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Νέα ώθηση στο επιτυχημένο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης 
των φυτικών απορριμμάτων το οποίο ξεκίνησε πριν από δέκα 

χρόνια, δίνει ο δήμος Θέρμης με μία νέα εκστρατεία ενημέρωσης 
καθώς και με δωρεάν διανομή των κατάλληλων οικιακών κάδων. 
Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος 
ανακύκλωσης. Πρόκειται για μια φυσική  διαδικασία η οποία μετατρέπει 

τα οικιακά φυτικά απορρίμματα σε λίπασμα. Μια ουσία γνωστή ως 
κομπόστ ή χούμους ή  εδαφοβελτιωτικό. Το παραγόμενο κόμποστ 
λαμβάνεται μετά από 4 ως 6 μήνες, ανάλογα με τη χρήση του κάδου, 
τις καιρικές συνθήκες και την επιμέλεια που δείχνουν οι χρήστες. 
Το κόμποστ είναι άοσμο και μαύρου ή σκούρου καφέ χρώματος και 
μοιάζει με χώμα.

Πρόγραμμα κομποστοποίησης με διανομή δωρεάν κάδων

Μία νέα απόφαση για την περαιτέρω στήρι-
ξη των οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυ-

ριών έλαβε η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Αφορά έκπτωση 
ύψους 40% στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΘ, σε 
νοικοκυριά τα οποία, στα τρία προηγούμενα της 
απόφασης βεβαιωμένα τρίμηνα δεν κατανάλωσαν 
αθροιστικά περισσότερα από 140 κυβικά μέτρα νε-
ρού. Η έκπτωση θα υπολογιστεί στο άθροισμα των 
τριών τελευταίων λογαριασμών της ΔΕΥΑΘ και θα 
πιστωθεί στον επόμενο ή, εφόσον το ποσόν είναι 
μεγαλύτερο, στους επόμενους λογαριασμούς. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή 
της η ΔΕΥΑΘ, με βάση τις τελευταίες καταναλώ-
σεις, στην κατηγορία αυτή υπάγονται περισσότερα 
από 17.000 νοικοκυριά, δηλαδή περισσότεροι από 
40.000 καταναλωτές. 

Η έκπτωση 40% θα υπολογισθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ, χωρίς να απαιτηθεί η υποβο-
λή αίτησης από την πλευρά των καταναλωτών. Στη 
συνέχεια θα εκδοθεί εκπτωτικός λογαριασμός ο 
οποίος θα συμψηφισθεί στην αμέσως επόμενη έκ-
δοση λογαριασμού ή και λογαριασμών, εφόσον το 
ποσό της έκπτωσης υπερβαίνει το ύψος του αμέσως 
επόμενου λογαριασμού. Σύμφωνα με τους υπολο-
γισμούς της ΔΕΥΑΘ η συνολική ελάφρυνση στους 
λογαριασμούς της συγκεκριμένης ομάδας κατανα-
λωτών θα υπερβεί τις 540.000 ευρώ. 
Η διοίκηση της ΔΕΥΑΘ προχώρησε σε αυτήν την 
απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη 
υγειονομική κρίση η οποία, εκτός των άλλων, συ-
νεπάγεται και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, ιδι-
αίτερα στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 140 ΚΜ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 9

Έκπτωση 40% στους
λογαριασμούς του νερού

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Απαλλαγή για επαγγελματίες
λόγω πανδημίας

ΣΕΛ. 13

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
Φτιάξε το δικό σου 
λαχανόκηπο

ΣΕΛ. 32

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ
Οι εκδηλώσεις για 
τη μάχη των Βασιλικών

ΣΕΛ. 24

ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Ξεκινά το καλοκαίρι 
η κατασκευή του κλειστού

ΣΕΛ. 7

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Δύο χιλιάδες βιβλία 
στη Βοσνία Ερζεγοβίνη

ΣΕΛ. 21

ThermisDromena_202.indd   1ThermisDromena_202.indd   1 1/4/21   9:11 PM1/4/21   9:11 PM



Ιδιοκτήτης: Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Site: www.deppath.gr

Υπεύθυνος εκδότης: Παπαδάκη Αθηνά

Γραφεία: Δημητρίου & Καραολή - Κ. Χάψα, 

Τηλ.: 2310 463423, T.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης

Αποστολή κειμένων: email: public-news@thermi.gov.gr, 

axmetaloulis@gmail.com

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή:

Παπαδάκη Αθηνά, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Βοϊτσίδης Μόσχος, 
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Άννα Βίγκα, Μαλλικάς Ευριπίδης και Μεταλούλης Αχιλλέας.

Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ

ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

2 Τι έγραψε ο τύποςΤΕΥΧΟΣ 202
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Νέα ώθηση στο επιτυχημένο πρόγραμμα οικιακής 
κομποστοποίησης των φυτικών απορριμμάτων το 

οποίο ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια, δίνει ο δήμος 

Θέρμης με μία νέα εκστρατεία ενημέρωσης καθώς και 

με δωρεάν διανομή των κατάλληλων οικιακών κάδων. 

Πρόκειται για μία από τις δράσεις οι οποίες εντάσσο-

νται στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

του δήμου, μαζί με το πρόγραμμα ανακύκλωσης των 

οικιακών, μη σύμμεικτων απορριμμάτων, τη δημιουρ-

γία πράσινου σημείου κ.ο.κ. Κοινός στόχος όλων αυτών 

των δράσεων είναι η αξιοποίηση των αποβλήτων και η 

μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ.

Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημα-

ντικός τρόπος ανακύκλωσης. Πρόκειται για μια φυσική  

διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οικιακά φυτικά απορ-

ρίμματα σε λίπασμα. Μια ουσία γνωστή ως κομπόστ ή 

χούμους ή  εδαφοβελτιωτικό. Το παραγόμενο κόμποστ 

λαμβάνεται μετά από 4 ως 6 μήνες, ανάλογα με τη χρή-

ση του κάδου, τις καιρικές συνθήκες και την επιμέλεια 

που δείχνουν οι χρήστες. Το κόμποστ είναι άοσμο και 

μαύρου ή σκούρου καφέ χρώματος και μοιάζει με χώμα. 

Όταν εξέρχεται από τον κάδο είναι συνήθως ανομοιογε-

νές και συστήνεται να κοσκινίζεται, ώστε να απομακρυν-

θούν μικρά κομμάτια υλικού που δεν χωνεύτηκε. Τα 

κομματάκια αυτά τα βάζουμε ξανά μέσα στον κάδο. Αν 

θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαδικασία της κομποστο-

ποίησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βελτιωτικά /

ενισχυτικά, όπως ζεόλιθο ή ενεργούς μικροργανισμούς 

που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Παράγεται πλούσιο φυλλόχωμα, που είναι εδαφο-

βελτιωτικό, φυτικό λίπασμα κατάλληλο για κάθε κήπο.

2. Περιορίζεται κατά 35% ο όγκος των οικιακών απορ-

ριμμάτων μειώνοντας το κόστος αποκομιδής τους και το 

θάψιμο στις χωματερές και εξοικονομώντας πόρους.

3. Είναι μια εύκολη και δημιουργική διαδικασία για τους 

πολίτες και το όφελος επιστρέφει σ’ αυτούς. Δίνεται η 

ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά και έμπρακτα στην 

προστασία του περιβάλλοντος.

4. Έχει μηδενικό κόστος εφαρμογής για τους πολίτες, 

διότι ο κάδος παρέχεται δωρεάν από το δήμο Θέρμης 

και το γέμισμά του γίνεται από τα οικιακά απορρίμματα.

5. Αποτελεί κρίκο της αλυσίδας σχεδιασμού μείωσης 

των απορριμμάτων και της διαχείρισής τους, αποφεύγο-

ντας δαπανηρές και συγκεντρωτικές λύσεις.

6. Προστατεύει γενικότερα το περιβάλλον με την εξοι-

κονόμηση πόρων, τον εμπλουτισμό του εδάφους με 

οργανική ουσία, την αντιμετώπιση της διάβρωσης των 

εδαφών, τον περιορισμό της ρύπανσης του υδροφόρου 

ορίζοντα, τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2 

και των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ
Στον κάδο κομποστοποίησης μπαίνουν υπολείμματα 

λαχανικών και φρούτα (όλα τεμαχισμένα, πατατόφλου-

δες, φλούδες από κρεμμύδια, μαρούλια κ.ά.), σάπια ή 

χαλασμένα φρούτα (να θάβονται μέσα στο υλικό), τσό-

φλια από αυγά (θρυμματισμένα) και ξηρούς καρπούς, 

υπολείμματα καφέ, τσαγιού και τα φίλτρα τους, κλαδιά 

δένδρων και θάμνων (τεμαχισμένα ή θρυμματισμένα), 

ροκανίδια και πριονίδια ξύλου (όχι από ξύλα που έχουν 

βερνίκια), κομμένο γκαζόν (ανακατεμένο με ροκανίδια ή 

αφημένο εκτός κάδου για 1-2 ημέρες, ώστε να φύγει η 

υγρασία), φύλλα χλωρά και ξερά, διάφορα αγριόχορτα 

(να μην έχουν σποριάσει), χώματα από παλιές γλάστρες 

και κοπριά από φυτοφάγα οικόσιτα ζώα όχι πάνω από 

το 20% του όγκου. 

ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ
Αντιθέτως, στον κάδο κομποστοποίησης δεν μπαίνουν 

πλαστικά, γυαλί, μεταλλικά αντικείμενα, τυπωμένο 

χαρτί, χαρτιά διάφορα, χαρτοπετσέτες, γόπες τσιγάρων, 

υπολείμματα φαγητών (κρέας, λίπη, κόκκαλα, λάδια), 

υλικά καθαρισμού και χημικά, φλούδες εσπεριδοειδών 

γιατί απομακρύνουν τους γαιοσκώληκες, κουκούτσια, 

σπόροι, κοπριές από σαρκοφάγα κατοικίδια ζώα, ρίζες 

από ντομάτες, αγριάδα και άλλα ζιζάνια που πολλα-

πλασιάζονται με ριζώματα, πευκοβελόνες σε μεγάλες 

ποσότητες γιατί περιέχουν ρητίνες που δυσκολεύουν την 

κομποστοποίηση.

Ο κάδος κομποστοποίησης τοποθετείται πάνω σε χώμα, 

όχι σε τσιμέντο, ώστε τα υλικά να έρθουν σε επαφή με 

τους μικροοργανισμούς του εδάφους και τους γαιοσκώ-

ληκες. Το ιδανικό θα είναι να τοποθετηθεί σε σκιερό 

μέρος. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε τον κάδο 

φροντίζουμε να βάλουμε στη βάση διάφορα κλαδά-

κια, ώστε  να δημιουργήσουμε επιπλέον συνθήκες αε-

ρισμού. Τεμαχίζουμε τα υλικά σε μικρά κομμάτια πριν 

μπουν στον κάδο, ώστε να αυξηθεί η επιφάνεια πάνω 

στην οποία θα δραστηριοποιηθούν οι μικροοργανισμοί 

της χώνευσης. Η υγρασία θα πρέπει να είναι περίπου 

50-60%. Φροντίζουμε να βάζουμε πράσινα υλικά (φυλ-

λώδη λαχανικά, γκαζόν κ.ά.) και καφέ υλικά (ξυλώδη 

φυτικά υλικά, κλαδιά κ.ά.) σε αναλογία περίπου ένα μέ-

ρος πράσινο προς τριάντα μέρη καφέ (μετρούμενα σε % 

βάρος ξηρού βάρους).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμ-

μα κομποστοποίησης μπορούν να επικοινωνούν 

με τον δήμο Θέρμης στα τηλέφωνα 2310478049, 

2310478110, εσωτ. 164 ή να αποστείλουν email στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: prasino@thermi.gov.gr.

Δώστε αξία στα σκουπίδια σας!

3ΤΕΥΧΟΣ 202 Ρεπορτάζ
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4 ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 202

ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε Καρδία, 
Κάτω Σχολάρι και Ταγαράδες
Συνεχίστηκαν και το μήνα Μάρτιο οι 

ασφαλτοστρώσεις βασικών δρό-

μων σε διάφορες κοινότητες του δήμου 

Θέρμης. Συγκεκριμένα, μέσα στο πρώτο 

εικοσαήμερο του Μαρτίου ασφαλτο-

στρώσεις έγιναν στις κοινότητες Καρδίας, 

Κάτω Σχολαρίου και Ταγαράδων. 

Λόγω του έργου κατασκευής δικτύου 

αποχέτευσης, αλλά και άλλων παρεμ-

βάσεων που είχαν προηγηθεί, το οδικό 

δίκτυο της Καρδίας είχε αρκετά προ-

βλήματα γι’ αυτό και ο δήμος Θέρμης 

προχώρησε στην ασφαλτόστρωση των 

βασικών δρόμων της κοινότητας. Συγκε-

κριμένα, προηγήθηκαν εργασίες απόξε-

σης του παλιού ασφαλτοτάπητα και η 

αντικατάστασή του με νέο, με το προβλε-

πόμενο πάχος. Τις εργασίες επιθεώρησε 

ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπα-

δόπουλος με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο 

Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρο Γαντά. Στο 

Κάτω Σχολάρι έγινε ασφαλτόστρωση σε 

όλο το μήκος της οδού Μπουμπουλίνας, 

στο πάρκινγκ του ποδοσφαιρικού γηπέ-

δου του οικισμού, στην είσοδο του δη-

μοτικού σχολείου, πίσω από την κοινό-

τητα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 

εργασίες αφαίρεσης του παλιού ασφαλ-

τοτάπητα και επίστρωση νέου, στην οδό 

«Όχι», στην πλατεία, καθώς και στην 

οδό Κωνσταντίνου Πανέρη, σε τρία ση-

μεία, από την είσοδο του χωριού. Επίσης 

έγινε αποκατάσταση των καθιζήσεων σε 

τρία σημεία στο δρόμο ο οποίος οδηγεί 

στο φράγμα. 

Την επίβλεψη των εργασιών ασφαλτό-

στρωσης σε όλους τους οικισμούς είχε 

κλιμάκιο μηχανικών της Τεχνικής Υπηρε-

σίας του δήμου. Οι εργασίες εντάσσονται 

στο συνολικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις 

δήμου Θέρμης» το οποίο αφορά το σύ-

νολο των οικισμών του δήμου. Υπεν-

θυμίζεται ότι έχουν ήδη γίνει ασφαλτο-

στρώσεις σε αρκετές κοινότητες όπως 

Τρίλοφος, Πλαγιάρι, Βασιλικά, Τριάδι, 

Νέα Ραιδεστός κ.ά.

Δημιουργία νέου χώρου 
αναψυχής στο Κάτω Σχολάρι

Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 17 Μαρ-
τίου 2021 οι εργασίες για τη δημιουρ-

γία ενός νέου πάρκου στην οδό Μικράς 

Ασίας στο Κάτω Σχολάρι, δίπλα από την 

παιδική χαρά. Οι παρεμβάσεις έγιναν από 

την αρμόδια Αντιδημαρχία Πρασίνου Πε-

ριβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του 

δήμου Θέρμης, ικανοποιώντας σχετικό αί-

τημα της κοινότητας του Κάτω Σχολαρίου. 

Οι εργασίες αφορούσαν την τοποθέτηση 

αρχικά συστήματος άρδευσης, τη φύτευ-

ση θάμνων και δέντρων περιμετρικά του 

χώρου και ολοκληρώθηκαν με τη σπορά 

γκαζόν. Παράλληλα η Κοινότητα έχει υπο-

βάλει προς τον δήμο Θέρμης και άλλα αιτή-

ματα όπως να αντικατασταθούν τα παιχνίδια 

(κούνιες) τα οποία έχουν κλαπεί καθώς και 

να κατασκευαστεί νέο κιόσκι στο νέο χώρο 

αναψυχής του οικισμού. 

