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Να καταθέσει πρόταση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, 
Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021», που αφορά τη χρηματοδότηση των δήμων για έργα και δράσεις για την 

επέτειο των διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση, αποφάσισε η διοίκηση του δήμου Θέρμης. Η πρόταση αφορά αστικές παρεμβάσεις, 
δράσεις και εκδηλώσεις, με επίκεντρο τα Βασιλικά και σκοπό την ανάδειξη της ιστορικής συμβολής της περιοχής στον μαρτυρικό αγώνα του 1821. 
Τους βασικούς άξονες αυτής της πρότασης παρουσίασε στις 17 Νοεμβρίου στα μέλη του τοπικού συμβουλίου Βασιλικών, αλλά και στο δημοτικό 
συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος.

Η συμβολή των Βασιλικών στον απελευθερωτικό αγώνα του ‘21

Πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης του δήμου 
Θέρμης, από τις πρώτες κιόλας ενδείξεις ότι 

η χώρα οδεύει προς το δεύτερο κύμα της πανδη-
μίας του κορωνοϊού SARS-CoV2, ήταν η ασφαλής 
λειτουργία όλων των υπηρεσιών του δήμου και 
η προστασία της υγείας των κατοίκων του. Προ-
κειμένου να επιτύχει τους δύο αυτούς στόχους, 
κατάρτισε εγκαίρως ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Διαχείρισης της πανδημίας, με σκοπό να προστα-
τέψει την υγεία όλων των δημοτικών υπαλλήλων 
και κατά συνέπεια και του στενού οικογενειακού 
και κοινωνικού τους περίγυρου, μέσω της πρό-
ληψης και του περιορισμού της εξάπλωσης του 
SARS-CoV2. Παράλληλα, να παράσχει κάθε δυ-
νατή στήριξη, μέσω των δημοτικών κοινωνικών 
δομών, σε πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα λόγω της πανδημίας.  

Ο συντονισμός όλων των δράσεων τις οποίες περι-
λαμβάνει το Σχέδιο Διαχείρισης της πανδημίας γίνε-
ται από το Κέντρο Διαχείρισης Covid-19 του δήμου 
το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία στις 2 Νοεμβρίου, 
σε χώρο παραπλεύρως από το κλειστό γυμναστή-
ριο Θέρμης Τριαδίου όπου λειτουργεί και το Κοινω-
νικό Ιατρείο Αλληλεγγύης. Το Κέντρο Διαχείρισης 
Covid-19 έχει στελεχωθεί με ειδικό προσωπικό, 
γιατρό εργασίας, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύ-
τρια κ.ο.κ. Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 
07.30 έως τις 19.00 και τα Σάββατα από τις 09.00 ως 
τις 13.00. Τον συντονισμό του, εκ μέρους της διοί-
κησης του δήμου, έχουν αναλάβει οι αντιδήμαρχοι 
Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κουγιουμτζίδης και 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας 
Γενιάς Στέλιος Αποστόλου.

ΠΛΗΡΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ
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Πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης του δήμου Θέρμης, 
από τις πρώτες κιόλας ενδείξεις ότι η χώρα οδεύ-

ει προς το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού 
SARS-CoV2, ήταν η ασφαλής λειτουργία όλων των υπηρε-
σιών του δήμου και η προστασία της υγείας των κατοίκων 
του. Προκειμένου να επιτύχει τους δύο αυτούς στόχους, 
κατάρτισε εγκαίρως ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρι-
σης της πανδημίας, με σκοπό να προστατέψει την υγεία 
όλων των δημοτικών υπαλλήλων και κατά συνέπεια και 
του στενού οικογενειακού και κοινωνικού τους περίγυρου, 
μέσω της πρόληψης και του περιορισμού της εξάπλωσης 
του SARS-CoV2. Παράλληλα, να παράσχει κάθε δυνα-
τή στήριξη, μέσω των δημοτικών κοινωνικών δομών, σε 
πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της 
πανδημίας.  Ο συντονισμός όλων των δράσεων τις οποίες 
περιλαμβάνει το Σχέδιο Διαχείρισης της πανδημίας γίνεται 
από το Κέντρο Διαχείρισης Covid-19 του δήμου το οποίο 
τέθηκε σε λειτουργία στις 2 Νοεμβρίου, σε χώρο παρα-
πλεύρως από το κλειστό γυμναστήριο Θέρμης Τριαδίου 
όπου λειτουργεί και το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης. 
Το Κέντρο Διαχείρισης Covid-19 έχει στελεχωθεί με ειδικό 
προσωπικό, γιατρό εργασίας, κοινωνικό λειτουργό, νοση-
λεύτρια κ.ο.κ. Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 
07.30 έως τις 19.00 και τα Σάββατα από τις 09.00 ως τις 
13.00. Τον συντονισμό του, εκ μέρους της διοίκησης του 
δήμου, έχουν αναλάβει οι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προ-
στασίας Κώστας Κουγιουμτζίδης και Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς Στέλιος Αποστόλου. 
Το Κέντρο Διαχείρισης Covid-19 συντονίζει το σύνολο των 
ενεργειών οι οποίες περιγράφονται στο σχέδιο δράσης και 
παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 
• Λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού αριθμού στον οποίο 
θα απευθύνονται εργαζόμενοι στο δήμο και οι πολίτες. Ο 
τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας είναι 2310466339. Τις 
αμέσως προσεχείς ημέρες πρόκειται να λειτουργήσει και 
ειδικός πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός. 
• Διενέργεια ΔΩΡΕΑΝ προληπτικών τεστ covid-19 για 
όλους τους εργαζόμενους του δήμου, σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕ-
ΤΑ). Τα τεστ γίνονται στο Κέντρο Διαχείρισης Covid-19 ή 
όπου αλλού κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση. 
• Συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για 
την άμεση απολύμανση κτιρίων στα οποία έχει εμφανιστεί 
κρούσμα, αλλά και για την τακτική, επαναλαμβανόμενη 
απολύμανση όλων των δημοτικών κτιρίων, καθώς και των 
σχολείων.
• Ενεργοποίηση των κοινωνικών δομών του δήμου (Κέ-
ντρο Κοινότητας, Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Φαρμακείο, 
Κοινωνικό Παντοπωλείο) για την υποστήριξη μοναχικών 
ατόμων τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα (συσσίτια, ψώ-
νια, ψυχολογική υποστήριξη κ.ο.κ.). 
• Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το που μπορούν να 
απευθύνονται για τη διενέργεια τεστ covid-19 (σε δημόσιες 

δομές και διαπιστευμένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στην 
περιοχή του δήμου Θέρμης).
• Ενεργοποίηση όλων των αιρετών (αντιδημάρχων, δη-
μοτικών και τοπικών συμβούλων) καθώς και του δικτύου 
εθελοντών για την πληρέστερη και συνεχή ενημέρωση των 
πολιτών. 

ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Έως και τα μέσα Νοεμβρίου είχαν ήδη γίνει εκατοντάδες 
δωρεάν τεστ ανίχνευσης covid-19 στους εργαζόμενους 
του δήμου Θέρμης, έπειτα από μεμονωμένα κρούσματα 
τα οποία είχαν εμφανιστεί σε διάφορες υπηρεσίες. Από 
τα έως τώρα αποτελέσματα φαίνεται πως η διασπορά του 
ιού, τουλάχιστον στις τάξεις των εργαζομένων του δήμου, 
είναι ευτυχώς, πολύ περιορισμένη. Τα τεστ διενεργούνται 
από το ειδικευμένο προσωπικό του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και αφο-
ρούν το σύνολο των δημοτικών υπαλλήλων. 
• Τα τεστ γίνονται ανά ομάδες, αναλόγως με την εμφάνι-
ση κρούσματος, σε προγραμματισμένη ημερομηνία, στο 
χώρο του Κέντρου Διαχείρισης Covid-19 ή στο χώρο του 
ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ. Παράλληλα, τεστ έχουν γίνει και σε δημόσιες 
δομές υγείας όπως το Κέντρο Υγείας Θέρμης, το νοσοκο-
μείο Γ. Γεννηματάς κ.ά. 
• Συγχρόνως διενεργούνται μεμονωμένα επείγοντα τεστ 
όταν κρίνεται απαραίτητο, τα οποία γίνονται είτε στο Κέ-
ντρο Διαχείρισης Covid-19 είτε όπου αλλού υποδείξει το 
ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ.
• Τα αποτελέσματα της εξέτασης παραδίδονται εντός 24 

ωρών μόνο στον εργαζόμενο, σε περίπτωση που κάποιο 

τεστ είναι θετικό. Ταυτόχρονα ενημερώνεται ο δήμος προ-

κειμένου να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες (εκκίνηση δι-

αδικασίας ιχνηλάτησης, απολυμάνσεις κ.λπ.). Καθ’ όλη τη 

διαδικασία τηρούνται αυστηρά όσα προβλέπονται από τη 

νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-

πουλος αναφέρει πως «από την πρώτη στιγμή που άρχι-

σαν να εμφανίζονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αυ-

ξημένα κρούσματα εκπονήσαμε ένα σχέδιο διαχείρισης της 

πανδημίας για να προφυλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο την υγεία των εργαζομένων μας στο δήμο, αλλά και 

για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που πλήττονται 

από αυτό το δεύτερο κύμα της υγειονομικής κρίσης. Στο 

έργο αυτό το Κέντρο Διαχείρισης Covid 19 το οποίο θέ-

σαμε σε λειτουργία παίζει καθοριστικό ρόλο. Προσφέρει 

σε όλο το προσωπικό του δήμου έγκαιρη πρόληψη  με 

επιστημονική εγκυρότητα, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη 

φορά τη διαρκή φροντίδα της διοίκησης για όλους τους 

εργαζόμενους οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον δικό τους 

αγώνα στην υπηρεσία του δημότη. Οι μέρες που έρχονται 

ίσως ανατρέψουν δεδομένα και δυσκολέψουν τη ζωή μας. 

Με τη συνεργασία όλων μας, διαρκή ενημέρωση, υπεύ-

θυνη συμπεριφορά και σωστή χρήση των διαθέσιμων μέ-

σων, θα καταφέρουμε  να περιορίσουμε τη διάρκεια και 

την έκταση αυτής της δυσκολίας και να επιστρέψουμε στα-

διακά και με ασφάλεια στην κανονικότητα».

3ΤΕΥΧΟΣ 198 Ρεπορτάζ

Σχέδιο διαχείρισης της πανδημίας
από το δήμο Θέρμης

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Το Κέντρο Διαχείρισης Covid-19 λειτουργεί καθημερινά
από τις 07.30 έως τις 19.00 και τα Σάββατα από τις 09.00 ως τις 13.00. 

Έως και τα μέσα Νοεμβρίου είχαν ήδη γίνει εκατοντάδες δωρεάν 
τεστ ανίχνευσης covid-19 στους εργαζόμενους του δήμου Θέρμης.
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ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Εξ αποστάσεως ή μόνον με ραντεβού σε επείγουσες
περιπτώσεις η εξυπηρέτηση των πολιτών
Καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας αλλά πιθανότατα 

και στη συνέχεια, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις 

υπηρεσίες του δήμου Θέρμης θα γίνονται μόνον εξ απο-

στάσεως και μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν 

μάλιστα ραντεβού, θα επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη πα-

ρουσία στα δημοτικά κτίρια. Το καθεστώς αυτό τέθηκε σε 

εφαρμογή ήδη από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 όταν 

η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια 

και η περιοχή του δήμου Θέρμης, εντάχθηκαν στο επίπεδο 

4 του αυξημένου κινδύνου για τον περιορισμό της πανδη-

μίας COVID-19. Μετά, δε, την επιβολή lockdown, από τις 

3 Νοεμβρίου, οι περιορισμοί έγιναν αυστηρότεροι. 

Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Εθνικού Ορ-

γανισμού Δημόσιας Υγείας αλλά και την εγκύκλιο του 

υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο ιδίως την προστασία 

των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, περιορίζονται 

οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στα δημοτικά κατα-

στήματα. Μέχρι νεοτέρας η εξυπηρέτηση των πολιτών με 

αυτοπρόσωπη παρουσία, σε όλες τις υπηρεσίες του δή-

μου Θέρμης, θα πραγματοποιείται μόνον σε επείγουσες 

περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις η είσοδος του κοινού στα δημοτικά κατα-

στήματα γίνεται έπειτα από θερμομέτρηση και καταγραφή 

τους στον σχετικό κατάλογο εισόδου κοινού.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι δημότες να αξιοποι-

ήσουν πλήρως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr). Συ-

γκεκριμένα, όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω 

της ψηφιακής πύλης https://reg.services.gov.gr/ χρησι-

μοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης 

στο TaxisNet να εκδώσουν τα κάτωθι πιστοποιητικά και 

ληξιαρχικές πράξεις, τα οποία φέρουν μοναδικό αναγνω-

ριστικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα (νο-

μικά ισοδύναμη με την έντυπη) και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπ αριθμ. 14720/2020 ΚΥΑ 

– ΦΕΚ Τεύχος B’ 2255/12.06.2020):

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Πιστοποιητικό γέννησης (Πιστοποιητικό γέννησης και για 

τα ανήλικα παιδιά)

• Πιστοποιητικό ιθαγένειας

• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (Απόσπασμα 

ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά 

σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξι-

αρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 

2013 και μετά)

• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (Διαθέσιμα ηλε-

κτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που 

έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)

• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης 

(Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρ-

χικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 

2013 και μετά)

• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Διαθέσιμα 

ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων 

που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά. Το 

απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί μόνο 

από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα).

Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού μέσω 

της ψηφιακής πύλης, παρακαλούνται οι δημότες, πριν από 

την προσέλευσή τους στο δημοτικό κατάστημα, να επικοι-

νωνούν με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρ-

χείου του δήμου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.

Επίσης, παρακαλούνται για την υποβολή αιτημάτων να 

προτιμούν την ηλεκτρονική υποβολή τους, μαζί με τα σχε-

τικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf, στη διεύθυνση info@

thermi.gov.gr. 

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει όλους 

μας να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τους συναν-

θρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και να δεί-

ξουμε την κοινωνική ευαισθησία που είναι απαραίτητη για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δωρεάν τεστ ανίχνευσης Covid-19 στο Κέντρο Υγείας Θέρμης

Στη μάχη κατά της πανδημίας Covid-19 μπήκε από τις 
15 Οκτωβρίου  και το Κέντρο Υγείας Θέρμης στο οποίο 

μπορούν οι πολίτες να κάνουν δωρεάν τεστ ανίχνευσης 

Covid-19. Τα τεστ θα γίνονται σε 24ωρη βάση. Στο Κ.Υ. θα 

πρέπει να απευθύνονται όσοι πολίτες έχουν συμπτωματο-

λογία συμβατή με λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV2, 

καθώς και όσοι έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα, αφού προηγουμένως κλείσουν ραντεβού, είτε 

μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου υπάρχει 

πλέον ένδειξη για Ιατρείο Covid-19 είτε με τους 5ψηφιους 

αριθμούς όπως ισχύει μέχρι σήμερα είτε επικοινωνώντας 

απευθείας με το Κέντρο Υγείας (τηλ. 2313 310800). 

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

εγκατασταθεί ειδικός προκατασκευασμένος οικίσκος τον 

οποίο παραχώρησε ο δήμος Θέρμης, όπου προσέρχονται 

οι πολίτες οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα, προκειμένου 

να αξιολογηθεί η κατάστασή τους, ώστε στη συνέχεια να 

κάνουν το τεστ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απρό-

σκοπτη λειτουργία των υπολοίπων ιατρείων και υπηρεσιών 

του Κ.Υ. Θέρμης, καθώς τα ύποπτα περιστατικά Covid-19 

δεν θα έρχονται σε επαφή με τους υπόλοιπους ασθενείς 

που προσέρχονται στο Κ.Υ. καθώς και με το προσωπικό 

του. Σημειώνεται ότι δωρεάν τεστ Covid-19 στο Κ.Υ Θέρμης 

δικαιούνται μόνον όσοι διαμένουν στο δήμο Θέρμης. 

Σε επιστολή του προς τον δήμαρχο Θέρμης Θόδωρο Παπα-

δόπουλο ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ιορδάνης Κελε-

γκούρης εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη συμβολή του 

δήμου στον τομέα της καθαριότητας, τον καλλωπισμό του 

πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Υγείας “η 

οποία είχε άριστο αποτέλεσμα και άλλαξε όλη η εξωτερική 

εικόνα του Κέντρου Υγείας. Η προσφορά σας αυτές τις δύ-

σκολες μέρες είναι για  μας ανεκτίμητης αξίας. Ευελπιστού-

με στην περαιτέρω βοήθειά σας”, καταλήγει στην επιστολή 

του ο κ. Κελεγκούρης.

Τα δωρεάν τεστ γίνονται μόνον για όσους διαμένουν στο δήμο 
Θέρμης. 

Στα δημοτικά καταστήματα η είσοδος επιτρέπεται μόνον κατόπιν 
ραντεβού και εφόσον προηγηθεί θερμομέτρηση. 
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Κοντά σε όλους τους δημότες και κυρίως σε όσους 
έχουν περισσότερο ανάγκη βρίσκεται ο δήμος Θέρμης 

με τις κοινωνικές του υπηρεσίες, τις δύσκολες ημέρες της 
καραντίνας.  Είναι βέβαιο ότι κάπου δίπλα μας υπάρχουν 
άνθρωποι που μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο ή 
να μην διαθέτουν επαρκείς πηγές στήριξης. Μια αξία, λοι-
πόν, που αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε μία κρίση είναι η έν-
νοια της αλληλεγγύης. Η διαχείριση καταστάσεων κρίσης, 
όπως αυτή που ζούμε, απαιτεί επαναπροσδιορισμό αξιών, 
αντιλήψεων αλλά και πρακτικών της καθημερινότητας. 
Με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Θέρμης μπορούν 
να επικοινωνούν οι πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν 
τους επιτρέπεται να μετακινηθούν, αλλά και όσοι χρειάζο-
νται βοήθεια για θέματα όπως:
- την καταγραφή όσων δεν μπορούν να μετακινηθούν ή 
είναι οικονομικά αδύναμοι
- την εξυπηρέτηση ή δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής 
περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης
- τη συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες
- την εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ για όσους δεν διαθέτουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο
- την ενημέρωση για θέματα covid-19 και τα σχετικά με 
αυτό
- την υποβολή αιτήσεων για επιδόματα ΚΕΑ, στέγασης, 
προνοιακά και αναπηρικά 
- την ένταξη στους ωφελούμενους του κοινωνικού παντο-
πωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου
- ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική

Οι  προσφερόμενες κοινωνικές υπηρεσίες
στο δήμο Θέρμης είναι οι εξής:

1. Κέντρο Κοινότητας δήμου Θέρμης
Είναι το πρώτο σημείο επαφής του κάθε πολίτη με τις κοι-
νωνικές υπηρεσίες του δήμου Θέρμης. Για την υποβολή 
αιτήσεων σχετικά με επιδόματα όπως το ΚΕΑ, το επίδομα 
στέγασης, προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, οι πολίτες 
πρέπει να αποστείλουν e-mail με το αίτημά τους, τα στελέ-
χη του Κέντρου Κοινότητας ενημερώνουν για όλα τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά και αναλυτικές περαιτέρω οδηγίες. 
Στη συνέχεια ο πολίτης αποστέλλει ηλεκτρονικά τα δικαι-
ολογητικά και  υποβάλουμε την αίτηση χωρίς φυσική πα-
ρουσία του αιτούντος.  
Πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση ή ευχέρεια στη χρήση 
υπολογιστή, ώστε να αποστείλουν δικαιολογητικά, μπο-
ρούν για την υποβολή αιτήσεων να εξυπηρετηθούν δια 
ζώσης μόνο με ραντεβού.   
Τα ραντεβού για υποβολές αιτήσεων δια ζώσης προγραμ-
ματίζονται μόνο τηλεφωνικά ή μέσω mail καθημερινά 
14.00-15.00,  ώρες επικοινωνίας μέσω e-mail καθημερι-
νά 8.00-16.00.  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση κατά τις ώρες 
08:00-14:00 στο τηλέφωνο 2313 300739. 
Για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με επιδόματα, παρο-
χές, κοινωνικά ζητήματα κ.τ.λ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου είτε μέσω e-mail στο 
kentro-koinotitas@thermi.gov.gr

2. Βοήθεια στο Σπίτι
Οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» του δήμου Θέρμης συνε-
χίζουν να παρέχουν κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη 

προς τους πολίτες οι οποίοι αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται 
να μετακινηθούν ή βρίσκονται σε ανάγκη. Στο πλαίσιο 
προστασίας από τη διάδοση του ιού COVID-19, οι δομές 
έχουν επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας τους και τις απο-
γευματινές ώρες.
Οι πολίτες μπορούν να καλούν από τις 07:00 το πρωί ως 
τις 15:00 και από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα κα-
θημερινά στα τηλέφωνα:
• 2310 461117, για τις περιοχές Θέρμης και Τριαδίου
• 23920 72041, για τις περιοχές Ν. Ρυσίου, Ν. Ραιδεστού, 
Ταγαράδων
• 23923 30227 & 23923 30213, για τις περιοχές Τριλό-
φου, Πλαγιαρίου, Καρδίας, Κ. Σχολαρίου
• 23960 22355, για τις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας 
Βασιλικών
Δυνατότητα για ηλεκτρονική επικοινωνία:
kkpf@thermi.gov.gr

3. Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού ΚΑΠΗ
Τρίτη: Βασιλικά, Αγ. Παρασκευή, Ταγαράδες, Αγ. Αντώνιο 
κάθε δεύτερη Τρίτη, Σουρωτή
Τετάρτη: Θέρμη, Τριάδι. Ν. Ραιδεστός
Πέμπτη: Κ. Σχολάρι, Καρδία, Ν. Ρύσιο
Παρασκευή: Πλαγιάρι, Τρίλοφος

4. Κοινωνικό Φαρμακείο
Εξυπηρέτηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 
2313300739 και αποστολή φαρμάκων σε ευπαθείς ομά-
δες μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

5. Κοινωνικό Παντοπωλείο
Τηλέφωνο για ραντεβού καθώς και για ένταξη στους δικαι-
ούχους της δομής 2310466691

6. Γραμμή Συμβουλευτικής
και Ψυχολογικής Υποστήριξης από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
Α.Ε. καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:30 μέσω τηλε-
φώνου στο 2310463930 ή διαδικτυακά για ραντεβού στο 
info@anatoliki.gr

7. Κέντρο Covid-19
Συντονισμός και ενημέρωση πολιτών σχετικά με θέματα 
Covid-19. Τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2310 
466339 

8. Κέντρο Υγείας Θέρμης
Για κάθε έκτακτη ανάγκη ή οδηγίες οι πολίτες μπορούν να 
επικοινωνούν με το Κέντρο Υγείας Θέρμης στο τηλέφωνο 
2313310800. Για ραντεβού για τεστ covid 19 τηλεφωνείτε 
στο 2313310840 από τις 08:00-12:30 καθημερινά Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή, μόνον εφόσον παρουσιάζετε συμπτώ-
ματα ή υπήρξε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

9. ΚΕΠ Δήμου Θέρμης
Εξυπηρέτηση από τις 08:00 έως 19:30 μόνο με ραντεβού 
για επείγουσες περιπτώσεις. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για 
ραντεβού στα ΚΕΠ του Δήμου Θέρμης: ΚΕΠ Θέρμης στο 
2313338105, ΚΕΠ Βασιλικών 2396024040, ΚΕΠ Πλαγια-
ρίου 2313337500. Για εξυπηρέτηση μέσω  βιντεοκλήσε-
ων στο myKEP live.
«Έπειτα από εγκύκλιο – οδηγία του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με στόχο τον περιορισμό της διασποράς 
της Covid-19, σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ, από τη 
Δευτέρα 23/11/2020 και μέχρι νεωτέρας, η εξυπηρέτη-
ση των πολιτών θα γίνεται αποκλειστικά από τις 7.30 έως 
τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η προσέλευση 
θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης 
(ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακι-
νήσεις και ο συνωστισμός. Η επικοινωνία με τα τρία ΚΕΠ 
του δήμου Θέρμης γίνεται στα τηλέφωνα: ΚΕΠ Θέρμης 
2313338105, ΚΕΠ Πλαγιαρίου 2313337500, ΚΕΠ Βασιλι-
κών 2396024041».

Μένετε σπίτι, μένουμε μαζί σας!
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
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Τρεις επιπλέον σταθμοί τοποθετήθηκαν 
και λειτουργούν στο δίκτυο μέτρησης 

αιωρούμενων σωματιδίων του δήμου θέρ-

μης, έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρ-

χου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλο και 

μετά τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου 

Θερμαϊκού Γεωργίου Τσαμασλή. Οι τρεις 

νέοι σταθμοί τοποθετήθηκαν στο κτίριο 

ΚΑΠΠΑ 2000 και σε άλλα δύο σημεία 

της περιοχής Τσαΐρια, η οποία βρίσκεται 

στα όρια μεταξύ των δύο δήμων, ανάμε-

σα στο Πλαγιάρι και την Περαία. Ήδη, με 

μία επίσκεψη στην ιστοσελίδα thermiair 

μπορεί κανείς να δει μετρήσεις των τριών 

νέων σταθμών οι οποίοι προστέθηκαν στο 

υπάρχον δυναμικό των είκοσι πέντε που 

έχουν τοποθετηθεί σε σημεία του δήμου 

Θέρμης.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα παρακολού-

θησης και καταγραφής των αιωρούμενων 

σωματιδίων στο δήμο Θέρμης, έχει φορέα 

υλοποίησης το Εργαστήριο Φυσικής της 

Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Στόχος είναι, μέσα από τη γνώση για τις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες και την ποιότητα 

του αέρα, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής 

συνείδησης στους πολίτες, η πρόληψη και 

η προστασία από τις επιπτώσεις στην υγεία. 

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν έναν 

από τους βασικούς παράγοντες που επηρε-

άζουν την ανθρώπινη υγεία. Οι επιπτώσεις 

θεωρούνται σημαντικές για μια σειρά από 

νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος 

και ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού, 

όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά. 

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής για κινητά 

τηλέφωνα οι πολίτες μπορούν να ενημε-

ρώνονται σχετικά με τις συγκεντρώσεις αι-

ωρούμενων σωματιδίων, την τυχόν υπέρ-

βαση των ορίων και τις τυχόν απαιτούμενες 

ενέργειες για αποφυγή επιπτώσεων στην 

υγεία.

