουλος
Γεώργιος. Σημειώνεται ότι η ομάδα του
Αετού Βασιλικών εξασφάλισε, μετά από
πολλά χρόνια την άνοδο στο πρωτάθλημα της Ά1 ερασιτεχνικής κατηγορίας της

εμφάνιση στο πρωτάθλημα και η παραμο-

Ε.Π.Σ.Μ., όπου και θα αγωνίζεται για την

νή στην κατηγορία. Δική μου επιθυμία είναι

αθλητική χρονιά 2020-2021. Την περσινή

να στηριχτούμε στα παιδιά των Βασιλικών

χρονιά η ομάδα των Βασιλικών τερμάτισε

και νιώθω μεγάλη ικανοποίηση όταν αθλη-

στη δεύτερη (2) θέση της βαθμολογίας με

τές που ανδρώθηκαν από τις ακαδημίες του

49 βαθμούς, στο πρωτάθλημα του τρίτου

συλλόγου μας επιστρέφουν να αγωνιστούν

(3) ομίλου της Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας

με τη φανέλα του Αετού μας».

της Ε.Π.Σ.Μ. και πέτυχε την άνοδο.
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τα διασυλλογικά πρωτάθλημα στίβου
ανδρών-γυναικών και Κ 18 παίδων -κορασίδων που πραγματοποιήθηκαν στο Καυταντζόγλειο στάδιο, συμμετείχαν αθλητές και
αθλήτριες του αθλητικού φυτώριου Θέρμης
Άδωνις. Ειδικότερα στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών-γυναικών, πήραν
μέρος 3 συνολικά αθλητές και 2 αθλήτριες
του συλλόγου. Όλοι βελτίωσαν σημαντικά
τις προσωπικές τους επιδόσεις και έδειξαν
παρά τις φετινές αντιξοότητες και την ελλιπή προετοιμασία ότι βρίσκονται σε πολύ
καλό δρόμο. Οι αθλητές-τριες που έλαβαν
μέρος είναι οι εξής: Κοιλανίτης Αχιλλέας,
Μαρτσουκάκης Παναγιώτης, Σταυροπούλου
Όλγα, Δήμου Χρύσα στα 100 μ., και 200
μ. και Πετράκε Αλέξανδρος και στα 400 μ
.και 800 μ. Ξεχώρισαν ο Κοιλανίτης Αχιλλέας που με προσωπικό ρεκόρ 11.65 στα 100
μ. και ο Πετράκε Αλέξανδρος με προσωπικό
ρεκόρ 2.05.55 στα 800 μ., οι οποίοι σημεί-

ωσαν σημαντικές επιδόσεις για την κατηγορία τους Κ18. Αντίστοιχά στο διασυλλογικό
πρωτάθλημα στίβου Κ 18 παίδων-κορασίδων, πήραν μέρος 3 συνολικά αθλητές και
μία αθλήτρια του συλλόγου. Οι αθλητέςτριες που έλαβαν μέρος είναι οι εξής: (Κοιλανίτης Αχιλλέας και Δήμου Χρύσα στα 100
μ., Πετράκε Αλέξανδρος και Τσανακτσίδης
Νίκος στα 400μ.), για την προσπάθεια και
τις επιδόσεις στους. Σημαντική επιτυχία σημείωσε ο Κοιλανίτης Αχιλλέας που με προσωπικό ρεκόρ 12.07 κατέλαβε την 3η θέση
στα 100 μ., ενώ τον ακολούθησε ο Πετράκε
Αλέξανδρος επίσης με προσωπικό ρεκόρ
55.05 στα 400μ. κατέλαβε την 5η θέση.

Αλλαγή σκυτάλης
στην ΑΜΣ Αναγέννηση Ν. Ρυσίου

Σ

ε σώμα συγκροτήθηκε η νέα διοίκηση
της ΑΜΣ Αναγέννηση Ν. Ρυσίου μετά
την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και την
συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου. Η νέα διοίκηση έχει την εξής σύνθεση: Προέδρος:
Ασημόπουλος Δημήτρης, Αντιπρόεδρος:

Χριστοπάνος Γρηγόρης, Γραμματέας: Προκοπίου Ζήσης, Ταμίας: Σπανός Χρήστος,
Μέλη: Λαϊνάς Απόστολος, Ζιάγκου Ελένη,
Σαλαμάνης Χρήστος, Καλογριδης Άλκης,
Τσίτσας Σωκράτης, Αναπληρωματικοί: Καλόγηρος Δημήτρης, Ζάχος Τάσος, Ραπτίδης
Αλέξιος και Μπιτσακτσής Μπάκης.
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Το Δ.Σ. συνεδριάζει
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Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 29 Ιουλίου και στις 5, 25 Αυγούστου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
29ης ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα την απευθείας αγορά

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των

αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Περιστεράς.

Σχολικών Επιτροπών και την κατανομή της

- Αποφάσισε κατά πλειοψηφία για την

σχετικής πίστωσης σε αυτές.

συμμετοχή του δήμου Θέρμης στο πρό-

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό

γραμμα

EUROPE FOR CITIZENS-Strand

Πρόγραμμα έτους 2021 του δήμου Θέρ-

2- Democratic engagement and civic

μης. Κατά την συζήτηση για την έγκριση

participation (EACEA/51/2018) στο πλαί-

του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου,

σιο του έργου «Reaffirming the civic

Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη, Ι. Ιωσηφίδης,

participation of young people for a

Χρ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, Κ. Γραικός και

sustainable democracy» με τον διακριτικό

Μ. Καπουσούζη, Θ. Καρκατζούνης, Ι. Τρι-

τίτλο «SAYouth».

ανταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος κατα-

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέ-

ψήφισαν.

ματος οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Τριαντα-

- Τροποποίησε ομόφωνα τον Οργανισμό

φυλλίδου και Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

Εσωτερικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρ-

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Μελέτη

μης. Κατά την συζήτηση για την έγκριση

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανα-

του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης,

νέωση της υπ αρ. πρωτ. 6924/8-7-2009

Τριανταφυλλίδου και Βλαχομήτρος τοπο-

ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Εργοστάσιο

θετήθηκαν με λευκό.

παραγωγής προϊόντων αφρώδους πολ-

- Εξέφρασε κατά πλειοψηφία απόψεις επί

θουρεθάνης» της εταιρίας με την επωνυμία

του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Πε-

«MULTY FOAM A.B.E.E» που είναι ήδη

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του

εγκατεστημένη στο 1ο χλμ Θέρμης – Πανο-

Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την

ράματος Δ.Κ. Θέρμης του δήμου Θέρμης

επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων

Π.Ε Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ 2006314120).

της εταιρείας «ΒΕΤΑ CAE Systems ΑΕ» στη

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέ-

Δ.Ε. Μίκρας του δήμου Θέρμης Π.Ε. Θεσ-

ματος οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης, Τριαντα-

σαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-

φυλλίδου και Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

δονίας. Κατά την συζήτηση για την έγκριση

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αίτηση

του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Καρκατζούνης και

για δωρεάν παραχώρηση μεριδίων στον

Τριανταφυλλίδου καταψήφισαν.

δημοτικό λαχανόκηπο για δημιουργία

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον έλεγχο

λαχανόκηπου στον Όμιλο Αστυνομικών

υλοποίησης του προϋπολογισμού Β’ τρι-

Θεσσαλονίκης. Κατά την συζήτηση για

μήνου οικονομικού έτους 2020. Κατά την

την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α.

συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο

Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη, Δ. Χίνη, Ι.

Δ.Σ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε, ενώ οι

Ιωσηφίδης, Χρ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, Κ.

Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστού-

Γραικός και Μ. Καπουσούζη και Δ. Βλαχο-

δη, Δ. Χίνη, Ι. Ιωσηφίδης, Χρ. Φάσσας, Σ.

μήτρος καταψήφισαν.

Φωτιάδης, Κ. Γραικός και Μ. Καπουσούζη,

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκδοση

Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου

ψηφίσματος «Για την απόφαση μετατροπής

τοποθετήθηκαν με λευκό.

της Αγίας Σοφίας σε τζαμί». Κατά την συ-

- Ενέκρινε ομόφωνα την κοπή δέντρου στο

ζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ.

Τριάδι για την κατασκευή του έργου «Δι-

κ.κ. Καρκατζούνης, Τριανταφυλλίδου και

αμόρφωση κυκλικών κόμβων οδού Από-

Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

στολου Κουγιάμη και Αθανασίου Διάκου

- Όρισε ομόφωνα μέλος στην επιτροπή

και λοιπές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο».