«Ο δήμος Θέρμης, μέσω της Αντιδημαρ-

χίας Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Αγρο-

τικής Ανάπτυξης στοχεύει στη δημιουργία 

νέων χώρων αστικού πρασίνου σε όλες 

τις κοινότητες.  Θα συνεχίσουμε αυτόν τον 

προγραμματισμό για τη δημιουργία νέων 

χώρων πρασίνου, αξιοποιώντας όλους τους 

διαθέσιμους κοινόχρηστους χώρους, σε 

κάθε γωνιά του δήμου μας», επισημαίνει ο 

αρμόδιος αντιδήμαρχος Στέλιος Γκιζάρης. 

Η επόμενη παρέμβαση αφορά την αντικα-

τάσταση των φθαρμένων ξύλων από τα 

παγκάκια τα οποία υπάρχουν σε διάφορα 

σημεία της Κοινότητας.

Ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος με τον 
αντιδήμαρχο Σπύρο Γαντά και τους μηχανικούς 
του δήμου, κατά την επιθεώρηση των 
εργασιών στην Καρδία.
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι τελευταίες εξελίξεις και τα χρονοδιαγράμματα
σχετικά με το δρόμο Τριλόφου - Πλαγιαρίου
Ενημέρωση σχετικά με τις έως τώρα 

εξελίξεις όσον αφορά το έργο της 

αποκατάστασης του δρόμου της οδού 

Περικλέους ο οποίος συνδέει τις Κοινό-

τητες Τριλόφου και Πλαγιαρίου πραγ-

ματοποίησε ο δήμαρχος Θέρμης Θε-

όδωρος Παπαδόπουλος, προς τους 

αιρετούς, δημοτικούς και τοπικούς συμ-

βούλους της δημοτικής ενότητας Μί-

κρας. Η ενημέρωση έγινε την Δευτέρα 

8 Μαρτίου, μέσω τηλεδιάσκεψης στην 

οποία μετείχαν και οι μηχανικοί οι οποί-

οι έχουν εκπονήσει τις έως τώρα μελέτες 

καθώς και κάποιοι πολίτες. 

Οι μελετητές παρουσίασαν λεπτομερώς, 

κατ’ αρχάς τις αιτίες οι οποίες προκάλε-

σαν την κατολίσθηση του επιχώματος 

στο χαμηλότερο σημείο του συγκεκριμέ-

νου δρόμου, εξ αιτίας της ισχυρής νερο-

ποντής που σημειώθηκε την 21η Μαΐου 

2020. Στη συνέχεια παρέθεσαν τα τρία 

εναλλακτικά σενάρια για την αποκατά-

σταση του δρόμου, προκρίνοντας ως 

βέλτιστη λύση, αυτό της κατασκευής 

νέας γέφυρας στο σημείο στο οποίο ση-

μειώθηκε η κατολίσθηση, σε συνδυα-

σμό με κάποια βελτίωση στη χάραξη του 

δρόμου. Παράλληλα, απάντησαν και σε 

όσες ερωτήσεις υποβλήθηκαν από τους 

συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη. 

Ο δήμαρχος τόνισε ότι από τις 30 Σε-

πτεμβρίου 2020, όταν είχε γίνει η προ-

ηγούμενη ενημέρωση σε συγκέντρωση 

στον Τρίλοφο, η λύση που είχε φανεί και 

τότε ως η καλύτερη, ήταν η κατασκευή 

της γέφυρας. «Στην αρχή εξετάσαμε το 

ενδεχόμενο να αποκατασταθεί το πα-

λιό τεχνικό όπου έγινε η κατολίσθηση, 

πιστεύοντας ότι θα απαιτηθεί λιγότε-

ρος χρόνος. Όμως, όπως είδατε, αυτό 

επιστημονικά δεν είναι εφικτό. Πλέον, 

όπως αποδεικνύεται, η βέλτιστη λύση 

είναι αυτή με την κατασκευή γέφυρας. Σε 

αυτό καταλήγουμε και με βάση αυτή τη 

λύση προχωράμε». 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ
Ο ΔΗΜΟΣ
Ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε επίσης 

ότι η διοίκηση του δήμου αποφάσισε να 

πάρει πάνω της το έργο, παρότι η αρμο-

διότητα ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρι-

κής Μακεδονίας. «Το κάναμε αυτό για 

να τρέξουμε το έργο και να τελειώσει 

το συντομότερο δυνατόν. Στο Λαγκαδά 

πέρασαν τέσσερα χρόνια από τις πλημ-

μύρες και ακόμη δεν έγιναν τα έργα 

αποκατάστασης. Αυτό δεν οφείλεται στο 

ότι η Περιφέρεια δεν έχει τη βούληση 

να κάνει τα έργα. Οφείλεται στο ότι δεν 

διαθέτει στελεχωμένες υπηρεσίες που 

να μπορούν να τα τρέξουν. Εμείς θα το 

κάνουμε πιο γρήγορα, απ’ ότι η Περιφέ-

ρεια, γι’ αυτό το αναλάβαμε παρότι δεν 

ήταν στην αρμοδιότητά μας». 

Ο δήμαρχος τόνισε ότι η αποκατάσταση 

της οδού Περικλέους είναι έργο πρώ-

της προτεραιότητας για το δήμο καθώς 

επηρεάζει την καθημερινή μετακίνηση 

χιλιάδων δημοτών. «Αν χρειαστεί θα 

αφήσουμε πίσω άλλα έργα για να προ-

χωρήσουμε αυτό. Ακόμη και εάν ο δή-

μος κινδυνεύσει να χάσει κονδύλια για 

άλλα έργα που έχουν προκηρυχθεί και 

πρέπει να τελειώσουμε τις μελέτες τους 

για να τα εντάξουμε σε χρηματοδοτικά 

προγράμματα».

Όπως τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, «ήδη 

ο δήμος, σε συνεννόηση με την Περιφέ-

ρεια Κ.Μ. έχει αλλάξει το τεχνικό δελτίο 

του έργου, έστειλε το σχετικό φάκελο 

στο υπουργείο, εγκρίθηκε η τροποποί-

ηση του τεχνικού δελτίου, στη συνέχεια 

έγινε τροποποίηση της προγραμματικής 

σύμβασης με την Περιφέρεια Κ.Μ., αυτή 

η νέα προγραμματική σύμβαση πέρασε 

από την Οικονομική Επιτροπή του δή-

μου και τις επόμενες μέρες εγκρίνεται και 

από την Περιφέρεια. Από δω και πέρα 

ο δήμος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος 

για το έργο για το οποίο τα χρήματα είναι 

100% εξασφαλισμένα».

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Αναφερόμενος στο από δω και πέρα 

χρονοδιάγραμμα ο δήμαρχος εξήγησε 

ότι έως τώρα έχουν παραδοθεί οι μελέ-

τες ελέγχων του οχετού και του επιχώμα-

τος και είναι προς έγκριση. Επίσης ξεκι-

νά η μελέτη της γέφυρας η οποία, εκτός 

απροόπτου θα παραδοθεί μέσα στον 

Ιούνιο. Στη συνέχεια θα χρειαστούν δύο 

με τρεις μήνες για να επιλεγεί ανάδοχος 

και να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης 

του έργου. «Εάν δεν υπάρξουν απρόο-

πτα με ενστάσεις κ.λπ. ελπίζουμε μέσα 

στον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν οι ερ-

γασίες. Από κει και πέρα, έως την ολο-

κλήρωση της γέφυρας θα χρειαστούν 

έξι έως οκτώ μήνες. Δηλαδή σε περίπου 

έναν χρόνο από τώρα, ο δρόμος θα δο-

θεί ξανά σε κυκλοφορία. Θα δώσουμε 

το δρόμο προς χρήση και μετά θα γίνουν 

τα υπόλοιπα έργα που αφορούν την 

αποχωμάτωση και τις υπόλοιπες εργα-

σίες». Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπου-

λος αυτό το χρονοδιάγραμμα μπορεί να 

τρέξει σε αυτές τις προθεσμίες επειδή η 

περιοχή βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

«Διαφορετικά, θα χρειαζόμασταν χρόνια 

ολόκληρα για να τελειώσουμε αυτό το 

τόσο αναγκαίο έργο». 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Απαντώντας σε ζητήματα τα οποία ετέ-

θησαν από πολίτες ο δήμαρχος σημεί-

ωσε ότι μέσα στο προσεχές διάστημα 

θα γίνουν εργασίες βελτίωσης στους 

παρακαμπτήριους δρόμους που συνδέ-

ουν τώρα τους δύο οικισμούς. «Όπου 

μπορούμε, θα κάνουμε κάποιες διαπλα-

τύνσεις και θα γίνει νέα ασφαλτόστρω-

ση σε σημεία στα οποία το οδόστρωμα 

έχει φθορές. Επίσης, θα ζητήσουμε από 

κάποιους κατοίκους οι οποίοι μένουν σε 

αυτούς τους δρόμους, να μην παρκά-

ρουν εκεί τα αυτοκίνητά τους, ώστε να 

μην δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο 

η κυκλοφορία». Παράλληλα, εξήγησε 

ο κ. Παπαδόπουλος, ο δήμος θα προ-

χωρήσει άμεσα στη βελτίωση και άλλων 

δύο αγροτικών δρόμων ώστε να υπάρ-

ξουν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές 

στη σύνδεση των δύο κοινοτήτων. 

ΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ
Στην τηλεδιάσκεψη ετέθη προς συζή-

τηση το ενδεχόμενο στο νέο δρόμο να 

υπάρξει και χάραξη ποδηλατόδρομου. 

Οι μελετητές εξήγησαν ότι κάτι τέτοιο 

ίσως απαιτήσει νέες μελέτες, ενδεχόμε-

νη διαπλάτυνση του δρόμου που μπο-

ρεί να απαιτήσει και πιθανές απαλλοτρι-

ώσεις. Ο δήμαρχος σημείωσε ότι εκτός 

από τον πολύ περισσότερο χρόνο που 

θα απαιτηθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, 

ο ποδηλατόδρομος θα είχε νόημα εφό-

σον θα μπορούσε να επεκταθεί και εντός 

των δύο κοινοτήτων. «Αυτό, όμως, είναι 

ένα άλλο έργο. Θέλει άλλη μελέτη. Εί-

ναι συγκοινωνιακό έργο και πρέπει να 

προηγηθεί από τη μελέτη της γέφυρας. 

Εάν όμως, αποφασίσουμε κάτι τέτοιο 

θα πάει πίσω το έργο από έξι μήνες έως 

ένα χρόνο. Χώρια που ίσως απαιτηθούν 

και απαλλοτριώσεις οπότε σε αυτήν την 

περίπτωση η καθυστέρηση είναι ανυπο-

λόγιστη. Γι’ αυτό θεωρώ πως είναι προ-

τιμότερο, σε αυτή τη φάση να μην μας 

απασχολήσει κάτι τέτοιο».

Η κατασκευή γέφυρας στο σημείο της υποχώρησης του επιχώματος
προκρίνεται ως η καταλληλότερη λύση. 
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Ο ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ

Πρόσκληση προς τους κατοίκους των 
δήμων της ανατολικής Θεσσαλονί-

κης να ενημερώσουν για κλαδεύσεις δέ-

ντρων τα οποία εφάπτονται ή βρίσκονται 

πολύ κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, 

απευθύνει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δι-

κτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΔΕΔΔΗΕ). Συγκεκριμένα, με ανακοίνω-

σή του ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει έκκληση σε 

όλους τους πολίτες να γνωστοποιούν καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου, για κάθε πε-

ρίπτωση επαφής ή επικίνδυνης γειτνίασης 

κλαδιών δένδρων με τα δίκτυα του ΔΕΔ-

ΔΗΕ, που θα πέσει στην αντίληψή τους. Οι 

πολίτες μπορούν να απευθύνονται άμεσα 

στα τηλέφωνα 11500/2310928243 και 

2310984600 προκειμένου να τα αναφέ-

ρουν. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται 

ότι «η επαφή ή η επικίνδυνη γειτνίαση 

των δέντρων με τα ηλεκτροφόρα σύρματα 

είναι δυνατόν να προκαλέσουν προβλή-

ματα στα δίκτυα με πιθανές σοβαρές συ-

νέπειες».

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την άδεια 

της αρμόδιας αντιδημαρχίας Περιβάλλο-

ντος και Πρασίνου του δήμου Θέρμης 

προκειμένου να προχωρήσει στην κοπή ή 

την κλάδευση των επικίνδυνων δένδρων 

που γειτνιάζουν με ηλεκτροφόρα καλώ-

δια, προκειμένου να ακολουθήσει η συ-

ντήρηση του δικτύου της ΔΕΗ σε όλο το 

δήμο Θέρμης.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 

– Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέ-

λιος Γκιζάρης, με αφορμή το έγγραφο του 

ΔΕΔΔΗΕ τονίζει πως «είναι ξεκάθαρο ότι 

το κλάδεμα των δέντρων που βρίσκονται 

κοντά σε καλώδια μέσης τάσης είναι ευ-

θύνη των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ. Όπο-

τε προχωρούν σε συντήρηση του δικτύ-

ου, ως δημοτική αρχή συνδράμουμε στην 

προσπάθειά τους. Γίνεται εύκολα αντιλη-

πτό λοιπόν ότι οι δήμοι δεν φέρουν κα-

μία ευθύνη για το κλάδεμα ή κόψιμο των 

δέντρων κατά μήκος των γραμμών μετα-

φοράς ενέργειας». Προσθέτει, δε, ότι «ο 

δήμος Θέρμης προφανώς και θα βοηθή-

σει οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία από 

την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ και παράλληλα 

θα επισημαίνει προβλήματα στο δίκτυο, 

κάθε φορά που αυτά υποπίπτουν στην 

αντίληψή του».

Κλαδεύσεις δέντρων
κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια

Εργασίες διαγράμμισης
στην πλατεία Παραμάνα

Εργασίες διαγράμμισης και τοποθέ-
τησης ανακλαστήρων στις διαβάσεις 

των περιμετρικών οδών της πλατείας Πα-

ραμάνα στη Θέρμη πραγματοποιήθηκαν 

την Πέμπτη 11 Μαρτίου. Οι εργασίες ξε-

κινήσαν τις βραδινές ώρες από τις 21.00 

και διήρκεσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές 

ώρες της Παρασκευής, καθώς χρειαζό-

ταν συγκεκριμένος χρόνος για την προ-

στασία της νωπής διαγράμμισης από την 

κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποί-

ησή της.

Ο λόγος που επιλέχθηκαν βραδινές 

ώρες για την εκτέλεση των συγκεκριμέ-

νων εργασιών είναι ότι λόγω της απαγό-

ρευσης κυκλοφορίας που ισχύει εκείνη 

την ώρα δεν αναμένεται να δημιουργη-

θούν ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση 

των πολιτών.
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Έπειτα από μία και πλέον δεκαπε-
νταετία προσπαθειών, μελετών και 

αναζήτησης χρηματοδοτικών πόρων, το 

κλειστό γυμναστήριο Μίκρας, στη θέση 

«Βλάχος» της Κοινότητας Τριλόφου, 

μπαίνει σε φάση κατασκευής. Σύμφωνα 

με την ενημέρωση την οποία έκανε ο 

δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδό-

πουλος, στις 8 Μαρτίου προς τους αιρε-

τούς, δημοτικούς και τοπικούς συμβού-

λους της δημοτικής ενότητας Μίκρας, 

στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης για το 

ζήτημα του δρόμου Τριλόφου – Πλα-

γιαρίου, στις 5 Μαρτίου ανακηρύχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος του έργου. «Ο 

διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, αναδεί-

χθηκε εργολάβος, με έκπτωση της τάξης 

περίπου του 47%. Ο αρχικός προϋπολο-

γισμός του έργου ήταν 3,6 εκατ. ευρώ. 

