Ποια λύση προτείνεται για το δρόµο Τριλόφου - Πλαγιαρίου

Σ

υνάντηση με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων των
κοινοτήτων Τριλόφου και Πλαγιαρίου διοργάνωσε την Τετάρτη
30 Σεπτεμβρίου ο δήμος Θέρμης. Σκοπός ήταν να γίνει ενημέρωση
για τις εξελίξεις γύρω από το μείζον θέμα της αποκατάστασης
της κατολίσθησης στο δρόμο (οδός Περικλέους) που συνδέει τις
δύο κοινότητες, η οποία προκλήθηκε από την καταρρακτώδη

νεροποντή της 21ης Μαΐου 2020. Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος
Παπαδόπουλος παρουσίασε αναλυτικά όλες τις άμεσες ενέργειες
στις οποίες προέβη ο δήμος, στο διάστημα αυτών των τεσσάρων
μηνών, ενώ οι μελετητές εξήγησαν τους λόγους που προκάλεσαν
την κατολίσθηση, παρουσιάζοντας συγχρόνως και τις εναλλακτικές
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λύσεις για την αποκατάσταση του δρόμου.
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ξιοζήλευτες επιδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας
έχει να επιδείξει ο δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ο δήμος καταλαμβάνει τη δεύτερη
θέση στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, πίσω από τον κεντρικό δήμο, ενώ είναι στις
πρώτες θέσεις, τόσο στην Κεντρική Μακεδονία,
όσο και πανελλαδικά. Σύμφωνα με την τελευταία
υποβληθείσα έκθεση του ΕΟΑΝ το 2016 η οποία
αφορά τις ποσότητες δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώνονται ανά δήμο, στην
περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης πρωταθλητής στην ανακύκλωση αναδεικνύεται ο κεντρικός
δήμος με δεύτερο το δήμο Θέρμης και τρίτο το
δήμο Καλαμαριάς. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα
κιλά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας
τα οποία παράγει κάθε μόνιμος κάτοικος ετησίως.

Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΑΝ στο δήμο Θεσσαλονίκης κάθε μόνιμος κάτοικος ανακυκλώνει 25,81
κιλά απόβλητα συσκευασίας το χρόνο και ακολουθεί ο δήμος Θέρμης με 20,69 κιλά ανά κάτοικο και
ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη με 16,44.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα
οποία διαθέτει η αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ο δήμος Θέρμης είναι πρώτος, μεταξύ
των τεσσάρων δήμων της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
Α.Ε. για το έτος 2019, το μεγαλύτερο μέρος των
ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών αφορά
το χαρτί σε ποσοστό 69,58% και ακολουθούν οι
πλαστικές συσκευασίες (19,43%), συσκευασίες σιδήρου (5,20%), οι γυάλινες (5,19%) και οι συσκευασίες αλουμινίου (0,6%).
ΣΕΛ. 4-5
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Τι έγραψε ο τύπος
...δηµοσιεύµατα του µήνα που πέρασε

ΘΕΡΜΗΣ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ
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∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή:
Παπαδάκη Αθηνά, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Βο τσίδης Μόσχος,
Παντελάτος Κώστας, Γιανακούλας Απόστολος, Φάσσας Χρήστος,
ννα Βίγκα, Μαλλικάς Ευριπίδης και Μεταλούλης Αχιλλέας.
Σύντα η - Επιµέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

E

Α.Ε.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α - ΟΛΟΚΛΗΡ ΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤ ΒΡΙΟ

Χίλια φυτά από εβδομήντα είδη θα φιλοξενεί
το πάρκο φυτοποικιλότητας στην Καρδία
Μ

έσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί
το βοτανικό πάρκο φυτοποικιλότητα στην Καρδία

του δήμου Θέρμης. Πρόκειται για το μοναδικό στο είδος
του στην Ελλάδα και θα φιλοξενεί χίλια φυτά από εβδομήντα φυτικά είδη. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα φυτά δεν
υπάρχουν στο εμπόριο, αλλά είναι φυτά εξημερωμένα,
τα οποία συλλέχθηκαν σε βοτανικές αποστολές και προήλθαν από άγρια είδη της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, στις οροσειρές, σε υψόμετρο έως και δύο χιλιάδες
μέτρα, στα βόρεια σύνορα της χώρας.
Όλα αυτά τα είδη με βάση τη μελέτη των ειδικών επιστημόνων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ χαρακτηρίζονται
ως είδη προτεραιότητας με βάση τη σπανιότητά τους, το
βαθμό απειλής τους, τον ενδημισμό που παρουσιάζουν
καθώς και το κατά πόσο προστατεύονται ή όχι από κάποια
νομοθεσία. Πινακίδες ταυτότητας και περιβαλλοντικής ερμηνείας θα πλαισιώνουν τα φυτά, τα οποία θα είναι ταξινομημένα ανά οικογένειες.
Το πάρκο φυτοποικιλότητας της Καρδιάς, πέρα από τόπος
αναψυχής θα λειτουργεί ως εργαλείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Τα
διαφορετικά είδη φυτών τα οποία φιλοξενούνται στο πάρκο
θα συνιστούν ένα «μουσείο» με ζωντανά εκθέματα, όπου
μικροί και μεγάλοι θα μπορούν κάνοντας τη βόλτα τους να
τα γνωρίσουν από κοντά. Θα έχουν την ευκαιρία να δουν να
αγγίξουν, να μυρίσουν όλα αυτά τα φυτά, ενώ από τις πινακίδες θα μπορούν με διασκεδαστικό τρόπο να πληροφορηθούν και να μάθουν, τόσο για τα είδη που φιλοξενούνται
εκεί, όσο και για τη βιοποικιλότητα γενικότερα.
Το πάρκο το οποίο δημιουργήθηκε για την προστασία της
βιοποικιλότητας έχει κάτι μοναδικό. Τα φυτά τα οποία ξεκινούν να ζουν εκεί, είναι σπάνια και μπορούν να βρεθούν
μόνο στην άγρια φύση. Είναι ένας τόπος αναψυχής, αφού
διαθέτει παιδική χαρά, όμορφα παρτέρια και βραχόκηπο,
αλλά ταυτόχρονα είναι και τόπος μάθησης, ευαισθητοποί-

Απ την πρ τη ενά ηση η οποία έ ινε στις

επτεµβρίο

ι
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η ολοκληρ θεί

πρωτότυπο εγχείρημα.

οθετήσουν το πάρκο και να φροντίσουν για την ανάπτυξή

Όπως εξήγησε η ερευνήτρια του Ινστιτούτου ΕΛΓΟ – ΔΗ-

του και την προστασία του.

ΜΗΤΡΑ, γεωπόνος, Δρ. Βιολογίας και Φυσιολογίας Φυτών,

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας του πάρκου κάνουν έκκληση

Ελένη Μαλούπα, «όλα αυτά τα είδη φυτών τα οποία φιλο-

προς τους κατοίκους της Καρδίας αλλά και προς τους επι-

ξενούνται στο πάρκο είναι εξαιρετικά σπάνια και για τη συ-

σκέπτες να το προστατεύσουν από βανδαλισμούς. «Πρό-

γκέντρωσή τους χρειάστηκαν πολλές βοτανικές αποστολές

κειται για ένα πραγματικό στολίδι. Ο δήμος Θέρμης έχει

στις οροσειρές της Μακεδονίας, στα σύνορα με τους βόρει-

μεριμνήσει για τη φύλαξή του, αλλά είναι σημαντικό ο κά-

ους γείτονες, οι οποίες διήρκεσαν περί τα δύο χρόνια».

τοικος της περιοχής, το κάθε παιδί που παίζει εκεί, ο κάθε

Ξενάγηση στο πάρκο έκανε η αρχιτέκτονας τοπίου Μαρίνα

γονιός, η κάθε παρέα και ο κάθε επισκέπτης να θέσουν το

Παναγιωτίδου η οποία εξήγησε τη φιλοσοφία με την οποία

πάρκο «υπό την προστασία» τους και με ατομική ευθύνη

έγιναν οι φυτεύσεις. Παρουσίασε τα σπάνια χαρακτηριστικά

να διαφυλάξουν τον χώρο και τα σπάνια φυτά που βρί-

των φυτών, το καθένα από τα οποία έχει τη δική του ταυτό-

σκονται εκεί» δηλώνει ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Στέργιος

τητα και ονομασία και είναι ταξινομημένα ανά οικογένειες.

Γκιζάρης.

Ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος τόνισε ότι

Στον χώρο έχουν ολοκληρωθεί οι σημαντικότερες ερ-

«μας ενέπνευσε αυτό το εγχείρημα, είναι σημαντικό για το

γασίες, όπως η διαμόρφωση της παιδικής χαράς με τα

δήμο μας να φιλοξενεί ένα τέτοιο πάρκο, μοναδικό στην

παιχνίδια και τις ξύλινες κατασκευές, η τοποθέτηση της

Ελλάδα». Εξήγησε ότι επιλέχθηκε η Καρδία για τη δημι-

περίφραξης, η κατασκευή του βραχόκηπου καθώς και η

ουργία του πάρκου γιατί λείπουν από τον οικισμό πάρκα

κατασκευή των μονοπατιών με τους κυβόλιθους, καθώς

και χώροι αναψυχής και σημείωσε, παράλληλα, πως το

και οι φυτεύσεις.

βοτανικό πάρκο θα συνδυαστεί και με το Κέντρο Περιβαλ-

Το πάρκο βρίσκεται επί των οδών Στρατηγού Καρατάσου,

λοντικής Εκπαίδευσης το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει τη

Νίκης, Αλ. Υψηλάντη και Β. Γεωργίου Α’, διαθέτει συνολι-

λειτουργία του μέσα στο επόμενο δίμηνο, στο Λιβάδι.

κή επιφάνεια 3.340 τμ, αναπτύσσεται σε δύο οριζόντια επί-

Στην ξενάγηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της κοινότητας

πεδα και είναι έργο συνολικού προϋπολογισμού 282.000

Καρδίας Ιωακείμ Τρικαλιάρης καθώς και εκπρόσωποι του

ευρώ και χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό έργο

Τοπικού Συμβουλίου Νέων οι οποίοι δεσμεύτηκαν να υι-

Conse pp του προγράμματος INTERREG.

ησης και προστασίας της βιοποικιλότητας.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
Μια πρώτη γνωριμία με το βοτανικό πάρκο φυτοποικιλότητας είχαν κάτοικοι της περιοχής το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Στελέχη του Ινστιτούτου Γενετικής
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσία και του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, ξενάγησαν μια μικρή ομάδα κατοίκων της
Καρδίας στο υπό κατασκευή πάρκο, με στόχο την ενημέρωση αλλά και την ενεργή υποστήριξή τους σε αυτό το
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∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

Στους πρωταθλητές της ανακύκλωσης
ο δήμος Θέρμης
Α

ξιοζήλευτες επιδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης
έχει να επιδείξει ο δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ο
δήμος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην περιφερειακή
ενότητα Θεσσαλονίκης, πίσω από τον κεντρικό δήμο, ενώ
είναι στις πρώτες θέσεις, τόσο στην Κεντρική Μακεδονία,
όσο και πανελλαδικά. Από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις του ΕΟΑΝ οι οποίες υποβάλλονται προς την Eurostat και αφορούν τα αστικά απόβλητα
συσκευασίας, προκύπτει ότι υπάρχουν περιοχές και δήμοι οι
οποίοι έχουν να επιδείξουν πολύ καλές επιδόσεις στον τομέα αυτόν, όπως υπάρχουν και άλλες με σχεδόν μηδενικό
αποτέλεσμα. Πρωταγωνιστές και ουραγοί, στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, υπάρχουν και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης με βάση τα στοιχεία τα οποία
περιλαμβάνει στην τελευταία υποβληθείσα ετήσια έκθεση
του ΕΟΑΝ η οποία αφορά το έτος 2016.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛ ΣΗΣ
Στην Ελλάδα υπάρχουν κυρίως τρεις μέθοδοι χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας. Ο συνηθέστερος είναι η συλλογή και μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
να γίνεται μέσω του δικτύου των «μπλε κάδων», με ευθύνη
των δήμων. Οι πολίτες μπορούν να απορρίπτουν όλα τα απόβλητα συσκευασίας, ανεξαρτήτως υλικού, στους μπλε κάδους
χωρίς περαιτέρω διαλογή και στη συνέχεια ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα μεταφέρουν τα απόβλητα συσκευασίας σε
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.), όπου
γίνεται η διαλογή και η ανάκτησή τους ανά υλικό.
Σε πολύ μικρότερη κλίμακα γίνεται συλλογή των δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας μέσω των λεγόμενων Κέντρων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (ΚΑΑ), τα οποία εγκαθίστανται
σε δημόσιους χώρους μέσα στις πόλεις (υπάρχει ένα τέτοιο
στην Αριστοτέλους). Εκεί οι πολίτες μπορούν να απορρίπτουν
χωριστά τα απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, γυαλί, μέταλλο ή πλαστικό, λαμβάνοντας και ένα μικρό αντίτιμο ανά τεμάχιο. Στη συνέχεια, τα διαχωρισμένα κατ’ αυτόν τον τρόπο
απόβλητα συλλέγονται, γίνεται έλεγχος και διαλογή, όπου
απαιτείται, και κατόπιν προωθούνται και πάλι μέσω εμπόρων/
αξιοποιητών προς ανακύκλωση/ανάκτηση.
Επιπλέον, εφαρμόζονται ειδικές δράσεις χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί, με την τοποθέτηση «μπλε κωδώνων» σε κοινόχρηστους αλλά και ιδιωτικούς χώρους, με έμφαση σε περιοχές όπου υπάρχουν
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς αυτά
αποβάλλουν γυάλινες συσκευασίες.

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛ ΣΗ
Από το 2011 και μετά, ο στόχος σε ό,τι αφορά τη συνολική
ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας ισούται κατ’ ελάχιστον με το 55% κατά βάρος των παραγόμενων αποβλήτων.
Ο στόχος επιτεύχθηκε τόσο για το 2011 όσο και για το 2012,
αλλά υποχώρησε τα έτη 2013 και 2014, καθώς το διάστημα αυτό, λόγω της οικονομικής κρίσης, υποχώρησε σημαντικά η κατανάλωση. Ωστόσο, από το 2015 παρατηρείται
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∆ΗΜΟΣ
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Θερµαϊκού
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Λαγκαδά
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Πυλαίασ Χορτιάτη
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Ωραιοκάστρου
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡ. ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
52127
23478
45839
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53201
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69849
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41103
84741
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70110
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ΚΙΛΑ / ΕΤΟΣ
820
0
558
561
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8393
1548
795
563
898
96
1153
349
512
17347

οσ τητες ηµοτικ ν αποβλ τ ν σ σκε ασίας πο ανακ κλ νονται ανά

επιστροφή στην κανονικότητα με επιδόσεις που ξεπερνούν
το 60%, ενώ το 2016 η συνολική ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας έφτασε το ποσοστό του 66,1%, αλλά
απέχει από το στόχο του 82% που έχει τεθεί για το 2020.
Σε ό,τι αφορά την επίδοση σε σχέση με τους ποσοτικούς
στόχους για επιμέρους υλικά συσκευασίας η έκθεση διαπιστώνει τα ακόλουθα:
- Στο χαρτί - χαρτόνι επιτυγχάνονται σταθερά οι ποσοτικοί
στόχοι, με το ποσοστό ανακύκλωσης να ξεπερνά κατά
πολύ το όριο του 60%, ενώ το 2016 προσέγγισε το 100%
με το εντυπωσιακό ποσοστό του 98,5%, επιτυγχάνοντας
ήδη το στόχο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για το έτος 2020 (80%). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό χαρτιού - χαρτονιού προς
ανακύκλωση συγκεντρώνεται μέσω των Βιομηχανικών και
Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασιών και ότι στις ποσότητες αυτές δεν προσμετράται το έντυπο χαρτί το οποίο συλλέγεται μέσω των μπλε κάδων.
- Στο πλαστικό από το 2009 και μετά επιτυγχάνεται κάθε
έτος ανελλιπώς ο ποσοτικός στόχος για τη χώρα και μάλιστα παρατηρείται ότι έχει διαρκώς ανοδική πορεία, ξεπερνώντας το 38% το 2016, επίδοση όμως που υπολείπεται
ακόμη σημαντικά από το νέο εθνικό στόχο που θέτει ο
ΕΣΔΑ (70%) έως το τέλος του 2020.
- Στο μέταλλο (αλουμίνιο και λευκοσίδηρο) ο στόχος του
50%, δεν επιτεύχθηκε για τα έτη 2011, 2012 και 2013,
ενώ από το 2014 και εντεύθεν η επίδοση της ανακύκλωσης διατηρείται σταθερά άνω του στόχου, ξεπερνώντας το
φράγμα του 60% το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξητική πορεία που καταγράφεται, ο ΕΟΑΝ εκτιμά ότι η επίτευξη του στόχου του νέου ΕΣΔΑ (70%) είναι δυνατόν να
επιτευχθεί έως το τέλος του 2020.
- Στο γυαλί ο νέος ποσοτικός στόχος που ορίζει ποσοστό
ανακύκλωσης 60% κατά βάρος δεν επιτεύχθηκε για κανένα
από τα έτη 2011 έως και 2016, αποτελώντας το μεγαλύτερο
πρόβλημα στην ανακύκλωση των συσκευασιών. Για το λόγο
αυτό δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη χωριστή συλλογή αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, χωρίς μέχρι στιγμής όμως να
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µο ια το έτος

έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε σχέση με
τον ισχύοντα στόχο του ΕΣΔΑ για το 2020 (70%).
- Τέλος, ο ποσοτικός στόχος για την ανακύκλωση των αποβλήτων ξύλινης συσκευασίας επιτυγχάνεται σταθερά με
εξαίρεση το έτος 2013. Η επίδοση μέχρι και το έτος 2012
κυμαινόταν μεταξύ 30-75%, καθώς μεγάλο ποσοστό των
αποβλήτων αυτών οδηγούνταν στο μοναδικό εργοστάσιο
ανακύκλωσης ξυλείας που λειτουργούσε στον ελλαδικό
χώρο. Με την παύση λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου το 2013 ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης,
μηδενίστηκαν σχεδόν οι επιδόσεις ανακύκλωσης για το συγκεκριμένο έτος. Από το 2014 και μετά επιτυγχάνεται και
πάλι ο στόχος της ανακύκλωσης των αποβλήτων ξύλινης
συσκευασίας, καθώς εφαρμόστηκαν εναλλακτικοί τρόποι
ανακύκλωσής του. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η επίδοση των δύο τελευταίων ετών υπολείπεται σημαντικά του
στόχου που θέτει το ΕΣΔΑ για το 2020 (80%).

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύμφωνα με την τελευταία υποβληθείσα έκθεση του ΕΟΑΝ
το 2016 η οποία αφορά τις ποσότητες δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώνονται ανά δήμο, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης πρωταθλητής στην ανακύκλωση αναδεικνύεται ο κεντρικός δήμος με δεύτερο το
δήμο Θέρμης και τρίτο το δήμο Καλαμαριάς. Αντιθέτως ουραγοί είναι οι δήμοι Βόλβης, Παύλου Μελά και Κορδελιού
Ευόσμου. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα κιλά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας τα οποία παράγει κάθε μόνιμος κάτοικος ετησίως. Σημειώνεται ότι στις ποσότητες αυτές
δεν περιλαμβάνονται υλικά τα οποία ανακυκλώνονται μέσα
από άλλες γραμμές (π.χ. οργανικά απόβλητα μέσω των
καφέ κάδων, βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας κ.ο.κ.).
Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΑΝ στο δήμο Θεσσαλονίκης
κάθε μόνιμος κάτοικος ανακυκλώνει 25,81 κιλά απόβλητα συσκευασίας το χρόνο και ακολουθεί ο δήμος Θέρμης
με 20,69 κιλά ανά κάτοικο και ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
με 16,44.
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Σ

τενή παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων της
ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας στους τέσσερις
δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί εδώ
και επτά χρόνια η αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής
Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Πρόσφατα προχώρησε
σε συγκριτική αξιολόγηση για την περίοδο 1ος – 8ος 2020
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ως προς τα ποσοτικά
και ποιοτικά στοιχεία του έργου ανακύκλωσης αποβλήτων
συσκευασίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στους δήμους Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερμαϊκού.
Από αυτήν προέκυψαν ότι κατά την περίοδο 1ος –8ος
2019, συλλέχθηκαν από τους κάδους ανακύκλωσης των
τεσσάρων δήμων της ανατολικής Θεσσαλονίκης 8.646
τόνοι αποβλήτων συσκευασίας ενώ την αντίστοιχη φετινή
περίοδο τα συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα υλικά, ανήλθαν
σε 9.388 τόνους, καταγράφοντας αύξηση κατά 742 τόνους
(8%).
Επιπλέον, βελτίωση παρατηρήθηκε και στην ποιότητα του
υλικού καθώς διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαδικασία διαλογής, ήταν
μειωμένο κατά 0,4%. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της ποσότητας των υλικών που αξιοποιήθηκαν κατά 8%.
Τα συνολικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της περιόδου 1ος –8ος 2020 από την ανακύκλωση για τους τέσσερις δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης έχουν ως εξής:
• Εξοικονόμηση 167.370 ευρώ από το τέλος ταφής
• Μείωση των δρομολογίων προς το ΧΥΤΑ κατά 1.594
δρομολόγια (εξοικονόμηση καυσίμων, βελτίωση κυκλοφοριακού κλπ.)
• Μείωση εκπομπών CO2 κατά 7.700 τόνους
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
∆ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2019
69,58%

ΧΑΡΤΟΝΙ/ΧΑΡΤΙ [5.728.7785Kg]
ΠΛΑΣΤΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ [1.599.661Kg]
19,43%

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ [427.351Kg]

5,20%

5,19%

0,60%

ην πρ τη θέση µετα

τ ν

µ ν της Αν

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ [49.761Kg]
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΥ [428.340Kg]

εσσαλονίκης και τη ε τερη σε επίπε ο νοµο στην ανακ κλ ση κατέχει ο

• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας που απαιτούνται για την παραγωγή των υλικών που ανακυκλώθηκαν (πχ. από την ανακύκλωση χαρτιού επετεύχθη η αποφυγή υλοτόμησης 230 δέντρων).
Μεταξύ των τεσσάρων δήμων της ανατολικής Θεσσαλονίκης ο δήμος Θέρμης αναδεικνύεται πρωταθλητής στην
ανακύκλωση, με βάση τα κιλά ανά νοικοκυριό, των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας. Συγκεκριμένα, με
βάση τα αναλυτικά στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του
2020 ο δήμος Θέρμης ανακυκλώνει 16,81κιλά/νοικοκυριό
κατά μέσο όρο το μήνα και ακολουθούν οι δήμοι Πυλαί-

µος έρµης

ας Χορτιάτη με περίπου 13,61, Καλαμαριάς με 10,80 και
Θερμαϊκού με περίπου 8,37. Όπως προκύπτει από τους
σχετικούς πίνακες ο δήμος Θέρμης διατηρεί την πρωτιά
στην ανακύκλωση, ήδη από το 2014 οπότε καταγράφονται
στατιστικά στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
Α.Ε. για το έτος 2019, το μεγαλύτερο μέρος των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών αφορά το χαρτί σε
ποσοστό 69,58% και ακολουθούν οι πλαστικές συσκευασίες (19,43%), συσκευασίες σιδήρου (5,20%), οι γυάλινες
(5,19%) και οι συσκευασίες αλουμινίου (0,6%).
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Επιθεώρηση του 5ου δημοτικού σχολείου
Θέρμης από τον γ.γ. ΕΣΠΑ
Τ

ο 5ο δημοτικό σχολείο Θέρμης (Τριαδίου) επισκέφθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου ο γενικός γραμματέας Δημοσί-

ων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, μαζί με την
αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, τον
δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο και τον αντιδήμαρχο Παιδείας Στέλιο Αποστόλου. Η κατασκευή του σχολείου ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο κ. Σκάλκος εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από
το τελικό αποτέλεσμα καθώς διαπίστωσε ότι πρόκειται
για μία σχολική μονάδα - πρότυπο η οποία λειτούργησε
για πρώτη χρονιά πέρσι, ενώ σε πλήρη λειτουργία τέθηκε
φέτος με την ολοκλήρωση των επιπρόσθετων κτηριακών
παρεμβάσεων.
Το σχολείο περιλαμβάνει εννέα αίθουσες διδασκαλίας,
χώρους γραφείων διοίκησης (γραμματεία, γραφείο διευθυντή, γραφεία δασκάλων), Εργαστήρια Πληροφορικής,
Ξένων Γλωσσών, Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής,
αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, χώρους μικρών γραφείων, αναρρωτήριο, χώρο εστίασης, μεγάλο ημιυπαίθριο

Απ

ε ιά προς τα αριστερά οι κ

Αποστ λο

κάλκος

ατο λί ο

απα

πο λος

χώρο (υπόστεγο) και όλους τους απαραίτητους βοηθητι-

δευτικής διαδικασίας είναι από τις αδιαμφισβήτητες προ-

Ο δήμος Θέρμης συνεχίζει την προσπάθειά του για την κα-

κούς χώρους (αποθήκες και WC). Το σύνολο των ωφέλι-

τεραιότητες που οφείλουμε να δίνουμε ως αυτοδιοικητική

τασκευή και νέων σχολείων τα οποία έχει ανάγκη, λόγω

μων χώρων του σχολείου ανέρχεται σε περίπου 1.350m .