Στο δίκτυο του thermiair.gr είχαν τοποθε-

τηθεί εδώ και πολύ καιρό 25 σταθμοί μέ-

τρησης σε δημοτικά κτίρια και σχολεία, σε 

όλο το δήμο, με έμφαση στις πιο πυκνο-

κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, ένας 

κινητός σταθμός μέτρησης πραγματοποιεί 

μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για να 

διερευνηθεί πώς αλλάζει η συγκέντρωση 

των αιωρούμενων σωματιδίων όσο απο-

μακρυνόμαστε από μια σημαντική πηγή 

(οδική αρτηρία ή το κέντρο μιας αστικής 

περιοχής), αλλά και να γίνει ο εντοπισμός 

τοπικών πηγών που μπορεί να επηρεάζουν 

σημαντικά την εγγύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, σταθμοί λειτουργούν: σε Θέρ-

μη (5 σταθμοί), Βασιλικά (2 σταθμοί), Άγιο 

Αντώνιο, Αγία Παρασκευή, Λακκιά, Λιβά-

δι, Μονοπήγαδο, Περιστερά, Σουρωτή, 

Νέα Ραιδεστός, Νέο Ρύσιο, Ταγαράδες, 

Τριάδι, Καρδία (2 σταθμοί), Πλαγιάρι (2 

σταθμοί), Τρίλοφος (2 σταθμοί) και Κάτω 

Σχολάρι. Οι σταθμοί αυτοί ανιχνεύουν και 

μετρούν τα πολύ μικρά σωματίδια με δι-

άμετρο μικρότερη από 1μm (PM1), τα μι-

κρά σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 

2.5μm (PM2.5) και τα μεγάλα σωματίδια 

με διάμετρο μέχρι 10μm (PM10).

Για την καταγραφή των μετρήσεων χρησι-

μοποιούνται όργανα τελευταίας γενιάς για 

την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων 

των αιωρούμενων σωματιδίων σε πραγμα-

τικό χρόνο. Τα όργανα έχουν ελεγχθεί από 

ειδικό εργαστήριο στις Η.Π.Α. τόσο σε ερ-

γαστηριακές όσο και σε πραγματικές συν-

θήκες περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πρα-

σίνου Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανά-

πτυξης Στέλιος Γκιζάρης, τονίζει το στα-

θερό ενδιαφέρον του δήμου για δράσεις 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοί-

κων. Όπως δήλωσε ο κ. Γκιζάρης μέσω 

της συνεργασίας με το Τμήμα Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών αναπτύχθηκε ένα 

δίκτυο σταθμών μέτρησης των αιωρού-

μενων σωματιδίων με στόχο την εκτίμηση 

των χωρικών και χρονικών μεταβολών της 

συγκέντρωσης τους, της επίδρασης των 

πηγών ρύπανσης και τη διερεύνηση της δι-

ασποράς τους.

Εμπλουτίζεται το δίκτυο σταθμών 
μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Μετά την προσθήκη των νέων σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 28.
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Το  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 επι-

κοινωνίας παραμένει το  2313.300738 

ενώ το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 

08:00 έως τις 14:00. Συναντήσεις πραγ-

ματοποιούνται με τους ενδιαφερόμενους 

καθημερινά από τις 09:00 εως τις 13:00, 

κατόπιν ραντεβού. Επίσης, για την εξυπη-

ρέτηση 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

Το Γραφείο Απασχόλησης
του δήμου σε νέα διεύθυνση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:30 – 17:30

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου το Κέ-
ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Θέρμης 

έχει ενταχθεί στην πλατφόρμα myKEPlive 

η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα 

να εξυπηρετηθούν με προγραμματισμένη 

βιντεοκλήση από εκπαιδευμένο υπάλληλο 

των ΚΕΠ, υποβάλλοντας τις σχετικές αιτή-

σεις από το σπίτι τους, δίχως να χρειάζεται 

να περιμένουν στην ουρά.  

Το ηλεκτρονικό ΚΕΠ εξυπηρετεί φυσικά 

πρόσωπα και επιχειρήσεις. Καλύπτει 52 

διοικητικές διαδικασίες και επιτρέπει την εξ 

αποστάσεως ενημέρωση για 235 διαδικα-

σίες αδειοδότησης που αφορούν την παρο-

χή υπηρεσιών.

Το myKEPlive θέτει επίσης τέλος σε χρόνιες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 

του εξωτερικού σε περιπτώσεις που χρει-

άζονται απλές βεβαιώσεις από το κράτος. 

Παράλληλα, διευκολύνονται οι εργαζόμε-

νοι που δεν έχουν χρόνο να μεταβούν σε 

ΚΕΠ και οι πολίτες που -για οποιοδήποτε 

λόγο- δυσκολεύονται να βγουν από το σπί-

τι τους.

Η νέα πλατφόρμα είναι επίσης προσανα-

τολισμένη στην πλήρη εξυπηρέτηση των 

αναγκών των ΑΜΕΑ, προσφέροντας αφε-

νός αυξημένο χρόνο βιντεοκλήσης στα 

άτομα με αναπηρία (30 αντί για 20 λεπτά) 

και αφετέρου διερμηνεία στη νοηματική 

γλώσσα για πολίτες που έχουν προβλήμα-

τα ακοής. 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες συγκαταλέγο-

νται μεταξύ άλλων:

• η έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου,

• η ανανέωση δελτίου ανεργίας,

• η χορήγηση πιστοποιητικών εγγυτέρων 

συγγενών και οικογενειακής κατάστασης,

• η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου 

και

• η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από το myKEPlive εξαιρούνται διαδικασί-

ες που απαιτούν τη φυσική παρουσία και 

υπογραφή του πολίτη, όπως η ταυτοπρο-

σωπία ανηλίκου, η μεταβίβαση αυτοκινή-

του και η ανανέωση άδειας οδήγησης. 

Το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας είναι 

από τις 9:00 το πρωί έως τις 17:30 το από-

γευμα και το Σάββατο από τις 9:00 το πρωί 

έως τις 12:30. Για να γίνει η είσοδος στην 

υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 

καταχωρίσει:

• το ονοματεπώνυμο του προσώπου που 

θα εξυπηρετηθεί με τηλεδιάσκεψη

• την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email)

• τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του

• τη διεύθυνση επικοινωνίας του

• τον αριθμό ταυτότητας (Έλληνες πολίτες)/

διαβατηρίου και νομιμοποιητικό έγγραφο 

διαμονής (αλλοδαποί πολίτες)

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με 

δυο τρόπους:

• είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, ακολουθώ-

ντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημε-

ρινότητα»- Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση 

Πολιτών, 

• είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση 

myKeplive.gov.gr.

Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιεί τους 

προσωπικούς κωδικούς/διαπιστευτήρια 

TAXISnet.

Στη συνέχεια και εφόσον έχει επιλέξει το 

θεματικό πεδίο εξυπηρέτησης και το χρό-

νο για την τηλεδιάσκεψη /βιντεοκλήση που 

επιθυμεί, καταχωρεί τα προσωπικά στοι-

χεία του προσώπου που θα λάβει μέρος 

στην τηλεδιάσκεψη.

Σημειώνεται ότι οι βιντεοκλήσεις δεν κατα-

γράφεται για λόγους προστασίας προσωπι-

κών δεδομένων.

Στην πλατφόρμα myKEPlive
ο δήμος Θέρμης
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Εργασίες καθαρισμού του δημοτικού λαχανόκηπου
Εργασίες καθαρισμού του δημοτικού λαχανόκηπου, 

προκειμένου να ετοιμαστεί κατάλληλα για να παρα-

χωρηθεί σε ενδιαφερόμενους δημότες πραγματοποιεί 

η αρμόδια αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

του δήμου Θέρμης. Υπενθυμίζεται ότι οι δημότες μπο-

ρούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμ-

μα «Λειτουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου Θέρμης», ο 

οποίος αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων στη Νέα 

Ραιδεστό. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα όπως 

έχει συμβεί και κατά το παρελθόν παραχωρείται μια μι-

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

λαχανικών για την κάλυψη των ατομικών και οικογενει-

ακών αναγκών τους.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του δήμου Θέρμης, 

που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και απευθύνεται 

σε όλους τους δημότες, ενώ προτεραιότητα στην ικα-

νοποίηση των αιτημάτων έχουν όσοι δημότες ανήκουν 

σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι 

πολύτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η διάρκεια 

της παραχώρησης των τμημάτων γης στο δημοτικό λα-

χανόκηπο είναι ετήσια και γίνεται έναντι ενός ελάχιστου 

συμβολικού τμήματος. 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονι-

κά στη διεύθυνση prasino@thermi.gov.gr όπου ο κάθε 

δημότης Θέρμης που ενδιαφέρεται να αποκτήσει το δικό 

του τμήμα γης στο δημοτικό λαχανόκηπο θα πρέπει να 

δηλώνει τα στοιχεία του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 

ώστε η αρμόδια υπηρεσία να επικοινωνήσει μαζί του. 

Αντίστοιχα και όσοι δημότες έχουν παραλάβει τμήμα 

γης και δεν το καλλιεργούν πλέον θα πρέπει να υπο-

βάλλουν και πάλι ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση την 

αίτηση διακοπής της χρήσης του δικαιώματος τους και 

τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους. 

Οι μεριδιούχοι που έχουν παραλάβει τμήμα γης και δεν 

το καλλιεργούν πλέον θα πρέπει να υποβάλλουν αίτη-

ση διακοπής της χρήσης του δικαιώματος τους.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πρασίνου – Περιβάλλοντος 

και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζάρης, σε δηλώ-

σεις του αναφέρει ότι «ο δήμος Θέρμης για μία ακόμη 

χρονιά πρωτοστατεί, διευρύνοντας όλο και περισσότερο 

τις πρακτικές αλληλεγγύης, που αγκαλιάζουν και στη-

ρίζουν τους οικονομικά αδύναμους πολίτες, δίνοντάς 

τους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 

για τις ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους». 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310478010, 

2310478048 και 2310478049.

ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 1988

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ο δημοτικός λαχανόκηπος λειτουργεί σε έκταση 15 στρεμμάτων στη Νέα Ραιδεστό.

Παρεμβάσεις σε πάρκα της Νέας Ραιδεστού

Παρεμβάσεις σε πάρκα στην κοινότητα Νέας Ραιδεστού 
πραγματοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η αρμό-

δια αντιδημαρχία Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου 

Θέρμης. Ειδικότερα, συνεργείο του Τμήματος Συντήρησης 

και Αυτεπιστασίας, αποτελούμενο από ξυλουργούς, προ-

χώρησε σε εργασίες αντικατάστασης των φθαρμένων ξύ-

λων στα παγκάκια του πάρκου έναντι της κοινότητας, όπου 

βρίσκεται το συντριβάνι και τις επόμενες μέρες θα ακολου-

θήσει ο ελαιοχρωματισμός τους. Παράλληλα, το συνεργείο 

των ξυλουργών αντικατέστησε όλα τα ξύλα στα καθίσματα 

που βρίσκονται στο πάρκο, έξω από το 3ο Νηπιαγωγείο, 

αλλά και στα δάπεδα στα οποία ο ελαιοχρωματισμός έχει 

ήδη ολοκληρωθεί.

Μέσα από καθημερινό προγραμματισμό το Τμήμα Συντή-

ρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης θα συνεχίσει 

και το επόμενο χρονικό διάστημα τις αναγκαίες επισκευές 

και συντηρήσεις σε όλους τους χώρους αναψυχής των κοι-

νοτήτων του δήμου Θέρμης.

Ο αντιδήμαρχος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Βασίλης 

Μουστάκας επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως «η δημοτική 

αρχή υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επισκευών 

και εργασιών συντήρησης, σε όλα τα πάρκα και τους χώ-

ρους αναψυχής και περιπάτου, ώστε να βελτιωθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο η εικόνα των εξωτερικών κοινό-

χρηστων χώρων. Παρεμβαίνουμε σε όλες τις κοινότητες 

ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και σε συνεννόηση πά-

ντα με τα τοπικά συμβούλια».
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ΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.700 ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Προληπτικοί ψεκασμοί με οικολογικά σκευάσματα ξεκί-
νησαν στις αρχές Οκτωβρίου σε όλες τις  δενδρόφυτες 

περιοχές του δήμου Θέρμης, για την άμεση και έγκαιρη 

καταπολέμηση της πευκοκάμπιας στο αστικό περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν ψεκασμούς σε 

άλση, κοιμητήρια και πάρκα καθώς επίσης και στο Φράγμα 

της Θέρμης και σε άλλες δενδρόφυτες περιοχές του δήμου, 

όπου απαιτείται η προστασία των πεύκων από τις κάμπιες. 

Η κάμπια των πεύκων ή αλλιώς πιτυοκάμπη, είναι ένας 

από τους σημαντικότερους εχθρούς όλων των πεύκων. Οι 

προνύμφες του εντόμου καταναλώνουν μεγάλο μέρος της 

επιφάνειας των φύλλων των πεύκων, με αποτέλεσμα να 

περιορίζεται σημαντικά η ανάπτυξη των νεαρών δένδρων, 

ενώ μεγάλες προσβολές για συνεχόμενα έτη μπορεί να 

οδηγήσουν και στην ξήρανση νεαρών αλλά και μεγάλων 

σε ηλικία πεύκων. Η παρουσία του εντόμου είναι αισθητή 

σε όλα τα πευκοδάση τη χρονική περίοδο που διανύου-

με. Μεγάλες προσβολές συναντάμε επίσης σε μικρά και σε 

μεγάλα πεύκα κατοικημένων περιοχών, όπως σε σπίτια, 

δημόσια πάρκα, δασύλλια, πλατείες και εξοχικές κατοικίες.

Πέρα από την αντιαισθητική εικόνα των απογυμνωμένων 

από το φύλλωμα τους δέντρων στα πευκοδάση, η δρά-

ση της πευκοκάμπιας ενέχει και ορισμένους κινδύνους για 

τη δημόσια υγεία καθώς ενδέχεται να προξενήσει κνησμό 

στον άνθρωπο λόγω της παρουσίας της πρωτεΐνης ταμενο-

ποΐνης. Ιδιαίτερα προσεκτικά πρέπει να είναι τα άτομα που 

πάσχουν από άσθμα ή που είναι επιρρεπή σε αλλεργίες 

από σκόνη και γύρη. Τα άτομα αυτά καλό είναι να απο-

φεύγουν προσβεβλημένα πευκοδάση τουλάχιστον μέχρι 

τα έντομα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της μεταμόρ-

φωσης.

Η παρουσία των δένδρων εντός του οικισμού και κυρίως 

στους αύλειους χώρους των σχολείων και σε πάρκα και 

παιδικές χαρές επιβάλλει τη χρήση βιολογικών σκευα-

σμάτων για την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας. Συγκε-

κριμένα, χρησιμοποιείται  το βιολογικό σκεύασμα Bacillus 

thuringiensis sub. Kurstaki  (σκεύασμα προσβολής στο-

μάχου). Οι δοσολογίες κατά την εφαρμογή των ψεκασμών 

ήταν οι ενδεδειγμένες σύμφωνα με τον κατασκευαστή αλλά 

και τη διεθνή βιβλιογραφία: 25 gr σκευάσματος σε 100 

λίτρα νερό. Πριν την έναρξη των ψεκασμών οριοθετούνται 

αυστηρά οι περιοχές επέμβασης.

«Η Αντιδημαρχία Πρασίνου όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέ-

τος προχωρά στην καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών 

του πεύκου και συγκεκριμένα στην καταπολέμηση της πι-

τυοκάμπης, κυρίως σε σχολεία αλλά και πάρκα και άλση 

σε όλη την έκταση του δήμου Θέρμης, αφού προηγήθηκε 

ο σχετικός έλεγχος εντοπισμού των σημείων όπου απαι-

τείται άμεση παρέμβαση. Ο ψεκασμός αναμένεται να ολο-

κληρωθεί έως το Δεκέμβρη, ίσως και νωρίτερα, ανάλογα 

πάντα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δίνεται προτε-

ραιότητα στα πεύκα που βρίσκονται σε σχολεία και παιδι-

κούς σταθμούς για την αποφυγή αλλεργιών σε παιδιά, ενώ 

τις καθημερινές ψεκάζονται πεύκα σε πάρκα, κοιμητήρια, 

άλση και όπου υπάρχει πρόσβαση των ειδικών οχημάτων 

– μηχανημάτων ψεκασμού», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Πε-

ριβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου Στέλιος 

Γκιζάρης.

Στις αστικές περιοχές του δήμου Θέρμης υπάρχουν συνολι-

κά 1.690 πευκόδεντρα.

Ξεκίνησε η καταπολέμηση της πευκοκάμπιας
στο αστικό περιβάλλον του δήμου Θέρμης

Οι ψεκασμοί γίνονται με βιολογικά σκευάσματα και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο.

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Άγιος Αντώνιος

Βασιλικά

Λακκιά
Μονοπήγαδο

Περιστερά

Σουρωτή

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Τοποθεσία
∆ηµοτικό σχολείο
Νεκροταφεία
Παλιά δεξαµενή
Αλσύλλιο (οικισµός Χρώµα)
Αγίασµα Αγίας Παρασκευής
∆ηµοτικό σχολείο
Νεκροταφεία
Αλσύλλιο εισόδου
Αστυνοµία
Παλιά νεκροταφεία
Αλσύλλιο Αγ. Παρασκευής
Αλσύλλιο 
Μουσείο
∆ηµοτικό σχολείο
Προς Λειβάδι πριν το κιόσκι
Νεκροταφεία
ΣΥΝΟΛΟ

Αρ. δένδρων
20
30
15
50
30
15
3
30
0
5
10
20
6
5
30
30
299

Κοινότητα

 
Πλαγιάρι 
 
 

 
Τρίλοφος 
 
 
 

Κάτω Σχολάρι 

Καρδία

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ
Τοποθεσία
Κεντρικό πάρκο
Σχολείο
Πάρκο Μόσχου
Πάρκο δίπλα στο γήπεδο
Πάρκο δυτικά από την εκκλησία
∆ηµοτικό σχολείο - γυµνάσιο
Παλιό δηµοτικό σχολείο
Αγ. Κυριακή
Αγ. Παντελεήµονας
Προφήτης Ηλίας
∆ρόµος από Πλατάνια προς Πρ. Ηλία
∆ηµοτικό σχολείο
Είσοδος Κ. Σχολαρίου
Αλσύλλιο Πρ. Ηλία
Σχολείο – Εκκλησία – Κοινότητα
Αλσύλλιο προς τον Τρίλοφο
Παράδροµος Εθνικής Μουδανιών
ΣΥΝΟΛΟ

Αρ. δένδρων
20
12
20
10
25
35
1
30
35
30
50
20
25
101
25
25
95
559

Κοινότητα

Θέρµη

 
 
Ν. Ραιδεστός 
 
 
 

Ν. Ρύσιο 
 

Ταγαράδες
 

Τριάδι 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ
Τοποθεσία
Αλσύλλιο Αγ. Τρύφωνα
Είσοδος Θέρµης
Τούµπα Θέρµης
Φράγµα – κιόσκι αναψυκτήριο
Εκκλησία
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Πεζόδροµος Στενήµαχου
Είσοδος Ν. Ραιδεστού
∆ηµοτικό σχολείο
Εκκλησία
Πάρκο µπροστά από την εκκλησία
Κοινότητα
Αλσύλλιο
Φιλοθέη
Αλσύλλιο προς τα νεκροταφεία
Εκκλησία
Πέριξ του δηµοτικού (αλσύλλιο)
∆ηµοτικό σχολείο
Νηπιαγωγείο – Πάρκο νεκροταφεία
Σχολείο – εκκλησία – πάρκο
Νεκροταφεία
Αλσύλλιο Αγ. Παντελεήµονα
ΣΥΝΟΛΟ

Αρ. δένδρων
70 
40 
90 
30 
5 
10 
10 
80
10
25
15
20
60
60
45
15
67
20
80
20
20
40
832
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Περιβαλλοντική βόμβα
η απέραντη χωματερή στα Τσαΐρια
Τον κίνδυνο για σοβαρή 

περιβαλλοντική μόλυνση στην 

περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, 

μεταξύ του αεροδρομίου «Μακεδονία» 

και της Περαίας, ανέδειξαν με κοινή 

παρέμβασή τους οι δήμαρχοι Θέρμης 

Θόδωρος Παπαδόπουλος και Θερμαϊκού 

Γιώργος Τσαμασλής. Οι δύο δήμαρχοι, 

στα διοικητικά όρια ευθύνης των οποίων 

βρίσκεται η εν λόγω περιοχή, γνωστή ως 

«Τσαΐρια» με κοινή επιστολή τους προς 

την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης 

Βούλα Πατουλίδου, ζήτησαν τη 

συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας προκειμένου να καθαριστεί 

η περιοχή η οποία έχει μετατραπεί σε 

τεράστια αυτοσχέδια χωματερή, με κάθε 

είδους απόβλητα. Παράλληλα, οι δύο 

δήμαρχοι κοινοποίησαν την επιστολή 

τους και προς την αρμόδια Εισαγγελία 

Πρωτοδικών προκειμένου να επιληφθεί 

του θέματος. 

Σύμφωνα με τους δύο δημάρχους «το 

πρόβλημα είναι δυστυχώς διαχρονικό 

και συνεχές και αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για όλη 

την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, 

αφού από  σχετικές μελέτες και μετρήσεις 

των αρμόδιων φορέων που έχουν 

αποσταλεί και στους δήμους μας, αλλά 

και στην Περιφέρεια είναι διαπιστωμένη 

η συστηματική περιβαλλοντική μόλυνση 

και η αυξανόμενη επικινδυνότητα της 

υγείας των κατοίκων σε μια ζώνη πολύ 

ευρύτερη της περιοχής που εντοπίζεται 

η ρύπανση, κυρίως λόγω της καύσης 

καλωδίων, ελαστικών, πλαστικών και 

μετάλλων».

Όπως αναφέρουν οι κ. Παπαδόπουλος 

και Τσαμασλής, οι υπηρεσίες 

Καθαριότητας των δύο δήμων επιχειρούν 

συχνά και σε τακτά χρονικά διαστήματα 

να απομακρύνουν τα απορρίμματα από 

τη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο οι 

ποσότητες των αποβλήτων διαρκώς 

πολλαπλασιάζονται «με αποτέλεσμα να 

μην προλαβαίνουν πλέον τα συνεργεία 

των δήμων μας να αντιμετωπίσουν την 

ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση». 

Σημειώνουν, επίσης, ότι «η πρόσβαση 

στην περιοχή είναι επικίνδυνη λόγω 

κινδύνου ηλεκτροπληξίας από τους 

αγωγούς υψηλής τάσης που κείτονται 

επιφανειακά και συνδέουν κολώνες της 

Δ.Ε.Η. με παραπήγματα των Ρομά που 

μένουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα, 

όσες φορές τα συνεργεία μας 

εργάσθηκαν στην εν λόγω περιοχή, να 

είναι απαραίτητη η συνδρομή της Δ.Ε.Η. 

και αστυνομικής δύναμης».

Οι δήμαρχοι επισημαίνουν ότι 

«καθίσταται επιτακτική και άμεση η 

ανάγκη να συμβάλει καθοριστικά και 

αποτελεσματικά η Περιφέρεια με το 

δικό της προσωπικό, τον δικό της 

μηχανολογικό εξοπλισμό και με τεχνικά 

μέσα και συνεργεία, έτσι ώστε να 

συνδράμει τους δήμους μας στο έργο 

αυτό. Σας ζητούμε να δώσετε την εντολή 

στις υπηρεσίες σας να συνεργαστούν 

με τις Διευθύνσεις Καθαριότητας και 

Περιβάλλοντος των Δήμων μας, ώστε 

να αντιμετωπίσουμε από κοινού το 

ζήτημα της σοβαρής περιβαλλοντικής 

μόλυνσης, της αποκομιδής και της 

απομάκρυνσης των ογκωδών και λοιπών 

μπαζοαπορριμμάτων από την εν λόγω 

περιοχή».

Εθελοντικοί καθαρισμοί στο Νέο Ρυσίο

Με σύνθημα «κρατήστε το δασάκι 
μας καθαρό» μια μεγάλη ομάδα 

γονέων και μαθητών του Δημοτικού Σχο-

λείου Νέου Ρυσίου, του Λαογραφικού 

Συλλόγου «Η Αρετσού» και του αθλητι-

κού σωματείου της «Αναγέννησης Νέου 

Ρυσίου», ένωσαν τις δυνάμεις τους και 

διοργανώσαν εθελοντικό καθαρισμό του 

αλσύλλιου που βρίσκεται περιμετρικά 

του του οικισμού (φωτό 1). 

Παράλληλα μια ομάδα μέλλων του Λα-

ογραφικού Συλλόγου «Η Αρετσού» θέ-

λοντας να βελτιώσει την εικόνα του οικι-

σμού προχώρησε στον καθαρισμό των 

πινακίδων (φωτό 2).

ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 19810

Πολλές φορές έως τώρα συνεργεία του δήμου Θέρμης έχουν αναλάβει να καθαρίσουν
την περιοχή Τσαΐρια από τα κάθε είδους απόβλητα.

ThermisDromena_198.indd   10 1/12/20   9:50 PM



ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μπήκαν οι μπουλντόζες στο δρόμο
Θέρμη – Γαλάτιστα
Στις 16 Νοεμβρίου μπήκαν οι πρώ-

τες μπουλντόζες για την έναρξη των 

εργασιών ολοκλήρωσης του έργου κα-

τασκευής τμήματος του οδικού άξονα 

Θέρμη-Γαλάτιστα, στην εθνική οδό Θεσ-

σαλονίκης-Πολυγύρου. Ανάδοχος του 

έργου είναι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Η σύμβαση είχε 

υπογραφεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, μετα-

ξύ του αναδόχου και της «Εγνατίας Οδού 

Α.Ε», που είναι ο κύριος του έργου, ενώ 

δύο ημέρες μετά η σύμβαση κυρώθηκε 

και από τη Βουλή. Ο συνολικός προϋ-

πολογισμός του έργου ανέρχεται στα 29 

εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 

Η εργολαβία θα συμμαζέψει όλες τις εκ-

κρεμότητες που άφησαν οι προηγούμενες 

παρεμβάσεις στον συγκεκριμένο οδικό 

άξονα. Το κύριο τμήμα της εργολαβίας 

περιλαμβάνει το χειρότερο και πιο κρί-

σιμο κομμάτι του άξονα Θεσσαλονίκης-

Πολυγύρου, ένα τμήμα περίπου 4 χλμ, 

στο οποίο ο δρόμος είναι στενός, χωρίς 

ερείσματα, πλάτους περίπου 6,5 μέτρων, 

με κατεστραμμένο οδόστρωμα. Η βελ-

τίωση σε αυτό το τμήμα θα υλοποιηθεί 

με τη διαπλάτυνση της οδού και με την 

αλλαγή της χάραξης σε μήκος περίπου 3 

χλμ., αφήνοντας εκτός τις εξαιρετικά επι-

κίνδυνες στροφές. Σε αυτό το τμήμα των 

επάλληλων κλειστών στροφών, βρίσκεται 

και ένα πολύ επικίνδυνο γεφυράκι, κα-

τασκευασμένο αρχικά περί το 1916 από 

Σέρβους που είχαν ενταχθεί στις δυνάμεις 

της Αντάντ. Η νέα χάραξη στην περιοχή 

την ονομαζόμενη «Πανικόβη», θα κα-

τευθύνεται πίσω από τις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας «Νούκαρης» και θα φθάνει 

περίπου ως τον πρώτο κόμβο της Γαλάτι-

στας, συναντώντας την παλαιά εθνική οδό 

στο ύψος όπου διαπλατύνετε ο δρόμος.

Επίσης θα γίνουν εργασίες για την ολο-

κλήρωση των υπολειπόμενων υποτμη-

μάτων, δηλαδή την αναμόρφωση οκτώ 

ισόπεδων κόμβων (Σουρωτή, Περιστερά, 

δυτ. είσοδος Βασιλικών, Σφαγεία, Γαλάτι-

στα, ολοκλήρωσης κόμβου Σέδες κ.λπ.). 