Θα χρηματοδοτηθεί με 600.000 ευρώ 

από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και τα 

υπόλοιπα, περίπου 1,3 εκατ. (μετά την 

έκπτωση) θα τα βάλει ο δήμος», τόνισε 

ο κ. Παπαδόπουλος. Προσέθεσε, δε, 

πως “εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις, η κα-

τασκευή του θα ξεκινήσει το καλοκαίρι 

και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής 

του είναι 15 μήνες». 

Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2005
Η αρχή της προσπάθειας κατασκευής 

του κλειστού γηπέδου ανάγεται στο μα-

κρινό 2005 όταν υπήρξε η έγκριση του 

τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση 

«Βλάχος» της Κοινότητας Τριλόφου, 

σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν 

η κατασκευή σχολικού συγκροτήματος 

(νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύ-

κειο), πολιτιστικού κέντρου και αθλη-

τικών εγκαταστάσεων. Ακολούθησε 

δύο χρόνια μετά η μελέτη του κλειστού 

γυμναστηρίου προδιαγραφών Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού (Τ11β). Βάσει 

αυτής της μελέτης το 2009 εκδόθηκε και 

η οικοδομική άδεια. Το 2017 έγινε η σύ-

νταξη των τευχών δημοπράτησης και το 

2019 υπήρξε η σύμφωνη γνώμη της ΓΓΑ 

για ένταξη του έργου στο πρόγραμμα 

«Φιλόδημος ΙΙ», κάτι που έγινε τελικά 

τον επόμενο χρόνο, έπειτα από απόφα-

ση του υπουργού Εσωτερικών. 

Μετά την εξασφάλιση μέρους της χρη-

ματοδότησης οι διαδικασίες έτρεξαν 

γρήγορα. Τον Ιανουάριο του 2021 η Οι-

κονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε 

τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και 

στις 12 Φεβρουαρίου έγινε η δημοσίευ-

ση της διακήρυξης. Το έργο προσέλκυσε 

το ενδιαφέρον 15 κατασκευαστικών εται-

ρειών οι οποίες κατέθεσαν προσφορά. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η 

ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου έγινε 

στις 5 Μαρτίου. Εφόσον δεν υπάρξουν 

ενστάσεις και όλα κυλήσουν ομαλά, οι 

εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα 

στο καλοκαίρι και το κλειστό γυμναστή-

ριο πρόκειται να παραδοθεί έπειτα από 

15 μήνες. 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Σύμφωνα με τη μελέτη, στο οικόπεδο 

εμβαδού 13.000 τ.μ. προβλέπεται η 

ανέγερση κλειστού γηπέδου, με εμβα-

δόν 1.500 τ.μ. το οποίο θα περιλαμβά-

νει τα εξής:

1. Την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμνα-

στικής, έναν ενιαίο χώρο με καθαρές δι-

αστάσεις 22.70Χ34.00 μ. και απολύτως 

ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 9.20 μέτρα.

2. Το συγκρότημα των βοηθητικών 

χώρων της αίθουσας που αποτελείται 

από τους χώρους εξυπηρέτησης των 

αθλουμένων, των προπονητών, διαι-

τητών κ.τλ., τους χώρους διοικητικής 

υποστήριξης, την αποθήκη οργάνων και 

το μηχανοστάσιο. Οι χώροι αυτοί κατα-

σκευάζονται κατά μήκος της μίας από 

τις μεγάλες πλευρές της αίθουσας και 

συγκεκριμένα σε εκείνη απέναντι από τις 

κερκίδες.

3. Το συγκρότημα των χώρων των θεα-

τών αποτελείται από:

α. τις κερκίδες, οι οποίες θα κατασκευ-

ασθούν παράλληλα προς τον μεγάλο 

άξονα της αίθουσας γυμναστικής και 

αθλοπαιδιών προς τη μία μεγάλη πλευ-

ρά της, θα έχουν δε χωρητικότητα 390 

θεατών περίπου και

β. τους χώρους εισόδου στις κερκίδες 

από τον περιβάλλοντα χώρο, χώρους 

υγιεινής (W.C.)

για το κοινό, ένα μικρό κυλικείο και μία 

αποθήκη.

4. Ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου 

περιλαμβάνει:

- Πεζοδρόμιο περιμετρικά του κτιρίου.

- Όλες τις απαιτούμενες σκάλες, ράμπες 

και εξωτερικούς διαδρόμους, προσπε-

λάσεις προς και από τους χώρους του 

γυμναστηρίου.

- Όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα για τη 

προστασία του κτιρίου και για τη δυνα-

τότητα εύρυθμης λειτουργίας του. 

Πριν από την έναρξη των κύριων εργασι-

ών κατασκευής του γηπέδου, θα προη-

γηθούν άλλες εργασίες όπως:

α. Ο καθαρισμός του χώρου από τα 

ακατάλληλα προϊόντα επιχώσεων, η 

αποξήλωση-καθαίρεση κάθε υφιστάμε-

νης κατασκευής που παρεμποδίζει τις 

εργασίες. Η αποψίλωση και εκρίζωση 

θάμνων και φυτών που δεν εντάσσονται 

στην προβλεπόμενη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.

β. Η κατασκευή όλων των απαραίτητων 

τεχνικών έργων περίφραξης αντιστήρι-

ξης, που απαιτούνται για την ασφάλεια 

και προστασία των έργων γενικά και για 

την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς 

τους.

γ. Η κατασκευή όλων των έργων απορ-

ροής όμβριων, αποστραγγίσεων και 

αποχετεύσεων που απαιτεί η ασφάλεια 

και εύρυθμη λειτουργία των έργων, και 

η σύνδεσή τους με τους υφιστάμενους 

αποδέκτες.

δ. Η κατασκευή προσβάσεων, έργων 

οδοποιίας, ασφαλτικών εργασιών, πλα-

κοστρώσεων, διαμορφώσεων κ.λπ.

ε. Οι φυτεύσεις χλοοταπήτων, θάμνων 

και δένδρων.

Ξεκινά το καλοκαίρι η κατασκευή
του κλειστού γηπέδου στον Τρίλοφο

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΟΣ», ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 15 ΜΗΝΕΣ

Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί 
το κλειστό γήπεδο του Τριλόφου.

Η βόρεια όψη του γηπέδου όπως απεικονίζεται 
στο σχέδιο.
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Ανυπόστατο δημοσίευμα για το πόσιμο νερό
προκάλεσε αναστάτωση στους δημότες
Ένα δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας (Real 

News, 21/3) σχετικά με την περιεκτικότητα νιτρικών 

στο πόσιμο νερό σε 27 δήμους της χώρας, μεταξύ των 

οποίων και ο δήμος Θέρμης, προκάλεσε εύλογη ανη-

συχία σε μερίδα πολιτών. Με ανακοινώσεις τους τόσο 

η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 

Θέρμης (ΔΕΥΑΘ), όσο και η Ένωση Δημοτικών Επιχει-

ρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), καθώς και ο 

πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημή-

τρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισαν το δημοσίευμα πα-

ντελώς ανυπόστατο. Υπογράμμισαν, συγχρόνως, ότι το 

πόσιμο νερό είναι απολύτως ασφαλές.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ
Στην ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑ του δήμου Θέρμης επισή-

μαινε ότι:

1. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η περιεκτικότητα σε νι-

τρικά του πόσιμου νερού στο δήμο Θέρμης ανέρχεται 

σε 19,94 μικρογραμμάρια ανά λίτρο (mg/L), χωρίς μάλι-

στα να διευκρινίζει ποια ακριβώς περίοδο αφορά αυτό 

το στοιχείο και από ποια πηγή προέρχεται. Ωστόσο το 

στοιχείο αυτό δεν είναι αληθές και δημιουργεί εντελώς 

εσφαλμένη και παραπλανητική εικόνα.

2. Η ΔΕΥΑΘ ελέγχει στενά, σε τακτά χρονικά διαστήμα-

τα, όλες τις ποιοτικές παραμέτρους (συνολικά 35!) στο 

πόσιμο νερό, σε όλες τις πηγές υδροδότησης των οικι-

σμών του δήμου Θέρμης. 

3. Οι οικισμοί του δήμου Θέρμης υδρεύονται από 22 

διαφορετικές πηγές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

τελευταίων ελέγχων του Δεκεμβρίου 2020, εξ αυτών οι 

οκτώ, από τις οποίες υδροδοτείται το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού, έχουν περιεκτικότητα νιτρικών στο πό-

σιμο νερό έως 10 mg/L. Σε τρεις, μάλιστα, περιπτώσεις 

τα νιτρικά δεν είναι καν ανιχνεύσιμα. Από τις υπόλοιπες 

14 πηγές υδροδότησης, σε οκτώ η περιεκτικότητα σε 

νιτρικά κυμαίνεται μεταξύ 11 έως 15 mg/L, τρεις είναι 

μεταξύ 16 έως 20 mg/L και μόνον τρεις υπερβαίνουν τα 

20 mg/L (22,9 mg/L, 27,1 mg/L, 29,5 mg/L).

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει τα 50 mg/L, ως το 

ασφαλές όριο κατανάλωσης του πόσιμου νερού. Καμία 

από τις 22 πηγές υδροδότησης των οικισμών του δήμου 

Θέρμης δεν υπερβαίνει αυτό το όριο. Αντιθέτως, περί-

που το 90% των κατοίκων υδροδοτείται από πηγές των 

οποίων η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 15 mg/L.

Σημειώνεται πως το δημοσίευμα, ενώ αναφέρει ότι το 

ασφαλές όριο στην ΕΕ είναι στα 50 mg/L, αναφέρει ψευ-

δώς ότι υπάρχουν επτά ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες 

έχουν κατεβάσει αυτό το όριο στα 10 mg/L.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ
Στη δική της ανακοίνωση η ΕΔΕΥΑ αναφέρει: 

«Όλες οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της χώ-

ρας μας (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), καθώς και οι δήμοι που 

δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α. ακολουθούν και εφαρμόζουν την 

ισχύουσα εθνική νομοθεσία, καθώς και την αντίστοιχη 

σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα του νερού 

που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Για τον λόγο 

αυτό, εφαρμόζουν προγράμματα παρακολούθησης με 

δειγματοληψίες και αναλύσεις όλων των απαιτούμενων 

μικροβιολογικών, φυσικοχημικών ως και ραδιενεργών 

παραμέτρων. Η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας 

ελέγχεται συστηματικά από το Υπουργείο Υγείας.

Όσον αφορά το θέμα των νιτρικών το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο προβλέπει όριο για τα νιτρικά 50 mg/l για το 

πόσιμο νερό. Τον Δεκέμβριο του 2020 μάλιστα ψηφί-

σθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το πόσιμο νερό 

(2184/2020/ΕΕ) που προβλέπει, επίσης, το όριο των 50 

mg/l για τα νιτρικά στο πόσιμο νερό. Το όριο αυτό εί-

ναι σύμφωνο με την σχετική σύσταση του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας και δεν έχει αλλάξει για περισσότε-

ρο από 30 χρόνια. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ το όριο είναι 10 

mg/l, αλλά για άζωτο που αντιστοιχεί σε 44,3 mg/l για 

νιτρικά, παρόμοιο δηλαδή με το όριο της ευρωπαϊκής 

οδηγίας και της σύστασης του ΠΟΥ.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως τακτικό μέλος της EurEau (Συνομοσπον-

δία των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ενώσεων Επιχειρήσεων 

ύδρευσης αποχέτευσης) επικοινώνησε με τις αντίστοιχες 

Ενώσεις των Επιχειρήσεων Ύδρευσης των αναφερομένων 

στο δημοσίευμα Κρατών-Μελών στα οποία σύμφωνα με 

το δημοσίευμα υπάρχει σύσταση στην νομοθεσία τους 

για «όριο τα 10 mg/l». Καμία Εθνική Ένωση Επιχειρήσε-

ων Ύδρευσης από τις επτά χώρες δεν είχε γνώση ενός τέ-

τοιου ορίου. Επομένως, η αναφορά από το δημοσίευμα 

στο παραπάνω όριο είναι ψευδής και ανυπόστατη.

Εντύπωση, επίσης, μας προξενεί το γεγονός ότι το δημο-

σίευμα επιχείρησε να εκμεταλλευθεί και το Πληροφορι-

ακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο παρέχει δημόσια 

πρόσβαση και διαφάνεια για την ενημέρωση των πολι-

τών και όχι για να αποτελέσει εργαλείο παραπληροφό-

ρησης και διαστρέβλωσης της επιστημονικής αλήθειας.

Τα θέματα εμπιστοσύνης των πολιτών στο δημόσια πα-

ρεχόμενο νερό είναι εξαιρετικά σημαντικά και ευαίσθη-

τα διότι συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία, ενώ η 

δημοσίευση «ειδήσεων» ανάλογων με αυτών του δη-

μοσιεύματος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τους 

φορείς που εμπλέκονται και ασχολούνται εντατικά και 

συστηματικά με το θέμα αυτό, όπως το υπουργείο Υγεί-

ας και οι Επιχειρήσεις Ύδρευσης, μπορεί να μετατρέψει 

πολύ εύκολα την πληροφόρηση σε παραπληροφόρηση 

και να δημιουργήσει αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό.

Επιμέρους μελέτες ή προσωπικές γνώμες και απόψεις 

μπορεί να έχουν ένα επιστημονικό και ενδεχομένως δη-

μοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι δεσμευτικές 

και δεν μπορούν να συνιστούν την επίσημη «γραμμή 

πλεύσης» για σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με τη 

δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές δεσμευτική είναι 

μόνο η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Τέλος, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως θεσμικός συνομιλητής του 

Υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει τους πολίτες της περι-

φέρειας της χώρας μας ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν ασφα-

λές και υγιεινό πόσιμο νερό τηρώντας τις προβλέψεις της 

σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας».

ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 2028

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
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Έκπτωση 40% στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΘ

ΤΕΥΧΟΣ 202 Ρεπορτάζ 9

ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Μία νέα απόφαση για την περαιτέρω στήριξη των 
οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών έλαβε 

η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης. Αφορά έκπτωση ύψους 40% στους λογα-

ριασμούς της ΔΕΥΑΘ, σε νοικοκυριά τα οποία, στα τρία 

προηγούμενα της απόφασης βεβαιωμένα τρίμηνα δεν 

κατανάλωσαν αθροιστικά περισσότερα από 140 κυβικά 

μέτρα νερού. Η έκπτωση θα υπολογιστεί στο άθροισμα 

των τριών τελευταίων λογαριασμών της ΔΕΥΑΘ και θα 

πιστωθεί στον επόμενο ή, εφόσον το ποσόν είναι μεγα-

λύτερο, στους επόμενους λογαριασμούς. 

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΘ προχώρησε σε αυτήν την από-

φαση λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη υγειονομική 

κρίση η οποία, εκτός των άλλων, συνεπάγεται και με-

γάλη οικονομική επιβάρυνση, ιδιαίτερα στα νοικοκυριά 

με χαμηλό εισόδημα. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να 

προχωρήσει σε στοχευμένες ελαφρύνσεις στους λογα-

ριασμούς του νερού, ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό στο 

οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πάντες. 

Με βάση τα παραπάνω και έπειτα από στατιστική ανάλυ-

ση των καταναλώσεων σε ετήσια βάση, η ΔΕΥΑΘ προσ-

διόρισε το τμήμα εκείνο των καταναλωτών που έχουν 

ανάγκη στήριξης. Συγκεκριμένα:

- για τις ελληνικές συνθήκες η ανά κάτοικο μέση ημερή-

σια κατανάλωση κυμαίνεται από 150-250 λίτρα/ημέρα. 

- η τυπική αστική χρήση νερού για τα άτομα χαμηλού 

εισοδήματος κυμαίνεται από 50-150 λίτρα/ημέρα.