παραλαβής του κτηρίου που στεγάζει τον

- Καθόρισε ομόφωνα τα έξοδα κηδείας αι-

Παιδικό Σταθμό «Αγροτική Φωλιά».

ρετών.

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 (17η αναμόρφωση).
θέματος ο Δ.Σ. Θ. Καρκατζούνης τοποθε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

τήθηκε με λευκό.

- Ενέκρινε ομόφωνα την επιχορήγηση των

- Ενέκρινε ομόφωνα την δωρεάν παραχώ-

Σχολικών Επιτροπών και την κατανομή της

ρηση τάφου τιμής ένεκεν.

σχετικής πίστωσης σε αυτές».

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του
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- Εξέφρασε ομόφωνα απόψεις επί του

- Καθόρισε κατά πλειοψηφία τα έξοδα πα-

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

ράστασης του Προέδρου και του Αντιπρο-

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας

έδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου

«Εγκατάσταση

Λυμάτων

του δήμου με την επωνυμία «Κέντρα Κοι-

(ΕΕΛ) οικισμού Σχολαρίου Δ.Ε. Μίκρας

νωνικής Πρόνοιας -Φροντίδας και Προσχο-

δήμου Θέρμης ΠΕ Θεσσαλονίκης» (ΠΕΤ:

λικής Αγωγής δήμου Θέρμης» βάσει οικο-

2006322925).

νομικού απολογισμού έτους 2019. Κατά

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 4ο Ανακεφαλαι-

την συζήτηση για την έγκριση του θέματος

ωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου

ο Δ.Σ. Θ. Καρκατζούνης, Ι. Τριανταφυλ-

με τίτλο «Ανέγερση δημοτικού κτιρίου στο

λίδου και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν,

Δ.Δ. Ν. Ρυσίου».

ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Ε. Αγοραστούδη και Ι. Ιω-

- Ενέκρινε ομόφωνα την 1η παράταση

σηφίδης τοποθετήθηκαν με λευκό.

συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης του

- Ενέκρινε ομόφωνα τον επανακαθορισμό

έργου: «Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων

των δικαιούχων αποζημίωσης για συμμε-

οδού Απόστολου Κουγιάμη με οδούς Α.

τοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. Δημοτικών

Παπανδρέου και Αθανασίου Διάκου και

Συμβούλων. Κατά την συζήτηση του θέμα-

λοιπές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο» (Αρ.

τος ο Δ.Σ. Κων/νος Τιτέλης απείχε από τη

μελέτης: 09/2019, αρ. έργου: 1/2020)

συζήτηση.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολο-

συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλι-

γισμό οικονομικού έτους 2020 (18η ανα-

κών της υπ’ αριθμ. 18288/3-6-2020 σύμ-

μόρφωση). Κατά την συζήτηση για την

βασης για την εκτέλεση της «Προμήθειας

έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρ-

εξοπλισμού βελτίωσης της ψηφιακής ικα-

κατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου τοποθε-

νότητας των εθελοντικών ομάδων».

τήθηκαν με λευκό.

Επεξεργασίας

Συλλυπητήριο

Β

αθιά θλίψη σκόρπισε στους εργαζόμενους στο δήμο αλλά και στην
τοπική κοινωνία της Θέρμης η απώλεια
του αγαπητού συναδέλφου και προϊστάμενου στο Τμήμα καθαριότητας του δήμου Μιχάλη Χρυσοχόου.
Ο εκλιπών εκτός από εργαζόμενος στο
δήμο Θέρμης είχε αναπτύξει και αξιόλογη κοινωνική δράση. Στο παρελθόν
συμμετείχε στη διοίκηση του ΑΠΟ Θερμαϊκού Θέρμης και τα τελευταία χρόνια
ήταν πρόεδρος του συλλόγου Βλάχων
Θέρμης Τριαδίου «Ο Άγιος Νικόλαος».

Σύλλογος Βλάχων Θέρμης
Τριαδίου
Με βαθύτατη οδύνη πληροφορηθήκαμε
το θάνατο του προέδρου του συλλόγου
μας, Μιχάλη Χρυσοχόου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στην οικογένεια του καθώς και στους οικείους του.

Χρυσοχόου, προέδρου του Συλλόγου
Βλάχων Θέρμης Τριαδίου «Ο Άγιος Νικόλαος».
Ήταν ακούραστος και είχε μεγάλη αγάπη
στην παράδοση. Εργάστηκε με θέληση
και αγάπη για την ανάδειξη, την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη
διαφύλαξη των ιστορικών στοιχείων του
τόπου καταγωγής του.
Ήταν πάντα στο πλευρό της Π.Ο.Π.Σ.Β.
και στήριξε όλες τις εκδηλώσεις μας.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας εκφράζει τα
θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά

Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολ. Συλλόγων Βλάχων

του και στην ευρύτερη οικογένεια του

Με βαθύτατη οδύνη πληροφορηθήκαμε
τον θάνατο του αγαπητού φίλου Μιχάλη

δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει

Συλλόγου που τόσο πολύ αγάπησε και
το όραμα που είχε για την πορεία του.

16/9/20 9:37 PM
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Τα νέα των παρατάξεων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Η εκπαίδευση στο προσκήνιο:
διαχρονικές και νέες προκλήσεις

Τεχνικό Πρόγραμμα χωρίς
σύγχρονο δημοκρατικό όραμα!