Επιπλέον, οργάνωση της κυκλοφορίας 

των πεζών με κατασκευή πεζοδρομίων, 

παραλλαγή θιγόμενων δικτύων ΟΚΩ, 

κατασκευή επιφανειακών και υπόγειων 

έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής 

προστασίας της οδού καθώς και αναβάθ-

μιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού 

σήμανσης-ασφάλισης της οδού.

Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα τα οποία θα 

κατασκευαστούν έμειναν εκτός της προη-

γούμενης εργολαβίας του δρόμου «Θέρ-

μη-Γαλάτιστα», επειδή δεν είχαν συντελε-

στεί οι απαλλοτριώσεις για τη νέα χάραξη, 

ενώ απαλλοτριώσεις απαιτούνταν και για 

ορισμένα τμήματα της νέας εργολαβίας- 

σκούπα που αφορούν σε ισόπεδους κόμ-

βους. Πέρα από τις τοπικές μετακινήσεις 

μεταξύ των οικισμών του δήμου Θέρμης 

ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί τμήμα 

της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύ-

ρου, απορροφώντας πολύ υψηλούς κυ-

κλοφοριακούς φόρτους καθ’ όλη τη δι-

άρκεια του έτους λόγω της αυξανόμενης 

οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και εποχιακές 

αιχμές λόγω σύνδεσης με Χαλκιδική και 

Άγιο Όρος.

Ολοκληρώνεται ο καθαρισμός των ρεμάτων
στο Πλαγιάρι

Ολοκληρώνονται έως τα τέλη Νοεμβρί-
ου τα έργα για την  αντιπλημμυρική 

θωράκιση στην Κοινότητα Πλαγιαρίου η 

οποία επλήγη από την ισχυρή νεροποντή 

της 21ης Μαΐου 2020. Πρόκειται για σειρά 

παρεμβάσεων οι οποίες πραγματοποιού-

νται από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτι-

κής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στα τέσσερα ρέματα της περιο-

χής, μήκους αρκετών χιλιομέτρων.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου ο δήμαρχος Θέρ-

μης Θόδωρος Παπαδόπουλος βρέθηκε 

στη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσει 

την πορεία των εργασιών και να συζητήσει 

τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

συνεργεία της Περιφέρειας. 

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυν-

σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρει-

ας Βασίλη Κατράνα το τελευταίο χρονικό 

διάστημα ξεκίνησαν εντατικές εργασίες 

καθαρισμού από φερτά υλικά σε όλα τα 

ρέματα τα οποία διέρχονται από την περι-

οχή καθώς και εργασίες εμβάθυνσης και 

διαπλάτυνσης όπου κρίθηκε απαραίτητο, 

όπως άλλωστε συνέβη το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα και σε ρέματα τα οποία 

βρίσκονται σε άλλες Κοινότητες του δή-

μου Θέρμης που επλήγησαν από τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα της 21ης Μαΐου 2020. 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις 

σε τρία ρέματα της περιοχής Πλαγιαριόυ 

και ξεκίνησαν οι εργασίες στο τέταρτο και 

τελευταίο ρέμα  το οποίο καταλήγει στη 

θέση ΚΑΠΑ στην Περαία.

Η διοίκηση του δήμου Θέρμης ευχαριστεί 

τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

Απόστολο Τζιτζικώστα, την αντιπεριφε-

ρειάρχη Βούλα Πατουλίδου και το γενικό 

γραμματέα Πολιτικής Προστασίας της Περι-

φέρειας Χαράλαμπο Στεργιάδη για τις εντα-

τικές  προσπάθειες, ώστε να θωρακιστούν 

αντιπλημμυρικά έγκαιρα όλες οι Κοινότη-

τες του δήμου Θέρμης που επλήγησαν από 

τη σφοδρή νεροποντή της 21ης Μαΐου.

ΤΕΥΧΟΣ 198 Ρεπορτάζ 11

Στις 16 Νοεμβρίου έπιασαν επιτέλους δουλειά
οι πρώτες μπουλντόζες. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Ξεκίνησαν ασφαλτοστρώσεις αγροτικών 
δρόμων σε κοινότητες του δήμου Θέρμης
Ξεκίνησαν τα έργα για τη βελτίωση της πρόσβασης 

σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύ-

σεις σε αγροκτήματα του δήμου Θέρμης. Συγκεκρι-

μένα, οι εργασίες αφορούν αγροτικούς δρόμους στα 

αγροκτήματα Θέρμης, Νέας Ραιδεστού, Νέου Ρυσίου, 

Ταγαράδων από τη Δημοτική Ενότητα Θέρμης, Βασιλι-

κών, Αγίας Παρασκευής και Σουρωτής από τη Δημοτι-

κή Ενότητα Βασιλικών και Πλαγιαρίου, Τριλόφου και 

Καρδίας από τη Δημοτική Ενότητα Μίκρας του δήμου 

Θέρμης. Όλες οι οδοί βρίσκονται μεταξύ αγροτεμαχί-

ων των παραπάνω αγροκτημάτων και εξυπηρετούν τις 

μεταφορικές ανάγκες των αγροτών και των κτηνοτρό-

φων της περιοχής. 

Οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν σε αυτούς τους αγρο-

τικούς δρόμους αφορούν, μεταξύ άλλων, κατασκευή 

οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση), απόξεση ασφαλτι-

κού οδοστρώματος στις οδούς της Κοινότητας Ν. Ρυσί-

ου, ασφαλτόστρωση, διαγράμμιση οδοστρώματος και 

τοποθέτηση πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης (ρυθ-

μιστικές ορίου ταχύτητας, προειδοποιητικές και πληρο-

φοριακές), όπου απαιτείται και τοποθέτηση στηθαίων 

ασφαλείας κατά μήκος της παράπλευρης οδού του 

ποταμού Ανθεμούντα (οδός 10), στην κοινότητα Βασι-

λικών, για την προστασία των διερχομένων οχημάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 

1.744.998,34 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρό-

γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώ-

σεις δήμου Θέρμης» ξεκίνησαν εργασίες κρασπέδω-

σης και ασφαλτόστρωσης της οδού Καλλιθέας στον 

οικισμό Καρδίας.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

∆ηµ. Ενότητα

Βασιλικών

Θέρµης

Μίκρας

Αγρόκτηµα

Αγ. Παρασκευής

Βασιλικών

Βασιλικών

Σουρωτής

Νέας Ραιδεστού

Θέρµης

Νέου Ρυσίου

Ταγαράδων

Καρδίας

Πλαγιαρίου-

Τριλόφου

Αγροτική οδός

8: ∆ρόµος παράπλευρος του σχολείου

9: Βασιλικά-Γαλαρινός
Εντός των ορίων του ∆ήµου Θέρµης

10: Οδός Πηλέα
(παράπλευρη Ανθεµούντα)

12: Αγίου Αρσενίου

6α: Από προέκταση οδού Μακεδονοµάχων ως τµήµα 6β

6β: Από τµήµα 6α ως ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου

6γ: Προέκταση οδού Μακεδονοµάχων ως τµήµα 6α

7α: Από οδό HYATT (απέναντι από Καλπακά,
δίπλα στον Σπανόπουλο) µέχρι οδό 7β

7β: Από δρόµο για Μελισσόπουλα µέχρι δρόµο 7γ (ΑΠΘ)

7γ: Από δρόµο HYATT µέχρι ΕπΟ Θεσσαλονίκης-
Ν. Μηχανιώνας (πλην των 2 ακραίων τµηµάτων)

1α: Τελευταίο τµήµα οδού από κόµβο Αυριανής
προς οδό που είναι τα Ελαφάκια

1β: ∆ρόµος που είναι τα Ελαφάκια από 1α
ως ΕπΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Ρυσίου

5α: 1η πάροδος από 5η οδό ως 6η οδό

5β: 6η οδός από 1η πάροδο ως 2η πάροδο

5γ: 2η πάροδος από 7η οδό ως 3η οδό

2: Από οδό Ν. Ρυσίου µέχρι την εγκατάσταση
«Φίλοι των Οίνων»

3: Από κόµβο Αυριανής µέχρι ΕπΟ Θεσσαλονίκης-
Ν. Μηχανιώνας

4α: Προέκταση οδού 28ης Οκτωβρίου µέχρι
τον δρόµο Τριλόφου-Επανοµής

4β: Τµήµα του δρόµου Τριλόφου-Επανοµής
από προέκταση οδού 28ης Οκτωβρίου

Μήκος (µ.)

1.150

1.650

950

285

2.550

170

320

360

420

300

170

270

210

510

810

420

1.420

2.250

100

Πλάτος (µ.)

5,0

6,0 + 1,0 µ.
έρεισµα αµφίπλευρα

6,0

4,50

5,5

5,0

5,0

5,0

4,0

4,0

7,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,5

5,0

6,0

Από / έως

Από την οδό Μακρυγιάννη µέχρι αδιέξοδο

∆ρόµοι αναδασµού ∆208, ∆209, ∆210, ∆211

Από αγροτεµάχια 5183-5184 ως οικισµό Βασιλικών
(γέφυρα Ανθεµούντα)

Παράλληλα µε αγροτεµάχιο 2

Από αγροτεµάχια 414-525 ως αγροτεµάχιο 610

Από αγροτεµάχια 610-623 ως αγροτεµάχια 609-622

Από αγροτεµάχια 428-429 ως αγροτεµάχια 413-414

Από αγροτεµάχια 908-914 ως αγροτεµάχια 881-884

Από αγροτεµάχια 837-884 ως αγροτεµάχια 848-869

Από αγροτεµάχια 872-876 ως αγροτεµάχια 841-843-850

Από αγροτεµάχια 216-409 ως αγροτεµάχιο 213

Από αγροτεµάχιο 407β ως αγροτεµάχιο 447

Από αγροτεµάχια 261-262 ως αγροτεµάχια 291-292

Από αγροτεµάχια 291-324 ως αγροτεµάχια 285-318

Από αγροτεµάχιο 362 ως αγροτεµάχια 155-157

Από αγροτεµάχια 211-199 ως αγροτεµάχια 194-206

Από αγροτεµάχια 167-170 ως ΕπΟ

Από αγροτεµάχια 1121-1144 ως αγροτεµάχια 3939-1543

Παράλληλα µε αγροτεµάχιο 1537
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ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Με απόφαση του υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη 

Τσακίρη, η οποία υπογράφηκε την Πα-

ρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, εγκρί-

θηκε η χρηματοδότηση για την αποκα-

τάσταση της μεγάλης ζημίας η οποία 

προκλήθηκε στο δρόμο που συνδέει 

τους οικισμούς Τριλόφου – Πλαγιαρίου 

(οδός Περικλέους) εξ αιτίας της σφοδρής 

νεροποντής της 21ης Μαΐου 2020. Το 

ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο 

ποσό των 2.666.000, συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ. Το ανωτέρω ποσό, με 

βάση τον κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμό 

– προμέτρηση, κατανέμεται ως εξής: 

500.000 ευρώ για έργα προστασίας 

πρανών, 150.000 ευρώ για οδοστρω-

σία -οδοποιία -σήμανση και 1.500.000 

για τα τεχνικά έργα-κατασκευή γέφυρας 

(συν 516.000 ΦΠΑ). 

Υπενθυμίζεται ότι την επομένη της σφο-

δρής νεροποντής ο δήμος Θέρμης υπέ-

βαλε αίτημα προς την Περιφέρεια Κε-

ντρικής Μακεδονίας για να κηρυχθούν 

όλες οι πληγείσες κοινότητες του δήμου 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτι-

κής Προστασίας. Σκοπός αυτού του αι-

τήματος ήταν να διασφαλιστούν οι πόροι 

για την αποκατάσταση των ζημιών κα-

θώς και να κινηθούν τάχιστα οι διαδικα-

σίες, τόσο για την έγκριση της χρηματο-

δότησης, όσο και οι υπόλοιπες οι οποίες 

αφορούν την εκπόνηση των μελετών και 

την εκτέλεση των εργασιών. Ως πρώτο 

αποτέλεσμα της έγκρισης του αιτήματος 

για την κήρυξη αυτών των περιοχών σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας είναι η έγκριση της χρημα-

τοδότησης των 2,6 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, ο δήμος Θέρμης προετοί-

μασε και υπέβαλε πρόταση στην Περι-

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την 

υπογραφή προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ δήμου και ΠΚΜ, προκειμένου να 

αναλάβει ο δήμος το έργο της ανάθεσης 

και εκπόνησης των απαιτούμενων μελε-

τών, ώστε να γίνει στη συνέχεια η δημο-

πράτηση του έργου για την αποκατάστα-

ση της αστοχίας στην οδό Περικλέους. 

Πέραν των 2,6 εκατ. ευρώ τα οποία 

εγκρίθηκαν για το συγκεκριμένο έργο, 

διατίθενται επίσης εκατοντάδες χιλιάδες 

ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών 

στις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές του 

δήμου Θέρμης. Οι εργασίες αυτές, τις 

οποίες υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας αφορούν:

- Καθαρισμούς στην κοινότητα Πλαγια-

ρίου, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά 

φαινόμενα σε αγροτικές οδούς: α) στην 

οδό που οδηγεί στο παιδικό χωριό SOS 

και β) στην προέκταση της οδού 28ης 

Οκτωβρίου, νότια της οδού Περικλέους.

- Καθαρισμούς στην περιοχή της κοινό-

τητας Καρδίας, μεταξύ των ορίων των 

κοινοτήτων Καρδίας-Ν. Ρυσίου -Τριλό-

φου και στο ρέμα Καρδαράς που συνδέ-

ει την Καρδία με τον Τρίλοφο. 

- Καθαρισμούς από τη μεταφορά μεγά-

λων ποσοτήτων φερτών υλικών εντός 

των ρεμάτων, αλλά και σε τμήματα του 

οδικού δικτύου. 

- Καθαρισμό ρεμάτων σε Ταγαράδες, 

Αγία Παρασκευή, στον ποταμό Ανθε-

μούντα, στα Βασιλικά, το Τριάδι και τη 

Νέα Ραιδεστό.

Εγκρίθηκαν τα 2,6 εκατ. ευρώ
για την αποκατάσταση της οδού Περικλέους

Προχωρά το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου της Πολεοδομίας

Προχωρά με γοργούς ρυθμούς η ψη-
φιοποίηση των φακέλων – αρχείων 

της Πολεοδομίας του δήμου Θέρμης. Στις 

αρχές Οκτωβρίου το δημοτικό συμβού-

λιο όρισε την τριμελή επιτροπή η οποία 

θα αναλάβει να ελέγχει την πρόοδο υλο-

ποίησης της Β’ φάσης του έργου της ψη-

φιοποίησης. Ο δήμος Θέρμης, σε μια 

προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των 

πολιτών και διευκόλυνσης παράλληλα 

του έργου, υπηρεσιών και επαγγελματιών, 

ολοκλήρωσε ήδη την Α’ φάση της ψηφι-

οποίησης 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 ψηφιο-

ποιήθηκαν τα αρχεία και οι φάκελοι της 

υπηρεσίας από το 1947 έως το 1990. 

Η Β’ φάση ψηφιοποίησης περιλαμβάνει 

4.450 φακέλους της υπηρεσίας με οικο-

δομικές άδειες. Η Πολεοδομία του δήμου 

Θέρμης, διαθέτει σήμερα 19.728 φακέ-

λους και κατά την πρώτη φάση έχουν ψη-

φιοποιηθεί 5.415.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η υπη-

ρεσία να αποκτήσει σύντομα ψηφιακές υπο-

δομές, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί απο-

τελεσματικά τους πολίτες, παρακάμπτοντας 

χρονοβόρες διαδικασίες, όπως της αναζήτη-

σης και θεώρησης των αδειών κ.ο.κ. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Γαντάς 

αναφερόμενος στο βασικό στόχο του εγ-

χειρήματος τόνισε ότι “με συντονισμένες 

ενέργειες επιδιώκουμε να διαμορφωθεί 

μια κρίσιμη μάζα ψηφιοποιημένων αρχεί-

ων, ώστε με πολύ μεγαλύτερη αποτελε-

σματικότητα να χορηγούμε ψηφιοποιημέ-

να αρχεία, είτε σε πολίτες – είτε σε μηχα-

νικούς. Σταθερή επιδίωξη της δημοτικής 

αρχής αποτελεί η συνεχής βελτίωση της 

ποιότητας και του εύρους των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς 

και η εξασφάλιση πλέον αποδοτικών και 

ποιοτικών λύσεων για τους δημότες.”
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ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Τρείς ακόμη Σχολές Γονέων παιδιών -μαθητών που φοι-
τούν στα σχολεία του δήμου Θέρμης ξεκίνησαν τις δέκα 

δίωρες συναντήσεις τους, στο πλαίσιο του προγράμματος 

των Σχολών Γονέων που διοργανώνει ο δήμος Θέρμης σε 

συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο λειτουρ-

γίας του «Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης Μαθη-

τών και Γονέων δήμου Θέρμης». 

Με δεδομένες τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω 

COVID-19, όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν δι-

αδικτυακά με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM 

meetings.

Ειδικότερα, την διαδικτυακή έναρξη τους έκαναν δύο σχο-

λές γονέων για γονείς με παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαί-

δευση (νηπιαγωγείο- Δημοτικό), την Δευτέρα, 9/11 και την 

Τετάρτη 11 Νοέμβριου, ενώ οι υπόλοιπες εννέα (9) συνα-

ντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε εβδομαδιαία βάση με 

ημερομηνία λήξης στις 27 Ιανουαρίου 2021.

Η τρίτη σχολή γονέων για γονείς με παιδιά στην Δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο- Λύκειο), που θα υλοποι-

είται κάθε Τρίτη, ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου, ενώ κάθε 

επόμενη θα υλοποιείται σε 15νθημερη βάση και λήξη στις 

30 Μαρτίου.

Όπως τονίζει η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, 

ψυχολόγος Ελευθερία Πήτα «ο γονεϊκός ρόλος είναι δύ-

σκολος και σε συνεχή εξέλιξη. Απαιτεί δεξιότητες, υπομο-

νή 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 βιώ-

ματα. 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 κα-

μία ιδιαίτερη εκπαίδευση. Στη σημερινή εποχή, μία εποχή 

επιρροής και πειθούς, είναι απαραίτητο οι γονείς να εκπαι-

δευτούν έτσι ώστε να μάθουν να κατανοούν τη συμπερι-

φορά των παιδιών τους για να έχουν πολύ περισσότερες 

πιθανότητες να τα επηρεάσουν θετικά». 

«Μέσα από τον Συμβουλευτικό Σταθμό υποστήριξης γονέ-

ων, μαθητών και εκπαιδευτικών ακούμε τους προβληματι-

σμούς τους. Ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στα αιτήματα 

και τις ανάγκες των γονέων και των μαθητών του δήμου, 

συνεχίζουμε τη λειτουργία του προγράμματος και τους κα-

λούμε όλους να συμμετάσχουν» τονίζει ο αντιδήμαρχος 

Παιδείας Στέλιος Αποστόλου. 

Για όσους γονείς – κηδεμόνες μαθητών ενδιαφέρονται μπο-

ρούν να δηλώσουν  συμμετοχή. Με την παραλαβή της συ-

μπληρωμένης αίτησής σας, θα σας αποσταλεί σύνδεσμος 

σύνδεσης στις συναντήσεις της σχολής γονέων που θα επι-

λέξετε!

Πληροφορίες καθημερινά 9.00-14.00, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.: 

Ελευθερία Πήτα, τηλ: 2310463.930 και e-mail: info@

anatoliki.gr ή στο φαξ: 2310486203 και στην 

Αντιδημαρχία Παιδείας Δ. Θέρμης στο τηλ. 2313300764.

Έναν από τους σημαντικότερους στόχους του –δώρο 
ζωής, που είχε θέσει τα τελευταία χρόνια, εκπλήρωσε ο 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου δημοτικού σχο-

λείου Θέρμης /Τριαδίου. Το ζήτημα απόκτησης απινιδωτή 

ήταν ένας στόχος ο οποίος είχε τεθεί ήδη από την πρώτη 

κιόλας συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλ-

λόγου την περσινή σχολική χρονιά.

Από τότε έως σήμερα γονείς και παιδιά ανέλαβαν την πρω-

τοβουλία να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα χρήματα με 

την πώληση λαχνών. Ένα χρόνο μετά η απόκτηση του απι-

νιδωτή είναι πλέον πραγματικότητα.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αισθάνεται την ανά-

γκη να ευχαριστήσει θερμά τους μαθητές της περσινής Στ’ 

και της Ε’ τάξης του δημοτικού σχολείου για το σημαντι-

κό ποσό το οποίο συνεισέφεραν από την πώληση των 

λαχνών, το οποίο προστέθηκε στο ποσό το οποίο συγκε-

ντρώθηκε από το Σύλλογο από το περσινό Χριστουγεννιά-

τικο Bazzar αλλά και από τις συνδρομές, ώστε σήμερα να 

αποτελεί πραγματικότητα η απόκτηση του απινιδωτή, ενός 

δώρου ζωής για την τοπική κοινωνία.

Ο απινιδωτής ως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα το-

ποθετηθεί σε σημείο εύκολο προσβάσιμο από τους κατοί-

κους του Τριαδίου στο κατάστημα ΔΙΠΥΡΟΝ, στην είσοδο 

του οικισμούς.

Το ειδικό κουτί του απινιδωτή θα είναι κλειδωμένο και στα 

κλειδιά θα έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι οι οποίοι θα εκπαι-

δευτούν από την Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας 

Θέρμης, πάνω στη χρήση του και συγκεκριμένα πάνω σε 

ζητήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και γενι-

κότερα στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Τριαδίου οι οποίοι επιθυ-

μούν να λάβουν μέρος στην εκπαίδευση χρήσης του απινι-

δωτή θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Σύλ-

λογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου δημοτικού σχολείου.

Τρεις νέες Σχολές Γονέων στον δήμο Θέρμης

Απινιδωτή απέκτησε ο Σύλλογος Γονέων του 3ου Δ.Σ. Θέρμης
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Στήριξη στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες με 
παιδιά στο σχολείο, που δεν έχουν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως 

μαθήματα δίνει ο δήμος Θέρμης. Συγκεκριμένα, με 

την συνδρομή των διευθυντών των σχολικών μονά-

δων, ο δήμος δίνει τη δυνατότητα δανεισμού τάμπλετ 

σε μαθητές των γυμνασίων και λυκείων, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν κάποια ηλεκτρονική συσκευή. Σύμφωνα με 

τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου 

Μάθησης Στέλιο Αποστόλου, ο δήμος θέρμης προ-

μηθεύτηκε ενενήντα πέντε τάμπλετ τα οποία διαθέτει 

στα γυμνάσια και τα λύκεια προκειμένου να δοθεί η 

δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές να 

συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Η επιλογή 

των μαθητών θα γίνει με βάση κοινωνικά και άλλα 

κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως 

το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία των γονέων ή κηδε-

μόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, 

τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, ή ύπαρξη ειδικών 

δυσκολιών μάθησης. Τα αιτήματα δανεισμού θα δια-

βιβάζονται από τα σχολεία στο Γραφείο Παιδείας του 

δήμου το οποίο θα αξιολογεί το αίτημα σε συνεργα-

σία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Ο γονιός 

υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης σε περίπτω-

ση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία δεν 

οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε 

περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη 

σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

Άλλες τρεις σχολικές μονάδες του δήμου Θέρμης 
συνδεθήκαν και θα θερμαίνονται από φέτος με φυ-

σικό αέριο. Πρόκειται για τα δύο κτίρια του 1ου Δημο-

τικού Σχολείου Τριλόφου, το 2ο Γυμνάσιο Μίκρας στον 

Τρίλοφο καθώς και το 2ο Γυμνάσιο Θέρμης που βρίσκε-

ται στο Ν. Ρύσιο. Στο σχεδιασμό του δήμου, σύμφωνα 

με τον αντιδήμαρχο Παιδείας Στέλιο Αποστόλου «ακο-

λουθεί η σύνδεση των υπολοίπων σχολείων που περι-

λαμβάνονται στη δωρεά της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τις μελέτες 

εγκατάστασης δικτύου, ενώ παράλληλα, προχωρούν 

για  υλοποίηση οι μελέτες για τα σχολεία του Τριαδίου, 

της Νέας Ραιδεστού και τα υπόλοιπα της Θέρμης όπου 

υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου».

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδιασμού της 

αντιδημαρχίας Παιδείας για τη θέρμανση των σχολείων 

με φυσικό αέριο διαδραματίζει η καλή συνεργασία με 

την εταιρεία ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Μάλιστα, η σύνδεση με φυσικό 

αέριο στο 1ο Δημοτικό Σχολείου Τριλόφου και το 2ο 

Γυμνάσιο Μίκρας επισπεύσθηκε σημαντικά, αφού οι με-

λέτες για την εγκατάσταση του εσωτερικού δικτύου των 

σχολείων ήταν δωρεά της εταιρείας.    

Συγκεκριμένα, με την επέκταση του δικτύου φυσικού 

αερίου στη δημοτική ενότητα Μίκρας, η εταιρεία ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ  πρόσφερε δωρεάν στον δήμο Θέρμης τις μελέτες 

για την εγκατάσταση του εσωτερικού δικτύου φυσικού 

αερίου σε οκτώ σχολικά κτίρια. Αυτά είναι τα κτίρια του 

1ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου, το 1ο Νηπιαγωγείο 

Πλαγιαρίου, το 2ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου, το 1ο Γυ-

μνάσιο Μίκρας, το 2ο Γυμνάσιο Μίκρας και το 1ο Λύ-

κειο Μίκρας. 

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η σύνδεση του  διδακτηρί-

ου του 2ου Γυμνάσιου Θέρμης στο Νέο Ρύσιο, η οποία 

προβλεπόταν στη μελέτη του νέου αυτού κτιρίου. 

Την υλοποίηση του σχεδιασμού για την αντικατάσταση 

της χρήσης του πετρελαίου με φυσικό αέριο στα σχολι-

κά κτίρια συντονίζουν η Ευαγγελία Κούτρη πρόεδρος 

της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και ο Αχιλλέας Μεταλούλης αντιπρόεδρος της Σχολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εργασίες για τη σύνδεση ξεκίνησαν από το 1ο Δη-

μοτικό Σχολείο Τριλόφου και το 2ο Γυμνάσιο Μίκρας 

με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των δύο επι-

τροπών.

Άλλα τρία σχολεία του δήμου Θέρμης
θερμαίνονται με φυσικό αέριο

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Τάμπλετ σε μαθητές για την τηλεκπαίδευση
παραχώρησε ο δήμος Θέρμης

ΤΕΥΧΟΣ 198 Ρεπορτάζ 15

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  πρόσφερε δωρεάν τις μελέτες
για την εγκατάσταση του δικτύου σε οκτώ σχολικά κτίρια. Από την αλλαγή λέβητα στο 2ο Γυμνάσιο Μίκρας.
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΛΩΣΤΗΣ

Ο «τοίχος της Ειρήνης» χτίζεται στην Περιστερά
Μια πρωτότυπη εικαστική παρέμβαση ξεκίνησε πριν 

από λίγο καιρό στην Κοινότητα της Περιστεράς. 