- υπολογίζοντας τα παραπάνω η ετήσια κατανάλωση 

προκύπτει: 150 λίτρα Χ 365 ημέρες Χ 2.5 που είναι ο 

πληθυσμιακός συντελεστής ανά υδρόμετρο = 137 κυβι-

κά μέτρα νερού.

Με βάση τις ανωτέρω επεξεργασίες η διοίκηση της ΔΕΥ-

ΑΘ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ετήσιο όριο κατανά-

λωσης για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά ανέρ-

χεται έως τα 140 κυβικά μέτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η 

ΔΕΥΑΘ, με βάση τις τελευταίες καταναλώσεις, στην κατη-

γορία αυτή υπάγονται περισσότερα από 17.000 νοικοκυ-

ριά από τα 26.930 συνολικά, δηλαδή περισσότεροι από 

40.000 καταναλωτές. 

Η έκπτωση 40% θα υπολογισθεί από την αρμόδια υπη-

ρεσία της ΔΕΥΑΘ, χωρίς να απαιτηθεί η υποβολή αίτη-

σης από την πλευρά των καταναλωτών. Στη συνέχεια θα 

εκδοθεί εκπτωτικός λογαριασμός ο οποίος θα συμψηφι-

σθεί στην αμέσως επόμενη έκδοση λογαριασμού ή και 

λογαριασμών, εφόσον το ποσό της έκπτωσης υπερβαίνει 

το ύψος του αμέσως επόμενου λογαριασμού. Σύμφωνα 

με τους υπολογισμούς της ΔΕΥΑΘ η συνολική ελάφρυν-

ση στους λογαριασμούς της συγκεκριμένης ομάδας κατα-

ναλωτών θα υπερβεί τις 540.000 ευρώ. 

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Το μέτρο αυτό της ανακούφισης των οικονομικά ασθε-

νέστερων νοικοκυριών, δεν είναι το πρώτο που λαμβά-

νει η ΔΕΥΑΘ κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. 

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο έτος 2020, κατά την 

πρώτη φάση της πανδημίας είχαν ληφθεί και μια σειρά 

άλλα μέτρα για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστε-

ρων. Συγκεκριμένα, με τις υπ. Αριθ 72/03-04-2020 και 

130/30-06-2020 αποφάσεις του το διοικητικό συμβού-

λιο της ΔΕΥΑΘ αποφάσισε: 

1. την μη επιβολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς 

μέχρι την 30η Αυγούστου 2020 σε περίπτωση μη εμπρό-

θεσμης καταβολής.

2. την μη επιβολή προσαύξησης 5% σε περίπτωση μη 

καταβολής της δόσης του διακανονισμού μέχρι την 30η 

Αυγούστου 2020.

3. την μη απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη κατα-

βολής των δόσεων διακανονισμού μέχρι την 30η Αυγού-

στου 2020. 

4. την αναστολή εφαρμογής της τροποποιημένης τιμολο-

γιακής πολιτικής (αρ. απ. 31/2020) μέχρι την 30η Αυγού-

στου 2020 και την εφαρμογή της στις βεβαιώσεις που θα 

προκύψουν έπειτα από αυτήν την ημερομηνία.

Τα παραπάνω τέσσερα μέτρα είχαν όφελος για τους κα-

ταναλωτές (και αντίστοιχο κόστος για την ΔΕΥΑΘ) της 

τάξης των  416.000 ευρώ. Εάν συνυπολογιστούν και τα 

543.000 ευρώ, ποσόν που εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 

οι 40.000 και πλέον καταναλωτές από την έκπτωση του 

40% στους λογαριασμούς τους, το συνολικό όφελος για 

τα νοικοκυριά από την πρώτη και τη δεύτερη δέσμη μέ-

τρων που έλαβε η ΔΕΥΑΘ θα ανέλθει στο ύψος των πε-

ρίπου 959.000 ευρώ.

Οι ελαφρύνσεις στις οποίες προχώρησε η ΔΕΥΑΘ (στη φωτογραφία τα νέα γραφεία της) κατά την περίοδο της πανδημίας,
ανέρχονται σε περίπου 959.000 ευρώ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ*
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 1.582
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 1.486
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 617
ΚΑΡ∆ΙΑ 1.084
ΘΕΡΜΗ 6.209
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 926
ΝΕΑ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ 1.272
ΤΑΓΑΡΑ∆ΕΣ 617
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 1.126
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 680
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 153
ΛΙΒΑ∆Ι 276
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 454
ΣΟΥΡΩΤΗ 457
ΜΟΝΟΠΗΓΑ∆Ο 110
ΛΑΚΚΙΑ 119
ΣΥΝΟΛΑ  17.168

* Πρόκειται για υδρόµετρα µε ετήσια κατανάλωση έως 140 κυβικά µέτρα. 
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Δωρεάν rapid test
σε όλες τις δημοτικές ενότητες

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΔΥ

Σε χιλιάδες ανέρχονται τα δωρεάν τεστ ανίχνευσης 
της νόσου covid-19, με τη μέθοδο των ελέγχων 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), στα οποία 

υποβλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα πολίτες του 

δήμου Θέρμης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ). Έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρχου 

Θεόδωρου Παπαδόπουλου, ο δήμος ανέπτυξε μια 

μόνιμη συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας ο οποίος ανταποκρίθηκε σε κάθε αίτημα του 

δήμου για τη διενέργεια ελέγχων σε όλες τις δημοτικές 

ενότητες. Έτσι, μετά τους αλλεπάλληλους ελέγχους 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) μέσα από το 

αυτοκίνητο (drive through) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

για πολλές ημέρες στο άλσος του Αγίου Τρύφωνα 

στη Θέρμη, αλλά και στην Καρδία, ακολούθησε μια 

σειρά ελέγχων σε διάφορες κοινότητες του δήμου. 

Συγκεκριμένα, το μήνα Μάρτιο δωρεάν έλεγχοι ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για τον έλεγχο της 

covid-19 έγιναν: τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στο Κάτω 

Σχολάρι, όπου πραγματοποιήθηκαν 187 rapid test και 

προέκυψαν 6 θετικά (3,21%). Αφορούσαν σε 3 άνδρες 

και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. Την Τρίτη 

9 Μαρτίου, στο Τριάδι πραγματοποιήθηκαν 216 rapid 

test και προέκυψαν 10 θετικά (4,63%). Αφορούσαν σε 

6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη, 

ενώ την Παρασκευή 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 

στη Θέρμη, 164 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά 

κρούσματα (1,83%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια 

γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 52 έτη. Ακολούθησε 

την Τρίτη 16 Μαρτίου ο έλεγχος στην Κοινότητα Νέου 

Ρυσίου, στο κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού, επί της 

οδού Μεταμορφώσεως, την Τετάρτη 17 Μαρτίου, στη 

Νέα Ραιδεστό, στο κοινοτικό κατάστημα, και τη Δευτέρα 

22 Μαρτίου, ο έλεγχος στο Κέντρο Διαχείρισης Covid 

του δήμου Θέρμης, για τους κάτοικους της Θέρμης 

και του Τριαδίου. Από το έλεγχο προέκυψαν 6 θετικά 

(2,98%) θετικά δείγματα. Αφορούν σε 3 άνδρες και 

3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. Στη συνέχεια 

έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην Κοινότητα Τριλόφου 

(Παρασκευή 26 Μαρτίου, στο κτίριο του ΚΑΠΗ), τη 

Δευτέρα 29 Μαρτίου στην Κοινότητα Καρδίας (στον 

αύλειο χώρο του κτιρίου της Κοινότητας), και την Τετάρτη 

31 Μαρτίου στην Κοινότητα Ταγαράδων, στο κτίριο του 

Πολιτιστικού Κέντρου.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι δημότες επιθυμούν να 

υποβληθούν σε τεστ θα πρέπει να έχουν μαζί τους την 

αστυνομική ταυτότητα και να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ 

τους. Το αποτέλεσμα του τεστ γνωστοποιείται μόνον 

σε αυτόν που το έκανε, μέσω sms στην περίπτωση που 

είναι αρνητικό ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στην 

περίπτωση που είναι θετικό. Σημειώνεται ότι για τη 

μετακίνησή τους οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στείλει 

μήνυμα (sms) με τον κωδικό 1 στο 13033.

Στη διενέργεια των τεστ προσφέρουν πολύτιμη υπηρεσία 

οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας υπό την εποπτεία του 

αρμόδιου αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Κουγιουμτζίδη. 

«Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς 

τα στελέχη και τους ανθρώπους του ΕΟΔΥ οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν σε όλα ανεξαιρέτως τα αιτήματά μας 

και μας βοήθησαν αφάνταστα στην προσπάθειά μας 

να περιορίσουμε όσο ήταν αυτό δυνατόν, τη διασπορά 

του κορωνοϊού στην περιοχή μας. Θα συνεχίσουμε την 

πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τον ΕΟΔΥ έως 

ότου αφήσουμε πίσω μας αυτή την πολύ δύσκολη 

υγειονομική περιπέτεια», δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Εμβολιάστηκαν οι ωφελούμενοι του ΚΔΑΠμεΑ
«Αγκαλιάζω»
Τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, 

πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 24 Μαρτίου οι εμ-

βολιασμοί των ωφελούμενων του Κέντρου Δημιουργικής 

Απασχόλησης Ατόμων με αναπηρία «Αγκαλιάζω» του 

δήμου Θέρμης. Οι εμβολιασμοί έγιναν από κλιμάκιο του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στο κτίριο του 

ΚΑΠΗ Θέρμης. Στην οργάνωση του εμβολιασμού βοή-

θησαν ο γιατρός του ΚΑΠΗ Θέρμης Νίκος Παπαγρηγορί-

ου καθώς και δύο νοσηλεύτριες. Σημαντική ήταν επίσης 

η βοήθεια του κέντρου αποκατάστασης «Αρμονία» το 

οποίο διέθεσε ασθενοφόρο για τη μετακίνηση των ωφε-

λούμενων.

Το «παρών» στους εμβολιασμούς έδωσαν ο πρόεδρος 

και ο αντιπρόεδρος των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του δήμου Θέρμης, 

Αργύρης Μωραΐτης και Γιώργος Αγγέλου αντιστοίχως, 

καθώς και η προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Πρό-

νοιας, Φανή Δομουχτσή.
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ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ο δήμος Θέρμης στο πλευρό
των σεισμόπληκτων της Ελασσόνας
Ήταν συγκινητική η στήριξη και η αλληλεγγύη την 

οποία επέδειξε η κοινωνία του δήμου Θέρμης, 

για άλλη μια φορά, με αφορμή τη δοκιμασία των συ-

νανθρώπων μας στην επαρχία της Ελασσόνας, οι οποί-

οι δοκιμάστηκαν από τους σεισμούς που έπληξαν την 

περιοχή στις 3 Μαρτίου. Απλοί πολίτες, σύλλογοι και 

επαγγελματίες, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση την 

οποία απηύθυνε ο δήμος Θέρμης για υλική στήριξη 

προς τους σεισμοπαθείς. Τη σχετική πρωτοβουλία ανέ-

λαβαν η Διεύθυνση Παιδείας, οι εθελοντές Πολιτικής 

Προστασίας Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών καθώς και 

όλες οι κοινότητες του δήμου.  

Ελάχιστες ημέρες μετά το σεισμό, στις 8 Μαρτίου, ξεκί-

νησε η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία 

ολοκληρώθηκε στις 16 του μήνα. Στο διάστημα αυτό 

συγκεντρώθηκαν τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας. Κου-

βέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια, παπλώματα και κάθε εί-

δους κλινοσκεπάσματα, απολυμαντικά, καθαριστικά 

και είδη προσωπικής υγιεινής, ατομικές συσκευασίες 

τροφίμων με μέλι, μαρμελάδα, βούτυρο, κρουασάν, 

τσουρεκάκια, κριτσίνια κ.ά., ατομικοί μικροί χυμοί, σο-

κολατούχα γάλατα, γάλατα εβαπορέ, μεγάλες συσκευ-

ασίες σε εμφιαλωμένα νερά, ζυμαρικά, χαρτικά κ.ο.κ. 

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου, αντιπροσωπεία του δή-

μου Θέρμης με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Πολιτικής 

Προστασίας Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη μετέβη στην 

Ελασσόνα όπου παρέδωσε την ανθρωπιστική βοήθεια. 

Τους υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του δήμου Ελασσό-

νας με επικεφαλής τον δήμαρχο Νίκο Γάτσα ο οποίος 

επικοινώνησε και με τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο 

Παπαδόπουλο τον οποίο ευχαρίστησε για τη πολύτιμη 

αρωγή των δημοτών του δήμου Θέρμης προς τους σει-

σμόπληκτους. Στη συγκέντρωση της ανθρωπιστικής βο-

ήθειας συνέδραμαν εκατοντάδες κάτοικοι του δήμου, 

επαγγελματίες της περιοχής, πολιτιστικοί και αθλητικοί 

σύλλογοι, το Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης κ.ά. 

Μεγάλη η ανταπόκριση στην εθελοντική αιμοδοσία

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών 
στο κάλεσμα του δήμου Θέρμης για την εθελοντική αι-

μοδοσία της κοινότητας Θέρμης –Τριαδίου, η οποία πραγ-

ματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Μαρτίου. Περισσότεροι 

από 90 πολίτες προσήλθαν στο ΚΑΠΗ της Θέρμης για να 

αιμοδοτήσουν και όσοι δεν πρόλαβαν να το κάνουν μέχρι 

τις 13:30, όταν έφυγε το κλιμάκιο του Αγίου Παύλου,  με-

τέβησαν το απόγευμα στο νοσοκομείο και έδωσαν αίμα. 

Στην αιμοδοσία έδωσαν το «παρών» ο δήμαρχος Θέρμης 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Στέλιος Απο-

στόλου και Στέργιος Γκιζάρης καθώς και ο πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Τιτέλης.

«Σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας που ήρ-

θαν για να προφέρουν αίμα αξίζει ένα μεγάλο μπράβο 

και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ακόμη κι αν δεν 

μπόρεσαν για τον οποιοδήποτε λόγο να αιμοδοτήσουν» 

τόνισε η Φανή Χατζηδημητρίου, εντεταλμένη δημοτική 

σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα 

λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοι-

νωνικού Φαρμακείου του δήμου Θέρμης. 

Η Φανή Χατζηδημητρίου  ευχαρίστησε για την συνεργα-

σία το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της αιμοδο-

σίας του νοσοκομείου Αγ. Παύλου, αλλά και το ΚΑΠΗ 

Θέρμης και συγκεκριμένα τον αντιπρόεδρο των Κέντρων 

Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Γεώργιο 

Αγγέλου και τον πρόεδρο μελών ΚΑΠΗ Θέρμης Ανδρέα 

Βιολιτζή.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος 
Κουγιουμτζίδης, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του δήμου 
Θέρμης, με τον δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα, κατά την 
παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας.  

Η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας του δήμου Θέρμης, 
στην Ελασσόνα. 
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Βανδαλισμοί και κλοπές εξοπλισμού
της ΔΕΥΑΘ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Σοβαρά προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο
Σοβαρά προβλήματα στο κοινωνικό 

σύνολο και στην ομαλή λειτουργία 
των δημοτικών υπηρεσιών δημιουρ-
γούν οι βανδαλισμοί και οι κλοπές εξο-
πλισμού από δημοτικές υποδομές και 

λειτουργίες. Τα παρακάτω τρία πρόσφα-
τα παραδείγματα είναι δηλωτικά των 
επιπτώσεων στη λειτουργία των δημοτι-
κών υπηρεσιών αλλά και στην καθημε-
ρινότητα των πολιτών.