Κ

Σ

άθε φθινόπωρο ή λίγους μήνες πριν, αρχίζει
η στείρα κριτική από την αντιπολίτευση επί
παντός του επιστητού και η διατύπωση ευχολογίων. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι εποχική
και είναι ιδιαιτέρως γόνιμη! Είναι γνωστό ότι κάθε
χρόνο, όσα χρόνια διοικεί τον δήμο η παράταξη
της Δημοκρατικής Ενότητας, διατίθενται από ίδιους
πόρους του προϋπολογισμού ποσά που είναι ίσα
ή και τις περισσότερες φορές πολύ μεγαλύτερα
από τα αντίστοιχα της κρατικής επιχορήγησης που
αφορούν στη λειτουργία των σχολείων. Συνάμα,
ένα επίσης σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού
κάθε χρόνο κατευθύνεται για ενέργειες ωρίμανσης
και υποστήριξης δράσεων και μελετών που αφορούν στη σχολική στέγη, ενώ ο δήμος στηρίζει με
πολλούς άμεσους και έμμεσους τρόπους το έργο
όλων των σχολείων σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
Ας δούμε όμως μερικά νέα στοιχεία που αφορούν
τη φετινή σχολική χρονιά που είναι ιδιαίτερη λόγω
των επιπτώσεων της πανδημίας (Covid-19):
- Φέτος προστίθενται στο κτιριακό δυναμικό των
εκπαιδευτικών δομών του δήμου τρία νέα κτήρια: (α) το νεόδμητο κτίριο στο Νέο Ρύσιο, που θα
στεγάσει το 2ο γυμνάσιο Θέρμης, (β) αξιοποιείται
για πρώτη χρονιά πλήρως το επίσης νεόδμητο
5ο δημοτικό σχολείο Θέρμης (Τριάδι) στο οποίο
θα μετακινηθούν και δύο τάξεις από το γειτονικό
3ο δημοτικό και (γ) από φέτος θα λειτουργήσει το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λιβάδι.
- Επίσης, φέτος, τίθεται σε λειτουργία ένα επιπλέον νηπιαγωγείο. Πρόκειται για το 7ο νηπιαγωγείο
Θέρμης το οποίο θα στεγαστεί σε χώρους του 3ου
Δ.Σ. Θέρμης στο Τριάδι. Θα φιλοξενήσει περίπου
25 παιδιά από την περιοχή επέκτασης Θέρμης τα
οποία θα μεταφέρονται με εγκεκριμένα δρομολόγια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η μετακίνηση
δύο τμημάτων από το 3ο δημοτικό σχολείο, για
να διευκολυνθεί η προαναφερόμενη ανάγκη, στο
νεόδμητο κτίριο του 5ου (μια απόσταση περίπου
100 μέτρων) αντί να γίνει αποδεκτή με ικανοποίηση, αφού το 5ο δημοτικό είναι ένα υπερσύγχρονο
διδακτήριο, προκάλεσε την ακατανόητη αντίδραση ορισμένων κύκλων, τους οποίους έσπευσε να
υποστηρίξει μια μερίδα της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη: η διοίκηση του δήμου βάζει πάνω από όλα
την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών των
μαθητών. Η Δημοκρατική Ενότητα δεν «άγεται και
φέρεται» από τις επιθυμίες διάφορων συντεχνιών.
Για τη Δημοκρατική Ενότητα η προετοιμασία, το
ενδιαφέρον και ο σχεδιασμός για κάθε σχολική
χρονιά δεν έχει στόχο την συγκομιδή – τον τρύγο - ψήφων… Τον Σεπτέμβρη όμως η μοναδική
συγκομιδή αφορά τα σταφύλια! Σε σχέση με τον
αριθμό των νηπίων και προνηπίων είναι αλήθεια
ότι η αύξηση του αριθμού τους –που είναι θετικό
σημείο αν αναλογιστούμε το δημογραφικό ζήτημα της χώρας -σε συνδυασμό με την ασυντόνιστη
εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, είχε ως αποτέλεσμα να αναδυθεί πιο
έντονα το ζήτημα της σχολικής στέγης και στον
δήμο μας. Θυμίζουμε ότι η διοίκηση του δήμου
όταν ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση
η υποχρεωτική δίχρονη φοίτηση των προνηπίων
στα νηπιαγωγεία είχε εκφράσει την έντονη αντίθεσή
της όχι λόγω της παιδαγωγικής αξίας του μέτρου
η οποία είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά επειδή ελάχιστοι δήμοι είχαν στη διάθεσή τους τον απαιτούμενο
αριθμό αιθουσών για την εξυπηρέτηση των παιδιών. Είχαμε μάλιστα ζητήσει να εξαιρεθεί ο δήμος
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Θέρμης από την εφαρμογή του συγκεκριμένου
μέτρου, προβλέποντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση,
θα αναγκαζόμασταν να μετακινήσουμε προνήπια
αλλά και να αξιοποιήσουμε προκατασκευασμένες
αίθουσες για να φιλοξενήσουμε όλα τα παιδιά. Η
τότε κυβέρνηση και η αδιάλλακτη πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας αγνόησε τη φωνή της
αυτοδιοίκησης. Σήμερα φαίνεται πόσο δίκιο είχαμε. Αλλά αυτό δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να
εξυπηρετήσουμε τα παιδιά. Και έτσι σε αυτή την
κατεύθυνση ο δήμος Θέρμης ολοκληρώνει άμεσα τις μελέτες για την κατασκευή του 7ου νηπιαγωγείου στην περιοχή της επέκτασης Θέρμης και
αμέσως μετά θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, ώστε να ενταχθεί το έργο στα
νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για κατασκευή
σχολείων. Παράλληλα συνεχίζονται οι ενέργειες
για την κατασκευή και των υπολοίπων σχολικών
κτιρίων (2ο Λύκειο Μίκρας, 2ο Δημοτικό σχολείο
Πλαγιαρίου κ.ά.). Μελετητικά είμαστε έτοιμοι και
αναμένουμε τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα
της κυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσουμε
στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας.
Τέλος, πρέπει να δούμε και τις νέες προκλήσεις της
σχολικής χρονιάς που ξεκινά. Φέτος οι δυσκολίες
και οι ιδιαιτερότητες είναι διαφορετικές. Η πανδημία
του νέου κορωνοϊού εξακολουθεί να ρίχνει βαριά
τη σκιά της, δημιουργώντας μεγάλες δυσκολίες και
αβεβαιότητες για την ομαλή πορεία του νέου σχολικού έτους. Σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες ο
δήμος Θέρμης πήρε τα κατάλληλα μέτρα ακόμη
και καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των
σχολείων. Έτσι: (α) υλοποίησε απολυμάνσεις σε
όλα τα σχολεία, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, διένειμε
σε όλα τα σχολικά κτίρια τα αναγκαία κατάλληλα
υλικά καθαρισμού καθώς και επαρκή αντισηπτικά
για μαθητές και εκπαιδευτικούς, (β) προμηθεύτηκε
εγκαίρως, με δαπάνη από ίδιους πόρους, μάσκες
για μαθητές, εκπαιδευτικούς και προσωπικό, πριν
καν ανακοινώσει η κυβέρνηση τη δωρεάν διανομή
τους. Οι μάσκες, (3 ανά μαθητή και εκπαιδευτικό)
παραδόθηκαν σε κάθε σχολείο, έγκαιρα πριν από
την έναρξη των μαθημάτων και (γ) διεκπεραίωσε
ταχύτητα χάρη στις προσπάθειες των Τμημάτων
Ανθρώπινου Δυναμικού και Παιδείας, τις διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού για την καθαριότητα των σχολείων. Σημειώνουμε, ότι ο δήμος είχε
ζητήσει να προσληφθούν 78 άτομα για το σκοπό
αυτό, ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε
μόνο 67, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην
προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις για καθαριότητα των σχολικών κτιρίων τα οποία όμως θα ξεπεράσουμε με αξιοποίηση
άλλων δυνατοτήτων για ανθρώπινο δυναμικό.
Τέλος, όπως κάθε χρονιά εδώ και πολλά χρόνια ο
δήμος προχώρησε στην έγκαιρη συντήρηση όλων
των σχολικών κτιρίων, κάνοντας επιδιορθώσεις και
παρεμβάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των διευθυντών των σχολείων και σε συνεργασία με τους
συλλόγους γονέων.
Ευχόμαστε ότι παρά τις δυσκολίες τα σχολεία
μας θα λειτουργήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή
ασφάλεια παρέχοντας στη μαθητική μας νεολαία
την ποιοτική εκπαίδευση που της αξίζει! Η διοίκηση του δήμου θα είναι όλη τη χρονιά κοντά στην
εκπαιδευτική κοινότητα για να εξυπηρετήσει όλες
τις ανάγκες της!

υζητήσαμε στο δημοτικό συμβούλιο
(5/8/2020) το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου
για το 2021 (έργα, μελέτες, προμήθειες - πλην
όσων αφορούν τη ΔΕΥΑΘ). Διαπιστώνοντας ότι:
-Δεν υπάρχει ιεράρχηση ανάλογα με τις ανάγκες
και τον επείγοντα χαρακτήρα, δηλαδή, με απλά
λόγια, πλην των συνεχιζόμενων έργων, η διοίκηση για ακόμη μια φορά θα αποφασίσει κατά
την εκτέλεση του προγράμματος ποια έργα θα
γίνουν και ποια όχι, γι’ αυτό άλλωστε τα ποσά
που υποδεικνύει για τα έργα είναι απολύτως ενδεικτικά.
- Η δημοτική αρχή διοικεί εδώ και 20 και πλέον
έτη οπότε έχει ευθύνη για την επιλογή και την μη
υλοποίηση.
- Υπάρχουν επαναλαμβανόμενα έργα που πηγαίνουν και έρχονται κάθε έτος και δεν γίνονται
ποτέ (ενδεικτικά κλειστό γυμναστήριο Ν. Ραιδεστού)!
- Έργα που ολοκληρώθηκαν αλλά δεν είναι λειτουργικά (ενδεικτικά το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης παραδόθηκε από τον εργολάβο
αλλά ο περιβάλλων χώρος δεν είχε διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή της ψήφισης του Τεχνικού
Προγράμματος, τοποθετούνται στις παιδικές χαρές καινούργια παιχνίδια αλλά κατά τα λοιπά
είναι ημιτελείς και επικίνδυνες).
- Έργα που δεν γίνονται εδώ και έτη ενώ έχουν
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (ενδεικτικά τα
έσοδα από την πώληση των μετοχών της Σουρωτής αποφάσισε η ίδια διοίκηση προ ετών να
διατεθούν σε μια παιδική χαρά στη Σουρωτή, σε
πάρκο στην Αγ. Παρασκευή, στον κόμβο των
σχολείων στα Βασιλικά και στα αποδυτήρια του
Αγ. Αντωνίου- όμως, τίποτα δεν έχει γίνει).
- Το προταθέν Τεχνικό Πρόγραμμα είναι φτωχό
και αυτό δεν οφείλεται μόνο στον κορωνοϊό.
Λόγω του κορωνοϊού είναι μειωμένα τα έσοδα
του δήμου, αλλά προφανώς η διοίκηση δεν
περιμένει μόνο με τα έσοδά της να κάνει έργα.
Επισημαίνει μεν ο δήμαρχος ότι τα χρήματα δεν
επαρκούν, αλλά η διοίκηση του δήμου δεν διεκδικεί μαχητικά και σθεναρά έκτακτη χρηματοδότηση από το κράτος, αντίθετα δείχνει κατανόηση
στη δυσχέρεια!
Ήδη από τον προϋπολογισμό, προ κορωνοϊού,
είχε διαφανεί η οικονομική λιτότητα στους δήμους. Πρώτη χρονιά χωρίς μνημόνια και ενώ
προβλεπόταν η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), αυτοί έμειναν ίδιοι, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση μειώθηκε και για ακόμη μια φορά
τα παρακρατηθέντα δεν αποδόθηκαν. Παράλληλα έργα δεν έγιναν και δεν προχώρησαν επί
οκτώ μήνες διότι καταργήθηκε από τη νέα κυβέρνηση, απολύτως αδικαιολόγητα, το αποδεδειγμένα αδιάβλητο χρηματοδοτικό εργαλείο
του «Φιλόδημου» και χάθηκε πολύτιμος χρόνος
μέχρι να δημιουργηθεί και να αρχίσει να λειτουρ-