Συγκεκριμένα, εικαστικοί της ομάδας «Επίμονη Τέχνη», 

εμπνευσμένοι από το μύθο της κόκκινης κλωστής, δημι-

ουργούν τον «Τοίχο της Ειρήνης», ο οποίος θα εμπλου-

τίζεται διαρκώς χάρη στη συμμετοχή των κατοίκων. Η ει-

καστική παρέμβαση γίνεται πάνω σε έναν τοίχο ο οποίος 

βρίσκεται κοντά στην κεντρική πλατεία της Περιστεράς, με 

μήκος περίπου πενήντα μέτρα και ύψος τριών μέτρων. 

Η ιδέα προέκυψε έπειτα από συζήτηση ανάμεσα στον πρό-

εδρο της Κοινότητας Περιστεράς Δημήτρη Ντισλή με τον 

art director Παντελή Τσάτση. Στην όλη προσπάθεια συνέ-

δραμαν επίσης οι εικαστικοί Χρύσα Μπαρζόκα, Αλέξαν-

δρος Καρόζας, Μαρία Μπόζια, Μιχάλης Σισμανίδης κα-

θώς και αρκετοί εθελοντές, κάτοικοι της Περιστεράς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας «αρχικά η πρώ-

τη σκέψη μας ήταν απλώς να ομορφύνει ο συγκεκριμένος 

τοίχος γιατί βρίσκεται σε κεντρικό σημείο από όπου διέρ-

χεται πολύς κόσμος. Στην πορεία όμως όλο αυτό εξελί-

χθηκε, συζήτησα με αξιόλογους καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν 

ήθελαν απλώς να ομορφύνουν το συγκεκριμένο σημείο, 

αλλά, μέσα από την εικαστική τους παρέμβαση να δώ-

σουν ένα βαθύτερο νόημα σε αυτό. Ο ‘Τοίχος της Ειρήνης’ 

λοιπόν μιλάει για τις σχέσεις των ανθρώπων, για το νόημα 

και το μυστήριο της ζωής που είναι μοναδικό για τον κα-

θένα μας, όπως μοναδική είναι και η ύπαρξη του καθενός 

μας. Βλέποντας τον τοίχο, τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επι-

σκέπτες θα θυμούνται το πιο σημαντικό: Να επιδιώξουν να 

δώσουν χαρά στη ζωή τους». 

Η «Επίμονη Τέχνη», είναι ένα εικαστικό σχήμα το οποίο 

παράγει αδιαμεσολάβητες εκθέσεις και events που 

εμπνεύστηκε και διοργανώνει η εικαστικός Χρύσα Μπαρ-

ζόκα. Η εικαστική δημιουργία του «Τοίχου της Ειρήνης» 

είναι εμπνευσμένη από το μύθο της κόκκινης κλωστής. 

Με καταγωγή από την Ιαπωνία, ο μύθος της κόκκινης κλω-

στής εξηγεί τα μυστήρια της ζωής με έναν τρόπο που είναι 

ταυτόχρονα τόσο πιστευτός, αλλά και απίστευτα ρομαντι-

κός. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε, ότι το σώμα σας 

είναι διάφανο. Μπορείτε να κάνετε εικόνα όλο το ατέλειω-

το και πολύπλοκο δίκτυο των αιμοφόρων αγγείων, που 

συνδέει όλα τα μέρη του σώματος; Οφείλουμε την ύπαρξή 

μας σε αυτά τα αιμοφόρα αγγεία. Τώρα, δώστε ιδιαίτερη 

προσοχή στο αγγείο που συνδέει την καρδιά με το μικρό 

δάχτυλο. Σχηματισμένο από την ωλένιο αρτηρία, αυτό το 

αγγείο δείχνει ξεκάθαρα, ότι το μικρό δάχτυλο είναι «εκ-

πρόσωπος» της καρδιάς μας. Για αυτόν τον λόγο, σε πολ-

λούς πολιτισμούς, όταν δυο άνθρωποι κάνουν ανακωχή 

ενώνουν τα μικρά τους δάχτυλα.

Σύμφωνα με την ιαπωνική παράδοση, αυτό το κόκκινο 

νήμα που προέρχεται από την καρδιά δεν τελειώνει στην 

άκρη του δακτύλου. Συνεχίζει με την μορφή μιας αόρα-

της κόκκινης κλωστής, η οποία «ρέει» από το μικρό μας 

δάχτυλο και ενώνεται με τις κόκκινες κλωστές των άλλων 

ανθρώπων.

Άνθρωποι που συνδέονται με αυτόν τον τρόπο συνδέονται 

μεταξύ τους με την ίδια μοίρα. Αργά ή γρήγορα, είναι μοι-

ραίο να συναντηθούν, άσχετα από το πόσο μακριά μένουν 

ο ένας από τον άλλον ή πόσο διαφέρουν οι συνθήκες 

ζωής τους. Και, όταν συμβεί αυτό είναι σίγουρο, ότι η συ-

νάντηση αυτή θα τους επηρεάσει βαθιά. Οι κλωστές μπο-

ρεί μερικές φορές να τεντωθούν και να μπερδευτούν και 

αυτό μπορεί να αναβάλλει την συνάντηση, αλλά οι δεσμοί 

δεν θα σπάσουν ποτέ.

Η ολιστική φιλοσοφία υποστηρίζει, ότι ακόμα και αν δεν 

μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, οι ζωές μας κινού-

νται σε μια προαποφασισμένη κατεύθυνση που καθοδη-

γείται από αόρατες κλωστές, τις οποίες έχει υφάνει το ίδιο 

το Σύμπαν. Και όσο περνάει ο καιρός, η κόκκινη κλωστή 

που μας συνδέει με την αδελφή ψυχή μας γίνεται όλο και 

μικρότερη. Και όπως θα έλεγαν οι Ιάπωνες: «Ο κόσμος 

μας είναι γεμάτος εμπόδια, αλλά τίποτα δεν συμβαίνει τυ-

χαία». Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον «Τοίχο της Ει-

ρήνης» και να βρείτε την δική σας κόκκινη κλωστή ...

Με θρησκευτική κατάνυξη πραγματοποιήθηκαν οι 
εκδηλώσεις μνήμης για τον Όσιο Ευθύμιο τον Νέο 

στην Κοινότητα της Περιστεράς. Ανήμερα της εορτής, πραγ-

ματοποιήθηκε το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Ανδρέου, 

πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία χοροστατούντος 

του σεβασμιότατου μητροπολίτη Ιερισσού, Άγιου Όρους 

και Αρδαμερίου κ.κ. Θεόκλητου. 

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης παρου-

σία του δημάρχου Θέρμης Θεοδώρου Παπαδόπουλου 

και άλλων εκπροσώπων του δήμου και του Τοπικού Συμ-

βούλιου, αρκετοί πιστοί παρακολούθησαν την πανηγυρική 

Θεία Λειτουργία .

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Νέος, γεννήθηκε επί Λέοντος Ε του 

Αρμενίου (813-820) σ’ ένα χωριό της Γαλατίας. Έλαβε το 

όνομα Νικήτας και όταν ενηλικιώθηκε, αποχαιρέτησε την 

οικογένειά του και κατέφυγε στο όρος Όλυμπος της Βιθυνί-

ας. Εκεί ο Ιωάννης το έτος 842, έκαρε τον Νικήτα μοναχό, 

του έδωσε το όνομα Ευθύμιος, και τον έστειλε στη Μονή 

των Πισσαδηνών.

Γύρω στο 858, ο όσιος Ευθύμιος αναχώρησε μαζί με τον 

Θεοστήρικτο, στον Άθω, όπου τότε ζούσαν μόνον ερημί-

τες. Λίγο αργότερα, ο Ευθύμιος πήγε στη Θεσσαλονίκη, 

όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.

Επιστρέφοντας στον Άθω, αποφάσισε να πάει στον Άγιο 

Ευστράτιο, μαζί με δύο συντρόφους του. Ενώ όμως έπλεαν 

για το νησί, τους αιχμαλώτισαν πειρατές Αγαρηνοί. Όταν 

απελευθερώθηκαν, επέστρεψαν στον Άθω, όπου του δό-

θηκε σε όραμα η εντολή να αναστηλώσει την εγκαταλε-

λειμμένη μονή που βρισκόταν στο όρος Περιστερά.

Περίπου το 871 εγκαταστάθηκε στα ερείπια της μονής, 

μαζί με τον Ιγνάτιο και τον Εφραίμ όπου και κατόρθωσε να 

ανασυγκροτήσει τη μονή, η οποία ήταν αφιερωμένη στον 

άγιο Απόστολο Ανδρέα. Το 888 ίδρυσε εκεί κοντά και μία 

γυναικεία μονή, επικεφαλής της οποίας όρισε την Ευθυμία. 

Τέλος στις 15 Οκτωβρίου 898 απεβίωσε.

Εκδηλώσεις στη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου
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ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης, 
επιστρέφει δυναμικά έπειτα από ένα 

επιτυχημένο ξεκίνημα και καλεί νέους 

και νέες 15 έως 29 χρονών από όλες 

τις κοινότητες του δήμου στον 2ο κύ-

κλο συναντήσεων των τοπικών του κύ-

κλων. Ως δομή υποστήριξης της ενεργού 

συμμετοχής των νέων σε κάθε έναν από 

τους 17 οικισμούς του δήμου Θέρμης, 

το Συμβούλιο Νέων παρέχει το φυσικό 

πλαίσιο για την ενδυνάμωση της συμ-

μετοχής των νέων στην τοπική δημόσια 

ζωή, την αλληλεπίδρασή τους μ’ αυτήν, 

την υποβολή προτάσεων στην τοπική 

πολιτική αρχή, αλλά και την από κοινού 

λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα που 

έχουν αντίκτυπο σε αυτούς και τη ζωή 

τους.

Στις συναντήσεις οι οποίες θα ακολου-

θήσουν εδραιώνουμε το Συμβούλιο 

Νέων σε όλους τους οικισμούς του δή-

μου, εμβαθύνουμε την εκπαίδευσή μας 

στον τρόπο λήψης αποφάσεων μέσω του 

καινοτόμου μοντέλου της Σοσιοκρατίας, 

καταρτίζουμε το καταστατικό μας και συ-

γκροτούμε τον Κεντρικό Κύκλο του Συμ-

βουλίου Νέων Δήμου Θέρμης.

Πέρα όμως από τις δράσεις οργανωτικού 

χαρακτήρα, τα μέλη του Συμβουλίου θα 

έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε:

• Ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και 

συναντήσεις με θεματολογία που διοργα-

νώνονται από επίσημα δίκτυα σε εθνικό 

ή ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Νεολαία και 

στα οποία συμμετέχει επίσημα ο δήμος.

• Σεμινάρια σε μία ποικιλία θεμάτων τα 

οποία θα επιλέγουν οι ίδιοι (π.χ ανθρώ-

πινα δικαιώματα, απασχόληση και κατα-

πολέμηση της ανεργίας, εθελοντισμός, 

προστασία του περιβάλλοντος, υγεία, 

εκπαίδευση και κατάρτιση κ.ο.κ.).

• Συναντήσεις δικτύωσης τόσο ανάμεσα 

στους τοπικούς κύκλους του Συμβου-

λίου Νέων Δήμου Θέρμης, όσο και με 

συμβούλια άλλων πόλεων στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό.

• Συναντήσεις ειδικών θεματικών κύ-

κλων/ομάδων στις οποίες θα συμμετέ-

χουν μέλη από διαφορετικούς τοπικούς 

κύκλους

Τα νέα μέλη είναι πάντα ευπρόσδεκτα 

στις συναντήσεις και για την υποδοχή 

τους ετοιμάζονται ειδικές δράσεις από 

κάθε τοπικό κύκλο. Οι συναντήσεις θα 

πραγματοποιούνται δια ζώσης, λαμβά-

νοντας όλα τα μέτρα προστασίας, αλλά 

και διαδικτυακά. 

Δηλώσεις συμμετοχής για τα νέα μέλη 

μπορούν να υποβάλλονται:

https://forms.gle/AXrjipiTTbz7wap56 

και #youthcouncilofthermi,

#youth_municipalityofthermi.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 

2313 300764-6 ή στο e-mail:

paideia@thermi.gov.gr.

Πρόσκληση στους νέους για συμμετοχή
στον 2ο κύκλο συναντήσεων

Ένα έργο τέχνης στο κέντρο της Καρδίας

Πολύ όμορφη εικόνα απέκτησε η 
πλατεία του οικισμού της Καρδίας 

και ειδικότερα το οίκημα που έχει πα-

ραχωρηθεί από την Τοπική Κοινότητα 

στα μέλη του Τοπικού Κύκλου Καρδίας 

–Κάτω Σχολαρίου του Συμβουλίου Νέων 

Δήμου Θέρμης με την ολοκλήρωση της 

τοιχογραφίας και τον εξωραϊσμό του χώ-

ρου που τους παραχωρήθηκε.

Η τοιχογραφία έγινε με την αμέριστη βο-

ήθεια της γραμματέως του Τοπικού Κύ-

κλου Νέου Ρυσίου–Ταγαράδων, Νίκης 

Κόκαλλη, η οποία ανέλαβε τον σχεδι-

ασμό και την υλοποίηση του έργου. Η 

Νίκη είναι μαθήτρια της πρώτης Λυκείου 

στο 2ο Γενικό Λύκειο Μίκρας και κατοικεί 

στο Νέο Ρύσιο. Η Νίκη, μετά την ολοκλή-

ρωση του έργου επισήμανε ότι «Γενικά 

μου αρέσει πολύ να ζωγραφίζω, με γε-

μίζει και με ηρεμεί. Με γαληνεύει με λίγα 

λόγια. Όταν μου έγινε η πρόταση να βο-

ηθήσω την νεολαία της Καρδίας στο να 

διακοσμήσουν τον εξωτερικό τοίχο του 

γραφείου τους χάρηκα που τους άρεσε 

η μέχρι τώρα δουλειά μου, ακόμη και 

εάν αυτή είναι αρκετά ερασιτεχνική αφού 

δεν έχω κάνει κάποιο μάθημα ζωγραφι-

κής…»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Εκπρόσωποι του Συμβουλίου Νέων δή-

μου Θέρμης και του Γραφείου Παιδείας  

είχαν τη χαρά να συναντήσουν διαδικτυα-

κά την Υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προ-

γράμματος του Κέντρου Σοσιοκρατίας της 

Αυστρίας, Barbara Strauch, που επισκέ-

φτηκε την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.

H Barbara Strauch, που εισήγαγε τη Σο-

σιοκρατία στην Ελλάδα και συμμετέχει, 

μαζί με άλλους experts, στη δημιουρ-

γία ενός δικτύου Συμβουλίου Νέων και 

Παιδιών ανά τον κόσμο, μίλησε με τους 

νέους και τις νέες του Συμβουλίου της 

Θέρμης, άκουσε τις προκλήσεις και τους 

προβληματισμούς τους, έδωσε απαντή-

σεις και μετέφερε την εμπειρία της από τη 

Μέθοδο της Σοσιοκρατίας αλλά και της 

δομής των «Youth Parliaments».

Η Barbara Strauch υπογράμμισε τη σπου-

δαιότητα του Συμβουλίου Νέων Δήμου 

Θέρμης, μιας και είναι το πρώτο αντί-

στοιχο εγχείρημα σε όλη την Ευρώπη, 

ενθάρρυνε τους νέους και νέες να συμ-

μετέχουν ενεργά -ακόμα και εν μέσω του 

Covid-19- και δήλωσε την πρόθεσή της 

να το υποστηρίξει και να συμβάλλει στη 

δικτύωσή του.

ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ
Τα μέλη του Τοπικού Κύκλου Καρδί-
ας –Κάτω Σχολαρίου του Συμβουλίου 
Νέων Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με 
τους εθελοντές Καρδίας ανέπτυξαν μια 
όμορφη πρωτοβουλία για την βελτίω-
ση του αστικού τοπίου του χωριού τους. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας έβαψαν και 
φρόντισαν τα παγκάκια στην πλατεία του 
χωριού.
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Τη συμβολή των Βασιλικών στον απελευθερωτικό
αγώνα του ‘21 αναδεικνύει ο δήμος Θέρμης
Να καταθέσει πρόταση στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος «Αντώνης Τρίτσης» και ειδικότερα στον Άξονα 

Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και 

Αθλητισμός», με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021», 

που αφορά τη χρηματοδότηση των δήμων για έργα και 

δράσεις για την επέτειο των διακοσίων ετών από την Ελ-

ληνική Επανάσταση, αποφάσισε η διοίκηση του δήμου 

Θέρμης. Η πρόταση αφορά αστικές παρεμβάσεις, δρά-

σεις και εκδηλώσεις, με επίκεντρο τα Βασιλικά και σκο-

πό την ανάδειξη της ιστορικής συμβολής της περιοχής 

στον μαρτυρικό αγώνα του 1821. Τους βασικούς άξονες 

αυτής της πρότασης παρουσίασε στις 17 Νοεμβρίου στα 

μέλη του τοπικού συμβουλίου Βασιλικών, αλλά και στο 

δημοτικό συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο δήμαρ-

χος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος στόχος της πρωτο-

βουλίας είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της συμ-

βολής των Βασιλικών στον απελευθερωτικό αγώνα, η 

οποία παραμένει σε πολλούς άγνωστη, τιμώντας πα-

ράλληλα τη μνήμη όσων θυσίασαν τη ζωή τους, στη 

διάρκεια των σκληρών μαχών που έλαβαν χώρα στην 

περιοχή, με πρωταγωνιστή τον καπετάν Χάψα, τον Ιού-

νιο του 1821.

Ο Καπετάν Χάψας στην πορεία του προς τη Θεσσαλονί-

κη, έφθασε στη Θέρμη (Σέδες) με τους άνδρες του στις 

8 Ιουνίου του 1821. Εκεί έγινε μάχη με το ιππικό του 

Αχμέτ Μπέη των Γιαννιτσών. Οι τούρκοι νικήθηκαν και 

υποχωρήσαν και τότε έκανε την εμφάνισή του ο Μπαϊ-

ράμ πασάς.

Τότε ο Καπετάν Χάψας και οι άντρες του οπισθοχωρή-

σαν στους πρόποδες του βουνού Βούζιαρη, όπου ακο-

λούθησε η φονική μάχη. 

Η πρόταση της διοίκησης του δήμου περιλαμβάνει τρεις 

άξονες. Ο πρώτος αφορά σχέδιο για την ανάπλαση της 

κεντρικής πλατείας των Βασιλικών, με ταυτόχρονη κα-

τασκευή ενός μνημείου, στη μνήμη των αγωνιστών της 

περιοχής το 1821. 

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη διοργάνωση μιας σειράς 

εκδηλώσεων, με επίκεντρο τα Βασιλικά και με τη συμ-

μετοχή συλλόγων και εκπροσώπων από όλα τα επανα-

στατημένα χωριά της περιοχής. Για παράδειγμα, μία από 

τις προτάσεις της διοίκησης του δήμου είναι η συγκρό-

τηση δικτύου επαναστατημένων χωριών της Χαλκιδικής 

με έδρα τα μαρτυρικά Βασιλικά. 

Τέλος, με την επιμέλεια ειδικών επιστημόνων, θα γίνει 

συγκέντρωση όλου του ιστορικού υλικού με σκοπό μια 

ειδική έκδοση στην οποία θα παρουσιάζεται μέσα από 

ιστορικά ντοκουμέντα, η καθοριστική συμβολή των Βα-

σιλικών καθώς και των υπολοίπων μαρτυρικών χωριών 

της περιοχής, στον αγώνα για την απαλλαγή από του 

τουρκικό ζυγό. 

Για την εκπόνηση της οριστικής πρότασης η οποία θα 

υποβληθεί προς το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

και την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», η διοίκηση του δή-

μου προχωρά στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής στην 

οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν, εκτός από τους 

εκπροσώπους του κεντρικού δήμου και του τοπικού 

συμβουλίου Βασιλικών, ειδικοί επιστήμονες, προσω-

πικότητες και σημαντικοί σύλλογοι και φορείς της πε-

ριοχής. Έργο της επιτροπής θα είναι να κινητοποιήσει 

το σύνολο της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να συμ-

μετάσχει, με προτάσεις, στον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση των δράσεων. Παράλληλα, θα αναλάβει 

την επιστημονική και οικονομική τεκμηρίωση της τελι-

κής πρότασης η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση και 

χρηματοδότηση. Σύμφωνα με το δήμαρχο, ασχέτως του 

ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “Αντώνης 

Τρίτσης”, το οποίο ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το 

σύνολο της επικράτειας, ο δήμος θα καλύψει εξ ιδίων 

πόρων, το σύνολο της υπολειπόμενης δαπάνης ώστε να 

υλοποιηθούν στο ακέραιο όλες οι δράσεις οι οποίες θα 

σχεδιαστούν.
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Η δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης συμμετέχει ενεργά και 
συνεργάζεται δημιουργικά με τις υπόλοιπες δημο-

τικές -δημόσιες βιβλιοθήκες της Μακεδονίας στον κοινό 

στόχο της ανάδειξης της τοπικής ιστορίας και της συμβο-

λής των προγόνων μας στην ανεξαρτησία του έθνους, με 

αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνι-

κή Επανάσταση, η οποία θα τιμηθεί το 2021.

Ειδικότερα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 πραγμα-

τοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση-τηλεδιάσκεψη συνερ-

γασίας των δημοτικών -δημοσίων βιβλιοθηκών της 

Μακεδονίας,  με θέμα την πραγματοποίηση επετειακής 

εκδήλωσης το 2021,  με την συμπλήρωση 200 ετών από 

την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός αυτής της δράσης (έκθεση 

μέσω banner) είναι η προβολή των ιστορικών γεγονότων 

-μετά από ενδελεχή έρευνα σε βιβλιογραφία, αρχεία, 

ιδιωτικές συλλογές- που έλαβαν χώρα στις περιοχές των 

συμμετεχουσών βιβλιοθηκών,  τα πρώτα χρόνια της επα-

νάστασης. 

Η έκθεση αφορά και θα περιλαμβάνει στοιχεία από επα-

ναστατικά κινήματα - εξεγέρσεις, αλληλογραφία, διακη-

ρύξεις, βίαιη φυγή και μετακίνηση πληθυσμών, εξισλα-

μισμούς, υποδούλωση, πορεία ζωής οικογενειών που 

συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα και που μπο-

ρούν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την προβολή της 

εξέγερσης περιοχών και πόλεων της Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της δράσης η δημοτική βιβλιοθήκη  πινακο-

θήκη Θέρμης ανάλαβε να αναδείξει την ιστορική μάχη 

και το ολοκαύτωμα των Βασιλικών που έλαβε χώρα 

στους πρόποδες και στην περιοχή γύρω από την ιστορική 

Μονή της Αγίας Αναστασίας την 10η Ιουνίου του 1821.

Η επόμενη συνάντηση – τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποι-

ηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.

Η πρόταση του δήμου περιλαμβάνει την κατασκευή
ενός νέου μνημείου προς τιμή των μαχητών των Βασιλικών
που θυσιάστηκαν στις μάχες του Ιουνίου 1821. 

Επετειακή κινητή έκθεση για τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης
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Μέσω διαδικτύου τα μαθήματα στη ΔΕΠΠΑΘ
Κοντά στους μαθητές του δημοτικού ωδείου και 

της σχολής χορού, αλλά και σε όλους όσους 

παρακολουθούν τμήματα εικαστικών και θεάτρου σε 

όλο τον δήμο Θέρμης βρίσκεται η Δημοτική Επιχεί-

ρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού, 

διαδικτυακά, για άλλη μια φορά, φέτος με το δεύ-

τερο κύμα της πανδημίας. Μαθητές του δημοτικού 

ωδείου από κάθε γωνιά του Δήμου Θέρμης όπως οι 

μικροί Γιώργος Παπαγεωργίου και Πρόδρομος Σα-

μαράς που κατοικούν στη Ν. Ραιδεστό και μαθήτριες 

στη Σχολή Χορού της ΔΕΠΠΑΘ όπως η Άρτεμις Κα-

ραματθαίου από το Τριάδι, η οποία παρακολουθεί 

εδώ και οκτώ χρόνια μαθήματα χορού, συνεχίζουν 

απρόσκοπτα τις σπουδές τους στους αγαπημένους 

τους τομείς. Αλλά και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλι-

κίας συνδέονται καθημερινά, μέσω διαδικτύου για 

να συνεχίσουν τις δημιουργικές δραστηριότητες που 

είχαν πριν από την πανδημία. Ο κ. Χαράλαμπος Τρι-

ανταφυλλίδης από τη Σουρωτή, για παράδειγμα, 

παίρνει σε καθημερινή, σχεδόν βάση οδηγίες για να 

συνεχίζει τα έργα του στην Αγιογραφία και η κ. Φανή 

Μόσχου από το Ν. Ρύσιο συνεχίζει διαδικτυακά τα 

μαθήματα της στην κοπτική-ραπτική.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στο δημοτικό ωδείο τα ατομικά μαθήματα ενόργανης 

μουσικής όπως το πιάνο, το βιολί, η κιθάρα, η βιό-

λα, το βιολοντσέλο κ.α, αλλά και τα ομαδικά όπως 

η θεωρία πραγματοποιούνται καθημερινά με σύγ-

χρονη ή ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι διαδικτυακά γίνεται το 90% των μαθημά-

των, ενώ πέρυσι χάρη στην εργασία και την επιμονή 

καθηγητών και μαθητών κανένα παιδί δεν «έχασε τη 

χρονιά» και οι εξετάσεις έγιναν όλες κανονικά, όπως 

δηλώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ωδείου Θε-

όδωρος Γκρούνης.

Με διαδικτυακό τρόπο, συνεχίζονται, επίσης, τα μα-

θήματα στα τμήματα των διευθύνσεων Εικαστικών 

και Χορού, ενώ οι καθηγητές στη Διεύθυνση Θεά-

τρου διατηρούν την επαφή με τους μαθητές και το 

αντικείμενο με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Στη σχολή χορού η διαδικασία εκμάθησης και απα-

σχόλησης μέσω διαδικτύου στα διάφορα τμήματα 

υλοποιείται συνδυαστικά τόσο με σύγχρονες, όσο 

και με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Τα παι-

διά πραγματοποιούν on-line μαθήματα χορού με 

την δασκάλα του τμήματος να δείχνει το μάθημα ή 

οι δασκάλες προωθούν video με ασκήσεις ή link 

με διαδικτυακό υλικό κατάλληλο για το ηλικιακό 

και χορευτικό επίπεδο, οδηγίες για τη δημιουργία 

χορογραφιών και την ορθή εκτέλεση ασκήσεων, ή 

ζωγραφιές και παραμύθια με θέμα το χορό για τις 

πιο μικρές ηλικίες. «Βασικό μας μέλημα» σύμφω-

να με τη Σοφία Τσαμασλίδου, καλλιτεχνική διευθύ-

ντρια της σχολής χορού «είναι να καταφέρουμε να 

διατηρήσουμε την επαφή των σπουδαστών με την 

εκπαιδευτική διαδικασία και το χορό, αλλά και να 

αξιοποιήσουμε, παράλληλα, τη δυνατότητα για πε-

ραιτέρω καλλιέργεια, εξέλιξη και εμβάθυνση των 

γνώσεων και της τεχνικής κατάρτισης, τόσο των μα-

θητών όσο και των δασκάλων χορού μέσω του δια-

δικτύου».