Φθορές στην Κοινότητα
και το ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου

Άγνωστοι κατέστρεψαν 
ταχυδρομικές θυρίδες στον Τρίλοφο

Ζημιές σε δημοσία -δημοτικά κτίρια, 
όπως στο κτίριο της Κοινότητας και 

το ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου προκάλεσαν νεαρά 

άτομα στις 11 Μαρτίου. Τη σχετική κα-

ταγγελία κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμή-

μα Θέρμης και στο Τμήμα Ασφαλείας Βα-

σιλικών ο πρόεδρός της Κοινότητας Νέου 

Ρυσίου Χρήστος Θωμαρεϊς.

Σύμφωνα με την καταγγελία τα νεαρά 

άτομα πάρα την απαγόρευση της κυκλο-

φορίας «κατέβασαν και κατέστρεψαν την 

ελληνική σημαία, προξένησαν υλικές 

ζημιές στον εξωτερικό λέβητα αερίου, 

κατέστρεψαν τις πόρτες από τις τουαλέτες 

του ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου, και έσπασαν όλα 

τα εξωτερικά φώτα και τις πινακίδες του 

ιατρείου της Κοινότητας».

Η αποκατάσταση όλων αυτών των φθο-

ρών απασχολεί σημαντικό χρόνο των 

δημοτικών υπηρεσιών αλλά και δαπανά 

πολύτιμους οικονομικούς πόρους.

Βανδαλισμούς προκάλεσαν άγνωστοι 
στις 17 Μαρτίου στις ταχυδρομικές 

θυρίδες στην κοινότητα του Τριλόφου οι 

οποίες βρίσκονται πλησίον των αποθηκών 

του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Μόλις έγινε 

αντιληπτό το γεγονός, μετέβη στο σημείο 

η πρόεδρος της κοινότητας Κατερίνα Λιό-

λιου η οποία κάλεσε το τμήμα Ασφαλείας 

Θέρμης προκειμένου να καταγραφούν οι 

ζημιές, αλλά και να κατατεθεί μήνυση κατά 

αγνώστων. «Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι 

αυτοί οι οποίοι έβγαλαν το μένος τους στις 

ταχυδρομικές θυρίδες του χωριού  μας, 

σπάζοντας και παραβιάζοντας τις πόρτες. 

Είναι επίσης άγνωστο εάν έχει χαθεί η αλ-

ληλογραφία που υπήρχε στις θυρίδες. Ο 

δήμος θα προχωρήσει αμέσως στην αντικα-

τάστασή τους και ήδη, για το σκοπό αυτό, 

επικοινώνησα με τον αρμόδιο αντιδήμαρ-

χο Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Βασίλη 

Μουστάκα», δήλωσε η κ. Λιόλιου. Η κατα-

στροφή των θυρίδων δεν είναι το μοναδικό 

περιστατικό βανδαλισμού και καταστροφής 

δημοτικού εξοπλισμού. Παράλληλα τους 

τελευταίους μήνες παρατηρείται αύξηση 

και των κλοπών. Για τους λόγους αυτούς 

η κ. Λιόλιου ζήτησε να υπάρξει στενότε-

ρη αστυνόμευση με συχνότερες περιπο-

λίες. Θα εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο 

μεταφοράς των θυρίδων σε ασφαλέστερο 

σημείο. Τέλος, η πρόεδρος της κοινότητας 

απευθύνει έκκληση προς τους δημότες και 

κατοίκους της περιοχής ώστε να αναφέρουν 

άμεσα στις αστυνομικές αρχές και στο δήμο 

Θέρμης, οποιοδήποτε ανάλογο περιστατικό 

υποπίπτει στην αντίληψή τους.

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει 
το καταναλωτικό κοινό ότι τις τελευ-

ταίες ημέρες σημειώνονται αλλεπάλληλες 

κλοπές του εξοπλισμού των αντλητικών 

συγκροτημάτων, εξέδωσε η Δημοτική Επι-

χείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του δή-

μου Θέρμης. Οι κλοπές αλλά και οι κατα-

στροφές αφορούν κυρίως μετασχηματιστές 

καθώς και τα καλώδια των εγκαταστάσε-

ων. Στην ανακοίνωσή της, η ΔΕΥΑ Θέρμης, 

τονίζει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προ-

σπάθεια, σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ, 

για την αποκατάσταση των βανδαλισμών 

και την όσο το δυνατό απρόσκοπτη λει-

τουργία των εγκαταστάσεων, προκειμένου 

να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διακοπής 

νερού. Η τελευταία κλοπή που πραγμα-

τοποιήθηκε συνέβη στον μετασχηματιστή 

που τροφοδοτεί το κεντρικό αντλιοστάσιο 

της Κοινότητας Νέου Ρυσίου. Άγνωστοι, 

το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021, κατέστρε-

ψαν τον μετασχηματιστή στην προσπάθειά 

τους να κλέψουν τον χαλκό που περιέχει. 

Σημειώνεται ότι μετασχηματιστής από την 

ίδια θέση είχε κλαπεί πριν από 10 μέρες. 

Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι να 

δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην 

ομαλή υδροδότηση των καταναλωτών 

αλλά και των επιχειρήσεων του δήμου.
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Πως επηρεάζουν τα δημοτικά τέλη
διόρθωση τετραγωνικών και πανδημία
Την περίοδο από τον Ιανουάριο 2020 ως τον Σεπτέμ-

βριο 2020, ο δήμος Θέρμης απηύθυνε πρόσκληση 

προς τους πολίτες, για να υποβάλουν διορθωτικές δηλώ-

σεις εμβαδού των ακινήτων τους, για τις περιπτώσεις που 

δεν είχε δηλωθεί κατά το παρελθόν το ορθό (συνολικό) 

εμβαδόν, για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών και 

φόρων. Η διόρθωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

ν. 4647/2019, δεν επέφερε επιβολή αναδρομικών χρεώ-

σεων και προστίμων, αλλά είχε ως αποτέλεσμα μόνο τον 

εκ νέου υπολογισμό του εμβαδού των επιφανειών και 

τη διόρθωση αυτών στα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να 

υπολογίζονται πλέον με το ορθό εμβαδόν των χώρων οι 

δημοτικοί φόροι και τα δημοτικά τέλη, από την 1η Ιανου-

αρίου 2020 και εντεύθεν.

Τη νέα ρύθμιση αξιοποίησαν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Απόστολο 

Τσολάκη, είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Κε-

ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) είτε χειρόγραφα, 

η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Θέρ-

μης  επεξεργάστηκε και ενσωμάτωσε στο ηλεκτρονικό 

αρχείο του δήμου περίπου 12.500 αιτήσεις. Στη συνέχεια 

ενημέρωσε σταδιακά έως το τέλος του 2020, τον ΔΕΔ-

ΔΗΕ με τα νέα διορθωμένα στοιχεία των ηλεκτροδοτού-

μενων ακινήτων.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Όπως εξηγεί ο κ. Τσολάκης «η αύξηση των εμβαδών των 

ακινήτων επέφερε διαφορές στο ύψος των δημοτικών τε-

λών και φόρων, που, σύμφωνα με τον νόμο, υπολογί-

στηκαν αναδρομικά για όλο το έτος 2020. Έτσι, οι κατα-

ναλωτές στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος 

βλέπουν, αφενός το νέο, διορθωμένο, εμβαδόν του ακι-

νήτου, και, αφετέρου, σε δόσεις, τις αναδρομικές χρεώ-

σεις για τα δημοτικά τέλη, τον δημοτικό φόρο και το ΤΑΠ, 

για τη χρονική περίοδο από 1.1.2020 έως την ημερομη-

νία διόρθωσης των στοιχείων στον ΔΕΔΔΗΕ».

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών υπενθυμίζει ότι η διοίκηση 

του δήμου Θέρμης, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 

δυσχερή οικονομική συγκυρία και αξιοποιώντας, παράλ-

ληλα, την αύξηση των εσόδων λόγω της αύξησης των 

επιφανειών επί των οποίων επιβάλλονται τα τέλη μέσω 

των διορθωτικών δηλώσεων που έγιναν εντός του έτους 

2020, αποφάσισε να εφαρμόσει νέα τιμολογιακή πολι-

τική δημοτικών τελών για το έτος 2021, μειώνοντάς τα 

κατά περίπου 10% μεσοσταθμικά, με στόχο τη δικαιότε-

ρη επιβολή των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού στους πολίτες.

Έτσι, έπειτα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, το 

δημοτικό συμβούλιο, με την με αριθ. 1/2021 απόφαση 

του περασμένου Ιανουαρίου, καθόρισε μειωμένα τέλη 

για όλους σχεδόν τους υπόχρεους καταναλωτές ηλεκτρι-

κού ρεύματος οικιακής και άλλης χρήσης. 

ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ειδικότερα, για τους υπόχρεους κύριας κατοικίας με βο-

ηθητικούς χώρους η μείωση των συντελεστών καθορι-

σμού του τέλους είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Συγκεκριμένα, οι 

συντελεστές τροποποιήθηκαν ως εξής:

1. Για τους εντός της κύριας κατοικίας ηλεκτροδοτού-

μενους βοηθητικούς χώρους (υπόγεια, κλειστοί χώροι 

στάθμευσης και λοιπά παρακολουθήματα) η τιμή ανά 

τ.μ. μειώθηκε από το 1,10 ευρώ, στα 0,30. 

2. Για τους εκτός της κύριας κατοικίας βοηθητικού χώ-

ρους που δεν ηλεκτροδοτούνται, αλλά χρησιμοποιούνται 

η τιμή ανά τ.μ. μειώθηκε από το 1,10 ευρώ, στα 0,10.

Όσοι πολίτες ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις, κα-

λούνται να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 

σχετικά δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του δήμου. Μετά την επεξεργασία των στοι-

χείων, θα επαναπροσδιοριστούν τα επιμέρους εμβαδά 

του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και θα αποσταλούν 

στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Έντυπο αίτησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του δήμου 

Θέρμης: www.thermi.gov.gr. Οι αιτήσεις μπορούν να 

υποβληθούν είτε στο πρωτόκολλο του δήμου Θέρμης, 

είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: info@thermi.gov.gr 

και esoda@thermi.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορί-

ες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

2310-478020 και 2310-478010, καθώς και στη διεύθυν-

ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: esoda@thermi.gov.gr.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, η διοίκηση του δήμου, 

έχοντας στόχο την υποστήριξη των επαγγελματιών – επι-

χειρηματιών στη δύσκολη αυτή συγκυρία εισηγήθηκε και 

το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε, την απαλλαγή από 

την καταβολή δημοτικών τελών όλων των επιχειρήσε-

ων που επλήγησαν από τη θέση σε αναστολή λειτουρ-

γίας των δραστηριοτήτων τους, εξαιτίας της πανδημίας, 

για όσο χρονικό διάστημα ήταν αυτή υποχρεωτική με 

απόφαση της πολιτείας. Έτσι, με την με αριθ. 122/2020 

απόφαση του δημοτικού «οι επιχειρήσεις που δραστη-

ριοποιούνται στη διοικητική περιφέρεια του δήμου Θέρ-

μης, οι οποίες διέκοψαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά 

τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό 

έβδομο, παράγραφο 9 της από 20.03.2020 ΠΝΠ απαλ-

λάσσονται από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν 

οι περιορισμοί».

Με βάση αυτή την απόφαση, καλούνται οι επαγγελματίες 

– επιχειρηματίες του δήμου Θέρμης που ανήκουν στην 

παραπάνω κατηγορία, να υποβάλουν έως 31 Αυγούστου 

2021 σχετική αίτηση στην πλατφόρμα απαλλαγής δημο-

τικών τελών https://dt.govapp.gr.

Στην αίτηση θα είναι συνημμένα απαραιτήτως τα ακόλου-

θα δικαιολογητικά:

- Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.

- Δήλωση Ε3 έτους 2019 ή δηλώσεις Μ2/Μ3 για νεο-

ϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που μετεβλήθη-

σαν.

- Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία θα ανα-

γράφονται αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα θέσης σε 

αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για το έτος 2020.

Το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-

ρεσιών του δήμου Θέρμης θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις 

των επιχειρήσεων και θα τις απαλλάξει από την καταβο-

λή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού για το χρονικό διάστημα που ανάστει-

λαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους εντός του έτους 

2020. Η απαλλαγή θα αποτυπωθεί με μηδενικά τετραγω-

νικά μέτρα στα ανταποδοτικά τέλη, σε επόμενους λογα-

ριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, για το χρονικό διάστημα 

που απαιτεί ο σχετικός συμψηφισμός. Επισημαίνεται ότι 

για το έτος 2021 θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Απόστολος Τσολάκης. 

ThermisDromena_202.indd   13ThermisDromena_202.indd   13 1/4/21   9:11 PM1/4/21   9:11 PM



ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 20214

ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΛΥΡΙΟΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ

Εθελοντικός καθαρισμός
στην Καρδία

Ξύλινα ταμπελάκια τοποθέτησαν
οι εθελοντές στην Καρδία

Το κομμάτι από τη γέφυρα ως την έξο-
δο προς Θεσσαλονίκη καθάρισαν 

εθελοντές στην Κοινότητα της Καρδίας. 

Οι συμμετέχοντες συγκέντρωσαν πέντε (5) 

σακούλες των 200 λίτρων, 1  λάστιχο και 

2 προφυλακτήρες, αλλά και πολλά πλα-

στικά κύπελλα για καφέδες και μπουκα-

λάκια του  νερού.

«Είναι δυνατόν πως το κάνουν αυτό; 

Τόσο αδιάφοροι και ασυνείδητοι είναι 

κάποιοι; Γιατί κάποιοι τα πετάνε, δεν σέ-

βονται το εαυτό τους και θέλουν να ζού-

νε μέσα στην βρομιά και μαζί με αυτούς 

την πληρώνουν και όλοι οι άλλοι. Έλεος 

σταματήστε να βρωμίζεται τον τόπο μας. 

Σεβαστείτε όλους αυτούς που κοπιάζουν 

και θέλουν να ζουν σε τόπο καθαρό» επι-

σημαίνει ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρ-

δίας Ιωακείμ Τρικαλιάρης.

Πριν 1,5 χρόνο περίπου η Ομάδα 
Εθελοντών της Καρδίας ανέλαβε την 

πρωτοβουλία να τοποθετήσει κάποια ξύ-

λινα ταμπελάκια σε διάφορα σημεία της 

Καρδίας. Σήμερα λοιπόν ήταν μια όμορφη 

μέρα για μας καθώς έγινε η αρχή και το-

ποθετήθηκαν τα πρώτα τέσσερα (4). 

Το πρωτο τοποθετηθηκε στην είσοδο στο 

βενζινάδικο, το δεύτερο στην πλατεία 

μπροστά στα γραφεία της Κοινότητας και 

τα άλλα δύο (2) στην έξοδο προς Θεσ-

σαλονίκη, καθώς εκεί είναι το σημείο του 

χωριού που πονάει πιο πολύ στο θέμα 

των σκουπιδιών. 

Οι Εθελοντές εστίασαν στο θέμα της καθα-

ριότητας, ένα σημείο στο οποίο δείχνουν  

μεγάλη ευαισθησία και έχουν αναπτύξει 

πολλές δράσεις, καθώς όπως τονίζουν «Η 

Καρδία είναι από τις πιο καθαρές και θα 

γίνει η πιο καθαρή Κοινότητα της Θεσσα-

λονίκης». Στην κατεύθυνση αυτή μάλιστα 

ζητούν «τη βοήθεια όλων μας στο μεγάλο 

αυτό στοίχημα» με το σύνθημα «Τα σκου-

πίδια στη θέση τους». 

Ευχαριστούν, επίσης, θερμά το Dr. Wood, 

δηλαδή τον Δημήτρη και την Αλεξία για 

την φανταστική δουλειά και την άψογη 

συνεργασία τους.