αρχή».

της συνεχούς αύξησης του μαθητικού πληθυσμού. Εμείς

Η κ. Πατουλίδου δήλωσε χαρακτηριστικά πως θεωρεί τα

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Πα-

είμαστε πανέτοιμοι από πλευράς μελετών και προσβλέ-

πιο σημαντικά έργα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-

παδόπουλος δήλωσε ότι «το 5ο δημοτικό σχολείο Θέρ-

πουμε στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία περιμέ-

λονίκης αυτά που αφορούν τα σχολεία. «Η διασφάλιση

μης, στο Τριάδι, είναι ένα πραγματικό στολίδι καθώς έχει

νουμε να ενεργοποιηθούν από εθνικούς και κοινοτικούς

ποιοτικών συνθηκών για την ομαλή ανάπτυξη της εκπαι-

ό,τι ακριβώς χρειάζεται για την εκπαίδευση των μαθητών.

πόρους».

2

Νέους µεταλλικούς κάδους σε αντικατάσταση
φθαρµένων τοποθετεί ο δήµος Θέρµης

Ε

κατό νέους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων τοποθέτησε στα μέσα του Σεπτεμβρίου η υπηρεσία Καθα-

Παράλληλα ολοκληρώνεται η διαδικασία τοποθέτησης

ριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θέρμης σε αντικα-

κότητας 3.000 lt, καθώς και η τοποθέτηση των 140 τεμα-

τάσταση των παλαιών φθαρμένων κάδων στις κοινότητες

χίων ειδικού εξοπλισμού απόσμησης εντός των μεταλλι-

Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου Αντωνίου, Ταγαράδων, Λακ-

κών και των υπόγειων κάδων απορριμμάτων, με στόχο να

κιάς και Μονοπήγαδου. Οι νέοι κάδοι τοποθετούνται με

μειωθούν οι δυσάρεστες οσμές. Επίσης, το όχημα καθα-

γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς

ρισμού (καδοπλυντήριο) συνεχίζει το πλύσιμο των κάδων

και τη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου αποκομιδής των

απορριμμάτων στις κοινότητες του δήμου Θέρμης και την

απορριμμάτων. Όπως είναι γνωστό, το προηγούμενο διά-

τρέχουσα περίοδο προβαίνει για τέταρτη φορά στον καθα-

αντίστοιχους κάδους, νωρίτερα από τις 8 το πρωί, να μην

στημα η υπηρεσία Καθαριότητας είχε εντοπίσει τα σημεία

ρισμό τους σε όλες τις περιοχές του δήμου.

τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων κλαδιά και μπά-

στα οποία υπήρχαν φθαρμένοι, ακατάλληλοι κάδοι, κα-

«Συνεχίζουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανανέωσης

ζα, να τοποθετούν τα απορρίμματά τους σε καλά δεμέ-

θώς και τα σημεία στα οποία υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης

του εξοπλισμού μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το σύστη-

νες σακούλες μέσα στον κάδο και να φροντίζουν να μην

νέων κάδων και με βάση αυτές τις καταγραφές, αλλά και

μα αποκομιδής των απορριμμάτων, να γίνει πιο λειτουργι-

εναποθέτουν σύμμεικτα απορρίμματα στους μπλε κάδους

τα σχετικά αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί από τους

κό και πιο αποτελεσματικό. Παρακαλούμε τους δημότες

ανακύκλωσης», τονίζει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και

δημότες, πραγματοποιείται η τοποθέτηση των νέων κάδων.

να μεριμνούν ώστε να μεταφέρουν τα απορρίμματα στους

Ανακύκλωσης Παναγιώτης Πονερίδης.
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ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΡ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Νέες παιδικές χαρές για παιδιά
και… ενήλικες στο δήμο Θέρμης
Μ

έσα στον Σεπτέμβριο παραδόθηκε προς χρήση στα
παιδιά η ολοκαίνουργια και σύγχρονη παιδική χαρά
η οποία βρίσκεται στο αναπλασμένο πάρκο της κοινότητας
Πλαγιαρίου του δήμου Θέρμης. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ελεύθερος χώρος άσκησης για τους ενήλικες με πιστοποιημένα όργανα, ώστε να μπορούν να γυμνάζονται την
ώρα που τα παιδιά τους θα παίζουν με ασφάλεια στην παιδική χαρά. Η λειτουργία της πρώτης πιστοποιημένης παιδικής χαράς στο Πλαγιάρι αποτελεί ορόσημο στον κύκλο των
μεγάλων παρεμβάσεων στις παιδικές χαρές, τις οποίες υλοποιεί ο δήμος Θέρμης, αφού έως το τέλος του έτους, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης σε
τρεις ακόμη νέες παιδικές χαρές. Δύο από αυτές βρίσκονται
στην Καρδία και μία στον Τρίλοφο. Πρόκειται για την παιδική χαρά στο πάρκο Φυτοποικιλότητας με προϋπολογισμό
282.000 ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interrreg και την παιδική χαρά στο κεντρικό πάρκο της
Καρδίας, η οποία αναπλάστηκε με προϋπολογισμό 520.000
ευρώ, καθώς και η κεντρική παιδική χαρά του Τριλόφου με
προϋπολογισμό 129.500 ευρώ.
Σε οκτώ παιδικές χαρές του δήμου οι οποίες βρίσκονται
στη Θέρμη, τη Ν. Ραιδεστό, τη Φιλοθέη, το Ν. Ρύσιο, τους
Ταγαράδες, τα Βασιλικά, την Περιστερά και το Λιβάδι έχει
ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και τοποθέτηση οργάνων
και δαπέδων συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ,
έχουν πάρει πιστοποίηση του χώρου της παιδικής χαράς από
διαπιστευμένο φορέα, ενώ απομένουν εργασίες συντήρησης των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
και πρασίνου, προκειμένου να αποκτήσουν και το σήμα καταλληλότητας που απαιτείται.
Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις προϋπολογισμού 600.000 ευρώ σε 29 αυλές νηπιαγωγείων σε
όλη την έκταση του δήμου, όπου επανασχεδιάστηκαν και
αντιμετωπίστηκαν άμεσα θέματα ασφάλειας, ώστε να είναι
πιο λειτουργικές και με σωστή υποδομή για τη βέλτιστη δημιουργική απασχόληση των μικρών παιδιών. Όλες οι παιδικές χαρές στις αυλές των νηπιαγωγείων έχουν πάρει την

ο αναπλασµένο πάρκο το

απαραίτητη πιστοποίηση. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει
επιπλέον ανακατασκευές παιδικών χαρών στο πάρκο των
Ταγαράδων, στη Θέρμη στην οδό Πόντου και στο Τριάδι,
οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία μελέτης και σχεδιασμού.
Παράλληλα, δρομολογούνται δύο ανοιχτοί χώροι άσκησης

τη μάχη κατά της επιδημίας Covid-19 μπήκε από τη
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας (ΠΦΥ) με στόχο να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Έτσι, σταδιακά από σήμερα, τίθενται στη διάθεση
των πολιτών για τη διενέργεια δωρεάν τεστ συνολικά 161
Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. Τα Κέντρα Υγείας
θα λειτουργούν είτε σε 24ωρη βάση, είτε σε δύο βάρδιες,
από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Συγκεκριμένα, από
σήμερα τίθενται σε λειτουργία 103 Κέντρα Υγείας σε όλη
την Ελλάδα και επιπλέον 58 από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς
και 42 περιφερειακά ιατρεία.
Σε αυτά περιλαμβάνεται και το Κέντρο Υγείας Θέρμης στο
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ο σ µα πιστοποίησης της παι ικ ς χαράς και τα ολοκαίνο ρια
παιχνί ια

ενηλίκων με τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής στον Τρίλοφο, πάνω από το γήπεδο μπάσκετ και στη Ν. Ραιδεστό σε
χώρο όπου προϋπήρχε παιδική χαρά, η οποία, πλέον, δεν
λειτουργεί. Σκοπός όλων των παρεμβάσεων είναι η διαμόρφωση απόλυτα ασφαλών, λειτουργικών και καλαίσθητων
χώρων αναψυχής σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών που θέτει η υπ’
αριθμ. 27934/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014) απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπη-

το πάρκο πάρχο ν ρ ανα και ια εν λικες

ρεσιών Δόμησης Δημήτρη Βογιατζή, η Τεχνική Υπηρεσία

κατά τόπους εισαγγελικών αρχών της χώρας, επιβλήθηκε η

καταβάλλει τα τελευταία χρόνια τεράστιες προσπάθειες για

παύση της λειτουργίας όσων παιδικών χαρών δεν διέθεταν

την προώθηση των παραπάνω παρεμβάσεων, προκειμένου

πιστοποίηση. Επισημαίνεται ότι, εκείνη την περίοδο, σε όλη

να ολοκληρωθεί η πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό

τη χώρα, μόνο 200 από τις περίπου 20.000 παιδικές χαρές

πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία

διέθεταν σήμα πιστοποίησης. Αυτό οφειλόταν, αφενός στην

των παιδικών χαρών, προκειμένου να προσφέρει ο δήμος

κατάσταση των παιδικών χαρών και αφετέρου στη δυσκολία

Θέρμης ασφαλείς και αναβαθμισμένους χώρους αναψυχής

και στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται για τη σύσταση

και παιχνιδιού για τους μικρούς και μεγάλους κατοίκους.

και λειτουργία (αυτοψίες κ.λπ.) των αρμόδιων Επιτροπών οι

Υπενθυμίζεται ότι το 2014, με την υπουργική απόφαση

οποίες ελέγχουν την καταλληλότητα των παιδικών χαρών.

27934/2014 (ΦΕΚ 2099 Β), θεσπίστηκαν αυστηρότατες προ-

Στην κατεύθυνση αυτή, ο δήμος Θέρμης ενήργησε άμεσα

διαγραφές για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών.

και η διοίκηση του δήμου έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκλη-

Την ίδια χρονική περίοδο, με αφορμή ατύχημα σε παιδική

ρωμένο σχέδιο, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με

χαρά του δήμου Αθηναίων, έπειτα από παρέμβαση των

τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις.

∆ωρεάν τεστ ανίχνευσης

Σ

λα ιαρίο

-19 στο Κέντρο Υγείας Θέρµης

οποίο μπορούν οι πολίτες να κάνουν δωρεάν τεστ ανίχνευ-

Για το σκοπό αυτό στον αύλειο χώρο του Κ.Υ. Θέρμης

σης Covid-19, από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Τα τεστ θα

έχει εγκατασταθεί ειδικός προκατασκευασμένος οικίσκος

γίνονται σε 24ωρη βάση. Στο Κ.Υ. θα πρέπει να απευθύ-

τον οποίο παραχώρησε ο δήμος Θέρμης, όπου θα προ-

νονται όσοι πολίτες έχουν συμπτωματολογία συμβατή με

σέρχονται οι πολίτες οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα,

λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV2, καθώς και όσοι

προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή τους, ώστε στη

έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, αφού

συνέχεια να κάνουν το τεστ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλί-

προηγουμένως κλείσουν ραντεβού, είτε μέσω της ειδικής

ζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των υπολοίπων ιατρείων

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου υπάρχει πλέον ένδειξη

και υπηρεσιών του Κ.Υ. Θέρμης, καθώς τα ύποπτα περι-

για Ιατρείο Covid-19 είτε με τους 5ψηφιους αριθμούς όπως

στατικά Covid-19 δεν θα έρχονται σε επαφή με τους υπό-

ισχύει μέχρι σήμερα είτε επικοινωνώντας απευθείας με το

λοιπους ασθενείς που προσέρχονται στο Κ.Υ. καθώς και

Κέντρο Υγείας (τηλ. 2313 310800).

με το προσωπικό του.
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Σ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ

Ενημερωτική συνάντηση για την αποκατάσταση
της κατολίσθησης στο δρόμο Τριλόφου-Πλαγιαρίου
Σ
υνάντηση με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων
των κοινοτήτων Τριλόφου και Πλαγιαρίου διοργά-

σεις. Έπειτα από

νωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ο δήμος Θέρμης.

ως πρώτο άμεσο

Σκοπός ήταν να γίνει ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω

μέτρο

από το μείζον θέμα της αποκατάστασης της κατολίσθη-

στηκε ο αποκλει-

σης στο δρόμο (οδός Περικλέους) που συνδέει τις δύο

σμός

κοινότητες, η οποία προκλήθηκε από την καταρρακτώ-

Περικλέους

δη νεροποντή της 21ης Μαΐου 2020. Η ενημερωτική

η πλήρης απαγό-

συνάντηση έγινε στο αμφιθέατρο του λυκείου Μίκρας,

ρευση διέλευσης

στον Τρίλοφο, παρουσία πενήντα ατόμων, με τήρηση

οχημάτων και πε-

όλων των υγειονομικών κανόνων (μάσκες, αποστάσεις,

ζών καθώς υπήρ-

αντισηπτικά). Παρόντες ήταν η αντιπεριφερειάρχης Θεσ-

χε άμεσος και ση-

σαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, καθώς η Περιφέρεια Κε-

μαντικός κίνδυνος νέας κατολίσθησης. Αμέσως μετά ο

ντρικής Μακεδονίας έχει την αρμοδιότητα για την απο-

δήμος προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας, μέσω

κατάσταση των ζημιών, ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος

παρακαμπτηρίων οδών οι οποίες ασφαλτοστρώθηκαν

Παπαδόπουλος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί

και τοποθετήθηκαν και πινακίδες οδοσήμανσης στα ση-

σύμβουλοι κ.ά.

μεία εκτροπής της κυκλοφορίας.

υποδείξεις

τους,

αποφασίτης

οδού
και

Αποτ π ση της λ σης ια την κατασκε

έ

ρας στο σηµείο της κατολίσθησης

Ο δήμος Θέρμης προχώρησε επίσης άμεσα στις πρώτες

ΟΙ Ε Σ Τ ΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

παρεμβάσεις στην περιοχή της κατολίσθησης του δρό-

Εισαγωγικά, ο δήμαρχος Θέρμης εξήγησε ότι ο δήμος,

μου, εκτρέποντας τα όμβρια ύδατα από το σημείο στο

αν και δεν έχει την αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο

οποίο υπήρξε η αστοχία, ώστε να διευκολυνθούν οι ερ-

έργο, εντούτοις, από την πρώτη στιγμή και με δικούς

γασίες αποκατάστασης, αλλά και για να προστατευτούν

του πόρους, προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες

τα δίκτυα αγωγών κοινής ωφέλειας (φυσικού αερίου,

προκειμένου να περιορίσει την έκταση των ζημιών, να

τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης κ.ά.) τα οποία διέρχο-

χώματα ώστε σε ενδεχόμενη νέα βροχόπτωση τα όμ-

διασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και

νται από εκεί.

βρια ύδατα να εκτραπούν απευθείας στο ρέμα, μακριά

να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αποκατάσταση

ο σηµείο στο οποίο προκλ θηκε η κατολίσθηση

από το σημείο της αστοχίας για να μη προκληθεί νέα κα-

της αστοχίας το ταχύτερο δυνατόν.

ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

τολίσθηση η οποία θα έθετε σε κίνδυνο την ευστάθεια

Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος,

Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι μηχανικοί οι οποίοι μελέτη-

του επιχώματος και την ακεραιότητα των δικτύων κοινής

η διοίκηση του δήμου συγκέντρωσε τα στοιχεία από

σαν το σημείο της κατολίσθησης, παρουσίασαν με κάθε

το σύνολο των καταστροφών τις οποίες υπέστησαν και

λεπτομέρεια τους λόγους που οδήγησαν στην αστοχία,

άλλες κοινότητες (Καρδία, Θέρμη, Ν. Ραιδεστός, Ν. Ρύ-

τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν αυτούς τους τέσσερις

σιο, Ταγαράδες, Αγία Παρασκευή) και υπέβαλε αίτημα

μήνες, καθώς και τους πιθανούς τρόπους αποκατάστα-

προς την ΠΚΜ προκειμένου οι πληγείσες περιοχές, συ-

σης του δρόμου.

μπεριλαμβανομένου και του δρόμου που συνδέει τον

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αυτοψίας τους ο συ-

Τρίλοφο με το Πλαγιάρι, να κηρυχθούν σε κατάσταση

γκεκριμένος δρόμος έγινε πριν από σαράντα και πλέον

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας το οποίο και

χρόνια και ως βασική αιτία της αστοχίας ήταν ότι για την

έγινε δεκτό. Η κίνηση αυτή ήταν αναγκαία προκειμένου

κατασκευή του αναχώματος χρησιμοποιήθηκαν ακατάλ-

οι βλάβες να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό,

ληλα εδαφικά υλικά, ενώ διαπιστώθηκε η χρήση ακόμη

για τη διερεύνηση των αιτιών και των εναλλακτικών

παρακάμπτοντας τις συνήθεις χρονοβόρες διαδικασίες,

και μπάζων και πλαστικών.

λύσεων διενεργήθηκαν τοπογραφική αποτύπωση της

αλλά και για να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι.

Εξήγησαν ότι στο διάστημα αυτό έγιναν εργασίες για την

ευρύτερης περιοχής, γεωτεχνική έρευνα και έλεγχος

Την επομένη της σφοδρής νεροποντής κάλεσε ειδικούς

προσωρινή προστασία του επιχώματος πάνω στο οποίο

ευστάθειας με γεωτρήσεις του υφιστάμενου επιχώματος

μηχανικούς προκειμένου να ελέγξουν το σημείο της κα-

εδράζεται ο δρόμος και την ανάσχεση του φαινομένου

και έλεγχος της στατικής και υδραυλικής επάρκειας του

τολίσθησης και να προτείνουν τις αναγκαίες παρεμβά-

της κατολίσθησης. Κατασκευάστηκαν κατάλληλα ανα-

πλακοσκεπή οχετού.
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ωφέλειας που διέρχονται από αυτό. Στη συνέχεια, δε, τα
αναχώματα αντικαταστάθηκαν με τοιχία σκυροδέματος
ενώ τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα στη θέση της αστοχίας για την ασφάλεια των πεζών και φράχτες για την
παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων πριν και μετά το
επίχωμα.
Παράλληλα, αναμένοντας τη σχετική έγκριση των πιστώσεων για την ανάθεση της πρώτης φάσης μελετών
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ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

µαρχος έρµης ε η εί προς το ς εκπροσ πο ς τ ν ορέ ν ριλ

Ο

ι μελετητές μηχανικοί παρουσίασαν και τρεις εναλλακτικές λύσεις για την αποκατάσταση της αστοχίας.

ο και λα ιαρίο το τι έχει κάνει έ ς τ ρα ο

βελτιωμένη

χάραξη

µος ια την αποκατάσταση της αστοχίας στην ο

ερικλέο ς

της

οδού Περικλέους. Η νέα

Η πρώτη περιλαμβάνει ενίσχυση του υπάρχοντος επιχώ-

χάραξη της οδού θα είναι

ματος καθώς και του πλακοσπεπή οχετού, με παράλ-

υπερυψωμένη στη θέση της

ληλες εργασίες διευθέτησης και προστασίας της κοίτης

γέφυρας σε σχέση με την

του ρέματος. Η δεύτερη λύση προβλέπει την καθαίρεση

υφιστάμενη οδό ώστε να

του υπάρχοντος επιχώματος και του οχετού και την κα-

μειωθεί η απότομη κλίση

τασκευή νέων με παράλληλη διευθέτηση της κοίτης του

που έχει σήμερα ο δρόμος

ρέματος.

και να βελτιωθούν οι συν-

Η δε τρίτη λύση περιλαμβάνει κατασκευή γέφυρας πλη-

θήκες για την αποστράγγιση

σίον του υπάρχοντος επιχώματος, σε συνδυασμό με νέα,

της οδού. Θα έχει διευρυμένο πλάτος κυκλοφορίας

Οι νέοι έβαψαν
τα γραφεία τους

και

Κ

την

άνοντας πράξη την ενεργό συμμετοχή στα τοπικά
δρώμενα τα μέλη του Τοπικού Κύκλου ΚαρδίαςΚάτω Σχολαρίου έβαψαν το οίκημα που θα φιλοξενήσει τα γραφεία του Συμβουλίου Νέων.
Χάρη στην θέληση και το ομαδικό πνεύμα των μελών αλλά και στην ανιδιοτελή προσφορά της τοπικής
κοινωνίας το όνειρο έγινε πράξη και τοπικός κύκλος
απέκτησε την δική του έδρα.
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μεγάλα

εκατέρωθεν,

πεζοδρόμια
με

στηθαία

ασφαλείας κατά τους σύγχρονους κανονισμούς για
ασφαλή

κυκλοφορία

αντιπερι ερειάρχης ο λα ατο λί ο µε τον

µαρχο έρµης

ρο απα

πο λο

οχημάτων, βαρέων οχημά-

Ο δήμαρχος Θέρμης είπε πως κατά τη γνώμη του, η κα-

των και πεζών.

λύτερη, ασφαλέστερη και πλέον μακρόπνοη λύση από

Επίσης θα προβλεφθεί η κατασκευή δικτύου αποστράγ-

τις τρεις προτεινόμενες είναι αυτή της κατασκευής γέ-

γισης της οδού από τα όμβρια και η διοχέτευσή τους στο

φυρας. Τόνισε πως το θέμα θα συζητηθεί στο δημοτικό

ρέμα κατάντη της γέφυρας ώστε να αποφευχθεί η συγκέ-

συμβούλιο και επανέλαβε ότι “η αρμοδιότητα για την

ντρωση υδάτων στο κατάστρωμα όπως συμβαίνει σήμερα

κατασκευή του έργου ανήκει στην ΠΚΜ με την οποία συ-

σε περιπτώσεις ισχυρής βροχόπτωσης. Κατά τη διάρκεια

νεργαζόμαστε στενά ώστε να γίνει το έργο τα ταχύτερο

των εργασιών κατασκευής της γέφυρας ο υφιστάμενος

δυνατό”. Σημείωσε πως ο δήμος θα είναι δίπλα στις υπη-

αγωγός αποχέτευσης θα παραμείνει σε λειτουργία, αλλά

ρεσίες της Περιφέρειας και θα διαθέσει τις τεχνικές υπη-

μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αναρτηθεί νέος

ρεσίες του ώστε να βοηθήσει στην επίβλεψη του έργου.

αγωγός αποχέτευσης ο οποίος θα συνδεθεί στο υφιστά-

Η αντιπεριφερειάρχης κ. Πατουλίδου είπε πως “από

μενο δίκτυο, παρακάμπτοντας τον παλιό αγωγό με κα-

την πρώτη στιγμή υπήρξε στενή συνεργασία με το δήμο

τάλληλα φρεάτια. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της

Θέρμης. Κηρύχθηκε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης

κατασκευής της γέφυρας θα καθαιρεθεί το επίχωμα και ο

ανάγκης πολιτικής προστασίας κι αυτό μας δίνει τη δυνα-

υφιστάμενος πλακοσκεπής οχετός ώστε να ελευθερωθεί

τότητα να τρέξουμε γρήγορα τις διαδικασίες”. Ανέφερε,

η κοίτη του ρέματος. Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, η

παράλληλα, ότι από μέρα σε μέρα υπογράφεται η από-

λύση αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί ο

φαση για τη διάθεση των περίπου 2,6 εκατ. ευρώ που

δρόμος μέσα σε 15 έως 18 μήνες.

απαιτούνται για την αποκατάσταση του δρόμου.
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Συνεχίζονται οι εργασίες υλοτομίας
για την καταπολέμηση του φλοιοφάγου εντόμου
Σ
υνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι εργασίες
εξυγιαντικής υλοτόμησης στα δασοκτήματα του

δήμου Θέρμης για την καταπολέμηση του φλοιοφάγου
εντόμου το οποίο έχει καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα
στο Σέιχ Σου καθώς και σε άλλες δασώδεις εκτάσεις πέριξ
του πολεοδομικού συγκροτήματος. Ειδικότερα, στο

προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθεί θρυμματισμός
των υπολειμμάτων υλοτομίας.

Οι υλοτομικές εργασίες στο Άλσος της Κοινότητας Νέου
Ρυσίου περιλάμβαναν απομάκρυνση όλων των ξερών
και προσβεβλημένων δέντρων από το φλοιοφάγο
έντομο. Οι εργασίες κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για

δήμο Θέρμης ολοκληρώθηκαν οι υλοτομίες έκτακτης

την προστασία των δασικών εκτάσεων του δήμου Θέρμης

κάρπωσης οι οποίες έγιναν στην περιοχή του Τριλόφου,

και θα ακολουθήσουν και σε άλλες δημοτικές δασικές

ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται αντίστοιχες παρεμβάσεις στο

εκτάσεις όπου εντοπίστηκαν ανάλογες προσβολές.