γεί το «Αντώνης Τρίτσης». Ενώ υπήρχε χρηματοδότηση και για τον τοπικό χωρικό σχεδιασμό σε
επίπεδο Καλλικρατικού δήμου, ένα χρόνο μετά
η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδοτηθούν χωρικά σχέδια ανά δημοτική ενότητα(!) και
να θέσουν οι δήμοι κατά προτεραιότητα τα έργα
που επιθυμούν να γίνουν, δηλαδή, ουσιαστικά
παραδέχτηκε ότι θα χρηματοδοτήσει μόνο τα
υψηλής προτεραιότητας! Αντικειμενικές παραδοχές στις οποίες προχωρούν όλοι οι δήμαρχοι, ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτησή
τους, γιατί υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες.
- Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι φτωχό και για ένα
ακόμη λόγο: δεν συμπεριέλαβε τα αιτήματα των
δημοτικών /τοπικών κοινοτήτων- ακόμη και για
έργα μικρά που δεν χρειάζονται πολλά χρήματα!
- Αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα δε θα φέρει τοπική
ανάπτυξη, πώς να υπάρξει τοπική ανάπτυξη όταν
δεν υπάρχει χωρικός σχεδιασμός και υποδομές;
Αναφερόμαστε στα έργα που λείπουν από το Τεχνικό Πρόγραμμα -επειδή είναι αρμοδιότητα της
ΔΕΥΑΘ, αλλά είναι τα απολύτως ζητούμενα- :
ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά, αλλά
αναφερόμαστε και στους κόμβους, τα πεζοδρόμια, τη σχολική στέγη, τις παιδικές χαρές.
Ακόμη και σε αυτό το στενό οικονομικό πλαίσιο που μας παρέθεσε η διοίκηση ζητήσαμε ως
minimum τη δέσμευση της δημοτικής αρχής
αυτό το έτος να έχουν προτεραιότητα έργα τα
οποία έχουν συμπεριληφθεί: μία τουλάχιστον
πιστοποιημένη παιδική χαρά για κάθε οικισμό,
ασφαλής χώρος για τη στέγαση του ΚΔΑΠ ΜΕΑ,
κατασκευή όλων των προβλεπόμενων κόμβων
στο δήμο, πεζοδρόμια στους οικισμούς και στην
επέκταση της Θέρμης. Προτείναμε από νέα έργα
να συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα ένα
έργο προτεραιότητας που έχουν επιλέξει τα τοπικά συμβούλια του Μονοπήγαδου και του Λιβαδίου, διότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχουν
έργο κ.α. Δέσμευση δεν λάβαμε.
Τέλος, στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν υπάρχει
όραμα. Όραμα δεν αποτελεί μόνο ένα μεγάλο
έργο πνοής. Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να
αλλάξει μέσα από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη
αστική κινητικότητα, την αλληλέγγυα οικονομία
κ.α., σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της
διοίκησης. Αυτό είναι ένα σύγχρονο όραμα και
αυτό πρέπει να εμπνέει το Τεχνικό Πρόγραμμα
έχοντας στο επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Το
όραμα, όταν υπάρχει, είναι ενιαίο, όχι αποσπασματικό. Διαπνέει τόσο τα μεγάλα όσο και τα
μικρά έργα.
Σε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που δεν υπάρχουν
προτεραιότητες και δεν δεσμεύεται κανείς για αυτές, όπου δεν γίνεται αντιληπτό ποιο είναι το όραμα της διοίκησης (πέρα από την διαχείριση) δεν
θα συμφωνήσουμε. Και βεβαία η διαφωνία μας
είναι πολιτική.
23/8/2020
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Τα νέα των παρατάξεων
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COVID – 19: Λίγες σκέψεις
για το δεύτερο κύμα