Σημαντική ήταν η ανταπόκριση των 
πολιτών στην πρόσκληση των Εθελο-

ντών Καρδίας οι οποίοι σε συνεργασία με 

την αντιδημαρχία Πρασίνου Περιβάλλο-

ντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου 

Θέρμης διοργάνωσαν δενδροφύτευση 

την Κυριακή 14 Μαρτίου, στο χώρο του 

παλιού γηπέδου ποδοσφαίρου της Καρ-

δίας (μπασκέτες). Στην πρόσκληση αντα-

ποκρίθηκαν κάτοικοι της Καρδίας, καθώς 

και από άλλες περιοχές όπως Πλαγιάρι, 

Τρίλοφος, Επανομή, ακόμη και από τη 

Θεσσαλονίκη. Στο χώρο του παλιού γη-

πέδου φυτεύτηκαν δεκαπέντε φυλλο-

βόλα λυριόδεντρα και περίπου τριάντα 

καλλωπιστικοί θάμνοι που διέθεσε η αντι-

δημαρχία Πρασίνου. 

Εκτός από τις φυτεύσεις, οι Εθελοντές 

Καρδίας κατασκεύασαν και τέσσερα πα-

γκάκια από τσιμεντόλιθους προκειμένου 

να χρησιμοποιούνται απ’ όσους επισκέ-

πτονται την περιοχή. Έγιναν επίσης εργα-

σίες καλλωπισμού σε παγκάκια τα οποία 

υπήρχαν ήδη εκεί, κλαδεύσεις σε δέντρα 

της περιοχής, ενώ καθαρίστηκε και το 

γήπεδο από τα αγριόχορτα. Τις επόμενες 

ημέρες, με πρωτοβουλία της Αντιδημαρ-

χίας Καθαριότητας και τη συνδρομή της 

Κοινότητας Καρδίας, θα τοποθετηθούν 

στο χώρο της δενδροφύτευσης καλάθια 

απορριμμάτων. Παράλληλα, η Δημοτική 

Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού του δήμου Θέρμης πρό-

κειται να προχωρήσει σε εργασίες συντή-

ρησης του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ 

που βρίσκεται στο ίδιο σημείο.

Στις δράσεις συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο 

αντιδήμαρχος Πρασίνου Περιβάλλοντος 

και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζά-

ρης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρδίας 

Ιωακείμ Τρικαλιάρης και η Εντεταλμένη 

Σύμβουλος Φανή Χατζηδημητρίου. 

«Μία ακόμη δράση ήρθε να προστεθεί 

και να ομορφύνει μια ακόμη γειτονιά του 

χωριού μας.

Στο γήπεδο μπάσκετ σε ένα χώρο 11 

στρεμμάτων στην ανατολική πλευρά του 

χωριού μας έγινε δενδροφύτευση και δη-

μιουργήθηκε ένας μικρός βραχόκηπος 

για να ομορφαίνει το τοπίο, κλαδεύτηκαν 

όλα τα υπάρχοντα δένδρα, καθώς και τα 

χόρτα, ενώ μικρά παιδιά καθαρίσανε τα 

ξερά κλαδιά και τα χόρτα. Παράλληλα οι 

γκραφίστες μας βάψανε τις γραμμές του 

γηπέδου, πολίτες βάψανε τα δύο παγκά-

κια του γηπέδου, και το αποκορύφωμα 

τέσσερα νέα παγκάκια χτιστά με τσιμεντό-

λιθους ήρθαν να προστεθούν στο χώρο» 

δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρ-

δίας Ιωακείμ Τρικαλιάρης.

Μεγάλη συμμετοχή στη δενδροφύτευση 
της Καρδίας
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ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Λιτός, λόγω πανδημίας, ο εορτασμός των 
200 χρόνων από την επανάσταση του 1821
Με τρόπο λιτό, σε κλίμα συγκίνησης και υπό τους 

αυστηρούς υγειονομικούς περιορισμούς λόγω 

της πανδημίας, τιμήθηκε η επέτειος της 25ης Μαρτίου 

1821 στο δήμο Θέρμης. Λόγω των περιορισμών δεν 

πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες μαθητικές παρε-

λάσεις. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν κατάθεση στεφά-

νου από εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής σε κάθε κοι-

νότητα του δήμου Θέρμης χωρίς την παρουσία κοινού 

με εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό ατόμων. Ο δήμαρ-

χος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος συμμετείχε στη 

δοξολογία η οποία έγινε στην εκκλησία του Αγίου Νι-

κολάου, στη Θέρμη και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι 

στο Μνημείο των Ηρώων, στην πλατεία Παραμάνα. 

Στο μήνυμα του για τα διακόσια χρόνια από την επα-

νάσταση του 1821 ο δήμαρχος Θέρμης ανέφερε ότι «η 

φετινή επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 

αποτελεί ξεχωριστό ορόσημο για τον απανταχού Ελλη-

νισμό καθώς συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την 

έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα που οδή-

γησε στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. 

Δυστυχώς, οι αυστηροί υγειονομικοί περιορισμοί που 

έχει επιβάλει η πανδημία, δεν μας επιτρέπουν να τιμή-

σουμε, με τη λαμπρότητα που αρμόζει, τις θυσίες των 

ηρωικών προγόνων μας.

Ξεχωριστή θέση στο πάνθεον των ηρώων της απε-

λευθέρωσης έχουν και οι δικοί μας πρόγονοι, από τα 

Βασιλικά και ολόκληρη τη γύρω περιοχή που με πρω-

τεργάτες τον Εμμανουήλ Παππά και τον Καπετάν Χάψα 

άναψαν τη φλόγα της επανάστασης στη Μακεδονία και 

θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση. Τον αγώνα τους, 

ο δήμος Θέρμης θα τον τιμήσει με ξεχωριστό τρόπο, με 

σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, οι οποίες θα κορυ-

φωθούν τον Ιούνιο που είναι και η επέτειος της Μάχης 

και του Ολοκαυτώματος των Βασιλικών.

Η γενιά των ηρώων του 1821 έδωσε τον δικό της μεγά-

λο Αγώνα για την απελευθέρωση. Έκτοτε η κάθε γενιά 

βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της προκλήσεις, κα-

λείται να δώσει τους δικούς της αγώνες για την πρόοδο 

και την προκοπή του τόπου.

Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό, την 

πανδημία. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε μπρο-

στά μας, αυτή τη μάχη πρέπει να κερδίσουμε και θα την 

κερδίσουμε. Με όπλο την επιστήμη, με αλληλεγγύη, 

με συλλογική προσπάθεια και υπευθυνότητα.

Τιμή και Δόξα στους ήρωες του ‘21»

Ο εορτασμός για την 25η Μαρτίου περιλάμβανε, επί-

σης, γενικό σημαιοστολισμό, από τις 8.00 το πρωί της 

23ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2021, 

φωταγώγηση των δημοσίων και δημοτικών κτιρίων τις 

βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2021, ενώ 

ανήμερα της επετείου στις 7.30 σήμαναν οι καμπάνες 

και στη συνέχεια τελέστηκαν δοξολογίες και έγιναν κα-

ταθέσεις στεφάνων σε όλες τις κοινότητες του δήμου. 

Φωταγώγηση της 
πλατείας Παραμάνα
με τα εθνικά χρώματα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε σε όσους την αντίκρισαν 
η φωταγώγηση της πλατείας Παραμάνα με τα εθνικά 

χρώματα με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρό-

νων από την επανάσταση του 1821 στο δήμο Θέρμης. 
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16 ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 202

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και με 
ραντεβού πραγματοποιήθηκε η 28η δωρεάν δι-

ανομή τροφίμων για τα νοικοκυριά που είναι δικαιού-

χοι του ΤΕΒΑ. Ειδικότερα, την Πέμπτη 18 Μαρτίου, στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης διανεμήθη-

καν ελαιόλαδο, κριθαράκι, φακές, φασόλια, ζάχαρη, 

κοτόπουλο, χοιρινό, τυριά αλλά και καθαριστικά όπως 

σκόνη πλυντηρίου, χλωρίνη, υγρά πιάτων και γενικού 

καθαρισμού. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, η 

διανομή γίνεται μόνο με ραντεβού. Για την ασφάλεια 

όλων, κάθε ωφελούμενος ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά 

για την ώρα του ραντεβού του, ώστε να αποφευχθεί ο 

συνωστισμός. 

Οι διανομές ΤΕΒΑ γίνονται στο πλαίσιο εφαρμογής ευρω-

παϊκού προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 

Στο δήμο Θέρμης ωφελούνται από το ΤΕΒΑ 232 νοικο-

κυριά. Δικαιούχοι είναι οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού 

Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι 

επιθυμούν να παίρνουν και τρόφιμα από το ΤΕΒΑ. Υπεν-

θυμίζεται, όμως, ότι όσοι παίρνουν ΤΕΒΑ αποκλείονται 

αυτόματα από το δικαίωμα να είναι ωφελούμενοι του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου.

Τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και με αυτόν τον 
τρόπο να βοηθήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών 

που παρέχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κέντρου 

Κοινότητας του δήμου Θέρμης έχουν οι ωφελούμενοι 

πολίτες μέσα από τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολο-

γίου. Πρόκειται για μία έρευνα η οποία διεξάγεται στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που 

χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι η συλλογή πληροφοριών, 

στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με μια σειρά θεμάτων 

που σχετίζονται με τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότη-

τας, των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (παντοπω-

λεία, φαρμακεία, συσσίτια), των Δομών Αστέγων, των 

Κέντρων Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΔΗΦ) και 

των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας φροντίδας για 

άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ).

Παράλληλα, η αξιολόγηση στοχεύει στην καταγραφή 

προτάσεων και υποδείξεων που θα συμβάλλουν στη 

βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης 

των παρεμβάσεων 

Σημειώνεται μάλιστα ότι με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 

679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου (GDPR) προστατεύονται με κάθε τρόπο τα προ-

σωπικά δεδομένα και οποιαδήποτε ταυτοποίηση που 

ενδέχεται να προκύψει με τον συμμετέχοντα θα αλλοι-

ώνεται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων.

Για να συμμετάσχει κανείς στην αξιολόγηση του Κοινω-

νικού Παντοπωλείου του δήμου Θέρμης, θα πρέπει να 

έχει κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών έστω 

και για μία φορά. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολο-

γίου αρκεί να πατήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο και να 

αφιερώσετε δεκαπέντε λεπτά από τον χρόνο σας https://

kwiksurveys.com/s/hZc5xVtK#/0

Για να συμμετάσχει κανείς στην αξιολόγηση του Κέντρου 

Κοινότητας του δήμου Θέρμης, θα πρέπει να έχει κάνει 

χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών έστω και για μία 

φορά. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αρκεί 

να πατήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο και να αφιερώσετε 

δεκαπέντε λεπτά από τον χρόνο σας https://kwiksurveys.

com/s/bTlt56zt

Για απορίες και υποστήριξη στη συμπλήρωση του Ερω-

τηματολογίου μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από 

τους αρμόδιους ερευνητές καλώντας στο τηλέφωνο 

6987046341, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-17:00.

28η διανομή προϊόντων
για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ

Αξιολόγηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και του Κέντρου Κοινότητας
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Μια νέα εικαστική αντίληψη με την βελτίωση της 
εικόνας των αυλών των σχολικών μονάδων των 

δημοσίων σχολείων του δήμου Θέρμης προωθεί η ανα-

τιδημαρχία Παιδείας. Στόχος της φιλόδοξης προσπά-

θειας είναι η αλλαγή της αισθητικής και η δυνατότητα 

ψυχαγωγίας των μαθητών, όταν επανέλθουμε στην δια 

ζώσης διδασκαλία.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, όπως μας ενημερώ-

νει η πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

Ευαγγέλια Κούτρη, βάφτηκαν με πολύχρωμα χρώματα 

τα γήπεδα και τα γεωμετρικά σχήματα στην αυλή του του 

1ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η δημιουργία «graffiti» 

στην εξωτερική τοιχοποιία του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Θέρμης από την ομάδα δύο νέων καλλιτέχνωνς των HOS 

και WEMS, μαθητών Γυμνασίων του δήμου, οι οποίοι 

ζωγράφισαν όμορφα σχέδια και στόλισαν το 1ο Δημοτι-

κό Σχολείο Θέρμης.  

«Θέλουμε οι χώροι των σχολικών αυλών να είναι φι-

λικοί και λειτουργικοί για τους μικρούς μαθητές » υπο-

γράμμισε σε δηλώσεις του η κ. Κούτρη. Ζήτησε, επίσης, 

«από τους μαθητές και την σχολική κοινότητα να διαφυ-

λάττουν τους σχολικούς χώρους και να τους αξιοποιούν 

προς όφελός τους».

Καταστροφές στο 3ο γυμνάσιο Θέρμης προκάλεσαν 
άγνωστοι, ανήμερα του εορτασμού της επετείου 

της 25ης Μαρτίου 1821. Συγκεκριμένα, οι άγνωστοι 

έσχισαν την ελληνική σημαία η οποία ήταν αναρτημένη 

στον ιστό της αυλής του σχολείου. Επίσης έσπασαν τζά-

μια καθώς και τον πίνακα αυτόματου ποτίσματος, ενώ 

έσχισαν και τα προστατευτικά καλύμματα τα οποία ήταν 

τοποθετημένα στις βάσεις από τις δύο μπασκέτες προ-

κειμένου να προστατεύουν από ατυχήματα. Φεύγοντας, 

δε, άφησαν ανοιχτές τις βρύσες με αποτέλεσμα να τρέχει 

συνεχώς νερό επί σχεδόν ένα 24ωρο.

Οι καταστροφές έγιναν αντιληπτές το επόμενο πρωί 

από την διευθύντρια του σχολείου η οποία μετέβη στην 

Ασφάλεια Θέρμης και κατέθεσε μήνυση κατά αγνώ-

στων. Παράλληλα, ενημέρωσε τη διοίκηση του δήμου 

για τις ζημιές που σημειώθηκαν στο σχολείο. Αμέσως, 

μετέβησαν στο 3ο γυμνάσιο ο αντιδήμαρχος Παιδείας 

Στέλιος Αποστόλου καθώς και ο εκπρόσωπος της σχο-

λικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δή-

μου Θέρμης Αχιλλέας Μεταλούλης προκειμένου να κα-

ταγράψουν τις ζημιές και να μεριμνήσουν για την άμεση 

αποκατάστασή τους.  

«Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που σχολεία του 

δήμου μας υφίστανται τέτοιες καταστροφές. Κάποιοι 

βρίσκουν αυτόν ως τον καλύτερο τρόπο για να διασκε-

δάσουν την ανία τους, καταστρέφοντας δημόσια περιου-

σία. Εμείς έχουμε ήδη ενημερώσει την Ασφάλεια Θέρ-

μης και έχει κατατεθεί μήνυση και από τη διευθύντρια 

του σχολείου. Ο δήμος έχει καταγράψει τις ζημιές και 

από σήμερα κιόλας ξεκινά την αποκατάστασή τους», 

δήλωσε ο αντιδήμαρχος κ. Αποστόλου. 

Συνεχείς παρεμβάσεις στα σχολεία του δήμου Θέρμης

Άγνωστοι προκάλεσαν καταστροφές
στο 3ο γυμνάσιο Θέρμης

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Εκδηλώσεις Συμβουλίου Νέων
δήμου Θέρμης σε Καρδία και Περιστερά
Με αφορμή τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 

1821 και τον πόλεμο για την ανεξαρτησία των Ελ-

λήνων από τον Οθωμανικό ζυγό, οι τοπικοί κύκλοι Καρδί-

ας-Κάτω Σχολαρίου και Περιστεράς του Συμβουλίου Νέων 

Δήμου Θέρμης οργάνωσαν επετειακές εκδηλώσεις. 