Άλσος Καρδίας. Οι υλοτομικές εργασίες στη Άλσος

Οι εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την

της Κοινότητας Καρδίας το οποίο βρίσκεται ακριβώς

προστασία των δασικών εκτάσεων του δήμου Θέρμης

πάνω από το γήπεδο, περιλαμβάνουν απομάκρυνση

και θα ακολουθήσουν και σε άλλες δημοτικές δασικές

όλων των ξερών και προσβεβλημένων δέντρων από το

εκτάσεις όπου εντοπίστηκαν ανάλογες προσβολές.

φλοιοφάγο έντομο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου αντίστοιχες

Παράλληλα συνεχίζονται οι υλοτομήσεις στο δασόκτημα

παρεμβάσεις έγιναν στο Άλσος της Κοινότητας Νέου

Ισενλί της Θέρμης. Η καταστροφή περιορίστηκε, καθώς

Ρυσίου.

ήδη από πέρυσι, ο δήμος ανέλαβε αμέσως πρωτοβουλίες

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την

για την αποτύπωση της προσβολής σε όλες τις δασικές

«ALFAWOOD GROUP Α.Ε.Β.Ε» καθώς και δασικούς

εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όριά του,

συνεταιρισμούς.

το

ενώ ταυτόχρονα, προέβη και σε όλες τις αναγκαίες

προηγούμενο χρονικό διάστημα στις θέσεις Πλατάνια,

εξυγιαντικές δράσεις. Ανάλογες υλοτομήσεις έγιναν και

Προφήτη Ηλία και Κοτρώνι, στην Κοινότητα Τριλόφου.

στις δασικές εκτάσεις του Αγίου Ιωάννη Βασιλικών και

Σε επόμενο στάδιο, εντός του μηνός Οκτωβρίου, έχει

του Μονοπήγαδου.

Ανάλογες

παρεμβάσεις

έγιναν

Νέα εξόρµηση ενηµέρωσης για σύνδεση
µε το φυσικό αέριο σε κοινότητες του δήµου Θέρµης

Σ

ε νέες δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων του δήμου
Θέρμης για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου

προχωρά η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Τις προσεχείς ημέρες όχημα εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας, θα επισκεφθεί κοινότητες του δήμου Θέρμης με σκοπό να ενημερώσει τους
κατοίκους και να καταχωρήσει τις αιτήσεις και συμβάσεις
σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς και για να

τερους κατοίκους σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης το οποίο υλοποιεί η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με στόχο την
επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις
περιοχές του δήμου Θέρμης.
Οι επισκέψεις του οχήματος εξυπηρέτησης καταναλωτών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις διάφορες κοινότητες θα γίνο-

συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών για την ασφαλή

νται από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στις ακό-

χρήση του φυσικού αερίου.

λουθες ημερομηνίες: Καρδία, Πέμπτη 01.10.2020,

σκευή, Πέμπτη 15.10.2020, Βασιλικά, Τρίτη 20.10.2020,

Η ενημέρωση γίνεται στο πλαίσιο της παροχής δυνατότητας

Πλαγιάρι,

Σουρωτή, Πέμπτη 22.10.2020 και Ταγαράδες, Πέμπτη

σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου σε ακόμα περισσό-

08.10.2020, Νέο Ρύσιο, Τρίτη 13.10.2020, Αγία Παρα-

ThermisDromena_197.indd 10

Τρίτη

06.10.2020,

Τρίλοφος,

Πέμπτη
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ΒΕΛΤΙ ΘΗΚΕ ΑΙΣΘΗΤΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ολοκληρώνονται οι εργασίες
στην πλατεία Παραμάνα
Ο
ι εργασίες ανακατασκευής στο εσωτερικό της πλατείας Παραμάνα στη Θέρμη έχουν ολοκληρωθεί και η

πλατεία έχει παραδοθεί πλέον στο κοινό. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι
εργασίες διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων και διάφορες
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις πέριξ της πλατείας. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ήταν στα 688.880,18
ευρώ, ενώ, μετά τις εκπτώσεις, ο προϋπολογισμός της
σύμβασης ήταν 320.309,45 ευρώ εκ των οποίων τα
202.652 χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο και τα
υπόλοιπα από ιδίους πόρους του δήμου.
Το έργο ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου 2020. Παρά τις αντιξοότητες, λόγω της πανδημίας, οι εργασίες συνεχίστηκαν
καθ’ όλο το διάστημα της καραντίνας και μετέπειτα, αλλά
με κάποια καθυστέρηση, κυρίως στα έργα που αφορούσαν τις παρεμβάσεις στο οδόστρωμα. Ο λόγος ήταν ότι
η σχετική έγκριση των περιοριστικών μέτρων της κυκλοφορίας από την αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καθυστέρησε να δοθεί
καθώς οι υπηρεσίες της υπολειτουργούσαν. Αυτό είχε ως
συνέπεια να μετατεθούν χρονικά οι εργασίες εκτός του

ο εσ τερικ της πλατείας αραµάνα µετά την ολοκλ ρ ση τ ν ερ ασι ν

τών των παρεμβάσεων είναι να αποτραπεί η συσσώρευση
σταθμευμένων οχημάτων στις διασταυρώσεις και συνεπώς
να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια πέριξ της πλατείας, να αυξηθεί ο χώρος κίνησης των πεζών κ.ο.κ.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΕΙΣ
Στο μεταξύ, από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 αντιστράφηκε η κατεύθυνση της μονοδρόμησης τμημάτων των
οδών Αγίου Γεωργίου και Ελληνικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα, η οδός Ελληνικής Αεροπορίας θα είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από την πλατεία Παραμάνα έως και
προς την οδό Π. Τσαλδάρη, ενώ η Αγίου Γεωργίου θα είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από την οδό Π. Τσαλδάρη

εσωτερικού της πλατείας.

προς την πλατεία Παραμάνα.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα οι οποίες

Πρόκειται για δύο βασικούς δρόμους του οικισμού της

είναι σε εξέλιξη προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μετατόπιση

Θέρμης οι οποίοι συγκεντρώνουν μεγάλο κυκλοφοριακό

της πιάτσας των ΤΑΧΙ στην απέναντι πλευρά από αυτή στην

φόρτο καθώς και πολλές δημόσιες δράσεις (ΚΕΠ Θέρμης)

οποία βρίσκεται σήμερα, καθορισμό θέσεων στάθμευσης

αλλά και ιδιωτικές δραστηριότητες (καταστήματα, ιατρεία

για φορτοεκφόρτωση και για δίκυκλα, διαμορφώσεις κόμ-

κ.α.).

βων με νησίδες και επεκτάσεις πεζοδρομίων, μείωση του

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να σεβαστούν τις νέες ρυθ-

πλάτους του οδοστρώματος στις θέσεις των διαβάσεων πε-

μίσεις και να μην παραβιάζουν τη σήμανση, ώστε να δι-

ζών, και μετατόπιση των ραμπών για άτομα με αναπηρία

ασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία

στις νέες θέσεις προεξοχής των πεζοδρομίων. Στόχος αυ-

του οδικού δικτύου.

Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντάσσονται στις παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας περιμετρικά της κεντρικής πλατείας του οικισμού και έχουν στόχο
στην διευκόλυνσή της κυκλοφορίας, την αποφυγή του συνωστισμού των οχημάτων και στην αποτροπή της άναρχης
στάθμευσης.

λλα ε η µονο ρ µηση στις ο ο ς Α ίο
και λληνικ ς Αεροπορίας

ε ρ ίο

Κλαδέµατα στα Βασιλικά

Σ

υνεχίζοντας τις καθημερινές παρεμβάσεις για την βελτίωση της εικόνας και την αποφυγή προβλημάτων

διευκολύνεται η διέλευση και ορατότητα των οχημάτων.
Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχός Στέλιος Γκιζά-

συνεργεία της Αντιδημαρχίας Πρασίνου παρενέβησαν σε

ρης τα συνεργεία της υπηρεσίας επεμβαίνουν καθημερινά

δρόμους των βασιλικών. Ειδικότερα επιμελήθηκαν, κόβο-

σε όλους τους οικισμούς του δήμου προκειμένου να φρο-

ντας τα κλαδιά που προεξείχαν απειλητικά στο δρόμο που

ντίσουν τις δεντροστοιχίες αλλά και τα πάρκα των οικισμών

οδηγεί στα νεκροταφεία των Βασιλικών, προκειμένου να

του δήμου Θέρμης.
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Τρεις τόνοι με είδη πρώτης ανάγκης
παραδόθηκαν στην Καρδίτσα
Τ

ρεις τόνοι από είδη πρώτης ανάγκης παραδόθηκαν την 1η
Οκτωβρίου στο δήμο Καρδίτσας από το δήμο Θέρμης.
Πρόκειται για μια χειρονομία αλληλεγγύης προς τους πολίτες
αυτής της περιοχής της Θεσσαλίας οι οποίοι δοκιμάζονται από
τις καταστροφές που άφησε πίσω του το καιρικό φαινόμενο
«Ιανός». Από την επόμενη κιόλας μέρα, μόλις έγινε αντιληπτό
το μέγεθος της καταστροφής στην Καρδίτσα, ο δήμος Θέρμης,
δια της αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας και μέσω του δικτύου εθελοντών και κοινωνικών δομών που διαθέτει, ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών
και συγκέντρωσης ειδών τα οποία έχουν ανάγκη οι πληγέντες.
Στην πρόσκληση του δήμου ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες
πολίτες καθώς και δεκάδες επιχειρήσεις. Έτσι, μετά ένα δεκαήμερο, συγκεντρώθηκαν περίπου τρεις τόνοι από είδη πρώτης
ανάγκης όπως νερά, λάδι, χυμοί, γάλατα, κονσέρβες, μακα-

ρόνια, όσπρια, φρυγανιές, ζάχαρη, αλεύρι, κρουασάν, είδη
ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, κουβέρτες, πάνες, μωρομάντηλα, χαρτικά, γραφική ύλη κ.λπ. Έτσι, το πρωί της 1ης
Οκτωβρίου ένα φορτηγό γεμάτο με τα είδη πρώτης ανάγκης
αναχώρησε για την πόλη της Καρδίτσας όπου παρέδωσε στη
δημοτική αρχή τους περίπου τρεις τόνους βοήθειας που είχαν
συγκεντρωθεί. «Ο δήμος Θέρμης ευαισθητοποιήθηκε από
την πρώτη στιγμή και με τη βοήθεια της αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κέντρο Κοινότητας και άλλες δομές, κατόρθωσε μέσα σε λίγες μέρες και
συγκέντρωσε τρεις τόνους από είδη τα οποία έχουν ανάγκη
οι συμπολίτες μας στην Καρδίτσα. Η ανταπόκριση των πολιτών του δήμου καθώς και επιχειρήσεων ήταν συγκινητική και
τους ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τα στελέχη του δήμου που
εργάστηκαν άοκνα, πολλές φορές ως και τα μεσάνυχτα προκειμένου να συγκεντρώσουν
όλα αυτά τα είδη», δήλωσε ο
δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος
Παπαδόπουλος.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας Κώστας Κουγιουμτζίδης ανέφερε ότι η
προσπάθεια δεν σταματά

µαρχος έρµης
ρος απα πο λος πλαισι µένος απ
τον αντι µαρχο στα ο ιο µτ ί η αριστερά και τον ηµοτικ
σ µβο λο άββα
τιά η µε ντο το ορτη µε τα εί η πρ της
ανά κης ια την αρ ίτσα

εδώ. «Θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης καθώς θα ακολουθήσει και νέα αποστολή μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας».
«Ευχαριστώ, επίσης μέσα από την καρδιά μου τις εταιρίες
Σουρωτή ΑΕ, Farcom και την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων
Θέρμης τη Φανή Μπλιούμη για την άμεση ανταπόκριση στο
κάλεσμα του δήμου καθώς και όλους τους προέδρους των
Κοινοτήτων του δήμου μας για την επιτυχή και άμεση ενεργοποίησή τους».

Πενήντα πέντε φιάλες αίµατος
συγκεντρώθηκαν στην εθελοντική
αιµοδοσία στη Θέρµη

Σ

ημαντική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών
της κοινότητας Θέρμης-Τριαδίου, στην πρόσκληση για
εθελοντική αιμοδοσία την
οποία διοργάνωσε στις 27
Σεπτεμβρίου, στο 1ο νηπιαγωγείο Θέρμης, το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου
Θέρμης σε συνεργασία με το
Κοινωνικό Παντοπωλείο. Συγκεκριμένα, στην αιμοδοσία
προσήλθαν περίπου εβδομήντα άτομα και συγκεντρώθηκαν 55 φιάλες αίματος. Η
αιμοδοσία διήρκεσε από τις
9.00 έως τις 13.00, έγινε σε
συνεργασία με τη Μονάδα
Αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος», με την
τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας Covid-19.
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Αυτή ήταν η δεύτερη τακτική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος Θέρμης-Τριαδίου εντός του 2020, ενώ είχε πραγματοποιηθεί άλλη μία έκτακτη. Από τις τρεις αυτές αιμοδοσίες
συγκεντρώθηκαν περί τις 185 φιάλες αίματος οι οποίες διατίθενται για τις ανάγκες των δημοτών της Θέρμης.
Σημειώνεται πως, όσοι, για διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να προσέλθουν στη χθεσινή εθελοντική αιμοδοσία,
αλλά επιθυμούν να αιμοδοτήσουν, μπορούν να προσέλθουν στη Μονάδα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Άγιος
Παύλος» και να δώσουν αίμα για λογαριασμό της τράπεζας
αίματος Θέρμης-Τριαδίου. Μετά το πέρας της αιμοδοσίας
έγινε απολύμανση και καθαρισμός στο χώρο του 1ου νηπιαγωγείου Θέρμης.

την αιµο οσία προσ λθαν περί τα εβ οµ ντα άτοµα
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡ ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ενημερωτική συνάντηση με τους διευθυντές
των νηπιαγωγείων και των δημοτικών
Σ

υνάντηση με τους διευθυντές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων είχαν

δευτικούς ως προς τον τρόπο λειτουργί-

ραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει

ας των σχολικών επιτροπών ώστε τη νέα

να τηρούνται από όλους. Αναφορικά με

ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος Απο-

σχολική χρονιά να συνεχιστεί η καλή

το θέμα της καθαριότητας ενημέρωσαν

στόλου και η πρόεδρος της Σχολικής

συνεργασία.

για τις ενέργειές των σχολικών επιτρο-

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες

πών ώστε σε όλα τα σχολεία να υπάρχει

Λίτσα Κούτρη για τη νέα σχολική χρονιά.

ως προς την ασφαλή λειτουργία τόσο

επάρκεια σε προσωπικό καθαριότητας

Στη διάρκειά της έγινε απολογισμός των

για τους μαθητές όσο και για τους εκπαι-

και να τηρούνται κατά γράμμα τα υγει-

δράσεων της προηγούμενης χρονιάς,

δευτικούς, το μοίρασμα των μασκών, τις

ονομικά πρωτόκολλα που αφορούν τη

ενώ η κ. Κούτρη ενημέρωσε τους εκπαι-

απολυμάνσεις που γίνονται και τα απα-

σχολαστική καθαριότητα των σχολείων.

Ολοκληρώθηκε η διανοµή µασκών
στα σχολεία του δήµου

Οθόνες τηλεµατικής
σε δύο σηµεία του Νέου Ρυσίου

Ο

Ο

λοκληρώθηκε την Τετάρτη

16 Σεπτεμβρίου η
συμπληρωματική
διανομή

μασκών

σε όλα τα δημόσια
σχολεία του δήμου
Θέρμης, ενώ μοιράστηκαν και παγουρίνια σε όλους
τους μαθητές και τις
μαθήτριες των δημοτικών
Ο

σχολείων.

δήμος

Θέρμης

θόνες τηλεματικής σε δύο σημεία του
Νέου Ρυσίου τοποθετήθηκαν και θα
τεθούν σύντομα σε λειτουργία στα πλαίσια του προγράμματος «Sunrise». Ήδη
τοποθετήθηκαν θέσεις ποδηλάτων και
φωτεινές παλλόμενες πινακίδες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματός
θα ακολουθήσει η τοποθέτηση δύο νέων
κουβούκλιων για στάσεις καθώς και διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών.
Ο παραπάνω χρήσιμος εξοπλισμός τοποθετήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Sunrise», του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Horizon 2020» που υλοποιείται από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και έχει ως στόχο μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες να
αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς όπως π.χ. η εγγύτητα, η εμπιστοσύνη,
οι εύκολοι και σύντομοι δίαυλοι επικοινωνίας, κ.λπ. για να εφαρμοστούν καινοτόμες
ιδέες μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών.
Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2017 και
θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021.

ολοκλήρωσε τη δια-

οι ανάγκες και στα ιδιωτικά σχολεία, ενώ

νομή των περίπου 4.100 μασκών σε όλους

προγραμματίστηκε και νέα συμπληρωματι-

τους μαθητές και τις μαθήτριες των τεσσά-

κή διανομή, αύριο σε δημόσια σχολεία του

ρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων τα οποία

δήμου, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτε-

λειτουργούν στα διοικητικά του όρια. Η δι-

ρη επάρκεια σε μάσκες για τους μαθητές.

ανομή είχε ξεκινήσει, μόλις ο δήμος παρέ-

Παράλληλα οι υπηρεσίες του δήμου θα

λαβε τις πρώτες ποσότητες από τις μάσκες

μοιράσουν παγουρίνια σε όλους τους μα-

τις οποίες είχε αποστείλει η Κεντρική Ένωση

θητές και τις μαθήτριες των δημόσιων δη-

Δήμων Ελλάδας.

μοτικών σχολείων του δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλα τα δημόσια σχο-

Έτσι, μέχρι στιγμής κάθε εκπαιδευτικός, μα-

λεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και

θήτρια και μαθητής στα δημόσια σχολεία

λύκεια, πριν από την έναρξη της νέας σχο-

του δήμου Θέρμης έχει στη διάθεσή του

λικής χρονιάς, ο δήμος Θέρμης έχει μοι-

από τρεις μάσκες και από δύο οι μαθητές

ράσει περί τις 30.000 υφασμάτινες μάσκες

και εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων.

για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, τις

Παράλληλα, ο δήμος Θέρμης θα παρακο-

οποίες προμηθεύτηκε εξ ιδίων πόρων. Με

λουθεί στενά τη λειτουργία του κάθε σχο-

τη συμπληρωματική διάθεση των περίπου

λείου, θα είναι δίπλα στα παιδιά και στους

λιομαζωμα από τους μικρούς/ες μαθητές/

8.500 μασκών τις οποίες απέστειλε η ΚΕΔΕ,

συλλόγους εκπαιδευτικών και γονέων, θα

τριες της Ε’ τάξης του σχολείου του 2ου

σε υλοποίηση της απόφασης της Πολιτεί-

συνεργάζεται μαζί τους, ώστε να καλύπτει

Δημοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού. Ο

ας να χορηγηθούν δωρεάν μάσκες σε δη-

κάθε νέα ανάγκη η οποία θα δημιουργείται

καρπός φέτος και μετά το περσινό κλάδε-

μόσια και ιδιωτικά σχολεία, καλύφθηκαν

στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

μα των δέντρων ήταν εξαιρετικός.

ThermisDromena_197.indd 13

Το έργο είναι δομημένο σε πέντε (5) φάσεις της αλυσίδας καινοτομίας, το έργο
αποσκοπεί στην αξιοποίηση ευκαιριών
σε επίπεδο γειτονιάς, στη συν-δημιουργία
λύσεων, κυρίως κοινωνικό-οικονομικής
φύσης, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη
συνεργιών από κάτω προς τα επάνω και
αντίστροφα. Αποτελέσματα του έργου, μεταξύ άλλων, αποτελούν η εδραίωση της
έννοιας του Σχεδιασμού Βιώσιμης Κινητικότητας Γειτονιάς και η διάθεση συλλογής σχετικών εργαλείων και προϊόντων για
την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών πόλεων
προς αυτή τη κατεύθυνση.

Μάζεµα ελιάς στο 2ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Νέας Ραιδεστού

Μ

ε την υποστήριξη των αντιδημάρχων παιδείας Στυλιανού Αποστόλου

και Πρασίνου Στέλιου Γκιζάρη ξεκίνησε το

19/10/20 12:04 PM
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Βιωματικό εργαστήριο
για τους εκπαιδευτικούς του δήμου
Τ

ην ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικό εργαστήρι
με τίτλο «Προκλήσεις και νέοι ρόλοι στις συνθήκες του
κορωνοϊού» δίνει στους εκπαιδευτικούς των δημοτικών
σχολείων του δήμου Θέρμης η συνεργασία του κέντρου
πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ, της συντονίστριας εκπαιδευτικού Όλγας Κασσώτη και της αντιδημαρχίας Παιδείας του δήμου
Θέρμης. Στις παρούσες συνθήκες η σχολική κοινότητα βρίσκεται στο επίκεντρο διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης.
Η κύρια ευθύνη φαίνεται να ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να προσαρμόσουν το παιδαγωγικό τους έργο, έτσι ώστε να εκπληρώνουν τους ποικίλους
θεσμικούς τους ρόλους αλλά και να ανταποκρίνονται στις
αυξημένες προσδοκίες των μαθητών και των γονέων τους.
Η δυναμική αυτή γεννά συναισθήματα, σκέψεις και βιώματα στους εκπαιδευτικούς, που είναι δύσκολο, πολλές
φορές, να τα διαχειριστούν μοναχοί τους, εάν δεν ανήκουν
σε βιώσιμες εκπαιδευτικές κοινότητες αλληλο-υποστήριξης και αλληλεγγύης. Με αυτό το σκεπτικό, καλούν τους
εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων του δήμου Θέρμης να συμμετάσχουν στο βιωματικό εργαστήρι. Στόχος του
είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου συζήτησης, κατάθεσης εμπειριών, ζύμωσης, αναζήτησης και ανακάλυψης

αποθεμάτων μέσα στις νέες συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται στα σχολεία λόγω του κορωνοϊού.
Το βιωματικό εργαστήρι θα υλοποιηθεί σε τρεις δίωρες
διαδικτυακές συναντήσεις, οι οποίες θα έχουν ενιαίο χαρακτήρα. Συνακόλουθα, οι εκπαιδευτικοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, δεσμεύονται ότι θα παρακολουθήσουν το σύνολο των συναντήσεων. Συντονιστές του
βιωματικού εργαστηρίου θα είναι τα στελέχη του Κέντρου
Μαριάννα Δρακοπούλου και Ανδρέας Μεδίτσκος.

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 12, 19
Οκτωβρίου 2020 και 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα: 16:30
- 18:30, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ο αριθμός
συμμετεχόντων θα είναι: 10-18 άτομα (με σειρά προτεραιότητας), ενώ η δήλωση συμμετοχής θα πραγματοποιείται: στο 2310 442044 ή στο kpelpida@gmail.com.
Μετά τη δήλωση συμμετοχής, θα αποσταλούν στους εκπαιδευτικούς επιμέρους λεπτομέρειες του εργαστηρίου
και οι κωδικοί σύνδεσης για την ψηφιακή πλατφόρμα.
Η συμμετοχή στο βιωματικό εργαστήριο είναι δωρεάν.
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο ΝΟΗΣΙΣ

Τ

ο ΝΟΗΣΙΣ, όπως κάθε Σεπτέμβριο, ετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα για τη νέα σχολική χρονιά. Για

Peiramatistas!
Κύκλος εργαστηρίων για μαθητές Νηπιαγωγείου – Β’

την περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020, τα εκπαι-

Δημοτικού, που συνδυάζουν τις φυσικές επιστήμες με

δευτικά προγράμματα για ελεύθερους επισκέπτες περι-

το tinkering, τη νέα τάση στη βιωματική και δημιουργι-

λαμβάνουν:

κή εκπαιδευτική πρακτική, δηλαδή τις αυτοσχέδιες κατασκευές με διάφορα υλικά καθημερινής χρήσης.

E
Ανεξάρτητα

θεματικά

εργαστήρια

για

Electronics-

soldering/hysical computing/Video game design. Κύκλοι 3 εργαστηρίων για κάθε θεματική για μαθητές Δ’
– ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ – Γ’ Γυμνασίου.
Γνωριµία µε τα

1 – Ασηµένια φτερά

– Μαστορεύω και µαθαίνω
Εργαστήρια κατασκευών για παιδιά από Β’ Δημοτικού
και τους γονείς τους. Το εργαστήριο γίνεται οικογενειακή υπόθεση, όπου παιδιά και γονείς επιστρατεύουν την
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, δουλεύοντας
μαζί για ένα κοινό σκοπό.