Τα αδέσποτα
στο δήμο Θέρμης

Α
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υτή θα είναι η τρίτη και, ελπίζουμε, τελευταία φορά που θα ασχοληθούμε με θέμα
που δεν άπτεται καθαρά των δημοτικών μας
καθηκόντων, αυτών που οι πολίτες του δήμου
μας μάς έταξαν να υπερασπιζόμαστε πριν από
περίπου 15 μήνες.
Με το ίδιο θέμα είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Αποδεικνύεται, όμως, δυστυχώς, ότι το
πρόβλημα με την ασθένεια της COVID -19 δεν
ήρθε για να περάσει εύκολα, αλλά, αντίθετα,
ήρθε για να μείνει. Όλοι, πλέον, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι συνέπειες της παγκόσμιας
πανδημίας, που, σύμφωνα με τις ενδείξεις, ξεκίνησε από μια νυχτερίδα και έναν ταπεινό παγκολίνο στη μακρινή Βου Χαν της αχανούς Κίνας
θα έχουν αντίκτυπο στην οικονομία ολόκληρης
της υφηλίου, της χώρας μας και του δήμου μας
συμπεριλαμβανομένων, ίσως όχι μόνο για τη
φετινή χρονιά, αλλά και για τις επόμενες που θα
ακολουθήσουν. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα,
η ύφεση στην ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι
θα ανέλθει σε ποσοστό ίσο ή και μεγαλύτερο
του 10 %. Σε κάθε περίπτωση, τα οικονομικά
στοιχεία δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής οικονομικά δεδομένα η
ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών
μελών -ανήλθε σε ποσοστό- 3,2 % για το πρώτο τρίμηνο του 2020 και σε ποσοστό -11,9 %
για το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους, ενώ για
την Ευρωζώνη τα στοιχεία ήταν ακόμη χειρότερα με ύφεση -3,6 % και -12,1 % αντίστοιχα. Τα
οικονομικά στοιχεία για τον δήμο μας στο ίδιο
χρονικό σημείο δείχνουν απόκλιση στον προϋπολογισμό της τάξης του 10 % περίπου. Σε κάθε
περίπτωση, κρίσιμοι θα είναι οι επόμενοι μήνες.
Είναι άποψη της παράταξής μας, την οποία έχουμε επαναδιατυπώσει από τη στήλη αυτή, ότι σε
οικονομικό, τουλάχιστον, επίπεδο η αντιμετώπιση της πανδημίας από το οικονομικό επιτελείο
της ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν η καλύτερη
δυνατή. Ελπίζουμε ότι τα νέα μέτρα στήριξης της
οικονομίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
με τα χρήματα που θα εισρεύσουν στα κρατικά
ταμεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάνε στις
κοινωνικές εκείνες ομάδες που έχουν ανάγκη
οικονομικής ενίσχυσης και θα μπορέσουν να
στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται πολύ κοντά στο λουκέτο,
αλλά και τις χαμηλότερες εισοδηματικά ομάδες
του πληθυσμού. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος από
αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να κατευθυνθεί
προς τους δήμους, προκειμένου να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες οικονομικές
συνθήκες που έχουν προκύψει, λόγω του κορονοιού. Σε λίγες ημέρες θα ανοίξουν τα σχολεία
(αναγκαία σημείωση: το άρθρο αυτό γράφεται
στα τέλη Αυγούστου). Μικρή σημασία έχει αν θα
ανοίξουν την 7 ή στις 14 Σεπτεμβρίου. Όποτε κι
αν γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε
μάσκες, σε σχολικές αίθουσες και σε διαμορφωμένους ασφαλείς χώρους αυλισμού των μαθητών, σε αντισηπτικά και σαπούνια και άλλα μέσα
και υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά κλπ.),
αλλά και σε προσωπικό που θα διατηρεί όλους
αυτούς τους χώρους καθαρούς σε ολόκληρη τη
διάρκεια των μαθημάτων και μετά από αυτά. Τα
χρήματα που απαιτούνται για όλα τα παραπάνω
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θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να καλυφθούν από την
κεντρική κυβέρνηση και δε θα πρέπει να μετακιλυσθεί η σχετική δαπάνη στους ώμους των δήμων, οι οποίοι είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια επιβάρυνση,
όταν, ήδη, υφίστανται μια τεράστια μείωση στην
είσπραξη των ίδιων εσόδων τους, λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Είναι προφανές ότι τα κονδύλια που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση
των παραπάνω δαπανών θα πρέπει να εξευρεθεί
τρόπος να προκύψουν από την ενίσχυση που θα
λάβει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στα πλαίσια των μέτρων στήριξης από τις επιπτώσεις του κορονοιού, στο γνωστό πακέτο των 72
εκατομμυρίων Ευρώ.
Είναι προφανές, επίσης, ότι το κράτος θα πρέπει
να αναλάβει την αντιμετώπιση των κοινωνικών
δαπανών, στις οποίες είναι υποχρεωμένοι να
υποβληθούν οι Δήμοι για την υποστήριξη των
δημοτών τους, στα πλαίσια των κοινωνικών οργανισμών και προγραμμάτων που υποστηρίζουν
οι δήμοι, όπως το « Βοήθεια στο Σπίτι » ή όποια
άλλα κοινωνικά προγράμματα τρέχουν στους
δήμους της χώρας μας (κοινωνικά παντοπωλεία
– πρατήρια τροφίμων, κοινωνικά φαρμακεία, ιατρεία κλπ.).
Πέρα, όμως, από τα παραπάνω, είναι γνωστό ότι
η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται σε κάθε επίπεδο. Τα έσοδα των επιχειρήσεων λιανεμπορίου,
μεταποίησης, τουρισμού, ή των καταστημάτων
εστίασης έχουν καταβαραθρωθεί. Οι υποχρεώσεις τους, και, προς τους δήμους είναι δύσκολο
να τηρηθούν, όσο μικρές και αν είναι σε σχέση
με πιθανές οφειλές προς το ίδιο το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη
ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων αυτών
προς τους δήμους και την καταβολή τους σε δόσεις, στα πρότυπα προηγούμενων ρυθμίσεων
που έχουν γίνει στο παρελθόν. Για να γίνει αυτό
απαιτείται σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Ίσως,
μάλιστα, θα πρέπει να υπάρξει μία νομοθετική
ρύθμιση για την τακτοποίηση του συνόλου των
οφειλών προς την τοπική αυτοδιοίκηση από
τους πολίτες και από τις επιχειρήσεις.
Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα,
αν δεν έχουμε ήδη εισέλθει, στο δεύτερο κύμα
του κορονοιού στη χώρα μας. Θα πρέπει όλοι
μας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση υπεύθυνα, να ακούμε τις συμβουλές των ειδικών και
να τηρούμε απαρέγκλιτα τα απαραίτητα μέτρα
προσωπικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης μέσω της τήρησης των ελάχιστων
αποστάσεων ασφαλείας, θα πρέπει να φέρουμε τις αναγκαίες προστατευτικές προσωπίδες
(μάσκες), όπου είναι αναγκαίο και να φοράμε
και γάντια, εάν θεωρούμε ότι πρέπει. Δεν είναι
ντροπή. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε τον
εαυτό μας και τους γύρω μας. Θα πρέπει, όμως,
παράλληλα, και όσοι είναι υπεύθυνοι για την
τήρηση των μέτρων αποφυγής συγχρωτισμού
και συγκέντρωσης πληθυσμού σε μέρη όπου
δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο
αποστάσεις, κυρίως των τραπεζοκαθισμάτων
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιβάλλουν την τάξη, όταν πρέπει... Περιμένουμε να το
πράξουν.. Οφείλουν να το πράξουν..

Ελλάδα παραμένει μεταξύ των
χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά
κακοποίησης ζώων, πάντα μεταξύ των
προηγμένων χωρών όπως είναι και η
δική μας. Λες και δεν αρκεί η τεράστια ζημιά που κάνουμε σαν είδος στον
πλανήτη, στον φυσικό χώρο όπου ζουν
όλα τα ζώα, οι άνθρωποι έχουμε βαλθεί να κάνουμε δύσκολη τη ζωή και σε
εκείνα τα έμψυχα όντα που αποφασίσαμε να αποκαλούμε κατοικίδια. Τα ζώα
που μας συντροφεύουν στην καθημερινή ζωή.
Μπορεί να ακούγεται τετριμμένο, αλλά
σε έναν κόσμο που αλλάζει και εξελίσσεται, χρειάζεται να αλλάξουμε κι
εμείς. Προτού αγοράσουμε, προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι
ή μια γάτα, φροντίζουμε να είμαστε βέβαιοι για την επιλογή μας και συνειδητοποιούμε πως ένα ζώο δεν είναι αξεσουάρ που μπορεί κάποια μέρα να το
βαρεθούμε. Κανένα οικόσιτο ζώο δεν
πρέπει να καταλήγει στον δρόμο ούτε
να γεννιέται αβοήθητο εκεί χωρίς την
φροντίδα του ανθρώπου. Τα σκυλιά και
οι γάτες έχουν εξελιχθεί τις τελευταίες
χιλιετίες σε κατοικίδια ζώα. Ναι, μπορούν να ζήσουν και εκτός σπιτιού και
προσαρμόζονται σχετικά εύκολα στο
αστικό περιβάλλον. Μερικοί τα θεωρούν πλέον μέρος της αστικής πανίδας.
Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι δρόμοι
είναι ο φυσικός τους χώρος ή ο πιο κατάλληλος για την ευημερία τους.
Όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έτσι και στον δήμο Θέρμης υπάρχουν πολλά αδέσποτα τα οποία σε
κάποια χωριά έχουν δημιουργήσει και
αγέλες δημιουργώντας προβλήματα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Στο δάσος η κατάστασή τους αγριεύει κάπως,
όπου μπορούν να σχηματίσουν πολυμελείς αγέλες μακριά από την ανθρώπινη παρουσία. Για το λόγο αυτό πρέπει
να υπάρξει πρόγραμμα από τον δήμο
Θέρμης, που να έχει την οικονομική
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
θέμα αυτό για τα αδέσποτα που να προβλέπει την περισυλλογή, την στείρωση
και αποπαρασιτοποίηση τους, όπως και
την ηλεκτρονική τους σήμανση. Ο δήμος Θέρμης θα πρέπει να δημιουργήσει αρμόδιο τμήμα να το επανδρώσει
με 4-5 υπαλλήλους και φυσικά να το
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υποστηρίξει με κτηνιάτρους που θα κάνουν σύμβαση με το δήμο Θέρμης για
το λόγο αυτό. Οι παραπάνω δράσεις
είναι ευπρόσδεκτες, αλλά δεν λύνουν
το βασικό πρόβλημα. Και αυτό επειδή
βλέπουμε ότι τα ζώα, μετά την σχετική
φροντίδα, εγκαταλείπονται ξανά στους
δρόμους. Μερικά από αυτά αγριεύουν
και επιτίθενται στους ανθρώπους. Για
να πάψουν τα ζώα να υποφέρουν αβοήθητα στους δρόμους πιστεύουμε ότι ο
δήμος Θέρμης πρέπει να δημιουργήσει
τις υποδομές και τις πολιτικές προκειμένου να βρει το κάθε κατοικίδιο ζώο την
στέγη που του αρμόζει.
Το Σύγχρονο καταφύγιο φιλοξενίας. Η
πρώτη και πιο σημαντική κίνηση είναι η
αξιοποίηση των μεγάλων εκτάσεων που
έχει ο ίδιος ο δήμος χωρίς να μισθώσει
η να αγοράσει αγροτεμάχια και να κάνει ένα σύγχρονο καταφύγιο φιλοξενίας
των ζώων. Εκεί τα ζώα θα μπορούσαν
να περιφέρονται ελεύθερα χωρίς να
αισθάνονται εγκλωβισμένα: κάτω από
δένδρα, μέσα από θάμνους και γύρω
από κάποιες τεχνητές κατασκευές που
θα τα επέτρεπαν να σκαρφαλώσουν,
να κρυφτούν και να παίξουν. Το κάθε
σκυλί θα μπορεί να έχει την τροφή του,
τακτική ιατρική περίθαλψη και την υπόλοιπη αναγκαία φροντίδα. Ένας αντίστοιχος χώρος, σίγουρα πιο μικρός,
θα μπορούσε να δημιουργηθεί για τις
γάτες. Το καταφύγιο αυτό θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως προσωρινή μόνο
λύση προκειμένου να γλιτώσουν τα
σκυλιά και τις γάτες από τους δρόμους
μέχρι να βρεθεί ο ιδιοκτήτης τους.
Ο Δήμος Θέρμης θα μπορούσε να συνεργαστεί με τις φιλοζωικές οργανώσεις
που διαθέτουν τα κατάλληλα δίκτυα
για την υιοθεσία τους. Εφόσον ο δήμος
Θέρμης είναι ένας από τους πιο πλούσιος Δήμους και με την βοήθεια των
χρημάτων που μπορεί να πάρει για το
θέμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση
θα πρέπει να δει «ζεστά» το θέμα με
τα αδέσποτα και να δημιουργήσει ένα
καταφύγιο μεγάλο και κεντρικό, η 3 μικρότερα καταφύγια αδέσποτων ζώων
σε κάθε ενότητα του δήμου.
Θεόδωρος Χατζηπαντελής
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»