Τα τμήματα χορού που συμμετέχουν στην εξ απο-

στάσεως μάθηση είναι τα τμήματα μπαλέτου, μου-

σικοκινητικής αγωγής, σύγχρονου χορού, μοντέρνου 

χορού, hip hop, ρυθμικής και ενόργανης, των Κέ-

ντρων Πολιτισμού Θέρμης, Τριαδίου, Ν. Ραιδεστού, 

Βασιλικών, Ταγαράδων, Σουρωτής, Ν. Ρυσίου, Καρ-

δίας, Τριλόφου και Πλαγιαρίου.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Στα εικαστικά και πολιτιστικά, όλα τα τμήματα ενη-

λίκων χρησιμοποιούν συνδυασμό ασύγχρονων και 

σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

και σύντομα θα ενταχθούν στην ίδια διαδικασία τα 

εφηβικά και παιδικά τμήματα.

Στόχος σύμφωνα με την Εύα Κωνσταντινίδου, καλ-

λιτεχνική διευθύντρια εικαστικών είναι «να στηρί-

ξουμε το σύνολο των μαθητών μας, συνεχίζοντας 

να προσφέρουμε γνώση και εκμάθηση δεξιοτήτων 

και παράλληλα μια δημιουργική διέξοδο, στη δύ-

σκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Είναι σημαντι-

κό για εμάς να είμαστε και τώρα πομποί έμπνευσης 

και δημιουργίας και να τονώσουμε το αίσθημα της 

ενότητας και της αλληλοϋποστήριξης. Γι’ αυτό και 

δημοσιοποιούμε μέρος της δουλειάς μας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης των Κέντρων Πολιτισμού και 

του δήμου Θέρμης, ώστε να έχουν πρόσβαση πέρα 

από τους σπουδαστές μας και οι υπόλοιποι δημότες.

Μέχρι στιγμής τα τμήματα εικαστικών που συμμε-

τέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τα 

τμήματα ζωγραφικής ενηλίκων, αγιογραφίας, κοπτι-

κής-ραπτικής και διακοσμητικών αντικειμένων των 

Κέντρων Πολιτισμού Θέρμης, Τριαδίου, Ν. Ρυσίου, 

Ταγαράδων και Βασιλικών.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Αθηνά Πα-

παδάκη «η ανταπόκριση τόσο των εργαζομένων και 

των καθηγητών όσο και των μικρών ή μεγάλων μα-

θητών στα διαδικτυακά μαθήματα είναι μεγάλη και 

συγκινητική. Όπου υπάρχει η δυνατότητα και ανά-

λογα με το αντικείμενο τα μαθήματα γίνονται δια-

δικτυακά. Σύντομα οι υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης 

πρόκειται να αναβαθμιστούν μέσα από μία νέα πιο 

δυναμική πλατφόρμα. Έτσι, δίνουμε τη δυνατότητα 

στους σπουδαστές μας να παρακολουθούν τα μαθή-

ματά τους χωρίς προβλήματα, αλλά και να διατηρή-

σουν την επαφή με τις καθημερινές δραστηριότητές 

τους».

Η δημοτική βιβλιοθήκη υλοποιεί, ως μέλος του δι-

κτύου βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το 

πρόγραμμα «Από τη βιβλιοθήκη στο σπίτι», που έχει 

στόχο την εξ αποστάσεως ενασχόληση των πολιτών 

με δημιουργικές δράσεις, με κύριο άξονα το βιβλίο.

Παράλληλα, η ΔΕΠΠΑΘ δίνει τη δυνατότητα και την 

ευκαιρία για δημιουργικές διεξόδους για όσους μέ-

νουν στο σπίτι. Οι εργαζόμενοι και οι καθηγητές των 

διευθύνσεων του δημοτικού ωδείου, του χορού, του 

θεάτρου, των εικαστικών και πολιτιστικών δράσεων 

σε συνεργασία με τη δημοτική βιβλιοθήκη στηρί-

ζουν εξ αποστάσεως τους μικρούς και μεγάλους φί-

λους που μένουν σπίτι. Ανεβάζουν καθημερινά στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης του δήμου Θέρμης και 

του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης μικρά και μεγάλα 

αποσπάσματα από την καλλιτεχνική τους δημιουρ-

γία, που ψυχαγωγούν αλλά και εκπαιδεύουν.
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Παρέμβαση προς τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δι-
κτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) 

έκανε ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, 

διαμαρτυρόμενος για τις αλλεπάλληλες διακοπές ηλε-

κτροδότησης στις περιοχές Τριλόφου, Καρδίας και 

Πλαγιαρίου, εξ αιτίας των οποίων, πέραν της μεγάλης 

ταλαιπωρίας την οποία υφίστανται οι καταναλωτές, προ-

κλήθηκαν και σημαντικές βλάβες σε επαγγελματικές και 

οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

Σε επιστολή του προς τους επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ 

στην περιοχή Μακεδονίας Θράκης ο κ. Παπαδόπουλος 

τονίζει πως «τον τελευταίο μήνα παρατηρούνται συχνές 

και πολύωρες, μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύμα-

τος οι οποίες δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στην 

καθημερινότητα των κατοίκων και στην οικονομική ζωή 

της περιοχής, προκαλώντας εκτός από την ταλαιπωρία, 

σημαντικές ζημίες σε εξοπλισμούς καταστημάτων, οικια-

κές συσκευές κ.λπ., αλλά και κίνδυνο απώλειας ζωής, 

αφού υπάρχουν πολίτες που εξαρτώνται από μηχανή-

ματα ζωτικής σημασίας, όπως για παράδειγμα συσκευές 

υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας».

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει επίσης ότι παρατηρεί-

ται «ελλιπής πληροφόρηση των καταναλωτών, αφού 

καλώντας τον 5ψήφιο αριθμό για τη δήλωση των βλα-

βών, δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που να ενημερώ-

σει σχετικά με το μέγεθος της ζημίας και τον εκτιμώμενο 

χρόνο αποκατάστασης».

Πέρα από την υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να λαμβάνει 

«όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε, όχι μόνο να αντιμετω-

πίζονται, αλλά και να προλαμβάνονται βλάβες στο δί-

κτυο», ο δήμαρχος Θέρμης υπογραμμίζει την υποχρέω-

ση του Διαχειριστή «για έγκαιρη και με κάθε πρόσφορο 

μέσο ενημέρωση των καταναλωτών σε περιπτώσεις επι-

κείμενης διακοπής ρεύματος ή και έκτακτης διακοπής, 

προκειμένου να προληφθούν βλάβες στις συσκευές των 

καταναλωτών από τη διακοπή και την επανεκκίνηση της 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας».

Αναφέρει ότι καθημερινά φτάνουν στο δήμο διαμαρ-

τυρίες, προφορικές και έγγραφες, από κατοίκους και 

επαγγελματίες των περιοχών στις οποίες σημειώνονται οι 

διακοπές ηλεκτροδότησης τις οποίες υπογράφουν εκα-

τοντάδες πολίτες. Σημειώνει, δε, πως οι καταναλωτές και 

κυρίως οι επαγγελματίες «θα αρχίσουν σύντομα να κα-

ταθέτουν αγωγές αποζημίωσης».

Ο δήμαρχος Θέρμης ζητά από τον ΔΕΔΔΗΕ έγγραφη 

ενημέρωση για τους λόγους που προκάλεσαν τις πρό-

σφατες πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης, καθώς 

και για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει 

η εταιρεία ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαι-

νόμενα.

Σε δήλωσή του ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι «ο 

δήμος απαιτεί να πληροφορηθεί ποιο ακριβώς είναι το 

πρόβλημα το οποίο προκαλεί αυτές τις αλλεπάλληλες 

πολύωρες διακοπές. Εάν υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του 

συστήματος, με τη δημιουργία υποσταθμού στην περι-

οχή, εμείς είμαστε πρόθυμοι να παραχωρήσουμε τον 

αναγκαίο χώρο. Γι’ αυτό ζητάμε συνάντηση με τον ΔΕΔ-

ΔΗΕ, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση».

Επιστολή διαμαρτυρίας
του δημάρχου Θέρμης προς τον ΔΕΔΔΗΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΛΟΦΟ, ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑΡΙ
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Παρεμβάσεις αναβάθμισης του αστικού πρασίνου

Σε σημεία της Κοινότητας Τριλόφου πραγματοποιήθη-
καν εργασίες καλλωπισμού από τη διεύθυνση Περι-

βάλλοντος και Πρασίνου του δήμου Θέρμης. Οι εργασίες 

αφορούσαν κλαδεύσεις και καθαρισμούς από ξερά χόρ-

τα και αφορούσαν μεταξύ άλλων το πάρκο Δημαρχεί-

ου και την περιοχή Μεράδια. Ανάλογες εργασίες έγιναν 

και σε πολλά κεντρικά σημεία της Κοινότητας, ενώ θα 

ακολουθήσουν παρεμβάσεις εξωραϊσμού και αισθητικής 

αναβάθμισης σε πάρκα και άλλους χώρους πρασίνου 

σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πρασίνου – Περι-

βάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιο Γκιζάρη.

Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε 

όλους τους οικισμούς του δήμου Θέρμης, πάντα σε συ-

νεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων οι οποίοι 

ιεραρχούν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες τις οποίες 

και υποβάλλουν στη διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρα-

σίνου του δήμου.

«Η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος Πρασίνου και Αγρο-

τικής Ανάπτυξης συνεχίζοντας το προγραμματισμό της 

προχωρά σε νέες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας όλους τους 

διαθέσιμους κοινόχρηστους χώρους και αναβαθμίζοντας 

υφιστάμενους χώρους αναψυχής σε κάθε γωνιά του δή-

μου μας», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Στέλιος Γκιζάρης.

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Σε συνέχεια των παρεμβάσεών της η Αντιδημαρχία Πρα-

σίνου άλλαξε ολοκληρωτικά την εικόνα της Πλατείας 

Χανια στα Βασιλικά. Ειδικότερα η παρέμβαση πραγμα-

τοποιήθηκε στο χώρο του σιντριβανιού στο τέρμα των 

λεωφορείων, καθώς και στον αύλειο χώρο του ΚΕΠ Βα-

σιλικών. 

Παράλληλα τα συνεργεία της Αντιδημαρχίας Πρασίνου 

καθάρισαν τις πυκνές φυλλωσιές των δέντρων που έκρυ-

βαν την πρόσοψη του κτιρίου, όπου στεγάζεται το Τμήμα 

Ασφαλείας και  του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικών, 

καθώς επίσης και της αυλής του Δημοτικού Σχολείου.
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ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ

Στην αντικατάσταση της παλιάς επι-
γραφής ενός από τα τρία μεγάλα 

Κλειστά Αθλητικά Κέντρα του δήμου, σε 

αυτό των Βασιλικών, προχώρησε η Δη-

μοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλ-

λοντος και Αθλητισμού του δήμου Θέρ-

μης (ΔΕΠΠΑΘ) ικανοποιώντας ένα πάγιο 

αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Το 

ΔΑΚ Βασιλικών, το οποίο φέρει το όνο-

μα του αείμνηστου δημάρχου Στέλιου 

Πιπινίκα, φιλοξενεί πρωταθλήματα της 

ΕΚΑΣΘ και της ΕΠΕΣΘ, με τη συμμετο-

χή όλων των αθλητικών σωματείων της 

περιοχής, ενώ το επισκέπτονται αρκετοί 

πολίτες για την άθλησή τους σε καθημε-

ρινή βάση. Παράλληλα έχει φιλοξενήσει 

κατά το παρελθόν, μεγάλες αθλητικές 

διοργανώσεις, όπως το Mars Vasilikon 

με τη συμμετοχή 3.000 ατόμων, καθώς 

και σημαντικές εκδηλώσεις Πολιτισμού, 

όπως το 1ο Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου 

κρέατος και Τοπικών Προϊόντων που πα-

ρακολούθησαν περισσότερα από 4.500 

άτομα. Η νέα φωτεινή επιγραφή, στο 

μεγάλο αυτό Αθλητικό Κέντρο, το οποίο 

οραματίστηκε ο αείμνηστος Στέλιος Πιπι-

νίκας, προσδίδει την εικόνα που αρμόζει 

στο ΔΑΚ Βασιλικών. Η ΔΕΠΠΑΘ συνε-

χίζει τις παρεμβάσεις σε όλα τα δημοτι-

κά αθλητικά κέντρα, ανταποκρινόμενη 

στα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, 

με στόχο τη δημιουργία χρηστικών χώ-

ρων άθλησης και ψυχαγωγίας για μι-

κρούς και μεγάλους. Ο Στέλιος Πιπινίκας 

γεννήθηκε το1947 στα Βασιλικά και το 

νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρα σε 

δυστύχημα στις 10 Απριλίου του 2003. 

Διετέλεσε από το1995 μέχρι το 1998 ο 

τελευταίος πρόεδρος της Κοινότητας Βα-

σιλικών και από το 1999 μέχρι το 2002 

ο πρώτος δήμαρχος του Καποδιστρια-

κού δήμου Βασιλικών. Διετέλεσε πρό-

εδρος και γραμματέας του Αθλητικού 

Συλλόγου ΑΕΤΟΣ Βασιλικών και συμ-

μετείχε σε πολιτιστικούς συλλόγους της 

περιοχής. Ήταν ο άνθρωπος που θεμελί-

ωσε την κατασκευή του Κλειστού Γυμνα-

στηρίου, μα δυστυχώς δεν πρόλαβε να 

το δει ολοκληρωμένο καθώς έφυγε αιφ-

νίδια από τη ζωή. Με ομόφωνη απόφα-

ση του το δημοτικό συμβούλιο Βασιλι-

κών, αποφάσισε να δώσει την ονομασία 

«Στέλιος Πιπινίκας» στο Κλειστό Γυμνα-

στήριο τιμώντας τον για τη συνολική του 

προσφορά. 

Νέα πινακίδα στο ΔΑΚ Βασιλικών

Συντηρήσεις γηπέδων Παρεμβάσεις στη Σουρωτή

1ο τουρνουά ποδοσφαίρου
Αγίου Αντωνίου

Εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα 
στα δημοτικά γήπεδα, όπου υπάρχει 

ανάγκη, υλοποιούνται από τη Δημοτι-

κή Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας και 

Αθλητισμού, του δήμου Θέρμης. Η ανα-

στολή των αγώνων λόγω της πανδημίας 

έδωσε την ευκαιρία στα συνεργεία του 

δήμου να προχωρήσουν σε επανασπορές 

γκαζόν σε όσα γήπεδα ποδοσφαίρου κρί-

θηκε απαραίτητο.

Ειδικότερα ολοκληρώθηκε η επανασπο-

ρά στα γήπεδα των Βασιλικών, του Πλα-

γιαρίου, της Νέας Ραιδεστού, του Τρια-

δίου, της Σουρωτής. Παράλληλα έγινε 

ολική επανασπορά στο βοηθητικό γήπε-

δο ποδοσφαίρου Θέρμης. Επίσης έχουν 

προγραμματιστεί ανάλογες εργασίες και 

στο γήπεδο του Αγίου Αντωνίου.

Τα συνεργεία της ΔΕΠΠΑΘ θα προχωρή-

σουν και σε εργασίες γενικής διαμόρφω-

σης του εδάφους καθώς και συντήρησης 

εστιών ποδοσφαίρου, όπου απαιτείται.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ Νικόλαος 

Λαγός τονίζει πως «η διοίκηση του δή-

μου Θέρμης εκμεταλλευόμενη τη δύσκο-

λη συγκυρία της πανδημίας, προσπαθεί 

να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο στη συντήρηση και προετοιμασία 

όλων των δημοτικών αθλητικών υποδο-

μών, ώστε να είναι πανέτοιμες να υποδε-

χτούν και πάλι τους αθλητές μας μετά τη 

λήξη των περιοριστικών μέτρων».

Με στόχο την ανάδειξη της περιοχής 
Βοσκίνα στην Κοινότητα Σουρω-

τής, σε ένα όμορφο χώρο αναψυχής και 

άσκησης η αντιδημαρχία Συντήρησης και 

Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης έπει-

τα από συνεργασία με τον πρόεδρο της 

Κοινότητας Θωμά Ασλάνη προχώρησε το 

τελευταίο τριήμερο σε εργασίες καθαρι-

σμού και διαμόρφωσης του εδάφους. Οι 

παρεμβάσεις αυτές αποτελούν τη δεύτε-

ρη φάση του σχεδιασμού της Κοινότητας 

ώστε η Βοσκίνα να παραδοθεί σύντομα 

στους κατοίκους ως ένα ξεχωριστό σημείο 

συνάντησης για ψυχαγωγία και άσκηση.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σουρωτής σε 

δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων 

στην άψογη συνεργασία με τον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο Συντήρησης και Αυτεπιστα-

σίας Βασίλη Μουστάκα και στην άμεση 

ανταπόκρισή του ώστε να ολοκληρω-

θούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον 

εξωραϊσμό του χώρου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
1ο τουρνουά ποδοσφαίρου της 

Νεολαίας Αγίου Αντωνίου στις 18 Οκτω-

βρίου. Ήταν μια πολύ όμορφη διορ-

γάνωση από το τμήμα αθλητισμού και 

αθλοπαιδιών της ομάδας Νεολαίας του 

Αγίου Αντωνίου.
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Παράδειγμα προς μίμηση
οι εθελοντές της Καρδίας
Ζουν ανάμεσά μας. Είναι φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι, 

άνθρωποι της «διπλανής πόρτας».  Πρόκειται για τους 

εθελοντές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες 

κοινότητες του δήμου Θέρμης, προσφέροντας τον πολύτιμο 

ελεύθερο χρόνο τους, αλλά καμιά φορά και χρήματα από 

την τσέπη τους προκειμένου να ομορφύνουν πλατείες 

και πάρκα, τους χώρους δηλαδή στους οποίους περνούν 

μέρος της καθημερινότητάς τους, οι ίδιοι και τα παιδιά τους.

Μια από τις πλέον δραστήριες εθελοντικές ομάδες του 

δήμου Θέρμης είναι αυτή της Καρδίας. Μια παρέα 

κατοίκων, που έχουν θέσει ως στόχο να ομορφύνουν τον 

τόπο τους, που θέλουν να περπατούν στα σοκάκια της 

Καρδίας και να καμαρώνουν για το χωριό τους. «Λόγω και 

του σημείου που βρισκόμαστε, στο δρόμο προς Χαλκιδική, 

επιθυμούμε ο ταξιδιώτης να μπει στο κέντρο του χωριού, 

να δει όσα ωραία έχουμε κάνει, να ενισχύσει τις τοπικές 

επιχειρήσεις και να φύγει με τις καλύτερες των εντυπώσεων» 

δηλώνει ο Γιώργος Σεφερίδης, από τα παλιότερα μέλη της 

εθελοντικής ομάδας της οποίας ο επίσημος τίτλος είναι 

Σύλλογος Καρδίας Θεσσαλονίκης.

ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Η ΙΔΕΑ
«Η προδιάθεση για να γίνει κάτι συλλογικό, υπήρχε από 

καιρό. Είναι δύσκολο στην εποχή που ζούμε να βρεθούν 

συμπολίτες ή και συγχωριανοί αν θέλετε, οι οποίοι να 

έχουν ελεύθερο χρόνο από οικογένειες και δουλειές, αλλά 

και όρεξη για εργασίες εκτός σπιτιού. Να αντιλαμβάνονται 

την έννοια του εθελοντισμού. Δηλαδή να προσφέρουν, 

χωρίς να περιμένουν να πάρουν κάτι. Κι επίσης να υπάρχει 

αρμονική συνεργασία μεταξύ μας».

Η ομάδα άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά πριν από 

περίπου τρία χρόνια. «Τότε ξεκινήσαμε δειλά δειλά μια 

μικρή παρέα 5-6 ανθρώπων. Οι άσχημες εικόνες που 

συναντούσαμε συχνά στο χωριό μας και τα ταξίδια μελών 

της ομάδας που μας γεμίζουν με άλλες παραστάσεις, μας 

ώθησαν στην ιδέα για τη δημιουργία της ομάδας. Στη 

διάδοση της ιδέας μάς βοήθησε πολύ και η σελίδα που 

ήδη προϋπήρχε στα social media», εξηγεί ο κ. Σεφερίδης. 

Συμπληρώνει, δε, πως «στην αρχή ξεκίνησε την όμορφη 

αυτή εθελοντική δράση μια μικρή παρέα ανθρώπων. 

Πλέον η ομάδα έχει μεγαλώσει και κάθε εβδομάδα μέσα 

από τις δράσεις της, προσεγγίζει ολοένα και περισσότερους 

κατοίκους της Καρδίας που επιθυμούν να συμπορευτούν 

μαζί μας».

ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΞΙΟΖΗΛΕΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ
Στη διάρκεια αυτών των τριών χρόνων ο Σύλλογος Καρ-

δίας Θεσσαλονίκης, όπως είναι το όνομα της εθελοντικής 

ομάδας, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο. Ξεκίνησε με διά-

φορους καθαρισμούς σε κεντρικά κυρίως σημεία της Καρ-

δίας, καλλωπισμό και καθάρισμα πινακίδων από σπρέι και 

αυτοκόλλητα. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινό-

τητας Μάκη Τρικαλιάρη έγινε δενδροφύτευση σε κεντρικό 

χώρο αναψυχής. Επίσης, έγιναν παρεμβάσεις καλλωπι-

σμού στη στάση του ΟΑΣΘ η οποία βρίσκεται στην είσοδο 

του χωριού, η οποία ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Μία 

από τις πιο αξιόλογες δράσεις της ομάδας είναι το «Πάρ-

κο των 4 εποχών» στην κεντρική πλατεία της κοινότητας. 

«Κλαδέψαμε τα δέντρα, βάψαμε παγκάκια, κάγκελα, πε-

ζούλια, κάδους και αφήσαμε όμορφα μηνύματα σε κάθε 

παγκάκι, ένα για κάθε εποχή».

Παράλληλα οι εθελοντές γέμισαν την κοινότητα με πλα-

στικοποιημένα ταμπελάκια με μηνύματα για μια καθαρή 

Καρδία και τα τοποθέτησαν σε καίρια σημεία. Επίσης, προ-

μηθεύτηκαν δύο μεταλλικά βαρέλια τα οποία ζωγράφισα 

νέα παιδιά και στη συνέχεια τα τοποθέτησαν στο λόφο με 

τα δυο κιόσκια σαν κάδους απορριμμάτων.

Από τις πιο όμορφες δράσεις της ομάδας είναι ο καλλω-

πισμός της γέφυρας. Με την βοήθεια του εθελοντή και 

καλλιτέχνη Μίλτου Τσαλικίδη, αλλά και με τη συμμετοχή 

νέων παιδιών, σ’ ένα πολύ όμορφο happening με μουσι-

κή, φαγητά και ποτά, αφενός ομόρφυνε ο χώρος, αφετέ-

ρου δόθηκε η ευκαιρία στα νέα παιδιά να έρθουν εγγύ-

τερα στην εθελοντική ομάδα. «Να σέβονται δηλαδή αυτά 

που οι ίδιοι έφτιαξαν. Επίσης μετά τον καλλωπισμό της 

γέφυρας ξεκίνησε ο κόσμος να ρωτά για τις επόμενες δρά-

σεις και πως μπορεί να συμμετέχει σ’ αυτές.

Άλλες δράσεις της ομάδας είναι:

• Αγορά και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού σε σκοτεινό ση-

μείο, ώστε να φωτίζεται το απίθανο έργο τέχνης του Μίλ-

του Τσαλικίδη.

• Χρωματισμό σε κάδους και ρολόγια της ΔΕΗ και του 

ΟΤΕ που ήταν σε κακή κατάσταση.

• Καλλωπισμός της περίφραξης της Εκκλησίας, των στύ-

λων φωτισμού και του πίνακα υποδοχής που βρίσκονται 

περιμετρικά από το ναό.

• Σε εξέλιξη βρίσκεται ο καλλωπισμός του 2ου, μικρότε-

ρου πάρκου στην κεντρική πλατεία.

• Παράλληλα, κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, διοργανώ-

νονται πεζοπορίες σε όμορφα και άγνωστα μέρη της περι-

οχής της Καρδίας.

Όπως εξηγεί ο κ. Σεφερείδης, υπάρχουν πλάνα και όρε-

ξη για νέες δράσεις. «Αναμένουμε την επιστροφή στην 

κανονικότητα γιατί ο covid-19 μας έχει κλείσει στα σπίτια 

μας». Επισημαίνει ότι ο ρόλος Συλλόγου Εθελοντών Καρ-

δίας είναι σημαντικός. «Η ύπαρξη οργανώσεων εθελοντών 

εκφράζει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για συγκέ-

ντρωση στα άμεσα και πρακτικά ζητήματα των πολιτών. 

Επίσης προσφέρει μια ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 

αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες. Οι δημο-

τικές και τοπικές αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν τη δίψα 

των πολιτών, και ειδικά των νέων, για δημιουργική δράση 

και προσφορά στον τόπο τους. Το δυναμικό είναι τεράστιο. 

Θα πρέπει να οργανώσουν τη διοίκησή τους έτσι ώστε να 

ενσωματώσουν πρωτοβουλίες πολιτών. Ο δήμος Θέρμης 

έχει βοηθήσει τμήματα εθελοντισμού και νεολαίας. Θα 

θέλαμε να δούμε μια πιο ουσιαστική λειτουργία και βο-

ήθεια».

Με τις πυκνές δράσεις της η εθελοντική ομάδα της Καρδίας 

έχει συσπειρώσει στις τάξεις της πολλούς ενεργούς πολίτες 

όπως ο Άγγελος, ο Βασίλης, η Γεωργία, ο Γιάννης, ο Γιώρ-

γος, η Γιώτα, η Ελένη, η Ερμιόνη, ο Θανάσης, ο Κώστας, 

η Μαρία, ο Μάκης, ο Μίλτος, ο Μπάμπης, η Ναυσικά, ο 

Νίκος, η Ραλλία, ο Στέλιος, καθώς και τη νεότερη γενιά την 

οποία αποτελούν ο Άγγελος, η Αναστασία, η Ελισάβετ, ο 

Θανάσης, ο Παναγιώτης και η Σύλβια.

Διαδικτυακά τους Εθελοντές Καρδίας τους συναντάμε στο 

«Καρδία Θεσσαλονίκης» στο facebook και στο kardia_

thessalonikis στο instagram.
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Τιμήθηκε η επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου στο δήμο Θέρμης
Με διαφορετικό τρόπο λόγω των περιορισμών για 

τον κορωνοϊό, χωρίς παρελάσεις, αλλά με το ίδιο 

φρόνημα, ενότητα και κάθε επισημότητα τίμησε ο δήμος 

Θέρμης την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η εθνική 

επέτειος τιμήθηκε σε όλες τις κοινότητες με δοξολογία και 

εκφώνηση πανηγυρικού εντός των ναών. Ακολούθησε η 

κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων σε όλους 

τους οικισμούς με την τήρηση όλων των υγειονομικών 

μέτρων. 

Στη Θέρμη, έδρα του δήμου στεφάνια κατέθεσαν σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος, 

η περιφερειακή σύμβουλος Μαγδαληνή Φιλιππιάδου, 

εκπρόσωπος του  Γ’ Σώματος Στρατού, ο πρόεδρος της 

κοινότητας Στάθης Πιστέλας, ο διοικητής του αστυνομικού 

τμήματος Θέρμης, αστυνόμος Οδυσσέας Σαληκυριάκης, ο 

Αλέξανδρος Καραγιάννης για τον Σύνδεσμο Αποστράτων 

Αξιωματικών Θέρμης «Παύλος Μελάς ο Μακεδονομάχος» 

και ο υποδιευθυντής του 2ου Λυκείου Θέρμης για την 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Τους ήρωες που αντιστάθηκαν στο ναζισμό και το φασισμό 

τίμησαν και οι υπόλοιποι φορείς του δήμου Θέρμης. 