Χρησιμοποιώντας ειδικά drones ως εκπαιδευτικό εργα-

Ανασκαφή

λείο, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να χειρίζονται ένα drone,

Εργαστήριο για τη γνωριμία των παιδιών Δ’ – ΣΤ’ Δη-

σχετικές έννοιες φυσικής και μηχανολογίας, και εισάγο-

μοτικού με τις γεωεπιστήμες (earth sciences). Οι μικροί

νται στον προγραμματισμό. Κύκλοι 3 εργαστηρίων για

παλαιοντολόγοι χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώ-

μαθητές Δ’ Δημοτικού – Α’ Γυμνασίου.
∆ηµιουργική ροµποτική
Το πρόγραμμα συνδυάζει την εισαγωγή στη ρομποτική,
τον προγραμματισμό, τη δημιουργική κατασκευή και τη

ση και ειδικό εξοπλισμό για να ανακαλύψουν μυστήρια
απολιθώματα στο χώρο του Μουσείου.
Slime
Ένα εργαστήριο γεμάτο ψυχαγωγία και εκπαίδευση,
όπου οι μικροί επιστήμονες επιδίδονται σε πειράματα

μάθηση, μέσα από την εξάσκηση της ελεύθερης φαντα-

με κεντρικό θέμα τα πολυμερή (slimes), παρατηρούν,

σίας των παιδιών. Κύκλοι 3 εργαστηρίων για μαθητές

συλλέγουν δεδομένα και ερευνούν, ενώ στο τέλος του

νηπιαγωγείου – Β’ Δημοτικού.

εργαστηρίου λαμβάνουν αναμνηστικά δωράκια.

ThermisDromena_197.indd 14

ριστούγεννα στο ΝΟΗΣΙΣ
Ειδικά σχεδιασμένες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τις μέρες των γιορτών.
Επιστήµονας από τ άκι
Εορταστικό εργαστήρι εμπνευσμένο από τα έθιμα των
Χριστουγέννων, όπου τα παιδιά Β’-Ε’ Δημοτικού επιδίδονται σε πειράματα και κατασκευές τα οποία συνδυάζουν την επιστήμη με τη γιορταστική ατμόσφαιρα, ενώ
λαμβάνουν και αναμνηστικά δωράκια.
Θα ακολουθήσουν εγκαίρως ανακοινώσεις για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, με αναλυτική περιγραφή και λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.
Μείνετε συντονισμένοι στα κανάλια επικοινωνίας του
ΝΟΗΣΙΣ:
www.noesis.edu.gr, στην ιστοσελίδα του φορέα,
www.facebook.com/NoesisScienceCenter,
στη σελίδα στο facebook και στον λογαριασμό
noesis_sciencecenter στο Instagram.
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Λειτουργεί και φέτος ο συμβουλευτικός
σταθμός μαθητών και γονέων του δήμου
Ξ

εκινούν για άλλη μία σχολική χρονιά οι δράσεις συμβουλευτικής μαθητών και γονέων του δήμου Θέρμης,
τις οποίες διοργανώνουν η αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς σε συνεργασία με την
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ήδη, έχει ξεκινήσει η ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική, ενώ αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την έναρξη των συναντήσεων,
οι οποίες θα είναι διαδικτυακές λόγω COVID.
Για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα υλοποιηθούν δράσεις ατομικής και οικογενειακής συμβουλευτικής στήριξης,
διάρκειας 60 λεπτών, σχολές γονέων σε όλες τις δημοτικές
ενότητες με δέκα δίωρες συναντήσεις, ομιλίες - διαλέξεις
ευαισθητοποίησης κοινωνικού συνόλου, καθώς και ένα
πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής για παιδιά δημοτικού

σχολείου, το οποίο περιλαμβάνει έξι δίωρες συναντήσεις.
Στόχος του Συμβουλευτικού Σταθμού υποστήριξης μαθητών
και γονέων είναι να εντοπίσει έγκαιρα και να αντιμετωπίσει
τυχόν δυσκολίες που έχουν σχέση με την ομαλή εξέλιξη των
παιδιών, να ευαισθητοποιήσει και να καθοδηγήσει τους γονείς σε νέους αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας και
βελτίωσης της σχέσης με τα παιδιά τους. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω συναντήσεων με εξειδικευμένους ψυχολόγους στη διάρκεια των οποίων γονείς και παιδιά μπορούν να εκφράσουν προσωπικές ανησυχίες, απόψεις, προβληματισμούς
και αγωνίες, να αναζητήσουν απαντήσεις σε θέματα που
τους απασχολούν και να υιοθετήσουν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης και συμπεριφοράς. Οι συναντήσεις (ατομικές,
ομαδικές, οικογενειακές) έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα
και ισχύει η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που
επικοινωνούνται.
Όπως τονίζει η επιστημονική
υπεύθυνη του προγράμματος, ψυχολόγος Ελευθερία
Πήτα «ο γονεϊκός ρόλος είναι δύσκολος και σε συνεχή
εξέλιξη. Απαιτεί δεξιότητες,
υπομονή και έμπνευση, ώστε
κάθε γονέας να αποφασίζει
και να κάνει ό,τι κρίνει κατάλληλο για την ανατροφή του
παιδιού του, συνήθως έχοντας ως εφόδιο τα προσωπικά
του βιώματα. Οι γονείς αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες, που τους κάνουν να νοιώθουν αβοήθητοι. Από την
άλλη, η κοινωνία μας απαιτεί
-και σωστά κάνει-όλοι όσοι
ασχολούνται με τα παιδιά να
έχουν ειδική εκπαίδευση. Οι
γονείς δεν έχουν καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση. Στη σημερινή εποχή, μία εποχή επιρροής

και πειθούς, είναι απαραίτητο οι γονείς να εκπαιδευτούν έτσι
ώστε να μάθουν να κατανοούν τη συμπεριφορά των παιδιών
τους για να έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να τα επηρεάσουν θετικά».
«Μέσα από τον Συμβουλευτικό Σταθμό υποστήριξης γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών ακούμε τους προβληματισμούς τους. Ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στα αιτήματα και
τις ανάγκες των γονέων και των μαθητών του δήμου, συνεχίζουμε τη λειτουργία του προγράμματος και τους καλούμε
όλους να συμμετάσχουν» τονίζει ο αντιδήμαρχος Παιδείας
Στέλιος Αποστόλου.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που διαμορφώνεται την τρέχουσα σχολική χρονιά λόγω του κορωνοϊού,
οι παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις του Συμβουλευτικού
Σταθμού θα υλοποιηθούν κατά βάση, μέσω του διαδικτύου.
Οι διαδικτυακές συναντήσεις δίνουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ ψυχολόγου και συμμετεχόντων και είναι εξ
ίσου αποτελεσματικές στη μετάδοση γνώσης.
Πληροφορίες – Ραντεβού – Δηλώσεις συμμετοχής:
Καθημερινά, 9.00–14.00
Αποστολή αίτησης συμμετοχής στο e-mail:
info@anatoliki.gr ή στο φαξ: 2310.486203
Αντιδημαρχία Παιδείας Δ. Θέρμης: 2313.300.764
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.: Ελευθερία Πήτα, τηλ: 2310. 463.930
e-mail: info@anatoliki.gr

Το Γραφείο Απασχόλησης
του δήµου λειτουργεί
σε νέα διεύθυνση

Τ

ο Γραφείο Απασχόλησης του δήμου Θέρμης
ενημερώνει ότι το γραφείο
μεταφέρθηκε στο κτίριο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του
δήμου Θέρμης, στο 2ο χλμ.
Θέρμης-Τριαδίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας παραμένει το 2313.300738 ενώ το
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ωράριο λειτουργίας είναι από τις 08:00 έως τις 14:00.
Συναντήσεις πραγματοποιούνται με τους ενδιαφερόμενους καθημερινά από τις 09:00 εως τις 13:00, κατόπιν
ραντεβού. Επίσης, για την εξυπηρέτηση των πολιτών το
γραφείο διαθέτει τον τηλεφωνικό αριθμό 6974.390281,
με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω viber, το e-mail geae.dimosthermis@gmail.
com και το Facebook www.facebook.com/geae1
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Ρεπορτά

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ∆ΕΣ (350 ΠΚΒ)

Σε νέες εγκαταστάσεις στη Θέρμη η 2η ΕΜΑΚ
Σ

ε νέο κτήριο, το οποίο παραχωρήθηκε από το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας, συνολικού εμβαδού περίπου
1200 τ.μ., πλήρως χρηστικό και ανακαινισμένο, εντός της
αεροπορικής βάσης Σέδες (350 ΠΚΒ), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, εδρεύει η 2η ΕΜΑΚ. Τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων έγιναν στις 28 Σεπτεμβρίου, παρουσία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Νίκου Χαρδαλιά, του υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Καράογλου, του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, της αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου, του δημάρχου Θέρμης
Θεόδωρου Παπαδόπουλου, του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη κ.ά.
Η νέα έδρα της 2ης ΕΜΑΚ εντός της αεροπορικής βάσης
Σέδες της παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αερομεταφοράς
του προσωπικού της σε όλη την επικράτεια, για την αντιμετώπιση ειδικών συμβάντων τόσο στην Ελλάδα, όσο και
προς άλλες χώρες, ως συνδρομή στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών και των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο χειρίζεται και διαχειρίζεται ειδικά οχήματα και εξοπλισμό, για την
αντιμετώπιση δασικών και αστικών συμβάντων μεγάλης
κλίμακας, ειδικών πυρκαγιών όπως διυλιστηρίων, χημικών προϊόντων, εκρηκτικών υλών, μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, την αντιμετώπιση καταστροφών από
σεισμούς, πλημμύρες και άλλες θεομηνίες, σε λίμνες και
ποτάμια, με κύριο ρόλο στην έρευνα και διάσωση.
Στον αγιασμό χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολί-

Παρέµβαση της ∆ΕΥΑ
στο Κάτω Σχολάρι

Ά

μεση, ήταν η παρέμβαση των συνεργείων της
ΔΕΥΑ Θέρμης για την αποκατάσταση της βλάβης
στον οικισμό του Κάτω Σχπλαρίου. Ειδικότερα η παρέμβαση της ΔΕΥΑ Θέρμης στην οδό Αμπελώνων στη
είσοδο του χωριού αφορούσε την αποκατάσταση της
καθίζησης που υπέστησαν οι σχάρες των φρεατίων ομβρίων υδάτων.
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ι επίσηµοι κατά την τελετ τ ν ε καινί ν

της Κασσανδρείας κ. Νικόδημος.
Ο υφυπουργός κ. Χαρδαλιάς, στην ομιλία του ανέφερε
ότι «αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες έγινε
τώρα. Είναι θέμα τιμής απέναντι στην ΕΜΑΚ, στα σώματα ασφαλείας, στους πυροσβέστες μας να τους παρέχουμε
εγκαταστάσεις που δείχνουν ότι το ελληνικό κράτος τιμά
την προσπάθειά τους. Αυτό έγινε σήμερα, εδώ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
και μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο ολοκληρώθηκαν οι
μελέτες και οι -συνήθως γραφειοκρατικές διαδικασίες- και
παραδίδουμε ένα κτίριο αντάξιο των ανδρών και των γυναικών της ΕΜΑΚ, αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση».
Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Κολοκούρης
μεταξύ άλλων τόνισε ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα, αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Πολιτικής Προστασίας
της χώρας μας. Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της 2ης
ΕΜΑΚ αποδεικνύουν έμπρακτα, ότι η πολιτεία επενδύει
στην ασφάλεια των πολιτών. Εν προκειμένω, η Πολιτική
Προστασία, το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και η Πολεμική Αεροπορία, εργάστηκαν σε αυτή την κατεύθυνση και σε
ελάχιστο διάστημα, έγινε πραγματικότητα η μεταστέγαση
της 2ης ΕΜΑΚ».
Ο υφυπουργός κ. Καράογλου, ο περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θέρμης κ. Παπαδόπουλος λαμβάνοντας το λόγο ανέφεραν με τη σειρά τους ότι, οι νέες
πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις ικανοποιούν ένα
χρόνιο αίτημα του Πυροσβεστικού Σώματος και διασφαλίζουν την άρτια υλικοτεχνική υποδομή για την καλύτερη
δυνατή υποστήριξη του δύσκολου έργου της ΕΜΑΚ και

ευχήθηκαν στους πυροσβέστες που θα στελεχώσουν την
Ειδική Μονάδα, καλή συνέχεια στο έργο τους.
Μετά την κοπή της κορδέλας των εγκαινίων από τον κ.
Χαρδαλιά, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος του

µαρχος έρµης ε
ρος απα
απη θ νε σ ντοµο χαιρετισµ

πο λος

προσέφερε ως συμβολικό δώρο μια στολή Πυροσβέστη
ΕΜΑΚ και ο διοικητής της 2ης ΕΜΑΚ αρχιπύραρχος Καρασαββίδης Δημήτριος αναμνηστική πλακέτα της Μονάδας,
ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων.
Στην τελετή, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, οι βουλευτές
Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Γιώργος Αρβανιτίδης, Κωνσταντίνα Αδάμου και Λεωνίδας Στολίδης, ο
υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος
Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος κ.ά.

19/10/20 12:04 PM
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ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις
σε αγροτικούς δρόμους
Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα για τη βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές

τικούς δρόμους αφορούν, μεταξύ άλλων, κατασκευή

εκμεταλλεύσεις σε αγροκτήματα του δήμου Θέρμης.

κού οδοστρώματος στις οδούς της Κοινότητας Ν. Ρυσί-

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν ασφαλτοστρώ-

ου, ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση οδοστρώματος και

σεις σε αγροτικούς δρόμους στα αγροκτήματα Θέρ-

τοποθέτηση πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης (ρυθ-

μης, Νέας Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου, Ταγαράδων από

μιστικές ορίου ταχύτητας, προειδοποιητικές και πληρο-

τη Δημοτική Ενότητα Θέρμης, Βασιλικών, Αγίας Παρα-

φοριακές), όπου απαιτείται και τοποθέτηση στηθαίων

σκευής και Σουρωτής από τη Δημοτική Ενότητα Βασι-

ασφαλείας κατά μήκος της παράπλευρης οδού του

λικών και Πλαγιαρίου, Τριλόφου και Καρδίας από τη

ποταμού Ανθεμούντα (οδός 10), στην κοινότητα Βασι-

Δημοτική Ενότητα Μίκρας του δήμου Θέρμης. Όλες οι

λικών, για την προστασία των διερχομένων οχημάτων.

οδοί βρίσκονται μεταξύ αγροτεμαχίων των παραπάνω

Ο

αγροκτημάτων και εξυπηρετούν τις μεταφορικές ανά-

1.744.998,34 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρό-

σεις δήμου Θέρμης» ξεκίνησαν εργασίες κρασπέδω-

γκες των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής.

γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

σης και ασφαλτόστρωσης της οδού Καλλιθέας στον

Οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν σε αυτούς τους αγρο-

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώ-

οικισμό Καρδίας.

οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση), απόξεση ασφαλτι-

προϋπολογισμός

του

έργου

ανέρχεται

σε

Προχωρά το έργο της ψηφιοποίησης Ραντεβού δηµιουργικής απασχόλησης
του αρχείου της Πολεοδοµίας
για τα παιδιά των Κ∆ΑΠ

Π

Ξ

ροχωρά με γοργούς ρυθμούς η ψηφιοποίηση των φακέλων – αρχεί-

ων της Πολεοδομίας του δήμου Θέρμης.

εκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης στα

ΚΔΑΠ Βασιλικών, Τριλόφου και Θέρ-

Μάλιστα πρόσφατα το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης όρισε την τριμελή επιτροπή η

μης. Καιρού επιτρέποντος αρκετά από τα

οποία θα αναλάβει να ελέγχει την πρόοδο

μαθήματα έγιναν στις πλατείες. Η αρχή

υλοποίησης της Β’ φάσης ψηφιοποίησης

έγινε από την πλατεία Χάνια, την κεντρι-

των φακέλων-αρχείων της Πολεοδομίας.
Ο δήμος Θέρμης, σε μια προσπάθεια κα-

κή πλατεία των Βασιλικών, στη συνέχεια

λύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και διευκόλυνσης παράλληλα του έργου, υπηρεσιών και επαγγελματιών, ολοκλήρωσε
ήδη την Α’ φάση της ψηφιοποίησης και
προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση της Β’ φάσης.
Το έργο της ψηφιοποίησης, κυρίως των
φακέλων των οικοδομικών αδειών, έχει
ξεκινήσει από τις αρχές του 2020. Με την
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ψηφιοποιήθηκαν τα αρχεία και οι φάκελοι της
υπηρεσίας από το 1947 έως το 1990.
Παράλληλα, ξεκινά η Β’ φάση ψηφιοποίησης, η ολοκλήρωση της οποίας, θα περι-

έγινε επίσκεψη στην αναμορφωμένη παιυποδομές, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί
αποτελεσματικά τους πολίτες, παρακάμπτοντας χρονοβόρες διαδικασίες, όπως

αναμορφωμένη πλατεία στο Πλαγιάρι, με

της αναζήτησης και θεώρησης των αδειών

τελευταίο σταθμό στην παιδική χαρά της

κ.ο.κ. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος
Γαντάς αναφερόμενος στο βασικό στόχο

Θέρμης επί της οδού Ταβάκη. Μέσα στον

του εγχειρήματος τόνισε: «Με ενέργειες

Σεπτέμβριο, για τέσσερις ημέρες, παιδιά,

συντονισμένες αλλά και γοργούς ρυθμούς

εκπαιδευτές και γονείς έδωσαν ραντεβού

επιδιώκουμε να διαμορφωθεί μια κρίσιμη
μάζα ψηφιοποιημένων αρχείων, ώστε με

στις πλατείες του δήμου Θέρμης, μετα-

Όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να αναζητήσουν τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης επικοινωνώντας με τις
υπεύθυνες των τμημάτων στα τηλέφωνα:
2310 460296, 23920 66084 και 239623713.
Οι γονείς οι οποίοι δεν έλαβαν voucher,
παρά το γεγονός ότι είχαν πλήρη φάκελο,

πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να

φέροντας το μάθημα υπαίθρια, δημιουρ-

παρακαλούνται να μείνουν συντονισμένοι

χορηγούμε ψηφιοποιημένα αρχεία, είτε σε

γώντας ατελείωτο κέφι και ευχαρίστηση,

με το site της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr) καθώς

προσκαλώντας και άλλους γονείς και παι-

μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρξει επιπλέ-

διά να συμμετέχουν στα δημιουργικά τμή-

ον χρηματοδότηση για την αξιοποίηση

ματα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας-

αυτών των voucher. Για κάθε επιπλέον

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του

πληροφορία μπορούν να καλούν στα

δήμου Θέρμης.

γραφεία των ΚΔΑΠ 2392 330213 & 214

λαμβάνει 4.450 φακέλους της υπηρεσίας

πολίτες – είτε σε μηχανικούς. Σταθερή επι-

με οικοδομικές άδειες. Η Πολεοδομία του

δίωξη της δημοτικής αρχής αποτελεί η συ-

δήμου Θέρμης, διαθέτει σήμερα 19.728

νεχής βελτίωση της ποιότητας και του εύ-

φακέλους και κατά την πρώτη φάση έχουν

ρους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς

ψηφιοποιηθεί 5.415.

τους πολίτες, καθώς και η εξασφάλιση

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η υπη-

πλέον αποδοτικών και ποιοτικών λύσεων

ρεσία να αποκτήσει σύντομα ψηφιακές

για τους δημότες».
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Ευκαιρίες μάθησης για όλους
Η

ανάπτυξη και η υποστήριξη πολιτιστικών 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 Κοινωφελούς 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 κορωναίου στη λειτουργία των 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, το
σκάκι κλπ είναι στελεχωμένα με καταξιωμένους καλλιτεχνικούς καθηγητές και παιδαγωγούς.
Σημειώνεται, ότι, η πολιτική στον τομέα του πολιτισμού
του δήμου Θέρμης υλοποιείται μέσω της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Η δημοτική επιχείρηση μέσω των δράσεων της συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση και τη στήριξη της νεολαίας
εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου σχολές στο δημοτικό
ωδείο, στο χορό, στα εικαστικά, στο θέατρο, στις χορωδίες και σε όλα τα τμήματα του δήμου Θέρμης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ

• Τμήμα A LATIN ΠΑΙΔΙΩΝ (31 άτομα) -ΕΦΗΒΩΝ -ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2 άτομα)
• Τμήμα ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (11 άτομα)– ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(10 άτομα)
• Τμήμα ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟY ΠΑΙΔΙΩΝ -ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• Τμήμα ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (16 άτομα)
• Τμήμα ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2 άτομα)
• Τμήμα ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ (Διακοσμ. αντικείμενα) ΕΝΗΛΙ-

• Σχολή ΠΙΑΝΟΥ (112 άτομα)

ΚΩΝ – DECOUPAGE (9 άτομα)

• Σχολή ΚΙΘΑΡΑΣ (κλασσική (91 άτομα), ηλεκτρική (14

• Τμήμα ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΝΗΠΙΩΝ (18 άτομα), ΠΑΙΔΙΩΝ

άτομα), ακουστική)

(70 άτομα), ΕΦΗΒΩΝ (21 άτομα) και ΕΝΗΛΙΚΩΝ (17

• ΑΡΜΟΝΙΟ (8 άτομα)

άτομα)

• ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ (6 άτομα)

• Τμήμα ΣΚΑΚΙ (23 άτομα)

• Ντραμς (11 άτομα)

• ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ -ΡΑΠΤΙΚΗΣ (51 άτομα)

• Τσέλλο (2 άτομα)

• ΤΜΗΜΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (6 άτομα)

• Σχολή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (3 άτομα)

• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

• ΛΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (τζουράς, μπαγλαμάς, τρίχορδο

• ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (στη ΘΕΡΜΗ, τη Ν. ΡΑΙ-

μπουζούκι και τετράχορδο μπουζούκι (8 άτομα).

ΔΕΣΤΟ, το Ν. ΡΥΣΙΟ, τα ΒΑΣΙΛΙΚΑ, τους ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ και

• ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

τον ΤΡΙΛΟΦΟ).

• ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ (73 άτομα)

Σημειώνεται ότι συνολικά για τα τμήματα Πολιτιστικού

• ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

Κέντρου Θέρμης καθώς και στις αποκεντρωμένες δομές

(40 άτομα)

της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ σε όλες τις δομές που λειτουργεί, εκ-

• ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

δήλωσαν ενδιαφέρον 1000 άτομα, ενώ οι αιτήσεις συ-

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-6 ΕΤΩΝ (36 άτομα)

νεχίζονται.

Σημειώνεται ότι συνολικά για τα τμήματα του δημοτικού
ωδείου σε όλες τις δομές που λειτουργεί, εκδήλωσαν

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

∆ΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

ενδιαφέρον 510 άτομα, ενώ οι αιτήσεις συνεχίζονται.

Το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ στις αποκεντρωμέ-

Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης διαθέτει τα εξής τμήματα,

νες δομές της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. αλλά και διαδικτυακά λει-

σε παρένθεση ο αριθμός των ατόμων που εκδήλωσαν

ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

τουργούν τα εξής τμήματα, (σε παρένθεση ο αριθμός

ενδιαφέρον:

Σημειώνεται τέλος ότι με βάση το ΦΕΚ 395β /Β/15-09-

των ατόμων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον):

• Σχολή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Ωδικής, αρμονίας,

2020 αίρονται οι περιορισμοί που υπήρχαν στη διδα-

• ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ (25 άτομα)και ΕΦΗΒΩΝ (16 άτο-

ενοργάνωσης, αντίστιξης, φούγκας, σύνθεσης, (54 άτο-

σκαλία και τη χρήση πνευστών οργάνων, κρουστών

μα)

μα)

οργάνων, φωνητικής διδασκαλίας και χορωδίας με την

• Τμήμα ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (32 άτομα)

• Σχολή ΕΓΧΟΡΔΩΝ (βιολί (32 άτομα), βιολοντσέλο,

αυστηρή προϋπόθεση της τήρησης της υποχρεωτικής

• Τμήμα ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (21 άτο-

βιόλα (1 άτομο) και κοντραμπάσου). Στο τμήμα Κοντρα-

περιμετρικής απόστασης των δύο (2) μέτρων μεταξύ του

μα)

μπάσου (1 άτομο) μπορεί να διδαχτεί κανείς και ηλε-

εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτι-

• Τμήμα ΧΟΡΟΥ (Κλασικό μπαλέτο (243 άτομα), σύγ-

κτρικό μπάσο (Jazz, rock)

κή τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευ-

χρονο (72 άτομα), hip hop (41 άτομα), μοντέρνο (97

• Σχολή ΠΝΕΥΣΤΩΝ (φλάουτο (4 άτομα), φαγκότο, κλα-

όμενο χρήση μάσκας κατά το χρονικό διάστημα κατά

άτομα), μοντέρνο ενηλίκων (23 άτομα), ζούμπα ενηλί-

ρινέτο (1 άτομο) και τρομπέτα).