16/9/20 9:37 PM
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Τα νέα των παρατάξεων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Τοποθέτηση για το Τεχνικό
Πρόγραμμα του δήμου
για το 2021

Να ανοίξουν όλες
οι βαθμίδες της εκπαίδευσης
με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας!
Όχι στον εμπαιγμό της κυβέρνησης.

άλλη μια χρονιά συζητάμε το τεχνικό πρόΓιαγραμμα
του δήμου για την επόμενη χρονιά.

Συζητάμε δηλαδή τον προγραμματισμό της διοίκησης σε έργα, μελέτες και προμήθειες για την
επόμενη χρονιά.
Κριτήριο για τη δική μας τοποθέτηση είναι: α) αν
αυτά που προβλέπει το τεχνικό πρόγραμμα ικανοποιούν τις αυξημένες λαϊκές ανάγκες β) αν η
διοίκηση του δήμου έχει αγωνιστική ή μη στάση απέναντι στην πολιτική που υποχρηματοδοτεί
τους δήμους για να ικανοποιήσει αυτές τις αυξημένες ανάγκες και γ) αν έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια για την
επίλυση χρόνιων προβλημάτων, μιας που μιλάμε
για μια διοίκηση 10 χρόνων στον ενιαίο δήμο και
πάνω από 20 στον παλιό.
Ποιές είναι αυτές οι αυξημένες και σε μεγάλο
βαθμό ανικανοποίητες ανάγκες; Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις εκατοντάδες προτάσεις
των τοπικών συμβουλίων και θα καταλάβει. Σε
ένα δήμο που ο πληθυσμός του ξεπερνά τους
50.000 κατοίκους είναι σοβαρές οι ελλείψεις σε:
σχολική στέγη, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, πεζοδρόμια, προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, χώρους
πολιτισμού, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές
χαρές, χώροι αναψυχής, έργα και μελέτες αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλυμμηρικής και αντιπυρικής προστασίας.
Μελετώντας κανείς το τεχνικό πρόγραμμα θα δεί
σε νούμερα αποτυπωμένη τη λογική « του εφικτού», του «ρεαλισμού της υποταγής» θα πούμε
εμείς. Θα θυμίσω αυτό που ο ίδιος ο δήμαρχος
είχε πεί πριν κάποια χρόνια οτι αυτά που ζητάνε τα τοπικά συμβούλια δε γίνονται ούτε σε 100
χρόνια! Για άλλη μια χρονιά θα μείνουν ανικανοποίητες μεγάλες ανάγκες γιατί «δεν αντέχει η
οικονομία», γιατί δε φτάνει το προσωπικό μας,
γιατι... Αυτή είναι και η βασική μας διαφωνία με
τη διοίκηση και το σύνολο σχεδόν των υπόλοιπων παρατάξεων. Οτι κινούνται στη λογική της
διαχείρισης της μιζέριας την ίδια ώρα που οι κυβερνώντες και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα πανηγυρίζουν για τα δεκάδες δις ευρώ που θα δοθούν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους!
Και επειδή ως Λαϊκή Συσπείρωση και ως ΚΚΕ
εκτιμούμε οτι είμαστε στην αρχή μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης –που απλά επιτάχυνε η πανδημία
-, την οποία θα κληθούν για άλλη μια φορά να
την πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα είτε άμεσα
(με τη μείωση μισθών, χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων, ανεργία) είτε έμμεσα (με την
υποχρηματοδότηση της υγείας, της παιδείας, των
δήμων για τα απαραίτητα έργα) ΠΡΕΠΕΙ Ο ΛΑΟΣ
ΜΑΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ. ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ – ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ! ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΕΜΕΙΣ!
Αντι αυτού βλέπουμε για μια ακόμη χρονιά να
γράφονται έργα που επαναλαμβάνονται εδώ και
χρόνια ή να μην αναγράφονται καν έργα που
λείπουν. Θα μας πείτε: τίποτα δεν έκανε αυτή η
διοίκηση; Ή θα μας πείτε: εμείς κάναμε πιο πολλά
από τον τάδε ή τον δείνα δήμο.
Προφανώς κάνατε έργα. Καμιά διοίκηση δεν κινείται στο κενό και οι ελλείψεις ήταν περισσότερες. Εμείς όμως λέμε οτι τα έργα που θα αναφέρουμε παρακάτω δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι
για το αύριο, δεν είναι για το αν θα βρούμε χρηματοδότηση. Έπρεπε να εχουν γίνει απο χτες! Και
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τα χρήματα θα τα διεκδικούσαμε μαζί και μαζί
με το λαό της περιοχής μας αν είχατε τέτοιο προσανατολισμό. Αλλά είναι μακριά από εσας αυτή
η λογική.
Για άλλη μια χρονιά λοιπόν:
- Θα παραμείνουν τα μεγάλα προβλήματα στην
ύδρευση και εκατοντάδες συνδημότες μας θα
πούνε το νερό νεράκι σε επέκταση Θέρμης, Τρίλοφο, Πλαγιάρι, Ρύσιο, Αγία Παρασκευή, Άγιο
Αντώνιο και Βασιλικά λόγω του παλιού και ανεπαρκούς δικτύου, σε κάποια σημεία και με αμυαντοσωλήνες ή συχνές βλάβες
- Δεν θα έχουν αποχέτευση τα χωριά των Βασιλικών, περιοχή της Καρδίας, περιοχή του Τριλόφου
και τα ορεινά χωριά μας
- Θα πλημμυρίζουμε όταν βρέχει, όπως πρόσφατα σε Τρίλοφο, Πλαγιάρι, Ρύσιο, Ταγαράδες, καθώς λείπουν αντιπλημμυρικά έργα.
- Θα λείπουν 11 σχολικά κτίρια (7ο Νηπιαγωγείο Θέρμης, 6ο Δημοτικό Θέρμης, 4ο Γυμνάσιο
Θέρμης, 2ο Λυκειο Θέρμης, 2ο Δημοτικό Πλαγιαρίου, 2ο Δημοτικό Ν. Ραιδεστού, 2ο Δημοτικό
Βασιλικών, Δημοτικό Σουρωτής, 2ο Λύκειο Μίκρας και τα δύο ειδικά σχολεία το ΕΕΝΓΥΛ και το
ΕΕΕΕΚ Θέρμης)
- Θα λείπουν κτίρια για τους παιδικούς μας σταθμούς
- Θα λείπουν χώροι πολιτισμού και πολλαπλών
χρήσεων σε Βασιλικά, Ταγαράδες, Πλαγιάρι,
Καρδία κ.α.
- Θα λείπει χώρος για τη βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου
- Θα λείπουν περίπου 20 ακόμη παιδικές χαρές
(έγιναν σε μια 5 ετία οι 40 από τις 60 με πολύ
πίεση και από την πλευρά μας -οι 30 στις αυλές
των Νηπιαγωγείων).
- Θα λείπουν σε αρκετούς οικισμούς πεζοδρόμια
που να κάνουν εύκολη τη μετακίνηση πεζών και
καροτσιών
- Θα λείπουν ράμπες για τα ΑΜΕΑ
- Θα λείπουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιπυρική προστασία
- Θα λείπουν οι μελέτες, οι έλεγχοι και τα απαραίτητα έργα για την ασφάλεια, τη στατικότητα και
την αντισεισμική θωράκιση των δημόσιων κτιρίων και των σχολείων μας.
- Θα λείπουν επαρκείς χώροι άθλησης ιδιαίτερα
στους μεγάλους οικισμούς (Θέρμη, Τρίλοφο,
Πλαγιάρι, Ραιδεστό, αλλα και σε πιο μικρά χωριά, όπως την Περιστερά.
- Θα λείπουν απαραίτητες επεμβάσεις στο οδικό
δίκτυο, όπως κόμβοι, πεζογέφυρα στη Νέα Ραιδεστό κλπ.
Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν ως Λαϊκή
Συσπείρωση καταψηφίζουμε το προτεινόμενο τεχνικό πρόγραμμα και δεσμευόμαστε και απ’ αυτό
εδώ το βήμα οτι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να βγουν οι ανάγκες στο προσκήνιο.
Καλούμε το λαό και τους φορείς της περιοχής μας
να οργανωθεί και να παλέψει κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης –ΕΕ –Κεφαλαίου, που τσακίζει
τα δικαιώματα τα και αφήνει ανικανοποίητες τις
ανάγκες του, έχοντας δυστυχώς απέναντί του και
τη διοίκηση του δήμου και την πλειοψηφία του
δημοτικού συμβουλίου!
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
της Λαϊκής Συσπείρωσης Θέρμης
Φάνης Καρκατζούνης
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Τ