Η εκδήλωση του τοπικού κύκλου Καρδίας -Κάτω Σχολα-

ρίου είχε το τίτλο «200 χρονιά από τον πόλεμο της ανε-

ξαρτησίας» και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω 

της πλατφόρμας του zoom το Σάββατο 27 Μαρτίου. 

Στην εκδήλωση μίλησαν ο καθηγητής του Α.Π.Θ. Κω-

σταντίνος Κωτσιόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Ο 

Ιωάννης Καποδίστριας και το γεωπολιτικό περιβάλλον 

του 1821», ενώ η καθηγήτρια του Α.Π.Θ. Άννα Καρα-

μανίδου ανέπτυξε το θέμα «Η παιδεία του υπόδουλου 

γένους, το παράδειγμα του Ευγένιου Βούλγαρη και του 

άγιου Κοσμά του Αιτωλού».

Από την πλευρά του ο Τοπικός Κύκλος Νέων της Περι-

στεράς, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την 

Ελληνική επανάσταση, διοργάνωσε τριήμερη υπαίθρια έκ-

θεση με πορτραίτα ηρώων και ηρωίδων που θυσιάστηκαν 

στον αγώνα της ανεξαρτησίας για την ελευθέρια μας από 

τον Οθωμανικό ζυγό.

18 ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 202

Βαριέμαι! Υπάρχει λειτουργική πλευρά στην πλήξη;
Το θέμα της πλήξης, της ανίας και της απάθειας απα-

σχόλησε την 6η και τελευταία διαδικτυακή συνάντηση με 

εφήβους η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 20 Μαρ-

τίου.

Έφηβοι και έφηβες, μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και 

λυκείων του δήμου Θέρμης, συμμετείχαν στην τελευταία 

ανοιχτή συζήτηση, για φέτος, στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος «Συμβουλευτικός Σταθμός υποστήριξης μαθητών και 

γονέων του δήμου Θέρμης» που υλοποιούν ο δήμος Θέρ-

μης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η δράση ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ: Οι Έφηβοι και τα 

συναισθήματά τους στην Covid εποχή» πραγματοποιείται 

προκειμένου οι εφηβοι και έφηβες, μαθητές και μαθήτριες 

να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους σε θέματα 

όπως: Τι σημαίνει ανία για τον έφηβο/την έφηβη στη εποχή 

μας; Οι έφηβοι βαριούνται με τον ίδιο τρόπο που πλήττουν 

και οι ενήλικες;

Πως εκδηλώνουν οι έφηβοι την πλήξη τους; Υπάρχουν χα-

ρακτηριστικά μας που προδιαθέτουν τον τύπο της βαρεμά-

ρας μας; Η ποικιλομορφία της πλήξης. Η ευεργετική δράση 

της βαρεμάρας. Θέλουμε να «απαλλαγούμε» από την πλή-

ξη μας; Και αν η ανία μας κουράζει… οι προτάσεις μας.

Διαδικτυακή συνάντηση για την πλήξη
των σημερινών εφήβων

Διαδικτυακή διάλεξη 
για την απώλεια
και το πένθος

Ανοιχτή διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Μιλώντας 
στα παιδιά για την απώλεια, Στηρίζοντας το θρήνο 

τους» διοργάνωσε το Σάββατο, 20 Μαρτίου, η Αντιδη-

μαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και 

Νέας Γενιάς δήμου Θέρμης και η Αναπτυξιακή Ανώνυ-

μη Εταιρεία OTA Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙ-

ΚΗ Α.Ε. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης 

Μαθητών και Γονέων Δήμου Θέρμης».

Στη διάρκεια της διάλεξης απαντήθηκαν ερωτήματα 

όπως: Πώς κατανοούν τα παιδιά το θάνατο σε κάθε ηλι-

κία; Πώς ενημερώνουμε τα παιδιά για την απώλεια; Πώς 

και πότε θρηνούν; Τι είναι το περιπεπλεγμένο πένθος; 

Τρόποι διαχείρισης του πένθους, Πώς στηρίζουμε το 

παιδί που θρηνεί;
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ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Κανονισμός του Συμβουλίου
Νέων Δήμου Θέρμης
Έπειτα από περίπου έναν χρόνο λειτουργίας του, στη 

διάρκεια του οποίου έκανε τα πρώτα αναγνωριστι-

κά βήματα, το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης αποκτά 

πλέον και θεσμική υπόσταση, μέσω του Κανονισμού 

τον οποίο ψήφισε με ευρεία πλειοψηφία το δημοτικό 

συμβούλιο του δήμου Θέρμης στη συνεδρίαση της 

24ης Μαρτίου. Το ΣΝΔΘ είναι ένα πρωτοποριακό εγ-

χείρημα το οποίο έχει προσελκύσει ήδη δεκάδες νέους 

από όλες τις κοινότητες του δήμου Θέρμης. Όπως τόνι-

σαν, μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο, ο αντιδήμαρ-

χος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας 

Γενιάς, Στέλιος Αποστόλου, καθώς και η αναπληρώτρια 

προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, Χρύσα Κλημα-

τσούδα, στόχος της δημιουργίας του Συμβουλίου είναι 

η διεύρυνση συμμετοχής και της έκφρασης των νέων, 

καθώς και η πολύπλευρη στήριξη και ενεργοποίηση 

του οργανωμένου συνόλου της νεολαίας σε τοπικό επί-

πεδο. 

«Η ίδρυση του Συμβουλίου Νεολαίας είναι ένα παρά-

σημο για το δήμο μας και θέλω να συγχαρώ όλους 

όσοι είχαν την ιδέα και βοήθησαν στη συγκρότησή του. 

Το τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, καθώς και 

τον πρώην γενικό γραμματέα του δήμου, Γιώργο Κου-

λαουζίδη που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό 

το εγχείρημα. Ο δήμος θα σταθεί αρωγός στο Συμβού-

λιο. Θα το βοηθήσει με κάθε τρόπο, σε ό,τι μας ζητη-

θεί. Όμως, δεν πρόκειται να το καπελώσει, ούτε να το 

κατευθύνει. Γι’ αυτό και ο κανονισμός της λειτουργίας 

του είναι αρκετά χαλαρός, ώστε να μπορούν οι νέοι να 

λειτουργήσουν ελεύθερα, αυτόνομα και να αναλαμβά-

νουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία κρίνουν εκείνοι», ανέ-

φερε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Μέλος του ΣΝΔΘ μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσω-

πο ηλικίας 15 έως 29 ετών που είναι κάτοικος ή εργά-

ζεται στον δήμο Θέρμης. Οι βασικές αρχές του Κανονι-

σμού του ΣΝΔΘ προβλέπουν τα εξής:

1. Η αποστολή του Συμβουλίου Νέων αποσκοπεί:

α. Στην ενδυνάμωση και τη χειραφέτηση των νέων που 

κατοικούν ή/και εργάζονται στο δήμο Θέρμης και ενδι-

αφέρονται για τα κοινά του τόπου τους.

β. Στην ενεργή συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφά-

σεων σε τοπικό επίπεδο, μέσω της ανάδειξης θεμάτων, 

εισήγησης προτάσεων και συμμετοχής στη διαμόρφω-

ση αποφάσεων σε τομείς που αφορούν άμεσα ή έμμε-

σα τη νέα γενιά.

γ. Στην εκπαίδευση των νέων στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων με συμμετοχικό τρόπο για τις δράσεις τις 

οποίες θεωρούν σημαντικές για τον τόπο τους. 

δ. Στην προώθηση της ελευθερίας της σκέψης, έκφρα-

σης και λόγου καθώς και στο σεβασμό ανεξαρτήτως 

φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλι-

κού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας 

ή θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων.

ε. Στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των νέων 

του δήμου για την αποδοχή περισσότερο βιώσιμων 

προτύπων τρόπου ζωής μέσω δράσεων που εντάσσο-

νται στους 17 στόχους που έθεσε ο ΟΗΕ για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη.

στ. Στην προώθηση της αξίας του πολιτισμού, του 

αθλητισμού και εθελοντισμού.

2. Αρμοδιότητες

Το ΣΝΔΘ αναλαμβάνει δράση σε συνεργασία με το 

δήμο για την διαμόρφωση ενός είδους τοπικής στρα-

τηγικής στον τομέα της νεολαίας και την ανάδειξη ση-

μαντικών ζητημάτων που μπορεί να απασχολούν τους 

νέους άμεσα και έμμεσα. Αξιοποιεί και αναπτύσσει σχέ-

σεις συνεργασίας με αντίστοιχα Συμβούλια Νέων καθώς 

και με επίσημους και άλλους φορείς που δραστηριο-

ποιούνται στο πεδίο της νεολαίας σε Εθνικό, Ευρωπαϊ-

κό και Παγκόσμιο επίπεδο. Συμμετέχει στην οργάνωση 

και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντι-

κούς τομείς της κοινωνικής ζωής της πόλης. 

3. Τρόπος οργάνωσης

Το ΣΝΔΘ είναι οργανωμένο και λειτουργεί σύμφωνα 

με την σοσιοκρατική ή κοινωνιοκρατική μέθοδο λήψης 

αποφάσεων, βάσει της οποίας οι αποφάσεις λαμβάνο-

νται με την αρχή της συναίνεσης. Λαμβάνοντας υπόψη 

την γεωγραφική ιδιαιτερότητα του δήμου Θέρμης και 

προκειμένου το Συμβούλιο να είναι σε θέση να εκπλη-

ρώσει με τον πιο λειτουργικό τρόπο την αποστολή του, 

αποτελείται από δύο τύπους οργανικών δομών:

α. Ο Τοπικός Κύκλος: Σε κάθε μία από τις 14 κοινότητες 

του δήμου συγκροτείται Τοπικός Κύκλος Συμβουλίου 

Νέων Δήμου Θέρμης ο οποίος θα πρέπει να έχει του-

λάχιστον τρία μέλη. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέλη 

συνενώνονται με τα μέλη της πιο κοντινής κοινότητας 

και ο Τοπικός Κύκλος αποκτά σύνθετη ονομασία που 

περιλαμβάνει και τις δύο κοινότητες.

Ο κάθε Κύκλος λειτουργεί αυτόνομα στα θέματα που 

τον αφορούν και εκλέγει πέντε βασικούς υπεύθυνους/

ες (συντονιστή, εκπρόσωπο στον Γενικό Κύκλο, γραμ-

ματέα, υπεύθυνους εσωτερικής και εξωτερικής επικοι-

νωνίας), με θητεία, που ορίζονται από τον Τοπικό Κύ-

κλο.

Όταν ο αριθμός των μελών ενός Τοπικού Κύκλου είναι 

μεγαλύτερος από 25 άτομα τότε δημιουργούνται δύο ή/

και περισσότεροι Τοπικοί Κύκλοι στη βάση γεωγραφι-

κού προσδιορισμού (πχ. γειτονιά) με τα ίδια χαρακτηρι-

στικά των Τοπικών Κύκλων. 

β. Ο Γενικός Κύκλος: Αποτελεί την κεντρική οργανωτι-

κή δομή του ΣΝΔΘ και απαρτίζεται από το σύνολο των 

αντιπροσώπων των Τοπικών Κύκλων. Κάθε κοινότητα 

του δήμου εκπροσωπείται από έναν αντιπρόσωπο στον 

Γενικό Κύκλο. 

γ. Οι Συνεδριάσεις του ΣΝΔΘ πραγματοποιούνται ανελ-

λιπώς τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, με συγκεκριμέ-

νη ημερήσια διάταξη. Για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει 

σε επίπεδο Τοπικού Κύκλου να είναι παρόντα τουλάχι-

στον τρία ενεργά μέλη, ενώ σε επίπεδο Γενικού Κύκλου 

όταν είναι παρόντα τα πενήντα τοις εκατό συν ένα (50% 

+ 1) των μελών.
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Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. παρατείνει έως και τις 16 Μαΐου, 
την υποβολή των φωτογραφιών του διαγωνισμού 

φωτογραφίας με τίτλο: «Το μέλλον που θέλουμε – βι-

ώσιμη διαχείριση πόρων», που διοργανώνεται για τρίτη 

συνεχή χρονιά, για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη λόγω των συνθηκών 

λειτουργίας των σχολείων αλλά και των απαγορευτικών 

μέτρων και του περιορισμού στις μετακινήσεις.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν και συνεχί-

ζονται σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και στη χώρα μας 

από την πανδημία, έχουν άμεση σχέση με το θέμα του 

διαγωνισμού. Το περιβάλλον και οι 17 βιώσιμοι στόχοι 

είναι επίκαιροι περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στόχοι 

όπως: «Καλή υγεία και ευημερία», «Ποιοτική εκπαίδευ-

ση» «Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες» και η «Δράση για 

το κλίμα» είναι μερικοί μόνο από τους στόχους που οι 

μαθητές – μαθήτριες μπορούν να φωτογραφήσουν βάζο-

ντας τη δική τους ματιά σε ότι συμβαίνει και στη χώρα 

μας. Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους 

νέους προκαλώντας τους να γίνουν δημιουργικοί και να 

καταγράψουν τον τρόπο που βλέπουν οι ίδιοι το μέλλον, 

μέσα από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεν είναι απαραίτητο οι φωτογραφίες να είναι από επι-

σκέψεις σε άλλες περιοχές. Με ασφάλεια και με υπευθυ-

νότητα οι φωτογραφίες μπορούν να απεικονίζουν στιγμές 

από τη γειτονιά, τις κοντινές βόλτες, την καθημερινότητα!

ΣΤΟΧΟΙ
Η περιοχή απ’ όπου θα πρέπει να προέρχεται το φωτο-

γραφικό υλικό που θα υποβληθεί είναι η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και υποχρεωτικά θα αναφέρεται 

ο Δήμος, στον οποίο βρίσκεται το αντικείμενο της φωτο-

γράφισης.

Οι φωτογραφίες, υποχρεωτικά θα συνοδεύονται με τίτλο 

και με αναφορά στο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης με 

τον οποίο συνδέεται η φωτογραφία. Για τα παραπάνω 

υπάρχει σχετικός πίνακας στην αίτηση.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγω-

νισμό με την υποβολή μέχρι τριών (3) φωτογραφιών. Τα 

σχετικά έγραφα (αίτηση συμμετοχής, όροι διαγωνισμού, 

υπεύθυνες δηλώσεις και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης), 

θα βρίσκονται αναρτημένα στο site της εταιρείας.

Οι φωτογραφίες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύ-

θυνση info@anatoliki.gr ή σε δίσκο dvd ή σε usb stick 

στη διεύθυνση 1ο χλμ Θέρμης -Τριαδίου, Gold Center 

αρ.9, ΤΚ 57001, ΤΘ 60497.

Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μα-

θητών/τριών μέσω της ενασχόλησης τους με την τέχνη 

της φωτογραφίας, στην προβολή της βιώσιμης διαχείρι-

σης των πόρων και στην προώθηση εναλλακτικών τρό-

πων ζωής στις πόλεις, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο 

ανάπτυξη και την παγκόσμια συνεργασία. Ο διαγωνισμός 

επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους προκαλώντας 

τους να γίνουν δημιουργικοί και να καταγράψουν τον τρό-

πο που βλέπουν οι ίδιοι το μέλλον μέσα από τους 17 

στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Στις καλύτερες φωτογραφίες:

- Βραβείο από την κριτική επιτροπή στην καλύτερη φωτο-

γραφία των μαθητών του γυμνασίου.

- Βραβείο από την κριτική επιτροπή στην καλύτερη φωτο-

γραφία των μαθητών του λυκείου.

- Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες γυ-

μνασίου.

- Έπαινος στις επόμενες 10 καλύτερες φωτογραφίες λυ-

κείου.

Οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, θα 

είναι οι 40 επιλεγμένες καλύτερες φωτογραφίες της κριτι-

κής επιτροπής (20 γυμνασίου και 20 λυκείου).