το οποίο έκαστος δεν χρησιμοποιεί το πνευστό κρουστό

κων (4 άτομα) και ρυθμική (141 άτομα)

• Σχολή ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ (6 άτομα)

κ.α. όργανο, ενώ η ίδια υποχρεωτικής περιμετρική από-

• Τμήμα BABY BALLET (παιδάκια 2-4 ετών συνοδεία

• Σχολή ΚΡΟΥΣΤΩΝ (8 άτομα)

σταση των δύο (2) μέτρων ισχύει και στην περίπτωση

ενός γονέα)

• Σχολή ΜΟΝΩΔΙΑΣ

ύπαρξης ακροατηρίου.
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
δήμου Θέρμης και Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Μ

νημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμος
Θέρμης, εκπροσωπούμενος από τον δήμαρ-

πτυξης της έρευνας και

χο Θόδωρο Παπαδόπουλο και το Εθνικό Κέντρο

και κοινό σχεδιασμό και

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α), το

υλοποίηση Εθνικών και

οποίο εδρεύει στη Θέρμη και εκπροσωπήθηκε από

Ευρωπαϊκών έργων.

τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΕΚΕ-

3. Συντονισμό προσπα-

ΤΑ, Δρα. Αθανάσιο Γ. Κωνσταντόπουλο.

θειών

Το μνημόνιο είναι καρπός των συζητήσεων μεταξύ

προβολής των δύο φο-

των δύο μερών, στη διάρκεια των οποίων διαπιστώ-

ρέων στην Ελλάδα και

θηκε ότι υπάρχει συνάφεια στόχων και συμπληρω-

στο εξωτερικό σε δίκτυα,

ματικότητα των δραστηριοτήτων μεταξύ του ΕΚΕΤΑ

εκθέσεις και άλλες εκ-

και του δήμου Θέρμης, κοινό αναπτυξιακό όραμα

δηλώσεις (ισχύει και για

για την οικονομία του δήμου Θέρμης, καθώς και κοι-

μεμονωμένα

νό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της καινοτομίας και

διαμερίσματα του δήμου

τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης, του δη-

Θέρμης

μόσιου τομέα, του δήμου Θέρμης και της ευρύτερης

του ΕΚΕΤΑ).

περιοχής.

4. Συνεργασία για την

Δήμος Θέρμης και ΕΚΕΤΑ αναγνωρίζουν την ανά-

ανταλλαγή απόψεων και

γκη για διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την

διαμόρφωση κοινών θέ-

καινοτομία και την έρευνα, καθώς και τη σημασία

σεων σε προκλήσεις και

της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων

αναπτυξιακά θέματα της

του ΕΚΕΤΑ για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων,

ευρύτερης περιοχής και του δήμου Θέρμης ειδικό-

προϊόντων και υπηρεσιών σε περιοχές του δήμου

τερα.

Θέρμης, όπως και την ανάγκη συνεχούς και έγκυ-

5. Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, ημερίδων

ρης ενημέρωσης των εργαζομένων του ΕΚΕΤΑ και

ανάπτυξη, την ανάπτυξη της καινοτομίας και τον εκ-

εργασίας (workshops), σεμιναρίων κατάρτισης και

των δημοτών του δήμου Θέρμης σε θέματα κοινού

συγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της περιοχής.

συνεδρίων σε θέματα καινοτομίας, ανάπτυξης, εξω-

ενδιαφέροντος. Αναγνωρίζουν, επίσης, τα ευρύτερα

Στο πλαίσιο αυτό καθορίσαμε τα πεδία συνεργασίας

στρέφειας, μεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηματικό-

και μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα καταλή-

οφέλη τα οποία θα προκύψουν για την οικονομία και

τητας και άλλα ειδικότερα θέματα που ενδιαφέρουν

ξουμε και σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις».

την κοινωνία του δήμου Θέρμης από τη βελτίωση

τους δημότες και τις επιχειρήσεις του δήμου Θέρμης

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΚΕ-

της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων η

και το ΕΚΕΤΑ όπως ενέργεια, πληροφορική/τηλεμα-

ΤΑ, Δρ. Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος, τόνισε με-

οποία μπορεί να προκύψει από τη συστηματική συ-

τική, αγροβιοδιατροφή, υγεία, μεταφορές, logistics,

ταξύ άλλων την ανάγκη ενίσχυσης τέτοιων πρωτο-

νεργασία μεταξύ του δήμου και του ΕΚΕΤΑ.

smart cities, κ.ά.

βουλιών, που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες

Σκοπός του μνημονίου είναι η δημιουργία ενός πλαι-

6. Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε εκ-

λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πο-

σίου συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, ώστε να

δηλώσεις, συνέδρια και εκθέσεις στην Ελλάδα και

λιτών. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Το παρόν Μνη-

ενισχυθεί η διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρη-

το εξωτερικό.

μόνιο Συνεργασίας επισημοποιεί και επεκτείνει την

ματικότητα και την κοινωνία του δήμου Θέρμης. Τα

7. Προώθηση θεμάτων και δράσεων των δύο φορέ-

ήδη στενή συνεργασία του ΕΚΕΤΑ με το δήμο Θέρ-

πεδία συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνουν:

ων μέσα από τις ιστοσελίδες τους αντίστοιχα.

μης, ο οποίος προσφέρει το φιλόξενο περιβάλλον

1. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα

Σε δηλώσεις του, μετά την υπογραφή του μνημονίου

του στο ΕΚΕΤΑ τα τελευταία 35 χρόνια. Μαζί αντιμε-

μεταφοράς τεχνογνωσίας και σύνδεσης της έρευνας

συνεργασίας, ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπα-

τωπίζουμε τις σύνθετες προκλήσεις της εποχής, δη-

με την τοπική κοινωνία και βιομηχανία (κοινές εκδη-

δόπουλος τόνισε πως «είναι πολύ σημαντικό για το

μιουργούμε νέες ευκαιρίες και συνδιαμορφώνουμε

λώσεις, workshops, συνέδρια, κ.ά.).

δήμο μας και την περιοχή μας, να φιλοξενεί καινο-

πρωτοβουλίες προς όφελος των πολιτών, της κοινω-

2. Ανάληψη κοινών δράσεων, προώθησης και ανά-

τόμους επιστημονικούς φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ. Από

νίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής».
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Να μην καταβάλουν μισθώματα τα κυλικεία
των ΚΑΠΗ αποφάσισε ο δήμος Θέρμης
Ν

α υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση από το αρμόδιο υπουργείο με την οποία «να ρυθμίζεται η

απαλλαγή από τα μισθώματα των κυλικείων των ΚΑΠΗ
των οποίων αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας
τους και για όσο διάστημα παραμένουν αυτά κλειστά σε
εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων» ζητά
με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο του
δήμου Θέρμης. Παράλληλα εξέφρασε την ισχυρή βούλησή του να προχωρήσει σε απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων των κυλικείων τα οποία λειτουργούν

σης, αλλά συγκεκριμένο ωράριο με βάση τη σχετική διακήρυξη. Επιπλέον, οι τιμές πώλησης δεν διαμορφώνονται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το κυλικείο,
αλλά από την εκάστοτε σχετική διακήρυξη. Εξ αιτίας
όλων των παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι μισθωτές
των κυλικείων των ΚΑΠΗ εργάζονται με οριακό κέρδος
και συχνά αυτό είναι και το μοναδικό τους εισόδημα.
Δεύτερον, ο δήμος Θέρμης θεωρεί κοινωνικά άδικο το
μέτρο της μερικής καταβολής μισθωμάτων (60%) από
τους μισθωτές των κυλικείων των ΚΑΠΗ, καθώς με τον

εια κι έρηµα παραµένο ν τα Α
απ τον περασµένο άρτιο

τρόπο αυτό συντελείται παραβίαση της συνταγματικής

Ωστόσο, επειδή υπήρχε νομικό κενό καθώς τα κυλικεία

αρχής περί ισότητας και ισονομίας μεταξύ των επαγγελ-

των ΚΑΠΗ δεν είχαν συμπεριληφθεί στα ευεργετικά μέ-

ματιών των κυλικείων, αφού αντιμετωπίζονται διαφορε-

τρα περί απαλλαγής καταβολής μισθωμάτων, η διοίκη-

τικά σε σχέση με τους επαγγελματίες που λειτουργούν

ση του δήμου δεν δύναται ακόμη να θέσει σε εφαρμογή

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ελήφθη για δύο

σχολικά κυλικεία, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί πλήρως

αυτήν την απόφαση την οποία επαναβεβαίωσε και στη

λόγους. Πρώτον, γιατί οι μισθωτές των κυλικείων των

από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων.

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 16ης Σε-

ΚΑΠΗ αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλή-

Το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης είχε αποφασίσει ήδη

πτεμβρίου 2020.

ματα λόγω της αναστολής λειτουργίας τους από τον πε-

από τον Μάιο του 2020 την απαλλαγή καταβολής μι-

Για το λόγο αυτό, ζητά να υπάρξει επείγουσα νομοθε-

ρασμένο Μάρτιο. Σημειώνεται ότι ο χώρος των εν λόγω

σθωμάτων για τα κυλικεία των ΚΑΠΗ. Είχε προηγηθεί

τική ρύθμιση η οποία να επιτρέπει την άμεση εφαρμο-

κυλικείων χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τα

σχετική απόφαση – εισήγηση από το διοικητικό συμ-

γή της εν λόγω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου,

μέλη των ΚΑΠΗ. Το ωράριο λειτουργίας των κυλικείων

βούλιο του ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –

αποκαθιστώντας έτσι την αδικία σε βάρος των ανθρώ-

δεν ακολουθεί αυτό των λοιπών καταστημάτων εστία-

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης».

πων οι οποίοι μισθώνουν τα κυλικεία των ΚΑΠΗ.

στους χώρους των ΚΑΠΗ, με αναδρομική ισχύ, από την
1η Μαρτίου 2020 και για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, στο
πλαίσιο των οποίων τα ΚΑΠΗ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά.

Ξεκίνησαν οι φυσικοθεραπείες
για όλα τα µέλη των ΚΑΠΗ

Α

πό την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν να παρέχονται υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας στους ωφελού-

μενους των ΚΑΠΗ Θέρμης, Ραιδεστού, Τριαδίου, Τριλόφου και Πλαγιαρίου. Από σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου
στελεχώθηκαν με φυσιοθεραπευτές και τα ΚΑΠΗ Βασι-

πτοντας με αυτό τον τρόπο ολοκληρωτικά τις ανάγκες
για παροχή φυσιοθεραπείας στους ωφελούμενους των
Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του δήμου
Θέρμης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη των ΚΑΠΗ τα οποία

χρονικό διάστημα (από αρχές Μαρτίου) παραμένουν

είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Σύμφωνα όμως με ανα-

κλειστές οι δομές αυτές προς αποφυγή διασποράς του

κοίνωση του κ. Αργύρη Μωραΐτη, προέδρου των Κέ-

κορωνοϊού στην ιδιαίτερα ευάλωτη ηλικιακά ομάδα των

των κοινωφελούς χαρακτήρα για θέσεις πλήρους απα-

ντρων Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής

ατόμων της τρίτης ηλικίας. Το κάθε μέλος των ΚΑΠΗ δι-

σχόλησης, με σύμβαση 8μηνης διάρκειας. Στο αμέσως

Αγωγής δήμου Θέρμης, θα εξυπηρετηθούν και όσα από

καιούται συνολικά δέκα φυσικοθεραπείες προσκομίζο-

επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η στελέχωση και

τα μέλη των ΚΑΠΗ δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν μέ-

ντας απαραίτητα την ενημερωμένη κάρτα μέλους και το

των ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων και Σουρωτής, καλύ-

χρι σήμερα την ετήσια εγγραφή τους καθώς για μεγάλο

σχετικό παραπεμπτικό του γιατρού τους.

λικών, Καρδίας και Κ. Σχολαρίου. Οι φυσικοθεραπευτές
προέρχονται από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά
στην προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμά-
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ΒΙ ΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡ Ν

Απονομή βραβείου και επαίνων
στον 3ο διαγωνισμό φωτογραφίας
Μ

έσω διαδικτυακής πλατφόρμας και τη συμμετοχή
μαθητών, γονέων και μελών της κριτικής επιτρο-

λίασαν πολύ θετικά το ιδιαίτερα βελτιωμένο επίπεδο

πής, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η

Ριζοπούλου, υπεύθυνη προγραμμάτων ενημέρωσης -

εκδήλωση βράβευσης του 3ου διαγωνισμού φωτογρα-

ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

φίας με θέμα: «Το μέλλον που θέλουμε -βιώσιμη δια-

ΑΕ.

χείριση πόρων», που οργάνωσε για μία ακόμη χρονιά,

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν σε

η Αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονί-

βίντεο όλες οι φετινές φωτογραφίες των διαγωνιζόμε-

κης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ.

νων, οι είκοσι φωτογραφίες που διακρίθηκαν από την

Στο διαγωνισμό πήραν μέρος 50 μαθητές και μαθήτριες

κριτική επιτροπή και έγινε μικρή αναφορά στους προη-

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια

γούμενους διαγωνισμούς.

Κεντρικής Μακεδονίας, με 126 φωτογραφίες, μέσα από

Τέλος παρουσιάσθηκε η νικήτρια φωτογραφία, που χά-

τις οποίες προσπάθησαν να δώσουν την δική τους εικό-

ρισε το βραβείο - μια φωτογραφική μηχανή- στην Έλλη

να για το περιβάλλον και τους 17 Στόχους της Βιώσιμης

Πελίτη, μαθήτρια του 1ου Γυμνασίου Θέρμης,

Ανάπτυξης. Ένας ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχό-

Η κριτική επιτροπή του φετινού διαγωνισμού η οποία

ντων μαθητριών και μαθητών, αν λάβουμε υπόψη τις

αποτελείται από τους κκ Γεώργιο Κατσάγγελο, Καθηγη-

ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω COVID 19, όπως τονίστηκε

τή Σχολής Καλών Τεχνών, τμήμα Εικαστικών και Εφαρ-

από το πάνελ της εκδήλωσης στο οποίο συμμετείχαν

μοσμένων Τεχνών ΑΠΘ, Στυλιανό Ντεξή, Αναπληρωτή

από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ο γενικός διευθυντής Ιάκω-

Καθηγητή Σχολής Καλών Τεχνών, τμήμα Εικαστικών και

βος Σαρηγιάννης και ο υπεύθυνος έργων περιβάλλο-

Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ, Τάσο Σχίζα, Φωτογρά-

ντος Δημήτρης Τσιφτελίδης, η δρ. Αντωνία Δαρδιώτη,

φος, Κώστα Στυλιάδη, Πρόεδρο Παραρτήματος ΠΕΕΚ-

υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Β/θμιας Εκπαί-

ΠΕ Κ. Μακεδονίας, Εκπαιδευτικό, Βιολόγο, δρ. Αντωνία

δευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και η Χριστίνα Τσα-

Δαρδιώτη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/

λίκη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας

θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χρι-

ραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και 1ο ΓΕΛ

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Αφού συνεχά-

στίνα Τσαλίκη Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Καλαμαριάς, 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας,1ο Πειραματικό Λύκειο

ρησαν όλα τα παιδιά για την συμμετοχή τους, αλλά και

Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ανέ-

Θεσ/νίκης, 2ο ΓΕΛ Θες/νίκης, 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, Αρ-

την προσπάθεια που κατέβαλαν μέσω των φωτογραφι-

λαβε το δύσκολο ρόλο να επιλέξει τις είκοσι καλύτερες

σάκειο Λύκειο Θεσ/νίκης, ΓΕΛ Ευκαρπίας, ΓΕΛ Νιγρίτας,

ών τους να αποτυπώσουν τους στόχους της Βιώσιμης

φωτογραφίες, που τιμήθηκαν με έπαινο και το πρώτο

ΕΠΑΛ, Πολυγύρου, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημί-

Ανάπτυξης σύμφωνα με θέμα του διαγωνισμού, σχο-

βραβείο.

ου Θεσ/νίκης.

των φωτογραφιών. Την εκδήλωση συντόνισε η Νατάσα

Εγκατάσταση φωτοβολτα κού συστήµατος
στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Ι

κανοποιητική κρίνεται η λειτουργεία του φωτοβολταϊκού συστή-

τανάλωσης
κτιρίου,

του

το ρα ία της λλης ελίτη
µαθ τριας το ο
µνασίο
έρµης

Οι μαθητές που συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό
προέρχονται από τα παρακάτω σχολεία:1ο Γυμνάσιο
Άνω Τούμπας, 1ο Γυμνάσιο Θέρμης, 1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης, 1ο Γυμνάσιο Μίκρας, 3ο Γυμνάσιο Εχεδώρου, 6ο Γυμνάσιο Δράμας, 9ο
Γυμνάσιο Καλαμαριάς, Anatolia College, Γυμνάσιο Καλοχωρίου, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων, Πει-

Ευχαριστήριο

Τ

ο Κοινωνικό
Φαρμακείο

δήμου

μέσω

Θέρμης

ευχαριστεί

θερ-

ματος, που εγκαταστάθηκε στη στέ-

του ενεργειακού

γη των γραφείων της Αναπτυξιακής

συμψηφισμού

Εταιρείας ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε., εγ-

(net-metering).

σα

επιτροπή

χέοντας στο δίκτυο, την παραγόμενη

H λειτουργία του

της

Μονάδας

ηλεκτρική ενέργεια, ένα χρόνο μετά

συστήματος είναι

Φροντίδας Ηλικιωμένων «Φροντίζω» και την κα. Έλε-

από τη σύνδεση με το διασυνδεδε-

τελείως αυτομα-

μένο δίκτυο της ΔΕΔΗΕ, α.

να Πασχαλέρη για τη δωρεά φαρμάκων στο Κοινωνικό

τοποιημένη

Το εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύ-

η

στημα είναι ισχύος 10 KWp, η ετήσια

ενέργεια, αφαιρείται από την κατανα-

ματος, υπολογίζεται σε 7,2 έτη, σε

παραγωγή ενέργειας υπολογίζεται

λισκόμενη, σε μηνιαία βάση. Η από-

σύγκριση με τη διάρκεια ζωής του

Φαρμακείου Φανή Χατζηδημητρίου, ο αντιδήμαρχος

περίπου στις 15 MWh, καλύπτο-

σβεση του συστήματος, με βάση τη

ΦΒ, που υπολογίζεται σε τουλάχι-

Παιδείας Στέλιος Αποστόλου και η πρόεδρός της Πρω-

ντας το 75-80%, της ηλεκτρικής κα-

σημερινή τιμή του ηλεκτρικού ρεύ-

στον 20 χρόνια.

τοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Ευαγγελία Κούτρη.

ThermisDromena_197.indd 21

μά τη διοικού-

και

Φαρμακείο δήμου Θέρμης. Τα φάρμακα παρέλαβαν η

παραγόμενη
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Ολοκληρωθήκαν οι παρεμβάσεις
στα κλειστά γήπεδα του δήμου
Ο

λοκληρώθηκαν
οι
εκτεταμένες
εργασίες
συντήρησης – αποκατάστασης των δαπέδων,
των χώρων υγιεινής, αλλά και οι ηλεκτρολογικοί
έλεγχοι σε όλα τα αθλητικά κέντρα του δήμου Θέρμης,
προκειμένου για όλη τη διάρκεια της αθλητικής σεζόν,
να φιλοξενήσουν τους αγώνες των πρωταθλημάτων των
ομάδων του δήμου μας.
Ειδικότερα παρεμβάσεις έγιναν στα ανοιχτά γήπεδα
ποδοσφαίρου και στα τρία κλειστά δημοτικά αθλητικά
κέντρα, δηλαδή στα ΔΑΚ Θέρμης, Νέου Ρυσίου και
Βασιλικών. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του καλοκαιριού
συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ, αποτελούμενα κυρίως από
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και ελαιοχρωματιστές,
προχώρησαν με γοργούς ρυθμούς σε πολλαπλές
παρεμβάσεις συντήρησης των εγκαταστάσεων των
γηπέδων ποδοσφαίρου και των κλειστών γηπέδων σε
όλη την έκταση του δήμου Θέρμης.
Συγκεκριμένα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Βασιλικών,
Σουρωτής,
Τριαδίου
και
Πλαγιαρίου
έγιναν
αντικαταστάσεις στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καθώς
και στα συστήματα ποτίσματος. Ενώ ανακατασκευάζεται
το ποτιστικό σύστημα σε γήπεδα όπου κρίθηκε
απαραίτητο, όπως στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου
της Θέρμης.
Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές εργασίες
οι οποίες περιλάμβαναν επανασπορά χλοοτάπητα
και καθαρισμούς βοηθητικών χώρων των γηπέδων,
περιφράξεις, εργασίες γενικής διαμόρφωσης του
εδάφους,
επιστρώσεις,
μονώσεις,
συντηρήσειςβελτιώσεις
αποδυτηρίων,
ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες-φωτισμούς, συντήρηση εστιών ποδοσφαίρου,
συντηρήσεις των δαπέδων των κλειστών γηπέδων
μπάσκετ,
ελαιοχρωματισμούς
εσωτερικών
και
εξωτερικών χώρων, οικοδομικές εργασίες μικρής
κλίμακας, καθώς και παρεμβάσεις από σιδερά του

ι ερ ασίες σε κλειστά και ανοιχτά πε α
µπάσκετ περιλάµβαναν µετα άλλ ν
αλλα ταµπλ και µπασκετ ν

το βοηθητικ

πε ο πο οσ αίρο της έρµης έ ινε αντικατάσταση το ποτιστικο σ στ µατος

δήμου, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

χώρο θα φιλοξενηθούν τη φετινή χρονιά οι αγώνες και

Παράλληλα έγιναν εργασίες σε ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ

οι προπονήσεις του πινκ πονκ.

τα οποία φιλοξενούν καθημερινά τη δραστηριότητα

«Ο δήμος Θέρμης εντατικοποίησε τις προσπάθειές

εκατοντάδων

του ώστε να βελτιώσει τις αθλητικές του

παιδιών

και

συγκεκριμένα

αλλαγή

ταμπλώ και μπασκετών στα ανοιχτά γήπεδα της Θέρμης,

με προγραμματισμό σειράς έργων και παρεμβάσεων

στο χώρο δίπλα από το κτίριο των προσκόπων, στη Νέα

αποκατάστασης και αναβάθμισής τους. Βασική μας

Ραιδεστό, στο ανοιχτό γήπεδο Τριαδίου, δίπλα από το

επιδίωξη για μία ακόμη χρονιά αποτέλεσε η καλύτερη

ΚΑΠΗ, στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Ταγαράδων και

και αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών

δύο αντίστοιχα γήπεδα στο Πλαγιάρι.

χώρων προς όφελος όλων των δημοτών», σημειώνει

Tέλος, στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Λυκείου

χαρακτηριστικά με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

Θέρμης αντικαταστάθηκαν πέντε προβολείς καθώς στο

ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Νικόλαος Λαγός.

Μπασκέτες τοποθετήθηκαν στα Βασιλικά

Δ

ύο ζεύγη μπασκετών (ταμπλό, καλάθι, κορμός στερέωσης) τοποθετήθηκαν από το δήμο Θέρμης στην

ση (καθαρισμός, ενίσχυση

χώρο έμπροσθεν του Δημοτικό Σχολείο και το κλειστό
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ε την φροντίδα της
ΔΕΠΠΑΘ
ολοκλη-

ρώθηκε η ετήσια συντήρη-

βελτίωσης των χώρων άθλησης τοποθετήθηκαν στον

ζεύγη μπασκετών.

Συντήρηση του γηπέδου
της Καρδίας

Μ

Κοινότητα των Βασιλικών. Ειδικότερα στο πλαίσιο της

γυμναστήριο «Στέλιος Πιπινίκας» των Βασιλικών δύο

υποδομές,

του καουτσούκ, «χτένισμα»
πασκέτα στο κλειστ
µναστ ριο
τέλιος ιπινίκας

πασκέτα στο ηµοτικ
χολείο ασιλικ ν

κ.λ.π) του ανοικτού πλαστικού γηπέδου της Καρδίας.
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Ξεχωριστές #BeActive
αθλητικές εκδηλώσεις
Μ

ε στόχο την βελτίωση της σωματικής άσκησης και
την ψυχική και την πνευματική ευεξία των αθλού-

θήματα

αποφεύγετε

τραυματισμούς και δυ-

μενων διοργανώθηκε από τον δήμο Θέρμης, μία σειρά

σάρεστες

δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητι-

και μαθαίνετε να πατάτε

σμού, #BeActive «μένοντας ασφαλείς».

και να σταματάτε σωστά,

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος

με επαγγελματική καθο-

Sport4Values. Σημειώνεται ότι με στόχο την αύξηση της

δήγηση.

συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα

Παράλληλα οι μεγαλύ-

και τον αθλητισμό, κάθε χρόνο οι 28 χώρες της Ευρωπα-

τεροι μυήθηκαν από τον

ϊκής Ένωσης αφιερώνουν μια εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

διαιτολόγο

στα σπορ και την άθληση. Η πρωτοβουλία ανήκει στην

Πατρινό στις έξι βασικές

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στην προώθηση ενός

διατροφικές αρχές που

πιο ενεργού και υγιούς τρόπου ζωής.