Τηρώντας όλες τις υγειονομικές διατάξεις, ο πρόεδρος της 

κοινότητας Θέρμης κατέθεσε στεφάνια εκ μέρους του 1ου 

Συστήματος Προσκόπων Θέρμης, του ΚΑΠΗ, του Σωματείου 

«Παναγία Σουμελά» δήμου Θέρμης, και των συλλόγων 

Μανδριτσιωτών – Θρακιωτών Θέρμης, Βλάχων Θέρμης 

– Τριαδίου «Ο Άγιος Νικόλαος», Αυληαννητών Θέρμης, 

Φίλων Κρητικής Παράδοσης Θέρμης «Ξαστεριά», καθώς 

και του συλλόγου Σερραίων Κατοίκων δήμου Θέρμης. Στις 

επετειακές εκδηλώσεις στη Θέρμη συμμετείχε το 2ο Λύκειο 

Θέρμης, στο Νέο Ρυσιο το 2ο γυμνάσιο Θέρμης, στο Τριάδι  

5ο δημοτικό σχολείο Θέρμης -Τριαδίου, στη Νέα Ραιδεστό 

το 2ο δημοτικό σχολείο Ν. Ραιδεστού, στους Ταγαράδες 

το δημοτικό σχολείο Ταγαράδων, στον Τρίλοφο το 1ο 

γυμνάσιο Μίκρας, στην Καρδία το 3ο γυμνάσιο Μίκρας, 

στο Πλαγιάρι το 2ο νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου, στο Κάτω 

Σχολάρι το δημοτικό σχολείο Κ. Σχολαρίου, στα Βασιλικά 

το γενικό λύκειο Βασιλικών, στη Σουρωτή το νηπιαγωγείο 

Σουρωτής, στον Άγιο Αντώνιο το δημοτικό σχολείο Αγ. 

Αντωνίου, στην Περιστερά το δημοτικό σχολείο Περιστεράς 

και στην Αγία Παρασκευή το  νηπιαγωγείο Αγ. Παρασκευής. 

Εορτασμός του Άγιου Δημήτριου
Παράλληλα στις 26 Οκτωβρίου, με τους περιορισμούς 

για τον κορωνοϊο, το Πλαγιάρι και η Λακκιά τίμησαν τον 

προστάτη τους,  Άγιο Δημήτριο. 

Στη Λακκιά την παραμονή τελέσθηκε Πανηγυρικός 

Εσπερινός  στο τέλος του οποίου μοιράστηκε αρτοκλασία 

σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Στο Πλαγιάρι, ανήμερα του Αγ. Δημητρίου έγινε 

Θεία λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου 

Μητροπολίτη κ.κ. Νικόδημου ενώ στη συνέχεια 

μοιράστηκαν τα καθιερωμένα κόλλυβα προς τιμή του 

Αγίου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο 

αντιδήμαρχος Στέλιος Αποστόλου, ο πρόεδρος του 

ΝΠΔΔ Αργύρης Μωραΐτης, η εντεταλμένη σύμβουλος για 

θέματα Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου Φανή 

Χατζηδημητρίου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων Πλαγιαρίου 

και Καρδίας Νίκος Κουλέτας και Ιωακείμ Τρικαλιάρης 

αντίστοιχα και η τοπική σύμβουλος Πλαγιαρίου Σοφία 

Γιαλαμά. 

Εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα

Εκδήλωση μνήμης για την επέτειο του Μακεδονικού 
Αγώνα πραγματοποιήθηκε στη Θέρμη. Την εκδήλω-

ση διοργάνωσαν ο δήμος Θέρμης και ο σύλλογος γη-

γενών Μακεδόνων τιμώντας, για ακόμη μία χρονιά, τη 

μνήμη των πεσόντων ηρώων του Μακεδονικού αγώνα.

Η εκδήλωση περιλάμβανε την τέλεση επιμνημόσυνης δέ-

ησης στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Μετά το πέρας 

της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων 

στο ηρώο που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της εκκλη-

σίας, από το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο 

και εκπροσώπους εθνικοτοπικών συλλόγων. 

Ο Μακεδονικός Αγώνας, όπως ονομάστηκε, ήταν μία 

σειρά συγκρούσεων μεταξύ κυρίως ελληνικών και βουλ-

γαρικών ένοπλων σωμάτων που διεξήχθη από το 1904 

ως το 1908 στην περιοχή της Μακεδονίας (τότε μέρος 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), με σκοπό τον εθνικό 

προσεταιρισμό των κατοίκων της περιοχής, ιδίως των 

σλαβόφωνων Χριστιανών. Δευτερευόντως συμμετείχαν 

στις συγκρούσεις αυτές σερβικές και ρουμανικές ένοπλες 

ομάδες. 

Η ελληνική ένοπλη παρέμβαση στη Μακεδονία ξεκίνη-

σε στην ευνοϊκή για την Ελλάδα συγκυρία που προέκυψε 

μετά την αποτυχία της εξέγερσης του Ίλιντεν το 1903 και 

εντάθηκε μετά το θάνατο του Παύλου Μελά τον Οκτώ-

βριο του 1904. Σταδιακά τα ελληνικά σώματα κατάφεραν 

να επικρατήσουν, αλλά η ένοπλη τους δράση τερματί-

στηκε με την Επανάσταση των Νεοτούρκων το 1908.

ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Εκδήλωση για τον Α. Δημήτριο στο Πλαγιάρι.

Κατάθεση στεφάνων στην Αγία Παρασκευή.Κατάθεση στεφάνου από το δήμαρχο Θέρμης.
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Σύσκεψη φορέων στο Πλαγιάρι

Σύσκεψη φορέων και Τοπικού Συμβουλίου με τη συμ-
μετοχή των Αντιδημάρχων Παιδείας και Πολιτικής Προ-

στασίας και του Προέδρου του ΝΠΔΔ, πραγματοποιήθηκε 

στο Πλαγιάρι. Στο πλαίσιο της σύσκεψης έγινε ενημέρωση 

για τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Νέων του 

δήμου Θέρμης, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Στυλιανό 

Αποστόλου. Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Αργύρης 

Μωραϊτης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για θέματα 

λειτουργίας των παιδικών σταθμών, των ΚΔΑΠ, καθώς και 

για τις φυσιοθεραπείες που εδώ και καιρό απολαμβάνουν 

τα μέλη όλων των δομών ΚΑΠΗ του δήμου μας. Ο Αντι-

δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κουγιουμ-

τζίδης, αφού παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Κοινό-

τητας ο απινιδωτής που αποκτήθηκε πρόσφατα και κατόπιν 

της ευγενικής χορηγίας του Ιερού Ναού του χωριού, ανα-

κοίνωσε την έναρξη των επιμορφωτικών σεμιναρίων χρή-

σης και λειτουργίας του, που αναλαμβάνουν οι εθελοντές 

Πολιτικής Προστασίας να πραγματοποιήσουν δωρεάν σε 

όλους τους κατοίκους Πλαγιαρίου που ενδιαφέρονται. 

Οι ενδιαφερόμενοι συνδημότες μας μπορούν να δηλώ-

νουν την επιθυμία τους να λάβουν μέρους στα επιμορφω-

τικά σεμινάρια στον πρόεδρο κ. Κουλέτα και το τηλέφωνο 

6932909399, καθώς επίσης και να δηλώσουν τη συμμετο-

χή τους στην Κοινότητα Πλαγιαρίου. Μετά την ολοκλήρω-

ση συγκέντρωσης ενός ικανοποιητικού αριθμού κατοίκων 

του Πλαγιαρίου που ενδιαφέρονται να μάθουν τη χρήση 

και λειτουργία του απινιδωτή της Κοινότητας, θα ακολου-

θήσει η ανακοίνωση έναρξης των σεμιναρίων.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν επίσης η εντεταλμένη σύμ-

βουλος υπεύθυνη για θέματα Κοινωνικού Παντοπωλείου 

και Κοινωνικού Φαρμακείου Φανή Χατζηδημητρίου και 

η Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Ευ-

αγγελία Κούτρη.

ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Βίντεο ιστορικής μνήμης
Καρπό μιας προσπάθειας εθελοντών, προσώπων και 

φορέων, αποτελεί το βίντεο «353.000» το οποίο 

αναφέρεται στη Γενοκτονία των Ποντίων. Σύμφωνα με 

τους πρωτεργάτες, η πρωτοβουλία τους αυτή αποτελεί 

εκπλήρωση του χρέους τους όπως στη μνήμη των προ-

γόνων τους που έπεσαν θύματα της Γενοκτονίας. Είναι 

ένα μόνο λιθαράκι στον αγώνα για τη διεθνοποίηση και 

την αναγνώριση της θηριωδίας σε βάρος των Ελλήνων 

του Πόντου. 

Το βίντεο είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς από 

όλους τους Συλλόγους Ποντίων του δήμου Θέρμης: 

Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης, Ανέβζηγος Αροθυ-

μία Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικός Σύλ-

λογος Μονοπήγαδου, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου 

Αντωνίου «Παναγία Σουμελά», Μορφωτικός Όμιλος 

Ποντίων Μεσημερίου «Αργοναύτες» και Σύλλογος Πο-

ντίων Λακκώματος.

Το βίντεο στο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/KojBgsUbZwA

Το Φράγμα της Θέρμης επέλεξε η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης προκειμένου να κάνει γυρίσματα για 

τις ανάγκες του νέου εκπαιδευτικού της προγράμματος το 

οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 15 ετών. Στο 

πλαίσιο αυτό η ΚΟΘ βρέθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 

στο Φράγμα της Θέρμης όπου έγιναν τα γυρίσματα, μαζί 

με τον αγαπημένο ηθοποιό Φάνη Μουρατίδη και το γνω-

στό μαέστρο Βλαδίμηρο Συμεωνίδη. Όπως αναφέρει η 

ΚΟΘ «ο άνθρωπος Μπετόβεν, ο συνθέτης, ο δάσκαλος, 

ο φιλόσοφος, ο μουσικός, φτάνουν σε μας μέσα από τη 

συνομιλία του Μπετόβεν με τη Φύση, όπως την αποτύ-

πωσε στην 6η Συμφωνία του, σε μια στιγμή προσφοράς 

προς την ανθρωπότητα. Μια συνομιλία που παραμένει 

πάντα ζωντανή, έρχεται από την Κ.Ο.Θ. στο σχολείο σας 

και καλεί τα παιδιά να συμμετέχουν!». Στη διεύθυνση της 

ορχήστρας ήταν ο Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, στην αφήγη-

ση ο Φάνης Μουρατίδης, σε κείμενο της Λίζας Κωνστα-

ντοπούλου. Το τελικό βίντεο θα διανεμηθεί στα σχολεία, 

ενώ το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα και σε 

οικογενειακή συναυλία με μία προσαρμοσμένη γι’ αυτό το 

σκοπό εκδοχή του. Η ΚΟΘ ευχαρίστησε για τη φιλοξενία 

στο Φράγμα το δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπου-

λο ο οποίος παρέστη στα γυρίσματα και ευχαρίστησε κι 

αυτός με τη σειρά του τους ιθύνοντες και τους συντελεστές 

της ΚΟΘ γιατί επέλεξαν αυτό το μοναδικής ομορφιάς ση-

μείο του δήμου Θέρμης για να κάνουν τα γυρίσματά τους. 

Παράλληλα, τόνισε, πως ο δήμος θα είναι πάντα αρωγός 

στις πρωτοβουλίες της ΚΟΘ, όπως και σε κάθε άλλη ανά-

λογη πρωτοβουλία στο χώρο του πολιτισμού.

Τηλε-εκπαίδευση με θέμα τους σεισμούς πραγματο-
ποίησε η ομάδα πολιτικής προστασίας της Θέρμης. 

Εξοπλισμένοι με καλή διάθεση τα μέλη της ομάδας 

συνεχίζουν τις εκπαιδεύσεις πάρα την άσχημη περίοδο 

που διανύουμε. Όπως τονίζουν η εκπαίδευση των εθε-

λοντών δεν σταματά ποτέ και για κανένα λόγο.

Στο φράγμα της Θέρμης η Κ.Ο.Θ.
για τη «Συμφωνία της φύσης»

Τηλε-εκπαίδευση 
για την πολιτική 
προστασία
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Το παραδοασιακό ρακοκάζανο
του Κάτω Σχολαρίου
Μπορεί αυτή την εποχή τα ρακοκάζανα να παίρνουν 

φωτιά, αλλά δεν είναι όλα τα αποστάγματα άξια 

να μπουν στο ποτήρι μας. Ο σωστός τρόπος  παρασκευής 

του, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, η καθαρότητα και 

οι προσμείξεις, τα γράδα και οι τρόποι προστασίας του 

από κακής ποιότητας υλικά εξασφαλίζονται μόνο σε 

οργανωμένα παραδοσιακά αποστακτήρια...

Στις διάφορες κοινότητες του δήμου Θέρμης υπάρχουν 

αρκετά αποστακτήρια. Ένα απ’ αυτά, το αποστακτήριο 

Κουτσουρά λειτουργεί στο Κάτω Σχολάρι. Όπως εξηγεί ο 

ιδιοκτήτης του Ευδόξιος Κουτσουράς «το αποστακτήριο 

λειτουργεί από το 1998. Μέχρι το 2000 δούλευε για 

τρεις μήνες το χρόνο. Τα τελευταία χρόνια δουλεύει 

περίπου ένα μήνα που σημαίνει ότι φιλοξενεί συνολικά 

γύρω στους 20 παραγωγούς – αμπελουργούς του 

Κάτω Σχολαρίου». Σύμφωνα με τον κ. Κουτσουρά «το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί 

είναι ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε το τσίπουρο 

όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Και λογικά 

τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε τσίπουρο μόνο για 

ιδία χρήση». Όπως εξηγεί ο ίδιος «το αποστακτήριο 

το ξεκίνησα στην αρχή πιο πολύ για να κάνω δικό 

μου τσίπουρο. Στην πορεία όμως ήρθαν και άλλοι 

παραγωγοί από την περιοχή και αυτό μας έδωσε  χαρά 

και περισσότερη ζωντάνια φυσικά».  

Σύμφωνα με παραγωγούς που συναντήσαμε στο 

αποστακτήριο αλλά και τον πρόεδρο της Κοινότητας 

Κάτω Σχολαρίου Νικόλαο Ζήση, επίσης αγρότη 

παραγωγό τσίπουρου, η πρώτη λέξη που πρέπει να 

μάθει κάποιος αν ενδιαφέρεται για τα ενδότερα σχετικά 

με το τσίπουρο είναι τα «στέμφυλα». Και δεν σημαίνει 

απλά τα σταφύλια σε καθαρεύουσα γλώσσα, αλλά 

κάτι πιο προχωρημένο. «Αφού πατηθούν τα σταφύλια, 

ολοκληρωθεί η ζύμωση και πάρουμε το κρασί 

αφήνονται έξω τα στερεά υπολείμματα, κουκούτσια, 

φλούδια και ό,τι άλλο υγρό στοιχείο μπορεί να τα 

συνοδεύει με τη μορφή της λεγόμενης οινολάσπης. 

Όλα αυτά αποτελούν τα ‘στέμφυλα’ που συνιστούν την 

πρώτη ύλη για την παραγωγή του τσίπουρου».

Βασικό εργαλείο ενός ρακοκάζανου είναι ο άμβυκας, 

το καζάνι στο οποίο βράζουν τα στέμφυλα, το οποίο 

στο αποστακτήριο στο Κάτω Σχολάρι θερμαίνεται με την 

καύση ξύλων και έχει χωρητικότητα μέχρι 130 λίτρα. 

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσουρά «ο καλύτερος άμβυκας 

είναι από χαλκό γιατί δεσμεύει τις ενώσεις του θείου 

και τα λιπαρά οξέα που μπορούν να παραχθούν είτε 

κατά τη ζύμωση είτε κατά την απόσταξη». Σύμφωνα 

με τους ντόπιους παραγωγούς του Κάτω Σχολαρίου το 

τσίπουρο απαιτεί σεβασμό στον τρόπο παραγωγής του: 

επιλεγμένες ποικιλίες σταφυλιών, τέχνη και εμπειρία στην 

απόσταξη. Παράγεται και στους δύο τύπους, δηλαδή 

με γλυκάνισο και χωρίς. Στο τσίπουρο με γλυκάνισο 

επικρατεί το άρωμα και η γεύση της ανηθόλης και όταν 

προσθέσουμε νερό γαλακτώνει. Στο τσίπουρο χωρίς 

γλυκάνισο αναδεικνύονται τα αρώματα και η γεύση 

του σταφυλιού. Όταν παλαιωθεί σε δρύινα βαρέλια 

αποκτά χρυσοκίτρινες αποχρώσεις και τα αρωματικά 

και γευστικά χαρακτηριστικά της επίδρασης του ξύλου 

συνυπάρχουν αρμονικά με αυτά του φρούτου.

Ένα από τα πλέον γνωστά στελέχη του επιχειρηματικού 
κόσμου του δήμου Θέρμης, η Φανή Μπλιούμη είναι 

από τα μέσα Οκτωβρίου η νέα πρόεδρος του Τμήματος 

Επαγγελματιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσα-

λονίκης. Η εκλογή της υπήρξε ομόφωνη, έπειτα από μυ-

στική ψηφοφορία των μελών του Επιμελητηρίου, η οποία 

διεξήχθη μετά την παραίτηση του  Μανόλη Σύλλη από τη 

θέση αυτή. 

Μετά την εκλογή της, απευθυνόμενη προς τα μέλη του δι-

οικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου η κ. Μπλιούμη 

τόνισε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το πρόσωπό της η 

ομόφωνη εκλογή της, καθώς είναι «μία γυναίκα που εκλέ-

χθηκε από άνδρες, η οποία μάλιστα προέρχεται από την πε-

ριφέρεια και όχι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης». Έδωσε 

δε τη διαβεβαίωση ότι «θα εργαστεί σκληρά για να βρεθεί 

στο πλευρό των επαγγελματιών όλων των κλάδων».

Η κ. Μπλιούμη γεννήθηκε πριν από 44 χρόνια στη Νέα 

Κεσσάνη της Ξάνθης όπου μεγάλωσε και τελείωσε το σχο-

λείο. Η οικογένειά της ασχολούταν με την γεωργία, την εκ-

μετάλλευση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων. Είναι 

ελεύθερος επαγγελματίας από το 2004, όταν ξεκίνησε με 

ένα μικρό μαγαζί με είδη μίνι μάρκετ που λειτουργούσε 18 

ώρες. Σήμερα μετά από 16 χρόνια η επιχείρησης αυτή έχει 

εξελιχθεί και αναπτυχθεί σε εμπόριο χαρτικών, καθαριστι-

κών, πλαστικών και εξοπλισμού καταστημάτων τροφοδο-

τώντας τους περισσότερους δήμους της Βόρειας Ελλάδας, 

όπως επίσης και πολλούς φορείς του Δημοσίου. Παράλλη-

λα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο τροφοδοσίας καταστημάτων 

HORECA στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιε-

ρίας, κατέχοντας σημαντική για τον κλάδο θέση στην Βόρεια 

Ελλάδα. Η επιχείρηση εδρεύει στην Θέρμη, όπου βρίσκεται 

το κέντρο διανομής των προϊόντων, τα γραφεία και η έκ-

θεση λιανικής πώλησης. Στην επιχείρηση, απασχολούνται 

12 μόνιμοι υπάλληλοι και αρκετοί εποχιακοί. Παράλληλα 

συμμετέχει επιχειρηματικά στην εταιρία Orthodentica που 

ασχολείται με ορθοδοντικές επεμβάσεις και διατηρεί δύο 

πρότυπες κλινικές σε Ξάνθη και Καβάλα με επιστημονικό 

υπεύθυνο τον αδερφό της Βαγγέλη που είναι χειρουργός 

ορθοδοντικός. Συνδικαλιστικά, ξεκίνησε από τον σύλλογο 

γονέων και κηδεμόνων στη Νέα Ραιδεστό, ενώ από το 2007 

και για τέσσερις θητείες εκλέγεται στην Ένωση Επαγγελμα-

τιών Εμπόρων Θέρμης, όπου σήμερα είναι αντιπρόεδρος. 

Εκπροσωπώντας την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρ-

μης στην Ομοσπονδία Εμπορίου Παραγωγικότητάς Κεντρι-

κής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι εκλεγμένο μέλος 

του διοικητικού συμβουλίου. Παράλληλα είναι εκλεγμένο 

μέλος από το 2011 και για τρεις θητείες στην ολομέλεια της 

Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και επιχειρη-

ματικότητας. Στο ΕΕΘ διανύει τη δεύτερη θητεία της, στην 

πρώτη περίοδο ήταν μέλος της επιτροπής Δημοσίων Σχέ-

σεων και εδώ και λίγους μήνες είναι μέλος της Επιτροπής 

Στήριξης Σωματείων και επαγγελματικών συλλόγων.

ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1998 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑ

Η Φανή Μπλιούμη εκλέχτηκε πρόεδρος 
του Τμήματος Επαγγελματιών του ΕΕΘ
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Τον προϋπολογισμό του 2021
ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Τον προϋπολογισμό του δήμου Θέρμης για το 

2021 ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο κατά τη 
συνεδριάσή του στις 4 Νοεμβρίου. 
Εισηγούμενος το θέμα, ο αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών Α. Τσολάκης έθεσε υπόψη του δημοτικού 
συμβουλίου την αιτιολογική έκθεση και είπε ότι γνω-
μοδότησε ομόφωνα υπέρ του προσχεδίου του πρ/
μού η δημοτική επιτροπή. Ακολούθως η  Εκτελεστι-
κή Επιτροπή συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτά-
σεις των υπηρεσιών και στη συνέχεια η Οικονομική 
Επιτροπή συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού. 
Επίσης, καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του δή-
μου και το τελικό σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατη-
ρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας που τηρείται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών.
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για το 2021 
συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού ανέρχεται 
σε 52.743.900,98, ενώ συνοδεύεται και από πίνα-
κα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 
2021. Παράλληλα συντάχθηκε το Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Δράσης, το οποίο συνοψίζει το επιχειρησι-
ακό τους πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 
και τον ετήσιο προϋπολογισμό.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Στην τοποθέτηση της η Δ.Σ. Α. Τσιφτελίδου είπε 
ότι η διοίκηση του δήμου είναι ολιγαρκής καθώς 
προσαρμόζεται στα οικονομικά δεδομένα, πρέπει 
όμως τόσο ο δήμος όσο και όλη η τοπική αυτοδιοί-
κηση να είναι διεκδικητικοί. Τόνισε, ότι η  κεντρική 
εξουσία μετακυλά αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση 
χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση. Οι ΚΑΠ παρα-
μένουν ίδιοι, ο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» καταργήθηκε και 
έχουν μείνει ανεκτέλεστα έργα.
Ανέφερε, ακόμη ότι από τη διοίκηση του δήμου δεν 
γίνεται απολογισμός από τον οποίο θα φαίνεται ποια 
έργα εκτελέστηκαν, ποια όχι και ποια πρόκειται να 
εκτελεστούν. Επιπλέον δεν είναι φανερό ποιες είναι 
οι προτεραιότητες που βάζει.
Για την κοινωνική πολιτική σημείωσε, ότι κάτω από 
τις σημερινές συνθήκες πρέπει να γίνει εντονότερη, 
και να γίνει παρατηρητήριο κοινωνικών αναγκών. 
Πρέπει επίσης να γίνουν προσλήψεις που θα καλύ-
ψουν τις πάγιες ανάγκες του δήμου αλλά και να εκ-
συγχρονιστεί η διοίκηση με ανάλογες πολιτικές και 
αποφάσεις. 
Πρότεινέ να γίνουν έργα που θα οχυρώσουν την πε-
ριοχή απέναντι στην κλιματική αλλαγή, που θα εξοι-

κονομούν υδάτινους πόρους, καθώς και ότι πρέπει 
να γίνει σχέδιο για την βέλτιστη λειτουργία της υπη-
ρεσίας καθαριότητας.
Ο Δ.Σ. Χ. Φάσσας είπε ότι ο προϋπολογισμός του 
2021 όπως και του 2020 «είναι τεχνικά άρτιος, όμως 
εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που δεν 
έχουν ξεπεραστεί». Σημείωσε ότι υπάρχει «μεγάλη 
απώλεια εσόδων», η ύφεση θα είναι μεγαλύτερη 
του 10% και για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός 
θα είναι προβληματικός. Για το λόγο αυτό πρέπει ο 
δήμος να διεκδικήσει επιτακτικά περισσότερη χρη-
ματοδότηση. 
Υπογράμμισε ότι ένα σημαντικό ποσό κατευθύνε-
τε σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής και τόνισε ότι 
πρέπει να υπάρξει μείωση των διδάκτρων της ΔΕΠ-
ΠΑΘ. Ανέφερε ακόμη ότι ο προϋπολογισμός δεν 
έχει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών π.χ. 
της ύδρευσης και του ηλεκτροφωτισμού, της οδι-
κής ασφάλειας, της κατασκευής των σχολείων κ.α. 
Επίσης, ότι δεν προτείνονται λύσεις για απλά καθη-
μερινά θέματα όπως η καθαριότητα, το πράσινο και 
άλλα.
Υπογράμμισε, τέλος ότι η διοίκηση του δήμου είχε 
θέση από την αρχής ως στόχο την ισόρροπη ανάπτυ-
ξη όλων των οικισμών και ο προϋπολογισμός που 
κατατέθηκε δεν κινείται σ’ αυτή τη κατεύθυνση. Κα-
θώς ότι πρέπει να παρθούν γενναίες πολιτικές απο-
φάσεις για την αποκέντρωση των υπηρεσιών και την 
ισότιμη κατασκευή έργων στους οικισμούς. 
Ο Δ.Σ. Δ. Βλαχομήτρος είπε ότι μέσα σ αυτή τη 
βαθιά οικονομική κρίση ο προϋπολογισμός πρέπει 
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που  έφερε η παν-
δημία του κορωνοϊού. Ανέφερε ότι πρέπει τα έσοδα 
να κατανέμονται ισόρροπα στους οικισμούς του δή-
μου, καθώς και ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια έργα 
και προμήθειες τα οποία  δεν υλοποιούνται. 
Εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να υλοποιηθούν 
έργα πρώτης ανάγκης σε όλες τις δημοτικές ενότη-
τες, να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες και να 
στοχεύσει ο δήμος στην αντιμετώπιση των νέων που 
προκύπτουν. Τέλος υπογράμμισε ότι ο δήμος μαζί 
με το λαό να διεκδικήσουν επιπλέον επιχορήγηση. 
Ο Δ.Σ. Α. Πράτανος τόνισε ότι δεν υπάρχει αιτιολο-
γική έκθεση
Ο Δ.Σ. Κ. Τιτέλης τόνισε με έμφαση ότι αποτελεί 
προτεραιότητα για τη διοίκηση του δήμου η κοινω-
νική πολιτική.
Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Οικονομικών ότι η σύ-