ο σχολείο ξεκινάει με πρωτόγνωρα δεδομένα, καθώς το αναγκαίο άνοιγμα δεν συνο-

όλα τα σχολεία. Όχι στις συμπτύξεις, τις συγχω-

δεύεται από την λήψη των απαραίτητων μέτρων

κλείσιμο «ολιγομελών» τμημάτων στα ΕΠΑΛ

προστασίας και ενίσχυσης της. Έχουμε εύλογη

και τα ΓΕΛ. Να ανοίξουν κανονικά και τα πανεπι-

ανησυχία σε γονείς και μαθητές σε συνδυασμό

στήμια με τήρηση αποστάσεων στα αμφιθέατρα.

με τη νέα όξυνση της πανδημίας αλλά και τις

Καμία σκέψη για μονιμοποίηση και επέκταση της

οικονομικές συνέπειες που συσσωρεύονται. Η

τηλεκπαίδευσης! Να διασφαλιστεί έγκαιρα η με-

κυβέρνηση πιστή στην μέχρι τώρα πολιτική της,

ταφορά των μαθητών.

επιλέγει αντί της γενναίας ενίσχυσης της παιδείας

Άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου μό-

και της υγείας να συνεχίσει να δίνει υπέρογκα

νιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κα-

ποσά για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, και

νονική λειτουργία όλων των βαθμίδων της εκ-

προκλητικές ενισχύσεις στους βαρόνους των

παίδευσης. Όχι στην αύξηση του ωραρίου των

ΜΜΕ και στους μεγάλο-επιχειρηματίες. Ήδη οι

εκπαιδευτικών. Όχι στην «αξιοποίησή» της εξ

πρόσφατες δηλώσεις Μητσοτάκη καλούν το

αποστάσεως εκπαίδευσης για τη μη κάλυψη

λαό να σφίξει και άλλο το ζωνάρι για να ενι-

των κενών από αναπληρωτές σε δυσπρόσιτες,

σχυθεί ο ελληνικός στρατός. Παράλληλα μετά

νησιωτικές και άλλες περιοχές. Κατάργηση της

τη στοχοποίηση της νέας γενιάς για την μέχρι

σχετικής τροπολογίας Κεραμέως.

τώρα αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού,

Να ληφθούν τώρα όλα τα απαραίτητα υγειονο-

προχωράει ένα βήμα παραπάνω με τις επίσημες

μικά μέτρα προστασίας για μαθητές, φοιτητές,

ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας, Ν. Κερα-

και εκπαιδευτικούς. Δωρεάν μαζικά τεστ για

μέως, όπου παρουσιάζεται μια μαγική εικόνα

όλους/ες και δωρεάν παροχή των αναλώσιμων

ότι όλα δήθεν είναι έτοιμα για τη νέα χρονιά. Η

(μάσκες αντισηπτικά) σε δευτεροβάθμια και τρι-

εξοργιστική «δημιουργική» στατιστική των 17

τοβάθμια. Διορισμοί μόνιμων καθαριστριών και

μαθητών ανά τμήμα και η εξευτελιστική αναγ-

υγειονομικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες

γελία της προμήθειας παγουριών από το ίδρυ-

της εκπαίδευσης.

μα Λασκαρίδη, συνοδεύεται από δημοσιεύματα

Άδειες για ευπαθείς ομάδες για παιδιά, εργαζό-

που κάνουν λόγο για επιβολή προστίμων σε

μενους, γονείς και μέτρα υποστήριξης – άδειες

κηδεμόνες και αποβολές μαθητών αν δε φοράει

με αποδοχές για εργαζόμενους γονείς, εκπαι-

μάσκα ο μαθητής. Ο παραλογισμός θα ενταθεί

δευτικούς

όταν την ερχόμενη χρονιά, χωρίς μαζικά τεστ για

Κατάργηση και μη εφαρμογή του ν. Κεραμέως

την διαπίστωση των κρουσμάτων κορωνοϊού,

συνολικά. Όχι στο «Νέο Λύκειο», κατάργηση

ακόμα και ένα απλό συνάχι θα δημιουργεί με-

των εξεταστικών φραγμών (τράπεζα θεμάτων,

γάλα προβλήματα στα σχολεία.

βάση προαγωγής και απόλυσης 10, κλπ)

Η απαράδεκτη ρητορική της κυβέρνησης πρέπει

Γενναία αύξηση των Δαπανών για την υγεία και

να ξεσηκώσει μαχητικούς αγώνες που θα βά-

την παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό.

λουν φρένο όχι μόνο στην υγειονομικά επικίν-

Είμαστε αντίθετοι με την κάλυψη των εκπαιδευτι-

δυνη πολιτική της κυβέρνησης αλλά σε όλους

κών αναγκών από οικονομικούς κολοσσούς και

τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς της σε εκπαίδευ-

χορηγούς.

ση και εργασία. Σαν Μέτωπο Ρήξης και Ανατρο-

Ουσιαστική και άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με μό-

πής, με το ξεκίνημα της φετινής εκπαιδευτικής

νιμο προσωπικό, νέες ΜΕΘ και ιατροφαρμακευ-

χρονιάς, βάζουμε ψηλά τον πήχη και επιδιώκου-

τικό υλικό.

με μαχητικό κοινό αγώνα μαθητών, φοιτητών,

Δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση των μαθητών

εκπαιδευτικών, εργαζομένων και όλων όσων

με τήρηση όλων των υγειονομικών όρων.

βλέπουν το μέλλον τους και το μέλλον των

Να επαναλειτουργήσουν όλα τα σχολεία που

παιδιών τους να καταστρέφεται. Αγώνα για την

έκλεισαν ως αποτέλεσμα των αντιλαϊκών μνη-

ανατροπή των αντιεκπαιδευτικών νόμων και για

μονιακών πολιτικών και να δοθούν σε σχολική

τη διεκδίκηση του δικαιώματος των παιδιών των

χρήση δημοτικοί και κλειστοί δημόσιοι χώροι για

λαϊκών οικογενειών στις σπουδές, στην εργασία

την κάλυψη των αναγκών όλης της εκπαίδευσης.

και την αξιοπρεπή ζωή!

Γενναία χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋ-

Εδώ και τώρα, παλεύουμε για:

πολογισμό τώρα για την ανέγερση σύγχρονων

Να ανοίξουν κανονικά όλες οι δομές της εκπαί-

σχολικών κτιρίων. Καμιά σκέψη για ΣΔΙΤ.

δευσης με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας!

Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής Θέρμης

Ανώτερος αριθμός 15 μαθητές ανά τμήμα σε

31/8/2020

νεύσεις και τις καταργήσεις τμημάτων, όχι στο

16/9/20 9:37 PM
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δήμαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
dimosthr@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
2392330214, 2392330218
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθμευσης
2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. δήμου Θέρμης
2310460530
ΚΕΠ: 2313338128-37
Τεχνική Υπηρεσία
2310483400
Οικονομική Υπηρεσία
2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Διεύθυνση Αθλητισμού
2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Παιδικός Σταθμός Θέρμης
2310462555
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός «Μελισσόπουλα»
2310472666
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 ΔΕΥΑΘ
2310465086, 6974995177
ΔΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454
Ζ’ Δ.Ο.Υ
2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρμης
2310461240
Τεχνολογικό Πάρκο
2310471401
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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
Τμήμα Ασφαλείας Βασιλικών
2396022203
Αστυνομικό Τμήμα Ν. Επιβατών
2392075800
Τροχαία Θέρμης
2310028560
Τμ. Δίωξης
Λαθρομετανάστευσης Θέρμης
2310499622

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

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

ΘΕΡΜΗ
Γραφείο Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών
2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

ΤΡΙΑΔΙ

του δήμου Θέρμης
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

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

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

Σουρωτής
2396041268

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

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

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

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

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

ΛΙΒΑΔΙ

Γραφείο Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

Τ.Κ. Λιβαδίου και Γραφείο
Εθελοντών 2396061336

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

Γραφείο 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

Γραφείο Κοινότητας
2392330200
ΚΑΠΗ Τριλόφου
2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
2392064360
Σύλλογος εθελοντών
Ανανηπτών

ΛΑΚΚΙΑ
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

ΣΟΥΡΩΤΗ

Γραφείο Κοινότητας
2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Γραφείο Κοινότητας
2396051209

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

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

Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ

Γραφείο Κοινότητας
2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
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Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων ΘέρμηςΤριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών
Θέρμης
2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων
6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής
Παράδοσης (Θέρμη)
6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-Ρωσικού Πολιτισμού (Θέρμη)
6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής
2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
6948538937
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
6938033817
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Επιτέλους μπουλντόζες στο δρόμο
Θέρμης-Γαλάτιστας!
Έ

πειτα από πολλές περιπέτειες και πολυετείς καθυστερήσεις άνοιξε επιτέλους ο δρόμος για την ολοκλήρωση

σε αυτό το τμήμα θα υλοποιηθεί με τη διαπλάτυνση της

του έργου κατασκευής τμήματος του οδικού άξονα Θέρμη

χλμ., αφήνοντας εκτός τις εξαιρετικά επικίνδυνες στροφές.

-Γαλάτιστα, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου.

Σε αυτό το τμήμα των επάλληλων κλειστών στροφών, βρί-

Στις αρχές Σεπτεμβρίου υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα

σκεται και ένα πολύ επικίνδυνο γεφυράκι, κατασκευασμέ-

στην «Εγνατία Οδό Α.Ε.» που είναι ο κύριος του έργου και

νο αρχικά περί το 1916 από Σέρβους που είχαν ενταχθεί

στην Ιντρακάτ, ενώ δύο ημέρες μετά η σύμβαση πέρασε

στις δυνάμεις της Αντάντ.

και από τη Βουλή. Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία

Η νέα χάραξη στην περιοχή την ονομαζόμενη «Πανικόβη»,

παρείχε προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής

θα κατευθύνεται πίσω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας

και Εμπορίου της Βουλής, ο υπουργός Υποδομών και Με-

«Νούκαρης» και θα φθάνει περίπου ως τον πρώτο κόμβο

ταφορών Κώστας Καραμανλής είπε ότι ο συνολικός προ-

της Γαλάτιστας, συναντώντας την παλαιά εθνική οδό στο

ϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 29 εκατ. ευρώ και

ύψος όπου διαπλατύνεται ο δρόμος.

θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

Το έργο είναι προϋπολογισμού 23,4 εκατ. ευρώ χωρίς

κής Ανάπτυξης. Η σύμβαση μεταξύ Εγνατίας Οδού Α.Ε. και

ΦΠΑ και ανάδοχος αναδείχθηκε η Ιντρακάτ. Κύριος του

Ιντρακάτ εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και εντός

έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο

των προσεχών ημερών πρόκειται να αρχίσουν οι εργασίες

χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-

από τον ανάδοχο.

2020, το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους. Προϊσταμένη αρχή

Ο υπουργός ανέφερε στη Βουλή ότι «τα τμήματα του έρ-

είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία και διενήργησε τον δια-

γου, που ολοκληρώθηκαν, συγχρηματοδοτήθηκαν από

γωνισμό. Το συνολικό μήκος της οδού στο οποίο θα γίνουν

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής

επεμβάσεις στο πλαίσιο του έργου, είναι 12,5 χλμ.

Μακεδονίας 2007-2013 και ως phasing την περίοδο 2014

Οι επεμβάσεις αφορούν και την ολοκλήρωση των υπολει-

–2020. Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδό-

πόμενων υποτμημάτων, την αναμόρφωση οκτώ ισόπεδων

τηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

κόμβων (Σουρωτή, Περιστερά, δυτ. είσοδος Βασιλικών,

και του Ελληνικού Δημοσίου. Συνεπώς, η μη ολοκλήρωση

Σφαγεία, Γαλάτιστα, ολοκλήρωσης κόμβου Σέδες κ.λπ.).

του έργου ενέχει τον κίνδυνο επιστροφής των ευρωπαϊκών

Επίσης, οργάνωση της κυκλοφορίας των πεζών με κατα-

σκούπα που αφορούν σε ισόπεδους κόμβους. Σημειώνεται

πόρων».

σκευή πεζοδρομίων, την παραλλαγή θιγόμενων δικτύων

ότι η προηγούμενη εργολαβία είχε δημοπρατηθεί το 2011

ΟΚΩ, την κατασκευή επιφανειακών και υπόγειων έργων

και υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανάθεση λόγω απόσυρ-

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας της οδού

σης δύο υποψηφίων κατασκευαστών.

Η εργολαβία χαρακτηρίζεται «σκούπα», καθώς θα συμμα-

και την αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού

Σημειώνεται ότι πέρα από τις τοπικές μετακινήσεις μεταξύ

ζέψει όλες τις εκκρεμότητες που άφησαν οι προηγούμενες

σήμανσης –ασφάλισης της οδού.

των οικισμών του δήμου Θέρμης ο συγκεκριμένος δρόμος

παρεμβάσεις. Το κύριο τμήμα της εργολαβίας περιλαμβά-

Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τε-

αποτελεί τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυ-

νει το χειρότερο και πιο κρίσιμο κομμάτι του άξονα Θεσσα-

χνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού σήμανσης

γύρου, απορροφώντας πολύ υψηλούς κυκλοφοριακούς

λονίκης- Πολυγύρου, ένα τμήμα περίπου 4χλμ, στο οποίο

-ασφάλειας οδού, Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και

φόρτους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους λόγω της αυξα-

ο δρόμος είναι στενός, χωρίς ερείσματα, πλάτους περίπου

εργασίες πρασίνου.

νόμενης οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και εποχιακές αιχμές

6,5 μέτρων, με κατεστραμμένο οδόστρωμα. Η βελτίωση

Βεβαίως, περιλαμβάνεται η αλλαγή της χάραξης, στο τμή-

λόγω σύνδεσης με Χαλκιδική και Άγιο Όρος.

οδού και με την αλλαγή της χάραξης σε μήκος περίπου 3

Η εργολαβία χαρακτηρίζεται «σκούπα», καθώς θα συμμαζέψει
όλες τις εκκρεμότητες που άφησαν οι προηγούμενες παρεμβάσεις.

μα που προαναφέρθηκε, από το οποίο και αναμένεται να
αρχίσει εργασίες ο ανάδοχος, μόλις εγκατασταθεί και αυτό
επειδή, δεν θα παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον υφιστάμενο δρόμο.
Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα τα οποία θα κατασκευαστούν
έμειναν εκτός της προηγούμενης εργολαβίας του δρόμου
«Θέρμη-Γαλάτιστα», επειδή δεν είχαν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις για τη νέα χάραξη, ενώ απαλλοτριώσεις απαιτούνταν και για ορισμένα τμήματα της νέας εργολαβίας-

Συνεχίζεται η απαγόρευση λειτουργίας
των ΚΑΠΗ έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Κ

λειστά έως 30 Σεπτεμβρίου θα παραμείνουν τα δημοτικά Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων

(ΚΑΠΗ) του δήμου Θέρμης, όπως άλλωστε και σε όλη
τη χώρα, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών

συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την απαγόρευση
λειτουργίας των ΚΑΠΗ, με στόχο τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από

Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. Το μέ-

εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας

τρο εφαρμόζεται εξαιτίας επιτακτικών λόγων δημοσίου

Υγείας έναντι του κορονοϊού.
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