κάθε ασκούμενος χρει-

κά από το σπίτι, σε όλα τα επίπεδα με την καθοδήγηση της

Οι ξεχωριστές #BeActive αθλητικές εκδηλώσεις της Ευ-

άζεται να γνωρίζει. Ειδικότερα ο κ. Πατρινός ανάλυσε 6

Νατάσας Χριστοφορίδου και του γυμναστήριο pin42 και

ρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στον δήμο Θέρμης

βασικές διατροφικές αρχές που κάθε ασκούμενος χρειάζε-

της Σάρα Καραβασίλη και του studio «Εύνοια». Πρόκειται

περιλάμβαναν: διαδικτυακό σεμινάριο in-line skating,

ται να γνωρίζει και ειδικότερα απάντησε στα εξής ερωτή-

για ένα ολιστικό μάθημα για την κινητοποίηση της σπονδυ-

ενημέρωσή για τις βασικές διατροφικές αρχές που κάθε

ματα: «Τι να τρώω πριν την άσκηση;», «Τι να τρώω για

λικής στήλης και την ενεργοποίηση του κορμού για σωστή

ασκούμενος χρειάζεται να γνωρίζει, δράσεις Yoga και

καλύτερη αποκατάσταση;», «Πόσα υγρά να καταναλώνω;

στάση σώματος σε συνδυασμό με ασκήσεις αναπνοών για

Pilates και πεζοπορία για όλους στην περιοχή του φράγ-

Χρειάζομαι ηλεκτρολύτες;», «Να κόψω τους υδατάνθρα-

ευεξία και καλή διάθεση.

ματος Θέρμης.

κες;», «Χρονοδιατροφή: Κάθε πότε να τρώω;» και «Πως

Αναλυτικά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου όσα παιδιά

θα έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής συνολικά; (υγιές βά-

ΠΕ ΟΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

συμμετείχαν στο διαδικτυακό σεμινάριο in-line skating

ρος, ύπνος, ανοσοποιητικό και ψυχική υγεία)».

Τέλος την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η θέα και η όμορφη

καταστάσεις

Αριστείδη
θέα και η µορ η

ση το

ρά µατος της έρµης απο ηµί σε σο ς σ µµετείχαν στην πε οπορία

γνώρισαν χρήσιμες τεχνικές για Rollers. Ο ιδιοκτήτης της

φύση του Φράγματος της Θέρμης αποζημίωσε όσους συμ-

σχολής «Slalom Roller School» Νίκος Φαλτάκας (Πτυχιού-

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

χος ΤΕΦΑΑ, Προπονητής Σκι, Certified I.C.P. Instructor,

Παρά τον άσχημο καιρό οι δράσεις Yoga και Pilates τελι-

την πολύτιμη βοήθεια της ομάδας των Εθελοντών Πολιτι-

Roller School Owner) εξήγησε τον τρόπο για πως μπορού-

κά πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας. H

κής Προστασίας Θέρμης.

με να ξεκινήσουμε μαθήματα. Βοήθησε, επίσης, τους αρ-

δράση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να πραγματοποιη-

Οι συμμετέχοντες περπατήσαν όλοι παρέα, μια ανάσα από

χάριους να ξεπεράσουν τους φόβους τους και τους προχω-

θεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Φράγμα Θέρμης

την πόλη, περιμετρικά του Φράγματος Θέρμης. Ενός τό-

ρημένους να βελτιώσουν την τεχνική τους.

(γήπεδο Βετεράνων) και καλεσμένοι ήταν όλοι όσοι θέ-

που ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, τον οποίο ο δήμος Θέρ-

Το Roller Skating δεν είναι εύκολο άθλημα όσον αφορά

λουν να νιώσουν ψυχική και πνευματική ευεξία απολαμ-

μης μας προσκάλεσε να ανακαλύψουμε.

την τεχνική του. Θέλει χρόνο, επιμονή και αρκετή προ-

βάνοντας τη φύση.

Η διαδρομή ήταν εύκολη αλλά και πολύ όμορφη, με ση-

σπάθεια μέχρι να αποκτήσει κανείς τον έλεγχο, την στα-

Τελικά τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου οι

μεία φανταστικής θέας. Η πορεία ήταν συνολικά 7 χιλιόμε-

θερότητα και την ισορροπία στις κινήσεις του. Με τα μα-

συμμετέχοντες ένιωσαν την ευεξία ασκούμενοι διαδικτυα-

τρα χωματόδρομου με μικρές ανηφόρες.

μετείχαν στην πεζοπορία, η οποία πραγματοποιήθηκε με

Στο Λειβάδι το 53ο ράλλυ της ∆ΕΘ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης (ΑΟΘ) το 53ο ράλ-

λυ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στη διοργάνωση συμμετείχαν αυτό αθλητές από πολλά μέρη
της Ελλάδας με 28 αγωνιστικά αυτοκίνητα.
Το φημισμένο αυτό ράλλυ περιείχε συνολικά 5 ειδικές

του σημαντικού αυτού
αγώνα. Η διοργάνωση,
ήταν άψογη, όπως κάθε
χρόνο, με ακριβή τήρηση του προγράμματος

διαδρομές, οι οποίες είχαν ως αφετηρία τη Γαλάτιστα

και άριστο συντονισμό

Χαλκιδικής, ενώ όπως κάθε χρόνο κάποια τμήματα του

των συνεργείων και των

οδικού δικτύου Λειβαδίου εντάχθηκαν στη διοργάνωση

σταθμών.
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Πρωτοβουλίες των νέων
του Αγίου Αντωνίου
Σ

τη διάθεση του αναγνωστικού κοινού της Κοινότητα
Αγίου Αντωνίου είναι η δανειστική βιβλιοθήκη της

κάτοικος έχει την δυνατότητα εκτύπωσης εργασιών, χρήσης

και Έκφρασης Νεολαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί

του υπολογιστή και του WiFi του Κοινοτικού καταστήματος

στους χώρους της δανειστικής βιβλιοθήκης την Κυριακή 25

νεολαίας του οικισμού η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία

και της βιβλιοθήκης. Το πρόγραμμα της πολιτιστικής

Οκτωβρίου και ώρες 16.00-17.30.

της την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η βιβλιοθήκη, η οποία

ατζέντας περιλαμβάνει, επίσης:

Συνάντηση

λειτουργεί με την υποστήριξη της Κοινότητας Αγίου

Τµήµα Θεάτρου. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την

σε όλες τις ηλικίες και εντάσσεται στο Τμήμα Δημιουργίας

Αντωνίου, θα είναι ανοιχτή κάθε Κυριακή 17.00 με

Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ειδικότερα στις 17.30 -19.00

και

18.00. Διαθέτει τρεις αίθουσες με 2.500 βιβλία για κάθε

για το Παιδικό Τμήμα και στις 19.00 -20.30 για το Εφηβικό

πραγματοποιείται μία με δύο φορές το μήνα, με έναρξη

ηλικία και κάθε ανάγκη, στις κατηγορίες, παιδική στήλη,

Τμήμα. Για περισσότερες πληροφορίες ή εγγραφές στο

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 16.00 - 17.00.

πεζογραφία, λογοτεχνία,

www.sillogosneolaias.webnode.gr ή τηλεφωνικά.

Λέσχη Ανάγνωσης, μία πρωτότυπη δραστηριότητα για

ιστορία, λαογραφία και εγκυκλοπαιδικά, ενώ διαθέτει και

Τουρνουά ποδοσφαίρου. Μικρό πρωτάθλημα νεολαίας,

την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της νέας βιβλιοθήκης

βοηθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

του χωριού κάθε Κυριακή 17.00 - 17.45 στο χώρο της

Κάθε μαθητής και φοιτητής, αλλά και οποιοσδήποτε

∆ηµιουργική απασχόληση, από το Τμήμα Δημιουργίας

δανειστικής βιβλιοθήκης.

Θεατρική παράσταση

ότι μετά την άνοδο έρχεται και η πτώση. Κάθε χαρακτήρας

Τ

τάς μας. Από την Μαντάμ Σουσού και τον Παναγιωτάκη,

ξενόγλωσσα βιβλία, ποίηση,

η θεατρική παράσταση Μαντάμ Σουσού ανέβασε το
Τμήμα Θεάτρου της νεολαίας της Κοινότητα Αγίου

Αντωνίου. Μια παράσταση που έγινε με τον κόπο των παιδιών και των μελών της ομάδας. Ένα έργο που περνά μηνύματα. Δηλώνει την ανάγκη των ανθρώπων να ονειρεύονται
και να φαντασιώνονται ένα ιδανικό μέλλον, πολύ λαμπρό,

Έκφρασης.

Η

συνάντηση

της

Χορωδίας

θα

του έργου αντιπροσωπεύει χαρακτήρες της καθημερινότημέχρι τις φτωχές κυρίες του Βούθουλα, τις πλούσιες του
Κολωνακίου, την Αμερικάνα που φέρνει το ευχάριστο νέο
και τον Κατακουζηνό, τον πονηρό απατεώνα. Μάθαμε από
το κείμενο πολλά πράγματα και κυρίως τα παιδιά που το

πολύ χλιδάτο. Η ουσία της ζωής, όμως, βρίσκεται αλλού,

δούλεψαν.

καθώς όλα αυτά όπως μας αφηγήθηκαν στο έργο είναι

Με ανακοίνωσή της η ομάδα ευχαριστεί την πρόεδρο της

ατμός. Η Σουσού είχε ανάγκη από μια όμορφη ζωή, μία

ΔΕΠΠΑΘ Νανά Παπαδάκη για την στήριξη και την βοήθεια

ζωή διαφορετική από αυτή που ζούσε, αλλά δεν γνώριζε

που πρόσφερε για την πραγματοποίηση της παράστασης.

Οκτώ χρόνια ΞΑΣΤΕΡΙΑ Θέρµης

Μ

ορωδίας Νεολαίας, το οποίο απευθύνεται

ε ένα επετειακό γλέντι
και με την εφαρμογή

Νέα όψη απέκτησε
η γέφυρα της Καρδίας

όλων των υγειονομικών μέτρων, ο πολιτιστικός σύλλογος
φίλων της Κρητικής παράδοσης
Ξαστεριά Θέρμης, γιόρτασε τα 8
«γενέθλια του συλλόγου».
Με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ξαστεριάς

Ν

Θέρμης, απευθύνει «ένα με με-

έα όψη απέκτησε η γέφυρα της Καρδίας μετά το βάψιμό της και τα γκράφιτι που έγιναν από τους εθε-

γάλο ευχαριστώ από καρδιάς

γου μας. Ήταν το καλύτερο ξεκίνημα για τη νέα χρονιά.

λοντές του οικισμού. Η ενεργοποίησή των τοπικών κοι-

σε όλους τους παλιούς και νέους φίλους, που μας τίμη-

Πήραμε δύναμη και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε την

νωνιών στον εξωραϊσμό του αστικού και του περιαστικού

σαν με την παρουσία τους, στα 8α γενέθλια του συλλό-

νέα μας πορεία».

περιβάλλοντός είναι σημαντική.
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Εθελοντική περιβαλλοντική
δράση στον Τρίλοφο
Μ

ε πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου εθελοντές από όλους τους Συλλόγους της

περιοχής, μαζί με κατοίκους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου απομακρύναν από τα
αλσύλλια της περιοχής πλαστικά μπουκάλια, ποτήρια,
καλαμάκια, αποτσίγαρα και αντικείμενα μια χρήσης. Την
πρωτοβουλία υποστήριξαν οι υπηρεσίες του δήμου Θέρμης, ενώ η αντιδημαρχία Καθαριότητας σε συνεργασία με
την Κοινότητα Τριλόφου, προμήθευσε τους εθελοντές με
τα αναγκαία υλικά (γάντια, σακούλες, μάσκες κλπ).
Στο κάλεσμά του ο Πολιτιστικός Συλλόγου Τριλόφου
επεσήμαινε: «Το μεγάλο μας χωριό είναι ένας τόπος γεμάτος ομορφιές που μας περιμένουν να τις γνωρίσουμε
και να τις χαρούμε. Είναι το κοινό μας σπίτι που όταν το
φροντίζουμε γίνονται όλα τα μέλη της κοινότητας πλου-

κατ ν σαράντα εθελοντές καθάρισαν τα πέντε αλσ λλια το

ριλ

ο

«Πλατάνια», ο «Άγιος Παντελεήμονας» και το αλσύλλιο

σημερινό ήταν μάθημα ζωής για τα παιδιά μας και πα-

πίσω από τα νεκροταφεία. Ειδικότερα συγκροτήθηκαν

ραγωγή πολιτισμού για όλους μας» επισήμανε στα Θέρ-

αντίστοιχα, πέντε (5) ομάδες εθελοντών από μέλη των

μης Δρώμενα ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου

φορέων και πολίτες που θα συναντηθούν σε χωριστά

Τριλόφου Αριστοτέλης Κατσουγιαννόπουλο

σιότερα. Ο πολιτισμός μας γίνεται καλύτερος και έτσι

σημεία, για αποφυγή συγχρωτισμού και ανέλαβε η κάθε

γινόμαστε δυο φορές πιο πλούσιοι και πλούσιες. Σκε-

μία τον τομέα της (το αλσύλλιο) που της αντιστοιχεί, τη-

φτήκαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη φροντίδα του από τα

ρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

μικρά του «διαμαντάκια», τα δασάκια του.

«Η επιθυμία για συνεργασία και συνεννόηση για την επί-

Η ιδέα είναι απλή. Καθαρίζουμε αυτό το μέρος του με-

τευξη ευγενικών σκοπών, όπως είναι η προστασία και η

γάλου μας σπιτιού και δίνουμε το μήνυμα στους συντο-

αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του μεγάλου

πίτες μας να το κρατήσουν καθαρό και να το απολαύ-

μας χωριού, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σπου-

σουν κάνοντας ωραία πικ-νικ στα όμορφα δασάκια του.

δαία αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο της εθελοντικής παρέμβασης και με την

Είναι μαγεία να βλέπεις ανθρώπους, πολίτες, μέλη φο-

λείου Τριλόφου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου

τήρηση όλων των ισχυόντων υγειονομικών πρωτό-

ρέων και συλλόγων, όλων των ηλικιών, να συνεργάζο-

Γυμνασίου Τριλόφου, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

κολλων καθαρίστηκαν τα πέντε (5) αλσύλλια του οικι-

νται αρμονικά, με κέφι, ανυπόκριτη χαρά και ανυστε-

2ου Γυμνασίου Τριλόφου και το Συμβούλιο Νέων Τρι-

σμού, δηλαδή το «Κοτρώνι», ο «Προφήτης Ηλίας», τα

ρόβουλη προθυμία για έναν τόσο σπουδαίο σκοπό. Το

λόφου - Πλαγιαρίου.

Εθελοντική πεζοπορία στην Καρδία

Ε

θελοντική πεζοπορία στην περιαστική περιοχή του οικισμού, προκειμέ-

νου οι κάτοικοι «να ανακαλύψουν» το
φυσικό τοπίο της περιοχής διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του συλλόγου Εθελοντών Καρδίας.
Η υπέροχη πεζοπορία, μετά από μια
πολύ ωραία διαδρομή, κατέληξε στη

Στην δράση συμμετείχαν 140 εθελοντές και ειδικότερα
νέοι -ες, ενεργοί πολίτες, καθώς και μέλη και τα Δ.Σ.
των συνεργαζόμενων συλλόγων του Τριλόφου:
Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μίκρας, Χορευτικός Όμιλος Τριλόφου «Ζουμπάτ», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου,
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχο-

Νέα διοίκηση στον πολιτιστικό
σύλλογο Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης

Ν

έα διοίκηση απέκτησε ο πολιτιστικός σύλλογος Λειβαδιωτών Θεσ-

Γραμματέας, Κούτρη Ευαγγελία
Μέλος, Κελαναστάς Δημήτρης

σαλονίκης μετά τις αρχαιρεσίες για την

Αναπληρωματικά μέλη:

εκλογή που διεξήχθησαν και την συ-

Ράπτης Αθανάσιος και

γκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού

Πάλλας Δημήτρης

συμβουλίου.

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:

από τους:

«λίμνη» της περιοχής, όπου έγινε μία

Πρόεδρος, Αποστολίδης Δημήτρης

Σιμώνη -Βακαλούδη Άννα,

στάση για ξεκούραση και συζήτηση με-

Αντιπρόεδρος, Μούμκας Ανέστης

Λιάρου Ευαγγελία και

ταξύ των συμμετεχόντων.

Ταμίας, Βακαλούδης Χαρίλαος

Παγώνη Φωτεινή.
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Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2019

2018

22.758.509,87
178.233,97
108.812,31
23.045.556,15
130.219,27
130.219,27
6.094.632,77
6.094.632,77
29.270.408,19

24.084.763,11
74.774,26
117.131,23
24.276.668,60
154.735,75
154.735,75
4.879.373,88
4.879.373,88
29.310.778,23

89.031,53
89.031,53

167.093,24
167.093,24

4.878.087,26
509.072,72
65.348,33
18.019,85
1.696.679,35
7.167.207,51
7.256.239,04
36.526.647,23

4.881.889,70
521.269,81
130.023,73
23.012,31
2.055.523,57
7.611.719,12
7.778.812,36
37.089.590,59

6.793.253,69
6.793.253,69

6.793.253,69
6.793.253,69

18.231.152,70
620.873,93
18.852.026,63
25.645.280,32

19.253.958,13
1.335.444,04
20.589.402,17
27.382.655,86

60.000,00
60.000,00

0,00
0,00

9.869.107,55
9.869.107,55

8.606.156,23
8.606.156,23

392.310,19
0,00
75.304,76
31.745,50
98.544,75
354.354,16
952.259,36
10.821.366,91
36.526.647,23

501.922,06
232,68
7.064,89
33.430,74
454.990,81
103.137,32
1.100.778,50
9.706.934,73
37.089.590,59

Υπόδειγµα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Πέµπτη, 31 ∆εκέµβριος 2018
Eταιρεία: ∆.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ µε Α.Φ.Μ. : 997613522, Φορολογικό έτος: 2019, περιόδου 01/01/2019 - 31/12/2019
01/01 - 31/12/2019
3.552.785,40
4.774.317,96
(1.221.532,56)
1.269.521,28
47.988,72
462.045,05
486.785,02
(900.841,35)
192.636,85
6.365,61
(714.570,11)
0,00
(714.570,11)

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
ΘΕΡΜΗ 30/05/2020
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΕΛΕΛΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ
Α∆Τ. Χ 761196

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΚΑΝΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01/01 - 31/12/2018
3.666.391,87
4.665.298,81
(998.906,93)
1.291.527,70
292.620,77
459.311,15
11.305,46
(177.995,84)
198.807,22
7.930,13
12.881,25
232,68
12.648,57
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Ι.Κ.Ε.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜΟΕ 0020526 Α ΤΑΞΗΣ
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Το ∆.Σ. συνεδριά ει
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 2, 9, 16, 23 και 30 Σεπτεµβρίου συ ήτησε και έλαβε τις ε ής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη λειτουργία και για τα μέτρα πρόληψης στις
σχολικές μονάδες του δήμου εξαιτίας της

Θέρμης

Α. Τσολάκη ως αναπληρ. του Δ. Βογιατζή

μέρος που αφορά το χρόνο της παράτασης

- Ενέκρινε ομόφωνα την γνωμοδότηση για

και την Ε. Αγοραστούδη ως αναπληρ. του

και λήψη νέας απόφασης για την παρά-

τη παραχώρηση χρήσης οδού στην Τοπι-

ι. Ιωσηφίδη.

ταση μίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ.

κή Κοινότητα Λιβαδίου για την τέλεση του

- Ενέκρινε ομόφωνα την υπ’ αριθμ.

328 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ν.

53ου Ράλλυ ΔΕΘ 2020 του ΑΟΘ

39/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμ-

Ρυσίου, εκτάσεως 2.171,50 τ.μ. , το οποίο

βουλίου του ΝΠΔΔ Θέρμης σχετικά με την

μισθώνεται από την «Γραικός – Ξυλοεισα-

απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων ενοικί-

γωγική ΕΠΕ». Κατά την συζήτηση για την

ασης κυλικείων εντός των ΚΑΠΗ.

έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσ-

- Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση

σας, Σ. Φωτιάδης και Κ. Γραικός δήλωσαν

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιω-

μέλους των επιτροπών παραλαβής προμη-

ότι απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

τικό Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Ανά-

θειών και εργασιών σύμφωνα με τις διατά-

- Ανακάλεσε ομόφωνα την υπ αριθμ

πλαση κεντρικού πάρκου Πλαγιαρίου»

ξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2020,

208/2020 απόφασης Δ.Σ. Θέρμης κατά το

αρ. μελ. 8/2019, αρ. έργου 11/2019.

και ειδικότερα τον Χρ. Παπαμιχαήλ, ως

μέρος που αφορά το χρόνο της παράτασης

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιω-

πρόεδρο στη θέση του Α. Καρλοβασίτη.

και λήψη νέας απόφασης για την παρά-

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
ενόψει έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (19η
αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση για την
έγκριση του θέματος η Δ.Σ. κ.
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα τοποθετήθηκε
με λευκό, ενώ ο Δ.Σ. κ.
Βλαχομήτρος καταψήφισε.
- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (20η αναμόρφωση)
- Ενέκρινε ομόφωνα την συνολική παράταση του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού
δικτύου ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής και
συνδετηρίου με συλλεκτήρα ΒασιλικώνΘέρμης» ΕΣΠΑ – MIS: 5004104 (Αρ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
16ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

τικό Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Εφαρ-

ταση μίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ.

μογή μελετών ενεργητικής πυροπροστασί-

328 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ν.

Βασιλικών»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προ-

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιω-

ΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.». Κατά την συζήτηση για

σωρινής παραλαβής του έργου «Καθ’

τικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:

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

ύψος και κατ’ επέκταση προσθήκες 5ου

«Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων οδού

Φάσσας, Σ. Φωτιάδης και Κ. Γραικός δή-

Δημοτικού Σχολείου Θέρμης Τριαδίου και

Κουγιάμη με οδούς Α. Παπανδρέου και

λωσαν ότι απέχουν από τη συζήτηση του

ας βρεφονηπιακών σταθμών Θέρμης και

Ρυσίου, εκτάσεως 2.171,50 τ.μ. , το οποίο
μισθώνεται από την «ΛΙΟΛΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙ-

εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενου

Αθαν. Διάκου και λοιπές επεμβάσεις στο

θέματος.

Μελ.: 43/2012, Αρ. Έργου: 2/2019)

κτιρίου» με αριθ. μελέτης: 07/2016

οδικό δίκτυο».

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο ορι-

- Παράτεινε ομόφωνα την της σύμβασης

αριθ. έργου: 02/2017

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφαλαιω-

στικής παραλαβής για την προμήθεια

με αριθ. πρωτ. 24999/14.7.2020 (ΑΔΑ:

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση μίσθω-

τικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο

φορητού οικίσκου για την εξυπηρέτηση

SYMV007023036 2020-07-14) που αφο-

σης τμήματος του υπ’ αριθμ. 328 αγροτε-

«Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτι-

ασθενών με πιθανό κορωνοϊό στα πλαί-

ρά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση μπα-

μαχίου του αγροκτήματος Ν. Ρυσίου, εκτά-

ρίων»

σια των μέτρων για τον περιορισμό της δι-

σκετών και ταμπλό προς αντικατάσταση

σεως 2.171,50 μ2 , το οποίο μισθώνεται

- Καθόρισε ομόφωνα

αμοιβή

ασποράς του κορωνοϊού Covid-19. Κατά

υφιστάμενων μη επισκευάσιμων σε ανοι-

από την επιχείρηση «Γραικός – Ξυλοεισα-

πληρεξούσιου δικηγόρου για χειρισμό

την συζήτηση για την έγκριση του θέματος

κτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης».

γωγική ΕΠΕ».

υπόθεσης του δήμου (ΑΟΕ 274/2020).

οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης και Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

και

την

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση μίσθω-

Γραικός διαφώνησαν με τη συζήτηση του

σης τμήματος του υπ’ αριθμ. 328 αγρο-

θέματος προ ημερήσιας διάταξης και δή-

έκτασης 2.171,50μ2, το οποίο μισθώνεται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπο-

από την επιχείρηση «Λιόλιος Γ. και Σία

- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον προ-

Α. Πράτανος και Δ. Χίνη Δήμητρα τοποθε-

λογισμό οικονομικού έτους 2020 (21η

Ο.Ε.».

ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (22η

τήθηκαν με λευκό.

αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση του

- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ’ αριθμ.

αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση για την

- Συγκρότησε κατά πλειοψηφία την επι-

θέματος οι Δ.Σ. Χ. Φάσσας και Κ. Γραικός

πρωτ. 187/2019 απόφαση του Δημοτικού

έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ.