νταξη του προϋπολογισμού έγινε με γνώμονα τη ρε-
αλιστική αποτύπωση των δυνατοτήτων του δήμου, 
σε ένα προβληματικό περιβάλλον, με σοβαρές δυ-
σκολίες και αβεβαιότητες. 
Τόνισε, επιπλέον ότι ο προϋπολογισμός του 2021, 
αναδεικνύει το πόσο διεκδικητικός είναι ο δήμος στο 
θέμα των χρηματοδοτήσεων από τρίτες πηγές, ενώ 
απαρίθμησε δεκάδες έργα αποχετεύσεων, οδοποι-
ίας, υδρεύσεων και κτιριακά, που υλοποιούνται ή 
προγραμματίζεται να υλοποιηθούν με χρηματοδοτή-
σεις από τρίτες πηγές, αποδεικνύοντας ότι η αναπτυ-
ξιακή πολιτική της διοίκησης επενδύει στην ισόρρο-
πη ανάπτυξη.
Τέλος το λόγο έλαβε ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Πα-
παδόπουλος, ο οποίος είπε ότι είμαστε από τους 
ελάχιστους δήμους που ψηφίζει έγκαιρα τον προϋ-
πολογισμό. Συνεχίζοντας είπε ότι για τη σύνταξη του 
πρέπει να ακολουθηθούν κάποιοι κανόνες και δε-
σμεύσεις, που ελέγχονται από το Παρατηρητήριο. Η 
υποχρεωτική έναρξη της σύνταξής του από το καλο-
καίρι, έχει ως αποτέλεσμα ως γνωστόν να μην υπάρ-
χει δυνατότητα χρήσης πραγματικών στοιχείων αλλά 
εκτιμήσεων. 
Τόνισε, επίσης, ότι ο δήμος έχει πολλές ανάγκες και 
προβλήματα, αλλά ο προϋπολογισμός έχει συγκε-
κριμένες δυνατότητες και επομένως απαιτείται να γί-
νει ιεράρχηση των προβλημάτων.
Είπε ότι βασικό στοιχείο του φετινού Π/Υ είναι ότι δεν 
περιλαμβάνει νέα έργα, αλλά συμμαζεύει όσα παλιά 
είχαν ενταχθεί και δεν είχαν προωθηθεί, επειδή είχε 
δοθεί προτεραιότητα σε διεκδίκηση χρημάτων από 
τρίτες πηγές.
Συμπλήρωσε ότι το διάστημα αυτό υπάρχουν χρη-
ματοδοτικά εργαλεία, περισσότερα από κάθε άλλη 
φορά. Δημοσιεύονται συνέχεια προσκλήσεις με το 
πρόγραμμα Α. Τρίτσης. «Και πάλι, ο δήμος μας, θα 
προσπαθήσει να εντάξει στο αναπτυξιακό αυτό πρό-
γραμμα όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, ακόμη 
κι αν αυτό σημαίνει ότι θα μείνουν πίσω έργα που 
χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους».
Βασικό χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού είναι η 
στήριξη της κοινωνικής πολιτικής του δήμου, με τα 
ποσά που διατίθενται για τη ΔΕΠΠΑΘ, το ΚΕΚΟΠΡΟ, 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και άλλες 
δράσεις που απευθύνονται στο κοινωνικό σύνολο 
και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, ακόμη και με τα 
μειωμένα έσοδα του δήμου.
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Προϋπολογισμός 2021,
Μαθηματική ή Πολιτική πράξη;
Οραματικοί στόχοι ή Ρεαλισμός;

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Πανδημία-Οικονομική Ύφεση /Ανεργία - Κλιμα-
τική Αλλαγή. Κοινά, με αλληλεπίδραση προ-

βλήματα, που ταλανίζουν παγκοσμίως την ανθρω-
πότητα. Αυτά καλείται να επιλύσει και η Ελληνική 
Κυβέρνηση αναθέτοντας βεβιασμένα και εξ ανάγκης 
αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά χωρίς 
την απαραίτητη χρηματοδότηση και οργάνωση. Ο 
προϋπολογισμός του δήμου μας ανερχόταν το 2019 
-σε καιρό μνημονίων- στα 58.000.000 €, το 2020 
στα  56.024.477 € και το 2021 στα 52.743.900 €, 
δηλαδή βαίνει ετησίως αισθητά μειούμενος! Οι επι-
χορηγήσεις για επενδύσεις στο δήμο μας το 2020  
ήταν 4.310.000 € για δε το 2021 είναι μειωμένες σε 
2.127.959 €. Παράλληλα το σχέδιο προϋπολογι-
σμού του κράτους προβλέπει νέα μείωση των Κε-
ντρικών Αυτοτελών Πόρων για τους δήμους και των 
δαπανών για κοινωνικές παροχές. Ο προϋπολογι-
σμός μας, λοιπόν, πέρα από τις ανελαστικές δαπάνες 
λειτουργίας -μισθοδοσίας κλπ- ποια πολιτική πνοή 
θα μπορούσε να έχει; Ποιο κοινωνικό, αναπτυξια-
κό ή έστω σε επίπεδο καθημερινότητας βελτιωτικό 
πρόσωπο; Η μεταρρύθμιση της Πολυεπίπεδης Δια-
κυβέρνησης, δηλαδή της οργανωμένης-συστηματι-
κής συνεργασίας Κράτους –Περιφέρειας -Δήμων, το 
Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, εφό-
σον λάβει υπόψη του και τα αιτήματα των δήμων, η 
συμμετοχή των δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, η 
διασφάλιση πόρων και προσωπικού και η απλοποί-
ηση διαδικασιών, όλα τα παραπάνω ζητούμενα να 
λάβουν χώρα, θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
αλλά θα δώσουν και τους πόρους για να οχυρωθεί 
κάθε δήμος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει σε τοπι-
κό επίπεδο τις κρίσεις, την οικονομική ύφεση, να πα-
ρέχει κοινωνική πρόνοια και να επιτευχθεί τελικά το 
bottom up –δηλαδή η ανάπτυξη από κάτω προς τα 
πάνω. Υπό αυτές τις συνθήκες ως πρώτη ανάγκη του 
δήμου μας κατά την άποψή μας ιεραρχείται η κοινω-
νική πολιτική. Καθώς μάλιστα το φαινόμενο της παν-
δημίας έχει τη δυναμική της αύξησης των κοινωνικά 
ευάλωτων ομάδων, η κοινωνική πολιτική πρέπει να 
ξεφύγει από το συγκεντρωτισμό και να προσανατο-
λίσει τη δράση της στο τοπικό κοινοτικό επίπεδο. Για 
την πλήρη γνώση των αναγκών και την επιστημονι-
κή ενίσχυση των δράσεων πρέπει να οργανωθεί ένα 
Δημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ως «Παρατηρητήριο 
Κοινωνικών Αναγκών», όπου συμμετέχουν όλοι 
όσοι έχουν ενεργή δράση κοινωνικής αρωγής στα 
πλαίσια του δήμου, το οποίο θα συνεργάζεται με 
ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και άλλους επιστημονικούς φορείς που θα 
συνδράμουν στην εκτίμηση των αναγκών κοινωνικής 
πολιτικής στο δήμο μας και σε δράσεις καινοτομίας 
και ειδικής τεχνογνωσίας, καθώς και με τις ηλεκτρο-
νικές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Χρειάζεται ενίσχυση της 
υποστήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, 
των απόρων και των ανέργων με νέα ειδική πολιτι-
κή τελών και με αναστολή και ρύθμιση της πληρω-
μής των χρεών προς το δήμο και τις υπηρεσίες του. 
Μείωση δημοτικών τελών με ένα ολοκληρωμένο 
σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο 
διαχείρισης απορριμμάτων -ανακύκλωσης και κα-
θαριότητας για να πετύχουμε σημαντική μείωση του 
κόστους των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Πλαίσιο 
κοινωνικής παροχής σε ηλεκτρικό ρεύμα που θα 
προσφέρει ο δήμος σε οικονομικά αδύναμους με 
την εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και Ενεργειακών Κοινοτήτων. Ενίσχυση της οικογέ-
νειας και στήριξη της εργαζόμενης μητέρας με την 
υποδοχή όλων των παιδιών στους δημοτικούς παι-
δικούς σταθμούς. Κατάργηση των τροφείων στους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς και των συνδρομών στα 

προγράμματα των ΝΠΔΔ για τους άπορους και τους 
άνεργους. Επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι» για όλους τους οικισμούς του δήμου και 
διεκδίκηση αύξησης του προσωπικού που απασχο-
λείται. Υποστήριξη και προώθηση μορφών κοινωνι-
κής και αλληλέγγυας οικονομίας με ειδική πρόβλε-
ψη στον προϋπολογισμό του δήμου, άμεση δημι-
ουργία  «Αγορών –χωρίς –μεσάζοντες» με τοπικά 
προϊόντα σε Θέρμη, Τρίλοφο και Βασιλικά, που θα 
ανακουφίσουν οικονομικά τους καταναλωτές και θα 
ενισχύσουν του τοπικούς παραγωγούς (έχει υποβλη-
θεί αίτηση από σχετικό φορέα αλλά ο δήμος ακό-
μη δεν έχει βρει κατάλληλο δημόσιο χώρο για να 
παραχωρήσει). Ενίσχυση του γραφείου εργασίας και 
επαγγελματιών σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Ανά-
πτυξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου με αποκεντρω-
μένα χαρακτηριστικά για τις απομακρυσμένες κοινό-
τητες του δήμου. Διεκδίκηση ενίσχυσης του έργου 
του Κέντρου Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων. 
Καταγραφή και συντονισμός όλων των δομών υγείας 
του δήμου. Δημιουργία περιφερειακού ιατρείου στη 
δημοτική ενότητα Μίκρας. Υποβολή πρότασης (έχει 
βγει σχετική πρόσκληση για υπαγωγή σε χρηματο-
δότηση) για τη μελέτη και κατασκευή νέων σχολείων 
αλλά και κατοχύρωση της ασφαλούς λειτουργίας της 
υπάρχουσας (πυροπροστασία, έλεγχος στατικότητας 
και αντισεισμικότητας). Παράλληλα πρέπει να επιτα-
χυνθεί η βιώσιμη, αειφόρος και ισόρροπη ανάπτυξη. 
Χρειάζεται στο δήμο μας να εφαρμόσουμε πολιτικές 
που θα εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχέδιο χωρι-
κής ανάπτυξης για το σύνολο του δήμου, βασισμένο 
στα γεωγραφικά, οικονομικά, και κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά της περιοχής μας. Έχουμε ψηφίσει να δο-
θεί προτεραιότητα στο χωρικό σχεδιασμό στα Βασι-
λικά, αλλά απαιτούμε με τα ίδια χρήματα του δήμου 
να προχωρήσει ο χωρικός σχεδιασμός και για τη Δη-
μοτική Ενότητα Μίκρας. Απαιτείται εκπόνηση αλλά 
και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(η διοίκηση του δήμου απλώς το συντάσσει χωρίς 
το λαμβάνει ποτέ υπόψη της), ανάπτυξη έξυπνων 
πόλεων που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, 
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, υποστήριξη 
τοπικών επιχειρήσεων- αγροτών-κτηνοτρόφων, ανά-
δειξη τοπικού πολιτισμού, δημιουργία μίας ταυτότη-
τας στις κοινότητές μας. Επομένως  και πόροι μπορεί 
να βρεθούν και όραμα μπορεί να υπάρχει! Σε αντίθε-
ση με τα παραπάνω η διοίκηση μας έφερε ακόμη μια 
φορά ένα προϋπολογισμό εξόδων για την επόμενη 
χρονιά χωρίς απολογισμό των υπό εκτέλεση έργων, 
της  εξέλιξης τους, αλλά και χωρίς εισηγητική αιτιο-
λογική έκθεση για αυτά που  σχεδιάζει να επιδιώξει. 
Αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά σκοπούμενο. Η Διοίκηση 
δε  θέλει να δεσμευτεί. Με τα κονδύλια οικονομικά 
αόριστα, για ό,τι προκύψει και ό,τι … βγει ... χωρίς 
σαφή θέση, δέσμευση και προτεραιοποίηση των 
έργων που θα γίνουν (πλην αυτών που φυσικά εντά-
χθηκαν σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα), χωρίς 
δέσμευση για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικι-
σμών, χωρίς να λάβει υπόψη τα αιτήματα των τοπι-
κών κοινοτήτων, χωρίς νέες μελέτες και με λιγότερα 
έργα. Ωστόσο στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(Ν. 3463/2006, αρθρ. 208 ), σχετικά ορίζεται ότι 
στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται με σειρά 
προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν 
και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
τα έσοδα του προϋπολογισμού και ότι αν ο δήμος 
απαρτίζεται από περισσοτέρους οικισμούς οφείλει το 
δημοτικό συμβούλιο να κάνει κατανομή πιστώσεων 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων ανά-
λογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του 
πληθυσμού ή και με τα εισφερόμενα έσοδα.

Προϋπολογισμός με κοινωνική
ευαισθησία και σαφείς ιεραρχήσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το 2021 θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά 
καθώς, στη διάρκειά της αναμένεται να μεγι-

στοποιηθούν όλες οι κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις λόγω της πανδημίας. Την κατάσταση 

αυτή δεν θα μπορούσε να μην τη λάβει υπόψη 

της η διοίκηση του δήμου κατά τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού για το 2021. Με αυτό το σκε-

πτικό οι βασικές προτεραιότητες που υπηρετεί ο 

προϋπολογισμός είναι η περαιτέρω ενίσχυση της 

κοινωνικής πολιτικής, καθώς έχουν πολλαπλα-

σιαστεί οι συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπί-

ζουν σοβαρότατα προβλήματα, η άμβλυνση των 

οικονομικών επιπτώσεων τις οποίες υπέστησαν 

και εξακολουθούν να υφίστανται επαγγελματίες 

και επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και οι δη-

μότες μας και φυσικά, η συνέχιση της σταθερής 

αναπτυξιακής πολιτικής που χαράξαμε από την 

πρώτη κιόλας μέρα συγκρότησης του Καλλικρα-

τικού δήμου Θέρμης, για ισόρροπη ανάπτυξη 

όλων των περιοχών και των οικισμών του δήμου 

μας. Παράλληλα, γίνεται ένα συμμάζεμα όλων 

των εκκρεμοτήτων που αφορούν προγραμματι-

σμένα ή υπό εκτέλεση έργα που έχουν την αφε-

τηρία τους στα προηγούμενα χρόνια. Συγχρόνως, 

προβλέπονται σημαντικά κονδύλια για νέες με-

λέτες οι οποίες αφορούν έργα που μπορούν να 

ενταχθούν σε νέα προγράμματα χρηματοδότη-

σης ή εξυπηρετούν υλοποίηση δεσμεύσεων του 

παρελθόντος.

1. Κύρια προτεραιότητα του προϋπολογισμού 

και για το 2021 είναι η περαιτέρω ενίσχυση της 

κοινωνικής πολιτικής του δήμου. Για το λόγο 

αυτό αυξάνουμε ακόμη περισσότερο τα ποσά 

τα οποία διατίθενται στις κοινωνικές δομές και τα 

οποία προέρχονται όλα από ίδια έσοδα, παρό-

τι αυτά υφίστανται μείωση. Στηρίζουμε με κάθε 

μέσο το έργο των δημοτικών κοινωνικών δο-

μών, του Κέντρου Κοινότητας, του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, 

των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των 

ΚΔΑΠ και του ΚΔΑΠμεΑ, των αθλητικών και πο-

λιτιστικών συλλόγων, τη δημοτική συγκοινωνία, 

καθώς και υπηρεσιών με έντονο κοινωνικό έργο 

όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.ο.κ. Επίσης, ο 

δήμος προχωρά σε γενναία επιχορήγηση, άνω 

των 400.000 ευρώ προς τα νομικά του πρόσω-

πα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις τεράστι-

ες δυσκολίες που επέφερε η πανδημία. Οδηγός 

μας είναι πως κανένας συμπολίτης μας που έχει 

ανάγκη δεν θα μείνει αβοήθητος. 

Το κλείσιμο των καταστημάτων και πολλών 

επιχειρήσεων για περίπου τρεις μήνες το 2020 

εξ αιτίας των δύο lockdown, επέφερε σημαντι-

κό πλήγμα στα έσοδά τους. Ο δήμος έκανε ό,τι 

ήταν αναγκαίο για να σταθεί στο πλευρό τους και 

ως πρώτο μέτρο έχει αποφασίσει να απαλλάξει 

από τα δημοτικά τέλη τις επιχειρήσεις που έχουν 

πληγεί. Τώρα προχωράμε και σε ένα επιπλέον 

μέτρο, στη μείωση κατά περίπου 10% μεσο-

σταθμικά στα δημοτικά τέλη. Μείωση η οποία, 

εκτός από τους επαγγελματίες, θα αφορά και τις 

κατοικίες. 

2. Απόφασή μας, η οποία αποτυπώνεται ανάγλυ-

φα τόσο στον προϋπολογισμό όσο και στο τεχνι-

κό πρόγραμμα για το 2021, είναι να ολοκληρώ-

σουμε όλα τα έργα τα οποία είχαμε σχεδιάσει τα 

τελευταία χρόνια, αρκετά από τα οποία είναι υπό 

εκτέλεση. Είναι προτεραιότητά μας να συμμαζέ-

ψουμε όλες αυτές τις παλιές εκκρεμότητες.

3. Ταυτόχρονα, χρηματοδοτούμε μελέτες για 

έργα για τα οποία επιδιώκουμε να αντλήσουμε 

πόρους από τα νέα χρηματοδοτικά προγράμ-

ματα. Αιχμή σε αυτόν το σχεδιασμό μας είναι 

μελέτες που αφορούν τον πολεοδομικό σχε-

διασμό όλων των περιοχών του δήμου καθώς 

και η κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων. Για το 

λόγο αυτό ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει για 

μελέτες νέων έργων ποσά που υπερβαίνουν το 

εκατομμύριο. Περιλαμβάνει επίσης, εγγραφές 

μεγάλων ποσών για προμήθειες μηχανημάτων 

έργου, μεταφορικών μέσων κ.λπ., σε συνέχεια 

προηγούμενων ανάλογων προμηθειών. 

4. Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για ισόρροπη 

ανάπτυξη όλων των περιοχών του δήμου μας, 

την οποία υλοποιούμε απαρέγκλιτα από τη συ-

γκρότηση του καλλικρατικού δήμου το 2011, 

χρηματοδοτούμε, έργα και παρεμβάσεις σε 

κάθε οικισμό του δήμου. Είτε μέσω του τεχνικού 

προγράμματος είτε μέσω της ΔΕΥΑΘ η οποία 

υλοποιεί έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, προ-

ϋπολογισμού δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε 

ολόκληρο το δήμο. 

Όλα αυτά τα βλέπει και τα αναγνωρίζει η συντρι-

πτική πλειονότητα των συμπολιτών μας. Παραμέ-

νουμε σταθερά προσηλωμένοι στη γραμμή που 

χαράξαμε εδώ και πολλά χρόνια, της ειλικρίνει-

ας, του ρεαλισμού, της κοινωνικής ευαισθησίας 

της ισόρροπης ανάπτυξης του δήμου μας. Η 

θέση μας αυτή αποτυπώνεται και στον προϋπο-

λογισμό ο οποίος έχει σαφείς και ιεραρχημένους 

στόχους και είναι απολύτως ρεαλιστικός.
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Η ευθύνη όλων μας για την
προστασία του περιβάλλοντος

Σκέψεις και απόψεις μας,
για την οδό Περικλέους 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

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

πής που θα αποφαίνεται επί των ενστάσεων 

που θα έχουν υποβληθεί από πολίτες, στους 

οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα για παρα-

βιάσεις του κανονισμού καθαριότητας. Έγινε 

λόγος από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης 

για πρόστιμα, συνήθως 500,00 Ευρώ, που 

επιβάλλονται σε πολίτες που ρυπαίνουν το πε-

ριβάλλον, με τη συνήθη πρακτική της απόρ-

ριψης μπάζων σε ρεματιές, πλαγιές, δασικές 

εκτάσεις, οπουδήποτε μέσα στο φυσικό περι-

βάλλον του δήμου μας. Επίσης, σύμφωνα με 

την ενημέρωση που υπήρξε από την πλευρά 

της διοίκησης, η σχετική αναφορά γίνεται συ-

νήθως από την Αστυνομία, η οποία καταλαμ-

βάνει τους παρανομούντες κατά την εκτέλεση 

της πράξης τους. Στην περίπτωση αυτή, εκτός 

από την αυτόφωρη διαδικασία που ακολου-

θείται, με τη σύλληψη των παρανομούντων 

και την προσαγωγή τους σε δίκη (ποινικό 

σκέλος), ακολουθεί η επιβολή του προστίμου 

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

όργανα του Δήμου Θέρμης. Τα μπάζα, όμως, 

παραμένουν εκεί, καθώς κανένας δεν τα συλ-

λέγει και δεν τα μεταφέρει σε νόμιμο χώρο 

εναπόθεσής τους.

Είναι προφανές ότι ή πάσχει το σχετικό νο-

μοθετικό πλαίσιο ή εμείς δεν εφαρμόζουμε 

ορθά το νόμο. Κατ’ αρχήν, θεωρούμε αυτο-

νόητο, ότι θα πρέπει οι σχετικές ποινικές διατά-

ξεις να γίνουν αυστηρότερες από την πλευρά 

της πολιτείας, ούτως ώστε να αποτρέπονται 

όλοι αυτοί που βρίσκουν την εύκολη λύση 

και απορρίπτουν τα μπάζα και τα υπόλοιπα 

απορρίμματά τους στη φύση. Θα πρέπει να 

αυστηροποιηθούν οι ποινές που απειλούνται 

σε βάρος τους και ίσως – ίσως το σχετικό αδί-

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

πεται αναστολή ή μετατροπή της ποινής), θα 

πρέπει να αυξηθεί το πρόστιμο που επιβάλλε-

ται από την πλευρά του Δήμου μας σε όσους 

καταλαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα να 

παρανομούν και θα πρέπει να ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ 

ΜΠΑΖΩΝ και η νόμιμη απόρριψή τους σε νό-

μιμους χώρους εναπόθεσής τους με δαπάνες 

των παρανομούντων.

Αυτή, όμως, είναι η μία πλευρά του ζητήμα-

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

νει με όλους εμάς, τους υπόλοιπους πολίτες, 

που, ίσως, συχνά βλέπουμε συνανθρώπους 

μας να απορρίπτουν μπάζα παντού στη φύση, 

αλλά αδιαφορούμε. Τα προβλήματα που 

προκαλούνται από την παράνομη αυτή συ-

μπεριφορά των συμπολιτών μας είναι γνωστά. 

Ρέματα και χείμαρροι που διακόπτεται η ροή 

τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμυ-

ρικών φαινομένων σε περιπτώσεις έντονων 

βροχοπτώσεων, όπως αυτά που πολύ συχνά 

το τελευταίο χρονικό διάστημα πλήττουν τη 

χώρα μας. Ρύπανση του περιβάλλοντος, υπο-

βάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και δη-

μιουργία εστιών μόλυνσης. 

Τί κάνουμε, λοιπόν, εμείς από την πλευρά 

μας; Πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος; Πολύ συ-

χνά το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε την 

έκφραση ατομική ευθύνη στον δημόσιο διά-

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

στασίας από την πανδημία του κορονοιού που 

απειλεί την υγεία και την κοινωνία μας. Αυτή 

ακριβώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι η 

λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

από όλους μας. Η δική μας ατομική ευθύνη 

απέναντι στη φύση, το περιβάλλον και την 

κοινωνία μας. Εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να προ-

στατέψουμε το περιβάλλον από αυτούς τους, 

δυστυχώς, πολλούς ασυνείδητους συνανθρώ-

πους μας, που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Θα 

πρέπει εμείς οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούμε 

και να ενημερώνουμε άμεσα τους αρμόδιους 

φορείς (δήμο, Αστυνομία), όταν γινόμαστε 

μάρτυρες τέτοιων αντικοινωνικών συμπερι-

φορών από συμπολίτες μας. Είναι δικιά μας 

ευθύνη η προστασία του περιβάλλοντος. Για-

τί, όπως, πολύ σωστά συνηθίζουμε, να λέμε 

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

απλά τη δανειστήκαμε από τις επόμενες γενε-

ές για να ζήσουμε στον σύντομο βίο μας και 

οφείλουμε να τα αφήσουμε στις επερχόμενες 

γενεές, κατά το δυνατόν, ανέπαφα.  

Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει και τα αρμόδια 

όργανα του δήμου μας να κινηθούν σε άλλη 

κατεύθυνση. Θα πρέπει να πάψουν να επι-

βάλλουν αυτά τα μικροπρόστιμα των 500,00 

ευρώ και να προχωρήσουν στην επιβολή 

σοβαρών προστίμων, στα πλαίσια της αρχής 

«ο ρυπαίνων, πληρώνει » που ακολουθεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπει ολόκληρο το Δί-

καιο Περιβάλλοντος που εκπορεύεται από τα 

όργανα της Ένωσης και στην υποχρέωση του 

ρυπαίνοντα να περισυλλέξει τα απορρίμματα 

και λοιπά μπάζα από το σημείο που θα τα έχει 

αυθαίρετα εναποθέσει και να τα απορρίψει με 

νόμιμο τρόπο όπου προβλέπεται.  

Οι παρακάτω σκέψεις και απόψεις μας, για 
την οδό Περικλέους, εάν δεν φέρουν 

άμεσα προβληματισμό στους κατοίκους και 

επαγγελματίες, τόσο του Τριλόφου όσο και 

του Πλαγιαρίου, τότε επαληθεύεται η ρύση 

που αναφέρει ότι ο καθένας παίρνει από τη 

ζωή ότι του αξίζει. 

Μόνο ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στον δήμαρ-

χό μας και στο επιτελείο του που μπορούν 

το μαύρο να το παρουσιάσουν ως άσπρο. 

Μπράβο χίλιες φορές που καταφέρνουν τα 

φούμαρα να τα κάνουν μεταξωτές κορδέλες. 

Αυτό που μας λυπεί όμως, είναι ότι συμμετοχή 

σε αυτήν την προσπάθειά του έχει και η Περι-

φέρεια. Για να γίνουμε δε πιο συγκεκριμένοι, 

ακολουθούν τα παρακάτω που αφορούν την 

πολύπαθο οδό Περικλέους.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οι 

πρώτες παρεμβάσεις μιας δημοτικής αρχής 

έχουν σκοπό την επαναφορά της οδού στην 

πρότερη κατάσταση ΕΚΤΟΣ και εάν υπάρχουν 

φόβοι κατάρρευσης του οδοστρώματος που 

θα οφείλεται στην στατική επάρκεια του πλα-

κοσκεπούς οχετού. Αυτό όμως που όλοι γνω-

ρίζουμε, είναι ότι η κατάρρευση του πεζοδρο-

μίου προήλθε από δικιά τους αστοχία, με τον 

μη καθαρισμό του αγωγού όμβριων υδάτων 

και καμία σχέση δεν έχει πιστεύουμε με την 

στατική επάρκεια του οχετού. Παρόλα αυτά 

παρακαλούμε την δημοτική αρχή, να ανακοι-

νώσει  δημόσια την ενυπόγραφη μελέτη της 

στατικής επάρκειας του οχετού, αναφερόμενη 

στον χρόνο της κατολίσθησης του πεζοδρομί-

ου, ή οποιαδήποτε άλλη της ίδιας εποχής, που 

την υποχρέωσε να κλείσει τον δρόμο και  να 

υποχρεώσει τους δημότες-πολίτες, να επικοι-

νωνούν μέσω ακατάλληλης αγροτικής οδο-

ποιίας τριών (3) χιλιομέτρων.  