τροπής Ενστάσεων για τα πρόστιμα που

διαφώνησαν να συζητηθεί ως εκτός ημε-

Συμβουλίου του δήμου Θέρμης με θέμα

Χ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης και Κ. Γραικός

επιβάλλονται για παραβάσεις του Κανο-

ρήσιας διάταξης θέμα, ενώ κατά την ψηφο-

«Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση

διαφώνησαν με τη συζήτηση του θέματος

νισμού Καθαριότητας, όπου ορίσθηκαν ο

φορία για την έγκριση του θέματος τοποθε-

του αρχείου του δήμου», ως προς την

προ ημερήσιας διάταξης και απείχαν από

Δ.Σ. Π. Πονερίδης με αναπληρ. την Δ.Σ. Δ.

τήθηκαν με λευκό.

αντικατάσταση δύο (2) Δημοτικών Συμ-

τη συζήτηση του θέματος.

Χίνη. Κατά την συζήτηση για την έγκριση

- Ενέκρινε ομόφωνα την έκτακτη επιχορή-

βούλων, μελών της Επιτροπής του άρθρου

- Ανακάλεσε ομόφωνα την υπ αριθμ

του θέματος ο Δ.Σ. κ. Βλαχομήτρος κατα-

γηση των Σχολικών Επιτροπών του δήμου

7 του Π.Δ. 270/81 και ειδικότερα τον Δ.Σ.

207/2020 απόφασης Δ.Σ Θέρμης κατά το

ψήφισε.
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τεμαχίου του αγροκτήματος Νέου Ρυσίου

λωσαν ότι απέχουν από τη συζήτηση του
θέματος, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου,
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Τα νέα των παρατά εων

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤ Ν ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Αλήθειες και ψεύδη
για την πλατεία Παραμάνα

«…Πανέτοιμα τα σχολεία
του δήμου…»!

Τ

Κ

ον τελευταίο καιρό γίνεται αρκετή συζήτηση
για τις εργασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρχές του χρόνου, στο εσωτερικό και
γύρω από την πλατεία Παραμάνα στη Θέρμη, οι
οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στο
Νοέμβριο. Ορισμένοι, οι οποίοι αναζητούν μονίμως αφορμές προκειμένου να υποβαθμίσουν
και να δυσφημήσουν οτιδήποτε γίνεται στο δήμο
Θέρμης, επιδίδονται σε νέο μπαράζ παραπληροφόρησης και ψεύδους προκειμένου να αλλοιώσουν τη σημασία ενός ακόμη έργου το οποίο
είναι εντελώς αναγκαίο για την λειτουργία της
πολυπληθέστερης πλατείας του δήμου.
Αναρωτιούνται γιατί αποφάσισε ο δήμος να προχωρήσει σε αυτό το έργο, «σπαταλώντας», όπως
ψευδώς διαδίδουν, περί τις 700.000 ευρώ. Ας
ξεκινήσουμε, λοιπόν, απ’ αυτό το μόνιμο πρόβλημα κατανόησης των οικονομικών στοιχείων
ενός έργου: ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης του έργου πράγματι προέβλεπε δαπάνη
688.880,18 ευρώ. Όμως, μετά τις εκπτώσεις,
ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανήλθε στα
320.309,45 ευρώ εκ των οποίων τα 202.652
χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο και
μόνον τα υπόλοιπα 117.657,45 προήλθαν από
ίδιους πόρους του δήμου. Συνεπώς, ο ισχυρισμός που εσκεμμένα αναπαράγεται από τους
γνωστούς κύκλους παραπληροφόρησης ότι
ο δήμος ξόδεψε αλόγιστα 700.000 ευρώ από
το ταμείο του είναι παντελώς ψευδής και όσοι
αναμένουν να αποκομίσουν από αυτό το ψέμα
εκλογικά ή άλλου είδους οφέλη μάλλον για
άλλη μια φορά θα δουν τις προσδοκίες τους να
ματαιώνονται. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία
είναι η ουσία του έργου.
Το έργο κρίθηκε αναγκαίο για δύο λόγους.
Ο πρώτος αφορούσε στην εικόνα την οποία
παρουσίαζε το εσωτερικό της πλατείας όπου
παρατηρούνταν σημαντικές φθορές στα υλικά
και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων λόγω
φυσιολογικής φθοράς, αστοχίας των υλικών
και τεχνολογικών πρακτικών των αρχικών εργολαβιών, αλλά κυρίως λόγω των σημαντικών
βανδαλισμών που υπέστησαν κατά τη σχεδόν
δεκαπενταετή χρήση της πλατείας και οι οποίοι
οφείλονται στις στρεβλές παραδοχές που έχουν
αρκετοί συμπολίτες μας για την έννοια του «δημόσιου και κοινόχρηστου χώρου». Στην πλατεία
Παραμάνα συγκεντρώνονται καθημερινά εκατοντάδες δημότες μας, κάθε ηλικίας, αλλά και
πολλοί επισκέπτες. Ο δήμος δεν θα μπορούσε
να αδιαφορήσει για την εικόνα της, αλλά και για
την ασφάλεια, κυρίως των μικρών παιδιών που
την κατακλύζουν κατά τους θερινούς μήνες. Ο
δεύτερος λόγος έχει να κάνει με κυκλοφοριακό
χάος το οποίο προκαλείται συχνά στους δρόμους γύρω από την πλατεία εξ αιτίας των δεκάδων παράνομων σταθμεύσεων. Καθημερινά
γινόμαστε μάρτυρες των τεράστιων προβλημάτων που προκαλούν οι παράνομες σταθμεύσεις
κυρίως στις διασταυρώσεις των κόμβων πέριξ
της πλατείας και σε σημεία που παρακωλύεται η κυκλοφορία και οι ελιγμοί ιδιαίτερα των
αστικών λεωφορείων και των φορτηγών. Για το
λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες ρυθμίζουν την στάθμευση, σε
συνδυασμό με επεμβάσεις για την αποτροπή
της παράνομης στάθμευσης. Παράλληλα, γίνε-

ThermisDromena_197.indd 28

ται διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, αυξάνοντας
έτσι το διαθέσιμο δημόσιο χώρο για τους πεζούς
και τους δημότες γενικά και κυρίως για τα άτομα
με κινητικά προβλήματα. Βασικός στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη κυκλοφορία, χωρίς τα προβλήματα τα οποία παρατηρούνται σήμερα.
Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε
ορισμένους, λίγους είναι αλήθεια επαγγελματίες
οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί πιστεύουν πως
θα χάσουν διερχόμενους πελάτες και θα μειωθεί ο τζίρος τους. Κάποιοι διαδίδουν, μάλιστα,
πως ουδείς θα μπορεί πλέον να σταθμεύσει στην
πλατεία, ούτε καν οι προμηθευτές των καταστημάτων. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από αυτό το έωλο επιχείρημα που τοποθετεί
διαχρονικά το ατομικό οικονομικό όφελος πάνω
από την ποιότητα της ζωής μας. Μετά τις παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώνονται μέσα στον Νοέμβριο, γύρω από την πλατεία διαμορφώνονται
είκοσι (20) θέσεις βραχυχρόνιας στάθμευσης,
για την τροφοδοσία των καταστημάτων αλλά
και για τους πελάτες, ενώ άλλες εκατό τέτοιες
θέσεις θα υπάρχουν στους δρόμους γύρω από
την πλατεία, οι εξήντα, μάλιστα, σε απόσταση
λίγων μέτρων. Παράλληλα, υπενθυμίζεται, ότι
οποιοσδήποτε μπορεί να σταθμεύσει στο υπόγειο πάρκινγκ του δήμου όπου, μάλιστα, η πρώτη ώρα είναι εντελώς δωρεάν. Επίσης, δημιουργούνται δεκάδες θέσεις στάθμευσης για δίκυκλα
τα οποία, έως τώρα, διασπείρονται άναρχα στα
πεζοδρόμια και στο εσωτερικό της πλατείας.
Στον αρχικό σχεδιασμό του ο δήμος είχε συμπεριλάβει και άλλες επιπλέον θέσεις στάθμευσης
πέραν των είκοσι (20) που θα γίνουν. Ωστόσο,
αυτές ακυρώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης καθώς κρίθηκαν ότι ήταν αντίθετες προς
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επίσης, μια
από τις σημαντικές αλλαγές είναι η μετατόπιση
της θέσης προσωρινής στάθμευσης (πιάτσας)
των ταξί στο ακριβώς απέναντι σημείο της πλατείας, με παράλληλη κατασκευή ράμπας ώστε
να είναι ασφαλέστερη η επιβίβαση και αποβίβαση. Έπειτα από όλες αυτές τις παρεμβάσεις η
πλατεία Παραμάνα θα είναι αισθητικά αναβαθμισμένη, αλλά και οι δρόμοι γύρω της θα είναι
ασφαλέστεροι ενώ παράλληλα, η κυκλοφορία
των οχημάτων θα είναι απρόσκοπτη. Πολύ σύντομα, δε, και οι ίδιοι οι επαγγελματίες θα διαπιστώσουν ότι αυτές οι αλλαγές, όχι μόνον δεν θα
πλήξουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά απεναντίας
θα προσελκύσουν ακόμη περισσότερο κόσμο,
Η διοίκηση του δήμου μελετάει πάντα με θετικό
πνεύμα τα εύλογα αιτήματα και κατανοεί τους
λογικούς ισχυρισμούς των επιχειρηματιών των
οποίων η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη
του τόπου μας είναι σημαντική και η συνεισφορά
τους στην κοινωνική ευημερία είναι σημαίνουσα.
Ωστόσο, η ποιότητα ζωής των πολιτών αποτελεί
για τη διοίκηση του δήμου Θέρμης σημαντική
προτεραιότητα. Η ανάπλαση της πλατείας Παραμάνα ήταν μια προεκλογική δέσμευση της
διοίκησης του δήμου απέναντι στους πολίτες και
αυτή η διοίκηση τηρεί απαρέγκλιτα τις δεσμεύσεις της ιδίως όταν η πλειοψηφία των πολιτών τις
έχουν εγκρίνει με την ψήφο τους.

άθε χρόνο τα σχολεία όλων των ελληνικών
δήμων, με την έναρξη του σχολικού έτους,
είναι «πανέτοιμα» να λειτουργήσουν…
Οποιοσδήποτε κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο
με τη φράση «Πανέτοιμα τα σχολεία του δήμου
να υποδεχτούν τους μαθητές», θα «εκπλαγεί»
διαπιστώνοντας ότι έχουμε σχολεία που λειτουργούν απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα…. Όλοι βέβαια
γνωρίζουμε ότι η ετοιμότητα αναφέρεται στα παραδοσιακά «ασβεστώματα/πασαλείμματα»!
Σε ψηφιακό έντυπο, όπου συχνά αναρτώνται
δελτία τύπου του Δήμου μας, ομολογείται η
παραπάνω διαπίστωση από τον τίτλο «Φέτος
σε όλα τα σχολεία του Δήμου Θέρμης έγιναν
εργασίες όπως ελαιοχρωματισμοί, τοποθέτηση μαρμάρων και πλακιδίων, επισκευές σε
τουαλέτες, κ.α.» (https://www.voria.gr/article/
etima-na-ipodechtoun-peripou-9000-mathitesta-scholia-tou-d-thermis). Ακόμη και για όσους
δείχνουν ότι δεν θέλουν να το παραδεχτούν η
ετοιμότητα των σχολείων περιλαμβάνει πολύ
περισσότερα. Αναρτήσαμε σχετικά στο fb την
8/7, 5/8, 10/8, 16/8 τέσσερα τεκμηριωμένα,
συνοπτικά άρθρα για το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο δήμο μας, ενημερώνοντας τους
δημότες και διεκδικώντας. Εύκολα επιβεβαιώνει κανείς την πραγματικότητα που ζει μέσα και
στα Τεχνικά Προγράμματα των τελευταίων ετών
(2011-2021). Εκεί «μπαινοβγαίνουν» έργα σχετικά με το υπαρκτό πρόβλημα της σχολικής στέγης προφανώς με σκοπό κυρίως την παραμυθία/
παρηγοριά των κοινοτήτων και των ψηφοφόρων
τους. Παραδείγματα αποτελούν:
1. Το 7ο Νηπιαγωγείο Θέρμης… που το βρίσκουμε εγγεγραμμένο ως έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011, του 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, …μέχρι και του 2021.
2. Το Δημοτικό Σχολείο Σουρωτής.
3. Το Δημοτικό Σχολείο στο Πλαγιάρι, στο περιβόητο οικόπεδο 547 αγρ. Πλαγιαρίου.
4. Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης, του οποίου η λειτουργία τέθηκε πάλι σε αναστολή με
την παρατήρηση: «Σε αναστολή από την ίδρυσή του, λόγω έλλειψης κτηρίου» (ΦΕΚ 3.190
Β’/03.8.2020).
5. Το 4ο Γυμνάσιο Θέρμης, για το οποίο υπάρχει στο Τεχνικό Πρόγραμμα εγγραφή σχετική με
«Προμελέτη 4ου Γυμνασίου Θέρμης» αλλά το
σχολείο έχει καταργηθεί από το έτος 2013 (ΦΕΚ
1901 Β’/05.8.2013).
6. Το 2ο Λύκειο Θέρμης (Ν. Ραιδεστός).
Περαιτέρω, η ελλιπής προετοιμασία για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση
-που θεσμοθετήθηκε από το 2018, έφερε το
αποτέλεσμα να αποφασιστεί στις 4 Ιουνίου νήπια από την περιοχή της επέκτασης της Θέρμης,
μαθητές που κανονικά θα φοιτούσαν στο 5ο Νηπιαγωγείο (περιοχή Αποθήκες στο ίδιο οικόπεδο
με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης) να μετακινηθούν στο Τριάδι, στο προκάτ βαρέως τύπου
κτίριο που βρίσκεται στο 3οΔημοτικό Σχολείο
ώστε να λειτουργήσει εκεί το 7ο Νηπιαγωγείο
Θέρμης! Τμήματα δε του 3ου Δημοτικού Σχολείου αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στο νέο
5ο δημοτικό σχολείο (δηλαδή χωρίστηκε το
σχολείο). Είναι δε πολύ σύνηθες στο δήμο μας
να μετακινούνται μαθητές σε σχολεία που βρίσκονται εκτός των οικισμών όπου κατοικούν.

Πέρα από την ανάγκη της σχολικής στέγης, η
ετοιμότητα των σχολείων συμπεριλαμβάνει τη
λειτουργικότητα και την ασφάλεια. Αλλά οι αρμόδιοι δεν παραδέχτηκαν έστω μια φορά ότι τα
σχολεία άνοιξαν με ένα μειονέκτημα, ένα εμπόδιο στη λειτουργία τους. Πότε έγινε αναφορά και
ενημέρωση σε κατηγοριοποιημένα ειδικότερα
προβλήματα σχολείων δηλώνοντας π.χ. ότι
x αριθμός των σχολείων δεν έχουν ράμπες, y
αριθμός ανελκυστήρων μας λείπουν, z αριθμός
καυστήρων καίει ακόμη πετρέλαιο αντί αέριο, w
αριθμός σχολείων διαθέτουν μικρότερο αναλογικά χώρο από τον προβλεπόμενο ανά μαθητή…, τόσα σχολεία του δήμου λειτουργούν έξω
από τους οικισμούς και οι μαθητές μεταφέρονται
με λεωφορεία…, τόσα σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν μέτρα παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσα σχολικά κτίρια δεν έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία… Επιπλέον η ετοιμότητα των σχολείων που
προϋποθέτει φέτος εν μέσω κορωνοϊού πολλά
περισσότερα, έφερε στην επιφάνεια εντονότερα
και τα παραπάνω προβλήματα, όπου βέβαια η
χορηγία ή μη μάσκας δεν ήταν το πρόβλημα !!!
Η ανετοιμότητα φάνηκε και φαίνεται στις συχνά
υπερβολικά μικρές αίθουσες, όπου οι μαθητές
ούτως ή άλλως ασφυκτιούσαν! Φαίνεται στον
αριθμό των αναγκαίων πλην αδιόριστων εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες.
Η ανετοιμότητα φαίνεται σε σχολείο που φέτος,
κόντρα στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, θα θερμαίνεται
με κλειστό κύκλωμα αέρα…. Η διοίκηση του
δήμου Θέρμης γνωρίζει πόσα παιδιά κατοικούν
στην επικράτειά του, ποιες είναι οι ηλικίες τους
και πότε θα φοιτήσουν, αλλά δεν προνοεί, δε
σχεδιάζει και δεν προγραμματίζει έγκαιρα. Από
ό, τι ζούμε τρέχει να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα την τελευταία στιγμή! Το μείζον, βέβαια, θέμα
εδώ είναι ότι η διοίκηση του δήμου αδυνατεί
ή δεν θέλει να αντιληφθεί και να πάρει υπόψη
της το ρόλο που παίζει το σχολικό περιβάλλον
στην ανάπτυξη του υγιούς παιδιού, στην αποτελεσματικότητα του σχολείου, τις ψυχοκοινωνικές
δυσκολίες, οι οποίες έχουν αρνητική επίδραση
στη σχολική προσαρμογή και στην ακαδημαϊκή
επίδοση καθώς προκαλούν/δημιουργούν στα
παιδιά δυσκολίες προσαρμογής! Κι αυτό είναι
επιζήμιο… Είναι βλαβερό να αποφεύγουμε να
ομολογήσουμε τη δύναμη της πραγματικότητας,
διότι όλοι ξέρουμε την κατάσταση στα σχολεία
των παιδιών μας και τα προβλήματα που υπάρχουν στη σχολική στέγη. Κι αν δεν παραδεχτούμε
ότι έχουμε ζητήματα δε θα βελτιωθούμε ποτέ!
Η αληθής υποστήριξη και ενδυνάμωση, η πραγματική βελτίωση των σχολείων μας προϋποθέτει
τη δημοσιευμένη παραδοχή της απαράδεκτης
πραγματικότητας, τον σχεδιασμό και την καθολική διεκδίκηση για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς αυτής κατάστασης. Θα ήταν πολύ πιο
δημιουργικό/αποτελεσματικό, εάν διαβάζαμε
«Κάναμε ό,τι μπορέσαμε με τα μέσα που έχουμε αλλά μας λείπουν τόσα από αυτά, τόσα από
εκείνα…, ότι στην επόμενη πενταετία προγραμματίζουμε να φτιάξουμε τόσες ράμπες, να εγκαταστήσουμε τόσους ανελκυστήρες, να αλλάξουμε τόσους καυστήρες από πετρέλαιο σε αέριο,
προγραμματίζουμε να οικοδομήσουμε τόσες
αίθουσες εκεί, εδώ, εκεί κ.λ.π.». 06/10/2020
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Η ευθύνη όλων μας για την
προστασία του περιβάλλοντος

«Ο καθένας διαλέγει»

Σ

29

ε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο λάβαμε
απόφαση για τη συγκρότηση μιας επιτρο-

αλλά αδιαφορούμε. Τα προβλήματα που

ενασχόληση με τα κοινά και η συγκροτημένη προσπάθειά μας να αφυπνίσουμε

πής που θα αποφαίνεται επί των ενστάσεων

Η

αντίδραση. Έτσι προχωρήσαμε και αναλύσαμε

προκαλούνται από την παράνομη αυτή συμπεριφορά των συμπολιτών μας είναι γνωστά.

τους πολίτες – κατοίκους αυτού του δήμου,

που θα έχουν υποβληθεί από πολίτες, στους

αναφέροντας τις όποιες δυσάρεστες καταστά-

από τους λογαριασμούς του νερού, κάτι που

Ρέματα και χείμαρροι που διακόπτεται η ροή

οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα για παρα-

τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυ-

σεις που δημιουργεί με τις αποφάσεις της η

βιάσεις του κανονισμού καθαριότητας. Έγινε

ρικών φαινομένων σε περιπτώσεις έντονων

δημοτική αρχή φαίνεται να πέφτουν στο κενό.

λόγος από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης

βροχοπτώσεων, όπως αυτά που πολύ συχνά

Ίσως να μην αναγνώσαμε σωστά τα στοιχεία

για πρόστιμα, συνήθως 500,00 Ευρώ, που

το τελευταίο χρονικό διάστημα πλήττουν τη

εκείνα που χαρακτηρίζουν τους κατοίκους και

επιβάλλονται σε πολίτες που ρυπαίνουν το πε-

χώρα μας. Ρύπανση του περιβάλλοντος, υπο-

ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες ώστε

ριβάλλον, με τη συνήθη πρακτική της απόρ-

βάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και δη-

να τους πλησιάσουμε από άλλη πλευρά.

ριψης μπάζων σε ρεματιές, πλαγιές, δασικές

μιουργία εστιών μόλυνσης.

Η ίσως να μην θέλαμε εσκεμμένως και να πα-

εκτάσεις, οπουδήποτε μέσα στο φυσικό περι-

Τί κάνουμε, λοιπόν, εμείς από την πλευρά

ραβλέψαμε, ότι η προσοχή τους εντοπίζεται

βάλλον του δήμου μας. Επίσης, σύμφωνα με

μας; Πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε για

μόνο σε ότι προσωπικά τους αφορά, αδιαφο-

την ενημέρωση που υπήρξε από την πλευρά

την αντιμετώπιση του προβλήματος; Πολύ συ-

ρώντας για τον οποιοδήποτε τρίτο, το μέρος

της διοίκησης, η σχετική αναφορά γίνεται συ-

χνά το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε την

νήθως από την Αστυνομία, η οποία καταλαμ-

που κατοικούν, την τοπική επιχειρηματικότητα

έκφραση ατομική ευθύνη στον δημόσιο διά-

βάνει τους παρανομούντες κατά την εκτέλεση

εκτός και εάν κάτι από αυτά επηρεάζουν άμε-

λογο, σε σχέση, κυρίως, με τους τρόπους προ-

της πράξης τους. Στην περίπτωση αυτή, εκτός

σα την ζωή τους.

στασίας από την πανδημία του κορονοιού που

από την αυτόφωρη διαδικασία που ακολου-

Επίσης ένα μεγάλο λάθος μας είναι ότι προε-

απειλεί την υγεία και την κοινωνία μας. Αυτή

θείται, με τη σύλληψη των παρανομούντων

κλογικά δεν τάξαμε παροχές, θέσεις εργασίας,

ακριβώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι η

και την προσαγωγή τους σε δίκη (ποινικό

δεν χαρίσαμε απλόχερα πολλά θα, σαν από

λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος

σκέλος), ακολουθεί η επιβολή του προστίμου

αυτά που θαμπώνουν όσους πιστεύουν ότι η

από όλους μας. Η δική μας ατομική ευθύνη

των 500,00, συνήθως, Ευρώ, από τα αρμόδια

απέναντι στη φύση, το περιβάλλον και την

ψήφος τους κοστίζει κάποια αργύρια.

όργανα του Δήμου Θέρμης. Τα μπάζα, όμως,

κοινωνία μας. Εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να προ-

παραμένουν εκεί, καθώς κανένας δεν τα συλ-

στατέψουμε το περιβάλλον από αυτούς τους,

λέγει και δεν τα μεταφέρει σε νόμιμο χώρο

δυστυχώς, πολλούς ασυνείδητους συνανθρώ-

εναπόθεσής τους.

πους μας, που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Θα

Είναι προφανές ότι ή πάσχει το σχετικό νο-

πρέπει εμείς οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούμε

μοθετικό πλαίσιο ή εμείς δεν εφαρμόζουμε

και να ενημερώνουμε άμεσα τους αρμόδιους

ορθά το νόμο. Κατ’ αρχήν, θεωρούμε αυτο-

φορείς (δήμο, Αστυνομία), όταν γινόμαστε

νόητο, ότι θα πρέπει οι σχετικές ποινικές διατά-

μάρτυρες τέτοιων αντικοινωνικών συμπερι-

ξεις να γίνουν αυστηρότερες από την πλευρά

φορών από συμπολίτες μας. Είναι δικιά μας

της πολιτείας, ούτως ώστε να αποτρέπονται

ευθύνη η προστασία του περιβάλλοντος. Για-

όλοι αυτοί που βρίσκουν την εύκολη λύση

τί, όπως, πολύ σωστά συνηθίζουμε, να λέμε

και απορρίπτουν τα μπάζα και τα υπόλοιπα

το περιβάλλον, η φύση, η γη δεν μας ανήκει,

απορρίμματά τους στη φύση. Θα πρέπει να

απλά τη δανειστήκαμε από τις επόμενες γενε-

αυστηροποιηθούν οι ποινές που απειλούνται

ές για να ζήσουμε στον σύντομο βίο μας και

σε βάρος τους και ίσως – ίσως το σχετικό αδί-

οφείλουμε να τα αφήσουμε στις επερχόμενες

κημα να γίνει ιδιώνυμο (π.χ. να μην επιτρέ-

γενεές, κατά το δυνατόν, ανέπαφα.

πεται αναστολή ή μετατροπή της ποινής), θα

Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει και τα αρμόδια

πρέπει να αυξηθεί το πρόστιμο που επιβάλλε-

όργανα του δήμου μας να κινηθούν σε άλλη

Φαίνεται ότι οι έννοιες της αξιοκρατίας, της ισονομίας, των ίσων ευκαιριών, για όλους τους
τόπους του δήμου, καθόλου δεν απασχολούν
τους αγαπητούς κατά τα άλλα κατοίκους αρκεί
να μην τους ενοχλεί κανένας όταν πετάνε τα
σκουπίδια έξω από τους κάδους, (να μην λερώνονται τα χέρια) ή να πετάνε όπου βρούνε
ότι τους περισσεύει (κλαδιά, μπάζα κ.α.) , ή να
παρκάρουνε τα οχήματά τους στις γωνίες των
δρόμων αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους ή

το χαράτσι που εντέχνως μας απομυζούν μέσα
αφορά την τσέπη όλων μας. Αντίδραση καμία.
Ούτε καν συζητήθηκε το θέμα στα διάφορα
στέκια των κατοίκων.
Όσον αφορά την διακοπή της κυκλοφορίας
του Πλαγιαρίου με τον Τρίλοφο, υπήρξαν
πράγματι κάποιες χλιαρές αντιδράσεις αλλά
τίποτα το δυναμικό και οργανωμένο. Γιατί να
ασχοληθεί άλλωστε κανείς όταν αποσκοπούν
κάποιοι να κερδίσουν με την σιωπή τους. Όταν
αδιαφορούν που σε αντικατάσταση του δρόμου αυτού έδωσαν σε κυκλοφορία έναν ακατάλληλο αγροτικό δρόμο που ασφαλτόστρωσαν. Έναν δρόμο που ήδη έχει επιβαρυνθεί με
τροχαία ατυχήματα λόγω της κατασκευής του.
Και όμως σιγή ιχθύος.
Τελικά αυτό που είχε πει κάποιος ότι ο ωχαδελφισμός στον Έλληνα είναι επιστήμη, αποδεικνύετε ότι αποτελεί μια πραγματικότητα και
επάνω σε αυτόν στηρίζονται όλοι αυτοί που
μας κυβερνούν. Ποιος θυμάται τώρα τον αρχαίο, τον Πλάτωνα που είχε πει: Μια από τις
τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς
με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν κατώτεροί σου.
(Ωχ βρε αδελφέ εγώ θα βγάλω το φίδι από
την τρύπα) είπε και αυτός που κρύφτηκε όταν
μάζευαν τον φίλο του από την διαδήλωση,
έκλεισε το παράθυρό του να μην ακούει τις

να κάνουνε ανάστροφη στον κεντρικό δρόμο

φωνές του γείτονά που του έπαιρναν το σπίτι,

η να μην φτάνουν τα δέντρα στους κήπους και

σφάλισε τα μάτια όταν έδερναν τον αδελφό

να φυτεύουν και στα πεζοδρόμιά τους.

του που διαμαρτυρήθηκε για την δημοτική κα-

Δεν ασχολήθηκαν όταν τους ενημερώσαμε για

θαριότητα. Κάποια στιγμή που ήλθε η σειρά

το έκτρωμα του νέου πάρκου και τους κινδύ-

του .. ήταν μόνος.

νους που υπάρχουν από τα ατάκτως κατανεμη-

Σας υπενθυμίζουμε ότι όσο αφορά τον δρόμο

μένα μηχανήματα γυμναστικής σε χώρο όπου

Πλαγιαρίου – Τριλόφου, είχαμε ειδοποιήσει

κατεξοχήν τρέχουν παιδιά. Μπορεί βέβαια να

την αρμόδια υπηρεσία του δήμου εγκαίρως,
ότι ήθελαν καθάρισμα οι αγωγοί όμβριων

ται από την πλευρά του Δήμου μας σε όσους

κατεύθυνση. Θα πρέπει να πάψουν να επι-

ισχυριστεί κανείς ότι αφού πρόκειται για παι-

καταλαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα να

βάλλουν αυτά τα μικροπρόστιμα των 500,00

διά άλλων γιατί να ενδιαφερθεί. (Μπορεί να

υδάτων στον πολύπαθο αυτό δρόμο που

παρανομούν και θα πρέπει να ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ

ευρώ και να προχωρήσουν στην επιβολή

έχει και κάποιο δίκαιο από την πλευρά του).

αγνοήθηκε, ενώ εάν είχαν επέμβει άμεσα δεν

Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ

σοβαρών προστίμων, στα πλαίσια της αρχής

Ενδιαφερθήκαμε για τα δημοτικά τέλη των

θα υπήρχε σήμερα το πρόβλημα αυτό που τα-

ΜΠΑΖΩΝ και η νόμιμη απόρριψή τους σε νό-

«ο ρυπαίνων, πληρώνει » που ακολουθεί η

εμποροβιοτεχνών και πως αυτά

λανίζει δύο Κοινότητες.

μιμους χώρους εναπόθεσής τους με δαπάνες

Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπει ολόκληρο το Δί-

ήθηκαν, λόγω της γνωστής πανδημίας, από

Παρόλα αυτά σας δηλώνουμε ότι θα συνεχί-

των παρανομούντων.

καιο Περιβάλλοντος που εκπορεύεται από τα

άλλους δήμους ενώ αδιαφόρησε ο δικός μας

σουμε να αγωνιζόμαστε για τα κοινά στηλι-

Αυτή, όμως, είναι η μία πλευρά του ζητήμα-

όργανα της Ένωσης και στην υποχρέωση του

δήμος, ένας από τους πλουσιότερους της Ελ-

τεύοντας τα κακώς κείμενα, πιστεύοντας ότι

τος. Υπάρχει και μία άλλη όψη που έχει να κά-

ρυπαίνοντα να περισυλλέξει τα απορρίμματα

λάδος. Αντίδραση καμία.

κάπου υπάρχει μια ανθρώπινη φλόγα που

νει με όλους εμάς, τους υπόλοιπους πολίτες,

και λοιπά μπάζα από το σημείο που θα τα έχει

Υποθέσαμε λοιπόν ότι τα εν λόγω θέματα

πρέπει να βρεθεί τρόπος να ανάψει.

που, ίσως, συχνά βλέπουμε συνανθρώπους

αυθαίρετα εναποθέσει και να τα απορρίψει με

δεν ευαισθητοποιούν τους κατοίκους ώστε

Στη ζωή υπάρχουν και πρόβατα και αετοί και

μας να απορρίπτουν μπάζα παντού στη φύση,

νόμιμο τρόπο όπου προβλέπεται.

να προβούν μαζί μας σε κάποια οργανωμένη

μπροστάρηδες και πισινοί, ο καθένας διαλέγει.
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Τα νέα των παρατά εων

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑ ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡ ΣΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤ ΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Η ελπίδα βρίσκεται
στις φωνές των μαθητών

Διεκδικούμε:

τις αγωνιστικές πρωτοβουΧαιρετίζουμε
λίες ολων των μαθητών της περιοχής,

αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τα αιτήματα
των παιδιών που βγήκαν στο δρόμο μαζί με
τους γονείς τους και τους δασκάλους τους
αφορούν τα αυτονόητα: το δικαίωμα στη
μόρφωση και την προστασία της υγείας αυτών και των
Στο αμέσως προηγούμενο τεύχος αυτής της
εφημερίδας η διοίκηση του δήμου, όπως
και το Υπουργείο Παιδείας, πανηγύριζαν
οτι όλα είναι πανέτοιμα για να ανοίξουν τα
σχολεία!
Σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2020, στα σχολεία
του δήμου μας:
Λείπουν δεκάδες εκπαιδευτικοί και χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες. Οι μαθητές
μεταφέρονται σε ασφυκτικά γεμάτα λεωφορεία, χωρίς να τηρείται καμία απόσταση.
Σε πολλά σχολεία μας στριμώχνονται πάνω
από 400 μαθητές (1ο και 3ο Γυμνάσιο Θέρμης, Δημοτικά Πλαγιαρίου κ.α), ενώ λειτουργούν πολλά τμήματα με 25, 26 και 27
μαθητές!!! Καμιά καινούρια αίθουσα στα
υπάρχοντα σχολεία, κανένα μέτρο από την
κυβέρνηση και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να σπάσει έστω και ένα
τμήμα σε μικρότερα!! Ακόμη πιο τραγική
είναι η κατάσταση στα ειδικά σχολεία και
ιδιαίτερα στο ΕΕΕΕΚ Θέρμης, όπου το πιο
ευαίσθητο κομμάτι, τα παιδιά ΜΕΑ ασφυκτιούν σε ένα παντελώς ακατάλληλο κτίριο,
με το υπόγειο (ο μισός χώρος) να μη λειτουργεί φέτος, λόγω μη αερισμού, και χωρίς αυλή!!!
Όσο για την καθαριότητα η κυβέρνηση ενέκρινε 11 λιγότερες καθαρίστριες από αυτές
που ζήτησε ο δήμος και δεν επαρκούν για
να καλύψουν τις ανάγκες ούτε σε ομαλές συνθήκες, πόσο μάλλον σε συνθήκες
πανδημίας (1 καθαρίστρια στο 1ο Δημοτικό Τριλόφου κλπ). Ούτε τη δυνατότητα να
γίνει η μετατροπή των συμβάσεων μερικής
απασχόλησης των καθαριστριών σε πλήρους δεν αξιοποίησε η δημοτική αρχή. Ετσι
δεν μπορουν να γινουν καθημερινές και σε
ολα τα διαλλειματα απολυμάνσεις σε όλα
τα σχολεία. Η επικουρικη συμβολη των εργαζομενων απο τα κοινοφελη προγραμματα, δεν λυνει το προβλημα. Αυτή είναι η
κατάσταση στα σχολεία σε συνθήκες πανδημίας και ΔΕΝ ΧΩΡΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ!!

τική αρχή, από την έναρξη εξάπλωσης της
πανδημίας του COVID-19, ζητούσαμε να
ληφθούν άμεσα μέτρα. Τους είχαμε καλέσει επανειλημμένα να εκμεταλλευθουν τον
χρόνο που απομένει μέχρι το άνοιγμα των
σχολείων τον Σεπτέμβρη. Τότε έπρεπε και η
δημοτικη αρχη να διεκδικήσει από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια τα απαραίτητα
κονδύλια και τη πρόσληψη εργαζομένων,
να εξευρεθούν, νέοι κατάλληλοι χώροι
ώστε να μη στοιβάζονται τα παιδιά μας.
Επανήλθαμε με ερώτηση των βουλευτών
του ΚΚΕ στη βουλή για την μη έγκριση 11
καθαριστριών στο δήμο Θέρμης.
Κυβέρνηση, Περιφερεια και Δημοτική Αρχή
είναι συνυπεύθυνες για την επιδείνωση της
κατάστασης, τα μεγάλα προβλήματα στα
σχολεία, την απουσία στοιχειώδους μέριμνας για το πιο ευαίσθητο τμήμα της κοινωνίας μας, τα παιδιά μας.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής
πολιτικής που θεωρεί κόστος την υγεία και
τη μόρφωση των παιδιών μας. Αυτά είναι τα
«πεπραγμένα» Κυβέρνησης, Περιφέρειας
και δήμου.
Οι αγώνες των μαθητών δεν είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, ένα περιοδικό φαινόμενο
χωρίς αιτία. Όσοι μιλούν για τις μαθητικές
κινητοποιήσεις χωρίς να ξέρουν, καλά θα
κάνουν να ακούν περισσότερο τα αιτήματα
και τα συνθήματα των μαθητών:
- 15 μαθητές ανά τάξη, άμεσο σπασιμο των
τμημάτων με 25, 26 και 27 μαθητών, να
εξευρεθούν χώροι άμεσα
- Πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών για την
κάλυψη των κενών θέσεων
- Συχνή απολύμανση των σχολικών μονάδων
- Άμεση αύξηση των δρομολογίων για την
ασφαλή μεταφορά των μαθητών
- Ούτε σκέψη για κάμερες στις τάξεις
- Πρόσληψη σχολικών νοσηλευτών για την
αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων, καθώς και ενίσχυση του Κέντρου Υγείας.
- Να εξασφαλιστούν για τη σχολική κοινότητα τακτικά και επαναλαμβανόμεν τεστ!
- Κατάργηση τράπεζας θεμάτων
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Θέρμης καλεί τον
λαό της περιοχής μας να απαιτήσει άμεσα
μέτρα για την προστασία των παιδιών του,
για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.
Έστω και τώρα να παρθούν τα απαραίτητα
μέτρα!

Η ΜΑΣΚΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ
Με συνεχείς παρεμβάσεις προς την κυβερνηση, το υπουργειο παιδειας και τη δημο-

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης
Φάνης Καρκατζούνης
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ ΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ
15 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΛΗ ΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΙΚΟΥ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ ΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣ Ν
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ)
ΟΧΙ ΣΤΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑ∆Ι
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥ Η Τ Ν ΟΡΓΑΝΙΚ Ν
ΘΕΣΕ Ν ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΟ ,
ΣΤΟΥΣ ΕΞΟΠΛΟΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Η Θεσσαλονίκη θέλει ν’ ανασάνει!

Ό

χι στην ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και
τις Μ.Ε.Α.,

(Β.Α.Π.Ε.) μέχρι την ανεξέλεγκτη λειτουρ-

την περιβαλλοντική καταστροφή από τα

μηχανίας των απορριμμάτων”, έχουμε να

ΕΛ.ΠΕ. και την εξόρυξη χρυσού!
Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των
γύρω περιοχών διεκδικούμε το δικαίωμά μας να αναπνεύσουμε! Στην πόλη μας
έχουμε να αντιμετωπίσουμε την απόλυτη
υποβάθμιση της ζωής μας από την καύση
απορριμμάτων στην τσιμεντοβιομηχανία
ΤΙΤΑΝ (και όποια άλλη ενεργοβόρα βιομηχανία), την κατασκευή των γιγαντιαίων
Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων
(Μ.Ε.Α.) στον Αγ. Αντώνιο της Θέρμης και
την Μαυροράχη του Λαγκαδά (δίπλα στον
έτσι κι αλλιώς καταστροφικό για την περιοχή των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης ΧΥΤΑχωματερή) αλλά και την καθημερινή αέρια

γία ρυπογόνων εργοστασίων και της “βιοαντιμετωπίσουμε μια πολιτική που βάζει
τα κέρδη των επιχειρήσεων πάνω από την
υγεία και τη ζωή μας.
- Λέμε ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ! - ΟΧΙ στις Μ.Ε.Α.
Αγ, Αντωνίου Θέρμης και Μαυροράχης
Λαγκαδά και την παραγωγή SRF-RDF
- Λέμε ΟΧΙ στην ρύπανση από τα ΕΛ.ΠΕ.Elpedison!
- Λέμε ΟΧΙ στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική!
- Απαιτούμε μέτρα για τη δραστική μείωση του όγκου των απορριμμάτων και μια
άλλη πολιτική διαχείρισης τους με την

ρύπανση από τα ΕΛ.ΠΕ. και την Elpedison

προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της

στην περιοχή του Κορδελιού και της Δυτ.

διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης και

Θεσσαλονίκης.

της κομποστοποίησης!

Ενώ η κλιματική αλλαγή δείχνει καθημε-

Καλούμε κάθε περιβαλλοντική ομάδα,

ρινά όλο και πιο φοβερά τα δόντια της, οι

εργατοϋπαλληλικό σωματείο, φοιτητικό

κυβερνήσεις στην Ελλάδα κι όλο τον κό-

σύλλογο και σύλλογο γονέων, κάθε τοπι-

σμο συνεχίζουν να σχεδιάζουν πολιτικές

κή και κοινωνικοπολιτική συλλογικότητα,

για την εξυπηρέτηση των μεγάλων οικο-

να ενώσουμε την φωνή μας σε ένα μαζικό

νομικών συμφερόντων και καταστροφής

συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη ενάντια

του περιβάλλοντος. Από τις εξορύξεις και

στην καύση απορριμμάτων και την περι-

τα γιγαντιαίων διαστάσεων αιολικά πάρκα

βαλλοντική καταστροφή.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ήµαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
dimosthr@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης
2310463423
Ν.Π.∆.∆. Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήµου Θέρµης
2392330214, 2392330218
Εργοτά ιο δήµου Θέρµης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθµευσης
2310 463656
∆.Ε.Υ.Α. δήµου Θέρµης
2310460530
ΚΕΠ: 2313338128-37
Τεχνική Υπηρεσία
2310483400
Οικονοµική Υπηρεσία
2310478010
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισµού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
∆ιεύθυνση 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 ∆ΕΥΑΘ
2310465086, 6974995177
∆ΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτηµατολόγιο Καλαµαριάς
2310475454
Ζ ∆.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. ∆ίω ης
Λαθροµετανάστευσης Θέρµης
2310499622

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

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> ΦΟΡΕΙΣ
νωση Επαγγελµατιών
Εµπόρων Θέρµης
2310463973
νωση Επαγγελµατιών
Βασιλικών
6983005555
Σύνδεσµος Αποστράτων
Α ιωµατικών Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
6942217799
Εφηµερίδα ποψη
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
Ε ωρα στικός 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. Αλέ ανδρος
2310463423
Σύλλογος Βλάχων ΘέρµηςΤριαδίου Αγ. Νικόλαος
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών
Θέρµης
2310463423
ορευτικός µιλος 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 γιος Γεώργιος (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου Αρετσού
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
Βισάνθη
2310383676
ΛΑ. Ο.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
ορευτικός µιλος
Τριλόφου (Ζουµπάτ)
6958003550
Σωµατείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισµού και
Εθελοντισµού Κ. Σχολαρίου
2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
Ανέβ ηγος Αροθυµία
6938033817
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Δίχτυ προστασίας για τις άπορες οικογένειες
οι κοινωνικές δομές του δήμου Θέρμης
Τ

η σπουδαιότητα του δικτύου κοινωνικών δομών του
δήμου Θέρμης το οποίο υποστηρίζει εκατοντάδες ευπαθείς οικογένειες αναδεικνύει η ανταπόκριση, με την
πολύτιμη αρωγή πολιτών, συλλόγων, οργανώσεων και
εθελοντικών ομάδων, για την κάλυψη των αναγκών μιας
πολυμελούς άπορης οικογένειας η οποία εγκαταστάθηκε
πρόσφατα στη Θέρμη. Μέσα σε ελάχιστες μέρες άνθρωποι
άγνωστοι μεταξύ τους, από το δήμο Θέρμης αλλά και από
άλλες περιοχές, ακόμη και εκτός συνόρων, ενεργοποιήθηκαν και προσέφεραν από το υστέρημά τους προκειμένου
να βοηθήσουν την οικογένεια να καλύψει κάποιες από τις
βασικές ανάγκες της.
Όλα ξεκίνησαν με την κλήση ενός ευαισθητοποιημένου
πολίτη ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να ενημερώσει τον
δήμο Θέρμης για μια οικογένεια, για την οποία εκτίμησε ότι
βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Το θέμα ανέλαβε να το χειριστεί η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας του δήμου η οποία επικοινώνησε με την οικογένεια
και διαπίστωσε ότι πράγματι, χρειάζεται στήριξη σε πολλαπλά επίπεδα. Αρχικά, η κοινωνική λειτουργός ενημέρωσε
τα μέλη της οικογένειας σχετικά με παροχές και επιδόματα,
που μπορούν να έχουν και ξεκίνησε τη διαδικασία της υποβολή αιτήσεων. Ακολούθησε η ενεργοποίηση της διαδικασίας για ένταξη της οικογένειας στους ωφελούμενους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου απ’ όπου τα μέλη της προμηθεύτηκαν τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειάζονταν για τις πρώτες
ημέρες διαμονής τους στη Θέρμη.
Ταυτόχρονα, με παρότρυνση της κοινωνικής λειτουργού,
έγινε έκκληση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του δήμου Θέρμης προς τους πολίτες για να προσφέρουν κάποια
είδη πρώτης ανάγκης τα οποία δεν μπορούσε να διαθέσει
το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Μέσα σε λίγες ώρες γνωστοί
και άγνωστοι πολίτες, από τους γείτονες της διπλανής πόρτας, μέχρι και ομογενείς από το εξωτερικό, ενεργοποιήθηκαν και προσέφεραν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να καλυφθούν κάποιες πρώτες βασικές ανάγκες μιας άγνωστης
σε αυτούς οικογένειας.
Παραλλήλα, έπειτα από συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας με την «Πνοή Ελπίδας», μια αστική, μη κερδοσκοπική
εταιρεία με φιλανθρωπική δράση η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή εθελοντικά, προσφέρθηκαν απλόχερα
επιπλέον είδη, τα οποία είχαν ανάγκη τα μέλη της οικογένειας. Μάλιστα, σε ανταπόδοση αυτής της χειρονομίας τα
στελέχη του Κέντρου Κοινότητας παρέδωσαν στην «Πνοή
Ελπίδας» πλαστικά καπάκια, τα οποία ανακυκλώνονται με
αντάλλαγμα την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων.
Η κοινωνική λειτουργός περιγράφοντας συγκινημένη την
ανταπόκριση των απλών ανθρώπων εξομολογείται πως
«μίλησα με ανθρώπους, που «άκουγα» το χαμόγελο και
τη λαχτάρα τους, ήδη, από το τηλέφωνο! Με μάνες που
προσέφεραν απ’ το γάλα του παιδιού τους. Με ομογενείς
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από το εξωτερικό που προθυμοποιήθηκαν να στείλουν
κούτες γάλατα. Δε νιώθω περήφανη, που απλά είμαι κοινωνική λειτουργός. Νιώθω συγκίνηση, που εξαιτίας αυτού
αξιώνομαι να βιώνω την ευαισθητοποίηση, την αφύπνιση
και την παρακίνηση να κατακλύζουν τις ζωές μας σε κάθε
κάλεσμα».
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν μέσα σε λίγες εβδομάδες η
οικογένεια να ζει σε καλύτερες συνθήκες, καθώς όχι μόνο
καλύφθηκαν άμεσα οι επείγουσες ανάγκες τους, αλλά και
με συνεχή καθοδήγηση, παροτρύνσεις, παραπομπές και συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες, προχώρησαν και μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, που τους αφορούσαν.

ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Σημείο αναφοράς όλων των κοινωνικών δομών του δήμου Θέρμης είναι το Κέντρο Κοινότητας. Το πρώτο σημείο
επαφής του πολίτη με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου.
Σε αυτό μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι για να
μιλήσουν με κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο, ώστε να
βρουν στήριξη σε θέματα που τους απασχολούν, να ενημερωθούν για παροχές και επιδόματα που μπορούν να έχουν
και να έρθουν σε επαφή με αρμόδιους φορείς ανάλογα με
τις ανάγκες τους.
Βασικός πυλώνας των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου
Θέρμης είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο το οποίο στηρίζει
περί τα 370 νοικοκυριά. Πολύτιμοι αρωγοί στο έργο του
είναι εταιρείες και φορείς όπως τα σούπερ μάρκετ «Μασούτης», η Κεντρική Λαχαναγορά, το Ίδρυμα Νιάρχος, το
Κολέγιο Ανατόλια, αλλά και δεκάδες ανώνυμοι πολίτες οι
οποίοι τροφοδοτούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο με όλα τα
είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής, οικιακού εξοπλισμού, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια,
βιβλία κ.ά. Εξαιρετικά πολύτιμη είναι και η προσφορά των
εθελοντών οι οποίοι διαθέτουν τον προσωπικό χρόνο τους
για τη στήριξη των ωφελούμενων οικογενειών.
Σπουδαία είναι και η συνεισφορά του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Θέρμης το οποίο λειτουργεί στη Νέα
Ραιδεστό και στηρίζει περί τις 230 οικογένειες χάρη στις
προσφορές από τουλάχιστον είκοσι πολίτες ή επιχειρήσεις
που κάθε μήνα προσφέρουν δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Εκτός από τους
ωφελούμενους το Κοινωνικό Φαρμακείο προσφέρει και σε
άλλες δομές, όπως το Κέντρο Υγείας Θέρμης, τα φάρμακα
ή το υλικό που δεν χρειάζεται. Έτσι κανένα φάρμακο δεν
πάει χαμένο.
Το δίκτυο κοινωνικών δομών του δήμου Θέρμης εξυπηρετεί όλους τους δημότες και κατοίκους της περιοχής που
ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η λειτουργία
τους στηρίζεται στις αρχές του σεβασμού, της αλληλεγγύης
και της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας ή ιδεολογίας, ενώ πάντα συμπαραστάτες
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στο έργο τους είναι οι ίδιοι οι πολίτες με τον εθελοντισμό ή
τις προσφορές τους.
Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι του δικτύου κοινωνικών
δομών του δήμου Θέρμης κρίνουν σκόπιμο να ευχαριστήσουν όλους αυτούς τους πολίτες, που από κάθε γωνιά
της γης ευαισθητοποιούνται και προσφέρουν ανώνυμα ό,τι
μπορεί ο καθένας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα
αξιόλογο επίπεδο διαβίωσης στις άπορες οικογένειες.
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