21 ΜΑΪΟΥ 2020 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ – 
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Κύριοι

Περίπου 5 μήνες με μελέτες και ανακοινώσα-

τε ότι βρίσκεστε με την περιφέρεια στην διε-

ρεύνηση πιθανών λύσεων. Αλήθεια γιατί δεν 

ανακοινώσατε πόσο κόστισαν  στην πρόσφατη 

επικοινωνία σας με τους κατοίκους; 

Πέντε (5) μήνες μαρτυρικοί για τους οδηγούς, 

που υποχρεώνονται να διασχίζουν παρακα-

μπτήριο περίπου 3 χιλιομέτρων, αμφιβόλου 

οδικής ασφάλειας που έχει οδηγήσει μέχρι 

τώρα σε πολλά τροχαία ατυχήματα, αντί 20 

μέτρων επαναφοράς οδοποιίας μόνο  και μόνο 

για να απορροφηθούν πιστώσεις 2,6 εκ. ευρώ 

που θα διαχειρίζεστε μάλιστα εσείς.

Πέντε (5)  μήνες για να αποδειχθεί ότι μπορεί 

μεν ο σκοπός να αγιάζει τα μέσα, αλλά αυτό 

αντιβαίνει σε μία ευνομούμενη πολιτεία, όταν 

πρέπει ενδιαφέρεστε  για την ασφάλεια και την 

ευημερία των πολιτών  

Πέντε (5)  μήνες για ένα έργο ελάχιστης δα-

πάνης, μπροστά στα χρήματα που έχετε μέχρι 

σήμερα διαθέσει, (πόσα άραγε;), και σε αυτά 

που προϋπολογίσατε για την κατασκευή μεγα-

λεπήβολου σχεδίου, που κατά πάσα πιθανό-

τητα θα μείνει στα χαρτιά για πολλά χρόνια.

Για εμάς όμως που ζούμε σε αυτή την χώρα 

και που όλοι γνωρίζουν ότι ουδέν μονιμότε-

ρο του προσωρινού, πιστεύουμε ότι ο παρα-

καμπτήριος δρόμος θα παραμείνει για αρκε-

τά χρόνια, διογκώνοντας τα προβλήματα των 

επαγγελματιών τόσο του Τριλόφου όσο και 

του Πλαγιαρίου. 

ΓΙΑΤΙ; 

ΓΙΑΤΙ  ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΕ!

ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΕ για τα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουμε, αδιαφορείτε  γιατί εκλέγεστε 

κυρίως από την Θέρμη, αδιαφορείτε όμως και 

γιατί και εμείς περιμένουμε άλλους να σας πιέ-

σουν και ουσιαστικά είμαστε συμμέτοχοι στην 

αδιαφορία σας.
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Η διοίκηση του δήμου
αρνείται να συζητήσει 
την κατάσταση στα σχολεία

Πτωχευτικός κώδικας:
μια ακόμη «ευκαιρία» στις
τράπεζες για ν’ αρπάξουν την λαϊκή κατοικία

Σε μια περίοδο που ο νομός Θεσσαλονί-
κης είναι «στο κόκκινο», που στα σχο-

λεία του δήμου Θέρμης τα κρούσματα εμ-
φανίζονται το ένα μετά το άλλο, η διοίκηση 
του δήμου αρνήθηκε σήμερα για δεύτερη 
φορά να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβού-
λιο η πρόταση των δημοτικών συμβούλων 
της Λαϊκής Συσπείρωσης για την κατάσταση 
στα σχολεία του δήμου.
Από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου οι σύμβου-
λοι της Λαϊκής Συσπείρωσης καταθέσαμε 
πρόταση - σχέδιο απόφασης στον πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου και στο δήμαρ-
χο, ζητώντας να συζητηθεί στη συνεδρίαση 
της 27ης Οκτωβρίου. Τότε το παρέπεμψαν 
στη σημερινή συνεδρίαση. Ωστόσο το θέμα 
δεν εντάχθηκε ούτε στην ημερήσια διάτα-
ξη, ούτε τέθηκε προ ημηρεσίας διάταξης. 
Ζητώντας το λόγο ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Φάνης Καρκατζούνης πήρε 
την εξής απάντηση : στα σχολεία του δή-
μου η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, οτι δεν 
έχουμε πολλά κρούσματα (ισχυρίστηκαν ότι 
υπάρχουν μόνο 3 τμήματα Δημοτικού και 
ένα Γυμνασίου, που είναι κλειστά). Ακόμη 
οτι επειδή ακολουθούσε συμβούλιο προϋ-
πολογισμού, δεν υπήρχε χρόνος!!!!

ΡΩΤΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Γιατί δεν συγκέλεσαν το συμβούλιο μια 
ώρα νωρίτερα για να έχουν χρόνο !!!!;;;;
Γιατί δε λένε την αλήθεια οτι την τελευταία 
εβδομάδα στη Θέρμη είχαμε κρούσματα 
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και κλειστα 
τμήματα σε 6 σχολεία, ενώ είχαμε και 2 
σχολικές μονάδες κλειστές;
Γιατί δεν αναφέρουν οτι υπάρχει σχολείο με 
πάνω απο 10 κρούσματα και στο οποίο δεν 
έχουν γίνει διαγνωστικά τεστ στους μαθη-
τές, για να διαπιστωθεί η έκταση του φαι-
νομένου; Όταν τους ρωτήσαμε μας είπαν 
οτι φταίει η κινητοποίηση των μαθητών!! 
Μήπως τα Λύκεια  και από ότι φαίνεται και 
τα Γυμνάσια σε όλο το νομό έκλεισαν λόγω 
των κινητοποιήσεων;;
Γνωρίζουν ότι ουσιαστικά στα σχολεία με 
τα πρωτόκολα που υπάρχουν δεν γίνεται 
ουσιαστικά ιχνηλάτηση, ενώ ένας εκπαιδευ-
τικός που μπαίνει σε ένα τμήμα δεν θεωρεί-
ται στενή επαφή αν δεν έχει 2 συνεχόμενες 
ώρες; Ούτε αντίστοιχα οι μαθητές θεωρού-
νται στενές επαφές του εκπαιδευτικού. Ούτε 
οι εκπαιδευτικοί αν είναι στο ίδιο γραφείο με 
συνάδελφό τους, που διαγνώστηκε θετικός. 
Ούτε οι μαθητές που είναι στο ίδιο λεωφο-
ρείο. Συνεπώς δεν ελέγχονται. 
Γνωρίζουν οτι εκπαιδευτικοί που υπηρε-
τούν σε δύο σχολεία, όταν κλείνει το ένα, 
πήγαίνουν κανονικά χωρίς να ελεγχθούν 
στο άλλο;
Γνωρίζουν οτι οι περισσότεροι εκπαιδευτι-
κοί και μαθητές που χρειάστηκε να κάνουν 
τεστ, προσέφυγαν στα ιδιωτικα διαγνωστι-
κά εργαστήρια πληρώνοντας από την τσέ-
πη τους, γιατί η υποστελέχωση στο Κέντρο 
Υγείας και στα νοσοκομεία δημιουργούν 

αναμονή πολλών ημερών;
Γνωρίζουν οτι στα σχολεία και στα τμήματα 
που κλείνουν λειτουργεί η τηλεκπαίδευση  
με πολλά παιδιά να μην έχουν πρόσβαση 
σε υπολογιστή ή ίντερνετ  ή να μπαίνουν με 
το κινητό τους;; μας λένε εδώ και μήνες οτι 
έχουν 100 τάμπλετ (ελάχιστα δηλαδή). Θα 
τα δώσουν ή τα κρατάνε για του χρόνου; 
Θα εξασφαλίσουν τάμπλετ για όλα τα παι-
διά που το έχουν ανάγκη σε συνεννόηση με 
τα σχολεία;
Αν δε τα γνωρίζουν είναι εκτός τόπου και 
χρόνου, αν όμως τα γνωρίζουν και αρνού-
νται να τα συζητήσουν προκειμένου να παρ-
θούν συγκεκριμένες αποφάσεις και μέτρα 
είναι συνυπεύθυνοι για την κατάσταση που 
βιώνουν χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαι-
δευτικοί στην περιοχή μας. Και μη μας πούν 
οτι δεν έχουν την αρμοδιότητα. Ως πολιτικό 
όργανο έχουμε την ευθύνη άμεσα να πα-
ρέμβουμε ΤΩΡΑ!
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης μετά την άρνηση να συζητηθεί 
το θέμα αποχωρήσαμε απο τη συνεδρίαση. 
Καλούμε το λαό της περιοχής μας, τους 
συλλόγους γονέων, τα εκπαιδευτικά σωμα-
τεία, συνολικά τους φορείς που δραστηρι-
οποιούνται στην περιοχή μας να διεκδική-
σουν εδώ και τώρα μέτρα για την υγιεινή και 
ασφάλεια στα σχολεία. 
Να απαιτήσουν: 
- Άμεσα και δωρεάν τεστ covid στα σχολεία 
που παρουσιάζονται κρούσματα για εκπαι-
δευτικούς και μαθητές. Αυτό σημαίνει άμε-
ση ενίσχυση των συνεργείων του ΕΟΔΔΥ 
και άμεση στελέχωση με προσωπικό και 
μέσα του Κέντρου Υγείας Θέρμης. 
- Συμπληρωματικά το κέντρο covid του 
δήμου να συνδράμει στη διενέργεια τεστ, 
εξασφαλίζοντας υλικά και προσωπικό με 
έκτακτη χρηματοδότηση, που θα απαιτήσει 
στη συνέχει από το κράτος.
- Μέτρα για την ουσιαστική ιχνηλάτηση των 
κρουσμάτων και όχι φόρτωμα αυτής της δι-
αδικασίας στους εκπαιδευτικούς.
- Κάλυψη, με ευθύνη και δαπάνη του κρά-
τους, του αναγκαίου εξοπλισμού για την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών, 
που βρίσκονται σε καραντίνα. 
- Επιπλέον προσωπικό για τις ανάγκες δια-
μόρφωσης έκτακτου σχολικού προγράμμα-
τος και της τηλεκπαίδευσης. 
- Παράλληλα με τα παραπάνω, πρέπει να 
υλοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα για μείωση 
του αριθμού μαθητών ανά τάξη, για άμεσες 
προσλήψεις εκπαιδευτικών, για εξεύρεση 
νέων αιθουσών, για άμεσες επιπλέον προ-
σλήψεις προσωπικού καθαριότητας. 
Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει εδώ 
και τώρα. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την 
υγεία και τη μόρφωση των μαθητών και του 
λαού!  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Φάνης Καρκατζούνης
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Θέρμη, 4 Νοεμβρίου 2020

Όπως πάντα, στα μεγαλύτερα εγκλήματα 
δίνουν τα πιο εύηχα ονόματα, έτσι και 

στην νέα προσπάθεια αρπαγής της λαϊκής 
κατοικίας και μικρής περιουσίας από τρά-
πεζες και funds, τον πτωχευτικό κώδικα 
που ψηφίστηκε στις 26 Οκτώβρη, δίνεται ο 
τίτλος «Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και 
Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας». Η κυβέρ-
νηση της Ν.Δ. έρχεται με τον νόμο αυτό να 
καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα στο λαϊκό 
δικαίωμα στη στέγη, μετά από την απόλυτη 
αμφισβήτησή του από την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ με την κατάργηση το 2015 του ακατά-
σχετου της πρώτης κατοικίας και τον κώδικα 
πολιτικής δικονομίας που απελευθέρωσε 
τους πλειστηριασμούς καθώς και την καθι-
έρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 
το 2017 μαζί με την αναγόρευση σε «ιδιώ-
νυμο» αδίκημα της δράσης του κινήματος 
κατά των πλειστηριασμών και τις διώξεις 
δεκάδων μελών του.
Εντελώς απροκάλυπτα, στο  πρώτο άρθρο 
του νόμου για την «προστασία» της κατοικί-
ας αναφέρεται ως στόχος του η «ικανοποίη-
ση των πιστωτών του οφειλέτη με την ρευ-
στοποίηση του συνόλου της περιουσίας του 
(….) εντός της συντομότερης κατά το δυνα-
τόν προθεσμίας». Κάθε άνεργος, μισθωτός, 
συνταξιούχος ή αυτοαπασχολούμενος που 
δεν μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές του, 
εξισώνεται με τις επιχειρήσεις (ως προς τις 
συνέπειες βέβαια μόνο και όχι τις απαλλα-
γές και τα μέτρα διάσωσης που προβλέπο-
νται ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις) και 
οδηγείται σε πτώχευση. 
Για τον αδύναμο οφειλέτη, όποιον δηλαδή 
δεν μπορεί να καταβάλει το 60% των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών του επί έξι μήνες 
για μη εξυπηρετούμενες οφειλές άνω των 
30.000 ευρώ, προβλέπεται ρευστοποίηση 
του συνόλου της κινητής και ακίνητης πε-
ριουσίας του, συμπεριλαμβανόμενης και 
της πρώτης κατοικίας του, ακόμα και μέ-
ρους του μισθού ή της σύνταξής του, που 
υπερβαίνει τις «εύλογες δαπάνες διαβίω-
σης» και αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 
600 ευρώ για ένα άτομο ή 900 ευρώ για 
ζευγάρι. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη, ότι ενώ 
μέχρι τώρα στο δικαστήριο προσέφευγε ο 
οφειλέτης, με τον νέο πτωχευτικό κώδικα, 
η πτώχευση κηρύσσεται υποχρεωτικά, με 
πρωτοβουλία για την έναρξη της διαδικασί-
ας αποκλειστικά από τους πιστωτές, χωρίς 
να προβλέπεται καν η παρουσία του οφει-
λέτη στην διαδικασία. Ο οφειλέτης χάνει 
όλη την (ρευστοποιημένη) περιουσία του 
μέχρι την πλήρη εξόφληση των δανείων 
(κεφάλαιο με τόκους και άλλα έξοδα), και  
έχει ως μόνο πιθανό κέρδος την διαγραφή 
των όποιων εναπομείνατων χρεών, μετά 
την ρευστοποίηση της περιουσίας. Ωστόσο, 
εντελώς αδικαιολόγητα, από την συγκεκρι-
μένη διαδικασία δεν απαλλάσσονται οι συ-
νοφειλέτες και οι εγγυητές, οι οποίοι συνε-
χίζουν να χρωστούν και μετά την πτώχευση 
του οφειλέτη. Προβλέπεται τέλος ακύρωση 
όλων των προσφυγών, με βάση το προη-
γούμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας, που δεν έχουν ακόμα 
τελεσιδικήσει.
Είναι προφανές ότι και ο νέος νόμος δεν 
προστατεύει σε καμία περίπτωση την κα-
τοικία, καθώς με το σύνολο σχεδόν των 
άρθρων του περιγράφει τις διαδικασίες με 
τις οποίες οι πιστωτές διασφαλίζουν την εί-

σπραξη των οφειλών και μόνο ένα άρθρο 
αναφέρεται στην “προστασία” των αδύ-
ναμων οφειλετών από την έξωση από την 
κατοικία για την οποία έχουν εξοφλήσει το 
μεγαλύτερο πιθανά μέρος του δανείου. Επι-
διώκοντας να αμβλύνει το πολιτικό κόστος, 
η κυβέρνηση προχωρά σε μια ρύθμιση με 
βάση την οποία οι ιδιοκτήτες μετατρέπονται 
σε ενοικιαστές των funds για το ίδιο τους το 
σπίτι, γλυτώνοντας όμως την επαχθή έξωση 
και την παρεπόμενη αστεγία. Συγκεκριμένα 
ο νέος πτωχευτικός κώδικας προβλέπει τη 
συγκρότηση του «Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης», ο οποίος θα μπορεί, 
κατόπιν αίτησης του αδύναμου οφειλέτη, 
να αγοράζει από τον πιστωτή (τράπεζα ή 
funds) την κατοικία, δίνοντας το δικαίωμα 
στον πρώην ιδιοκτήτη να παραμείνει σε 
αυτήν έναντι ενοικίου. Εάν δε ο πρώην ιδι-
οκτήτης ή οι κληρονόμοι του καταφέρουν 
να καταβάλουν χωρίς παραλείψεις και κα-
θυστερήσεις τα ενοίκια δώδεκα ετών, θα 
τους παρέχεται το δικαίωμα να αγοράσουν 
ξανά το ακίνητο τους, πληρώνοντας φυσικά 
πλήρες τίμημα, ανάλογο με την εμπορική 
αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της επανα-
γοράς και χωρίς να υπολογίζονται καθόλου 
τα ενοίκια που κατέβαλλε επί 12 χρόνια… 
Αυτοί που σίγουρα δεν βγαίνουν χαμένοι 
είναι η τράπεζα που πουλά σε καλή τιμή 
ένα ακίνητο που θα πωλούνταν δύσκολα 
υπό άλλες συνθήκες αλλά και ο «Φορέας» 
που εισπράττει τα ενοίκια και επιπλέον μπο-
ρεί να τα τιτλοποιήσει. Γι αυτό και ο αρχικά 
κρατικός και υπό παραχώρηση σε ιδιώτες 
«Φορέας» είναι ήδη περιζήτητος από μεγά-
λα πολυεθνικά funds.
Οι κυβερνήσεις για άλλη μια φορά δεν δι-
στάζουν να βάλουν τα κέρδη των τραπεζών 
και του κεφαλαίου πάνω απ’ τις ζωές μας 
και να αρπάξουν την λαϊκή κατοικία και πε-
ριουσία, γενικεύοντας την φτώχεια και την 
εξαθλίωση και αυξάνοντας δραματικά τον 
αριθμό των αστέγων. Μετά την υπερδεκα-
ετή οικονομική κρίση και τη μνημονιακή 
αφαίμαξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, η 
πανδημία και η νέα κρίση, υγειονομική μα 
και οικονομική ταυτόχρονα, με τις απολύ-
σεις, την περαιτέρω ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων και της περικοπής 
μισθών ή με το κλείσιμο χιλιάδων μικρών 
επιχειρήσεων και την εξαφάνιση κάθε ει-
σοδήματος για τους ιδιοκτήτες τους, οδη-
γεί χιλιάδες λαϊκές οικογένειες σε απόλυτη 
αδυναμία εξυπηρέτησης των οποιωνδήποτε 
δανειακών τους οφειλών. Ταυτόχρονα, όχι 
μόνο εξυπηρετείται ο στόχος της Ε.Ε. για 
μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην 
Ελλάδα αλλά και η διαμόρφωση ενός νέου 
πεδίου κερδοφορίας για το κεφάλαιο, με 
την εκ νέου μετατροπή της στέγης σε εμπό-
ρευμα και το άνοιγμα μιας νέας αγοράς 
ενοικιαζόμενης στέγης που θα διαχειρίζο-
νται μεγάλες εταιρείες.
Όμως η κατοικία αποτελεί αναφαίρετο κα-
θολικό κοινωνικό δικαίωμα, που η πολιτεία 
οφείλει να το εξασφαλίζει. Αντίθετα στη 
χώρα μας στην οποία δεν υπάρχει εδώ και 
χρόνια κανένα πρόγραμμα κοινωνικής κα-
τοικίας και τα ενοίκια (αναλογικά με τους 
μισθούς, είναι τα υψηλότερα στην Ε.Ε.) ο 
συγκεκριμένος νόμος έρχεται με τον πιο 
απροκάλυπτο τρόπο να αμφισβητήσει το 
δικαίωμα στην στέγη.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
2392330214, 2392330218
kkpf@thermi.gov.gr
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθμευσης
2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. τηλέφωνο βλαβών
2310460530
ΚΕΠ: 2313338128-37
Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών
2310483400
Διεύθ. Οικονομικών Υπηρεσιών
2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Τομέας Αθλητισμού 
Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.
2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

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

> ΒΛΑΒΕΣ

Βλάβες ΔΕΥΑΘ
2310465086, 6974995177
ΔΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454
Ζ’ Δ.Ο.Υ
2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρμης
2310461240

Τεχνολογικό Πάρκο
2310471401
Μουσείο Τεχνολογίας
2310483000

> ΥΓΕΙΑ

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

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

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

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> ΦΟΡΕΙΣ

Ένωση Επαγγελματιών
Εμπόρων Θέρμης
2310463973
Ένωση Επαγγελματιών
Βασιλικών
6983005555
Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών
«ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»
6942217799
Εφημερίδα Άποψη
2310488868

ΘΕΡΜΗ

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

ΤΡΙΑΔΙ

Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

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

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

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

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

Γραφείο Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

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

ΛΑΚΚΙΑ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

ΣΟΥΡΩΤΗ
Γραφείο Κοινότητας
2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής

2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Σουρωτής
2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

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

ΛEΙΒΑΔΙ

Τ.Κ. Λειβαδίου και Γραφείο 
Εθελοντών 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Γραφείο Κοινότητας
2396051209

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

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

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Γραφείο Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΙΑ

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

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844 
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης 
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδό-
νων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρμης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών 
Θέρμης
2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων 
6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής 
Παράδοσης (Θέρμη)
6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-Ρω-
σικού Πολιτισμού (Θέρμη)
6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος 
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος 
Αγίας Παρασκευής
2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
6948538937
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και 
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
2392091433 
Σύλλογος Ποντίων 
Κ. Σχολαρίου 
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
6938033817
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Δύο μεγάλα έργα τα οποία θα βελτιώσουν την καθημε-
ρινότητα των κατοίκων ξεκίνησαν πρόσφατα στην πε-

ριοχή επέκτασης της Θέρμης. Πρόκειται για την κατασκευή 

εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, δύο σημα-

ντικά έργα υποδομής τα οποία θα καλύψουν βασικές ανά-

γκες και θα λύσουν οριστικά τα προβλήματα τα οποία σχε-

τίζονται με την απρόσκοπτη παροχή νερού στην περιοχή. 

Αναλυτικά, το έργο της κατασκευής του εσωτερικού δικτύ-

ου περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ύδρευσης συνο-

λικού μήκους 70 χλμ. Στις αρχές Οκτωβρίου ξεκίνησαν να 

τοποθετούνται οι αγωγοί στην περιοχή η οποία βρίσκεται 

πίσω από το Lidl της Θέρμης. Το έργο περιλαμβάνει και 

εργασίες αποκατάστασης των πεζοδρομίων και των κρα-

σπεδώσεων που θα καταστραφούν προκειμένου να πραγ-

ματοποιηθούν οι παρεμβάσεις. Το έργο προϋπολογισμού 

4.855.717,08 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης» με το ποσό των 3.000.000 ευρώ και 

από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης με 1.855.717 ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής 

επέκτασης της Θέρμης προβλέπεται η κατασκευή νέας δε-

ξαμενής ωφέλιμου όγκου 1.500 m3, η οποία θα εξυπηρε-

τεί την υδροδότηση του συνόλου της Θέρμης. Περιλαμβά-

νει τόσο τον οικισμό και την επέκταση της Θέρμης όσο και 

την εκτός σχεδίου περιοχή, η οποία βρίσκεται δυτικά της 

περιοχής επέκτασης.   

Επίσης, το έργο προβλέπει την κατασκευή τριών αντλιοστα-

σίων προσυγκέντρωσης για την ενίσχυση του φορτίου προς 

τις δεξαμενές και την καλύτερη διαχείριση του νερού. Θα 

κατασκευαστούν τροφοδοτικοί αγωγοί και αγωγοί μεταφο-

ράς συνολικού μήκους 25 χλμ., έτσι ώστε να συνδέονται 

μεταξύ τους όλα τα έργα του  εξωτερικού υδραγωγείου, 

δηλαδή οι  γεωτρήσεις, τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές, 

οπότε σε περίπτωση ανάγκης ή συντήρησης του δικτύου να 

μην διακόπτεται η λειτουργία του. 

Πέρα από τα παραπάνω, το έργο προβλέπει αντικατάσταση 

εξοπλισμού και κατασκευή οικίσκων σε όλες τις γεωτρή-

σεις.

Το έργο της κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

με προϋπολογισμό 8.500.000,46 ευρώ χρηματοδοτείται 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 

2014-2020. 

Ξεκίνησαν τα έργα ύδρευσης
στην επέκταση της Θέρμης

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 13,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Τελευταία σελίδαΤΕΥΧΟΣ 19832

Δεν θα εισπράξει μισθώματα από τα κυλικεία
των ΚΑΠΗ ο δήμος Θέρμης

Απόφαση για τη μη καταβολή μισθωμάτων για τα 
κυλικεία τα οποία λειτουργούν εντός των χώρων 

των ΚΑΠΗ, έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του Νομι-

κού Προσώπου «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –Φροντί-

δας και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης». Σχετική 

κατ’ αρχήν απόφαση είχε λάβει πριν από καιρό και το 

δημοτικό συμβούλιο Θέρμης. Ωστόσο, δεν ήταν δυνα-

τόν να προχωρήσει στην άμεση υλοποίησή της καθώς 

υπήρχε νομικό κενό. Το θέμα αυτό λύθηκε με διάταξη 

η οποία ψηφίστηκε στις 6 Νοεμβρίου και περιλήφθηκε 

στο ν.4745/2020. Σύμφωνα με αυτήν «είναι δυνατή η 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων 

κυλικείων ή αναψυκτηρίων που λειτουργούν εντός κτιρί-

ων που στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των 

νομικών προσώπων αυτών, εφόσον έχει ανασταλεί υπο-

χρεωτικά η λειτουργία τους στο πλαίσιο των μέτρων πρό-

ληψης της διάδοσης του covid-19 και για όσο διάστημα 

ισχύει η αναστολή λειτουργίας».

Έπειτα από την ψήφιση της διάταξης το Δ.Σ. του νομικού 

προσώπου του δήμου Θέρμης, προχώρησε στη λήψη 

σχετικής απόφασης περί απαλλαγής από την υποχρέω-

ση καταβολής μισθωμάτων για τα κυλικεία των ΚΑΠΗ, 

η οποία έχει αναδρομική ισχύ από τις 9 Μαρτίου 2020 

όταν αποφασίστηκε το κλείσιμο των ΚΑΠΗ και για όσο 

χρονικό διάστημα θα συνεχίσουν να παραμένουν κλει-

στά.

«Το θέμα μας είχε απασχολήσει από την πρώτη στιγμή 

και μέσω των οργάνων μας, την Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας αλλά και τη δική μας Περιφερειακή Ένωση Δή-

μων Κεντρικής Μακεδονίας, είχαμε ζητήσει από την πολι-

τεία να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να επι-

τρέψει στους δήμους να μην εισπράξουν τα μισθώματα 

από τα κυλικεία των ΚΑΠΗ. Άλλωστε, οι άνθρωποι που 

τα λειτουργούν βγάζουν απλώς ένα μεροκάματο καθώς 

οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Το δημοτικό μας συμβού-

λιο είχε εκφράσει ομόφωνα την πολιτική βούληση να 

απαλλάξει τους ανθρώπους αυτούς από την υποχρέωση 

καταβολής των μισθωμάτων και είχε λάβει κατ’ αρχήν 

απόφαση και μόλις τελικά ψηφίστηκε η σχετική διάταξη 

ο δήμος Θέρμης προχώρησε αμέσως στη σχετική από-

φαση», δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-

δόπουλος.

Στις αρχές Οκτωβρίου ξεκίνησαν να τοποθετούνται οι αγωγοί
στην περιοχή η οποία βρίσκεται πίσω από το Lidl της Θέρμης.
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