Στον/στη βραβευθέντα/βραβευθείσα με την καλύτερη 

φωτογραφία των μαθητών του Λυκείου και του Γυμνασί-

ου από την κριτική επιτροπή, απονέμεται ως βραβείο, για 

αγορά φωτογραφικού υλικού, 1 δωροεπιταγή €500 και 

€300 ευρώ αντίστοιχα.

Τα δύο πρώτα βραβεία, οι πέντε (5) πρώτου έπαινοι των 

μαθητών του γυμνασίου και οι (5) πέντε πρώτου έπαινοι 

των μαθητών του λυκείου, θα εκτυπωθούν σε ειδική έκ-

δοση επιτραπέζιου ημερολογίου του έτους 2022, με ειδι-

κή αναφορά στο διαγωνισμό, που θα διανεμηθεί δωρεάν 

σε 500 τουλάχιστον αντίτυπα.

Παρατείνεται έως τις 16 Μαΐου ο 4ος
μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ –ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ»

20 ΡεπορτάζΤΕΥΧΟΣ 202

Εθελοντικό καθαρισμό διοργάνωσε ο Τοπικός Κύκλος 
Νέων της Περιστέρας. Όπως, μας ενημερώνει ο Δη-

μήτρης Γουλιός, ομάδα νέων της Περιστέρας προχώρησε 

στο μάζεμα διάφορων σκουπιδιών στην περιοχή Κιόσκι 

και στη διαδρομή ως το εξωκλήσι της Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος καθαρίζοντας ότι υπήρχε εκεί. 

«Έτσι εμπλουτίζουμε τα βιώματα αλληλεγγύης σε μια 

κοινωνία διαρκώς μεταβαλλόμενη, μια κοινωνία που 

χρειάζεται το εμείς περισσότερο από ποτέ. 

Ευχαριστούμε πολύ ως κύκλος την κοινοτική μας σύμ-

βουλο Βασιλική Κώττη, για την βοήθεια της, την δημο-

τική μας σύμβουλο Ευαγγελία Κούτρη για τα σπρέι, την 

Αικατερίνη Κώττη για τα  πακέτα  γάντια μιας χρήσης που 

έδωσε, την Φθηνοχώρα στα Βασιλικά για το σετ εξω-

τερικού καθαρισμού, το Άλθαια Bakery για τα πρωινά 

και το Express Market Βασιλικών για τους  δροσιστικούς 

χυμούς».

Εθελοντικός καθαρισμός από Τοπικό Κύκλο Νέων της Περιστεράς
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Δύο χιλιάδες τίτλοι βιβλίων από τον δήμο
Θέρμης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου η αποστολή των βιβλίων 

τα οποία συγκεντρώθηκαν από πολίτες και συλλό-

γους του δήμου Θέρμης, με πρωτοβουλία της δημο-

τικής βιβλιοθήκης έπειτα από κάλεσμα της ελληνικής 

πρεσβείας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και του «Δικτύου 

προώθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, επιστή-

μης και τεχνών». Περισσότεροι από δύο χιλιάδες τίτλοι 

βιβλίων συγκεντρώθηκαν από το δίκτυο βιβλιοθηκών 

του δήμου Θέρμης στην προσπάθεια για την προώ-

θηση της ελληνικής γλώσσας και γραμματολογίας και 

απεστάλησαν στην ελληνική πρεσβεία στο Σεράγεβο. 

Στόχος της πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε η Δημο-

τική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητι-

σμού δήμου Θέρμης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρ-

μης σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και σχολεία 

του δήμου είναι η ενίσχυση της προσπάθειας της εκεί 

πρεσβείας μας για τη δημιουργία «Ελληνικών Εστιών» 

ή αλλιώς «Greek Corners» σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

της περιοχής.  

Αναλυτικά, η ελληνική πρεσβεία του Σεράγεβο, στο 

πλαίσιο της στρατηγικής  για δημιουργία Ελληνικών 

Εστιών (Greek Corners) σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

χώρας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, υπό το συντονισμό του 

Πρέσβη της Ελλάδος στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, κ. Δη-

μήτριου Παπανδρέου, δημιουργεί τμήματα ελληνικών 

βιβλιοθηκών τα οποία θα εμπλουτίζονται διαρκώς με 

βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Η δωρεά των κατοίκων 

του δήμου Θέρμης περιλαμβάνει βιβλία  ιστορικά, λο-

γοτεχνικά (πεζογραφία και ποίηση), βιογραφίες, βιβλία 

τέχνης και θεάτρου. Τα βιβλία τα οποία συγκεντρώθη-

καν θα έχουν κεντρική θέση στην Ελληνική Εστία που 

θα δημιουργηθεί εντός της κάθε Βιβλιοθήκης, προκει-

μένου να λειτουργεί και ως αναγνωστήριο για όσους 

επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη γλώσσα, την ιστορία, 

την πνευματική παραγωγή και τον πολιτισμό της χώρας 

μας.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης, βασιζόμενη στις 
νέες υποδείξεις του ΕΟΔΥ και στο πλαίσιο των 

έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασπο-

ράς του κορωνοϊού COVID-19, κατανοώντας την ανά-

γκη των μικρών και μεγάλων πολιτών για ψυχαγωγία 

και διάβασμα και ιδιαίτερα την στέρηση της συντροφιάς 

του βιβλίου,  ενημερώνει το  αναγνωστικό της κοινό ότι:

• Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης λαμβάνει όλα τα ενδε-

δειγμένα μέτρα υγιεινής, τόσο για την εξυπηρέτηση του 

κοινού, όσο και για τη διαχείριση των βιβλίων, καθώς 

τα βιβλία που επιστρέφονται, πριν ενσωματωθούν στην 

κύρια συλλογή της βιβλιοθήκης, παραμένουν σε καρα-

ντίνα για 72+ ώρες.

• Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να ακολουθούν 

τους κανόνες και να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προσωπικής υγιεινής.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο κατόπιν τηλε-

φωνικού ραντεβού.

2. Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα 

– Παρασκευή, 8:00 -14:30 

3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη για 

όλους.

4. Η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια απαγορεύεται.

5. Η παραμονή στον χώρο δεν επιτρέπεται για  όσο διά-

στημα ισχύουν τα μέτρα.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ:
1. Ο δανεισμός και η επιστροφή  παραλαβή των βιβλίων 

γίνεται  μόνο από την είσοδο του σκεπαστού πεζόδρο-

μου (Είσοδος Δημοτικής Πινακοθήκης).

2. Η είσοδος στα βιβλιοστάσια απαγορεύεται.

3. Ο δανεισμός γίνεται κατόπιν κράτησης με τηλεφωνική 

επικοινωνία  και μέσω της χρήσης του νέου Ηλεκτρονι-

κού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης, https://library.thermi.

gr. 

Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν τα βιβλία που επιθυ-

μούν και στη  συνέχεια να πραγματοποιούν τηλεφωνική 

κράτηση επικοινωνώντας με το τηλ. 2310463423 (106).

• Σε περίπτωση που δε γίνει τηλεφωνική κράτηση για 

αμεσότερη εξυπηρέτηση παρακαλούνται οι χρήστες να 

αναγράφουν τα στοιχεία των τεκμηρίων μετά από έρευ-

να στον κατάλογο, όπως αναφέρεται παραπάνω.

• Όποιος χρήστης δεν έχει δυνατότητα αναζήτησης βι-

βλίων στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο θα εξυπηρετείται 

από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

• Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται μόνο κατόπιν ρα-

ντεβού 

• Ανώτατο όριο βιβλίων δανεισμού είναι τα 4 βιβλία για 

20 ημέρες.

Παρακαλούνται όλοι να τηρούν τα μέτρα προστασίας 

και να είναι συνεπείς στα ραντεβού τους.

Ασφαλής δανεισμός βιβλίων στην εποχή της καραντίνας
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Κ.Μ. ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

Η πρώτη ημερίδα του έργου «Agreen -έξυπνη γεωργία 
για την κλιματική αλλαγή στη λεκάνη της Μαύρης 

θάλασσας» «Cross-Border Alliance for Climate-Smart 

and Green Agriculture in the Black Sea Basin», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διακρατικής συ-

νεργασίας Interreg ENI-CBC Black Sea, πραγματοποιήθη-

κε διαδικτυακά την Τρίτη 23 Μαρτίου.

Η συζήτηση συνδιοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

Α.Ε. η οποία είναι εταίρος του έργου AGREEN, το Περι-

φερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας 

και το δήμο Θέρμης.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτι-

κής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Σωτήρης Μπάτος, ο Σωκράτης Σαμαράς πρόεδρος του 

Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και αντιδήμαρχος πολεοδομίας δή-

μου Θέρμης, οι αντιδήμαρχοι δήμου Κιλελέρ και δήμου 

Βόλβης, Αλέξανδρος Χονδρονάσιος και Θεόδωρος Ιορ-

δανίδης, μέλη της επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της 

ΚΕΔΕ, ο ειδικός σύμβουλος δημάρχου Θέρμης Θανάσης 

Σαρακίνος και ο Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης Διευθυντής 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακε-

δονίας.

Στην αρχή της ημερίδας η Αναστασία Ριζοπούλου και η 

Βάσω Παπαδοπούλου από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., πα-

ρουσίασαν τον βασικό στόχο και τα επιδιωκόμενα αποτε-

λέσματα του έργου AGREEN και την σύνδεση του με κλι-

ματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της στη γεωργία.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Γεώργιου Ντίνα, εντε-

ταλμένου ερευνητή του ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Ο κ. Ντίνας 

παρουσίασε την έννοια της κλιματικά έξυπνης γεωργίας 

με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προ-

ϊόντων που παράγονται με σχετικές καλλιεργητικές πρα-

κτικές, καθώς και καλλιεργητικές μεθόδους μείωσης του 

αποτυπώματος άνθρακα στη γεωργία.

Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση από την Πανα-

γιώτα Σεργάκη αναπληρώτρια καθηγήτρια στον τομέα 

αγροτικής οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, 

η οποία παρουσίασε την ενίσχυση της θέσης των γεωρ-

γών στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσα από τα τοπικά 

και πιστοποιημένα προϊόντα και τον ρόλο των συνεται-

ρισμών. Η πρώτη ενότητα ολοκληρώθηκε με συζήτηση 

σχετικά με τις τιμές που δύνανται να έχουν τα αγροτικά 

προϊόντα της κλιματικά έξυπνης γεωργίας και την αντα-

γωνιστικότητα  τους στην αγορά, καθώς και τις προτιμή-

σεις των καταναλωτών.

Η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης αφορούσε τις καλές 

πρακτικές της κλιματικά έξυπνης γεωργίας.

Η ενότητα ξεκίνησε με την παρουσίαση του Γεώργιου 

Ζιάνκα, δασολόγου, Msc περιβαλλοντικού σχεδιασμού, 

μέλος Ο.Τ.Δ. CLLD – LEADER από την ΑΝΕΘ A.O.T.A. Ο 

Γεώργιος Ζιάνκας παρουσίασε τις δράσεις και τα αποτελέ-

σματα του έργου SuWaNu - Europe HORIZON 2020, το 

οποίο ασχολείται με τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες 

χρήσης του ανακτημένου νερού και των θρεπτικών συ-

στατικών του στην άρδευση των καλλιεργειών. Παρουσί-

ασε τα αποτελέσματα που έχει η χρήση του ανακτημένου 

νερού στην ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών.

Οι δύο εταίροι του έργου από την Αρμενία και την Γε-

ωργία παρουσίασαν δύο καλές πρακτικές. Η πρώτη ήταν 

από την Γεωργία με την Mariam Jorjadze, διευθύντρια 

της βιολογικής αγροτικής ένωσης Elkana, η οποία πα-

ρουσίασε τον αγροτικό οργανισμό Elkana, τις δράσεις 

που υλοποιεί για την προστασία και τη διάδοση των γη-

γενών ποικιλιών και τη σημασία της αγροτικής βιοποικι-

λότητας στην κλιματικά έξυπνη γεωργία.

Η δεύτερη καλή πρακτική παρουσιάστηκε από την Anna 

Hovhannisyan ιδρύτρια του αγροτικού συνεταιρισμού, 

«Chir’s House», από την Αρμενία, η οποία παρουσίασε 

το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο του «Chir’s House», 

τα προϊόντα που παράγει ο συνεταιρισμός, τις «έξυπνες 

κλιματικά» διαδικασίες μεταποίησης και συσκευασίας 

που ακολουθούνται, καθώς και τη φιλοσοφία της εμπο-

ρικής τους διάθεσης.

Ακολούθησε παρουσίαση από τον Αγροτικό Συνεταιρι-

σμό Βασιλικών, ο οποίος συμμετέχει στο έργο ως συνερ-

γαζόμενος φορέας. Ο Δημοσθένης Στάθης, γεωπόνος, 

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών παρουσίασε 

τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού και τις δράσεις 

της Ομάδας Παραγωγών, οι οποίοι καλλιεργούν όσπρια, 

που προέρχονται από ελληνικές ποικιλίες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από τους εκπρόσω-

πους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των δήμων 

Θέρμης, Κιλελέρ, Βόλβης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανά-

πτυξης Κ. Μακεδονίας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 

Βασιλικών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-

κης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημο-

κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, o ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», οι δήμοι 

Θεσσαλονίκης, και Προποντίδας, το Επαγγελματικό Επι-

μελητήριο Θεσσαλονίκης, η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., 

η Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Καπνού, η 

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, γεωπόνοι, καλλιεργητές 

και φοιτητές γεωπονίας του ΑΠΘ.

Ημερίδα με θέμα “Έξυπνη 
γεωργία για την κλιματική αλλαγή”
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Εργασίες συντήρησης σε γήπεδα
του δήμου Θέρμης
Εργασίες συντήρησης στα ποδοσφαιρικά γήπεδα 

Νέας Ραιδεστού και Αγίας Παρασκευής έγιναν εντός 

του Μαρτίου. Παράλληλα, ανάλογες εργασίες ξεκίνη-

σαν στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Θέρμης (ΔΑΚ). Ειδι-

κότερα, στα μέσα Μαρτίου, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο 

Νέας Ραιδεστού τοποθετήθηκε νέα περίφραξη, ενώ στο 

Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής πραγματοποιήθη-

καν παρεμβάσεις στους χώρους υγιεινής του γηπέδου. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών, το επό-

μενο διάστημα πρόκειται να γίνει, καθώς κρίθηκε απα-

ραίτητο, νέα επισπορά χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό 

γήπεδο Νέου Ρυσίου ενώ ηλεκτρολόγοι της Δημοτικής 

Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητι-

σμού Δήμου Θέρμης θα προχωρήσουν και στην επιδι-

όρθωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του 

φωτισμού του γηπέδου. 

Η ΔΕΠΠΑΘ θα συνεχίσει τις εκτεταμένες παρεμβάσεις 

στους χώρους των δημοτικών αθλητικών υποδομών, 

των ποδοσφαιρικών γηπέδων, των γηπέδων 5επι5 και 

των κλειστών γηπέδων, με στόχο τη λειτουργική και 

αισθητική τους αναβάθμιση. «Στόχος των πολλαπλών 

παρεμβάσεων είναι η καλύτερη δυνατή συντήρηση και 

βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου, με 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων και προγραμματισμό, ικανο-

ποιώντας αιτήματα συνδημοτών μας, για την αποδοτικό-

τερη λειτουργία όλων των δημοτικών αθλητικών χώρων 

με την επιστροφή στην καθημερινότητα και τη λήξη των 

περιοριστικών μέτρων της Πανδημίας», σημειώνει σε 

δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ και υπεύ-

θυνος για θέματα Αθλητισμού Νικόλαος Λαγός.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η ΔΕΠΠΑΘ

Πρόεδρος στην ΕΠΟ ο Θοδωρής Ζαγοράκης Στο ΔΣ της ΕΦΟΕπΑ
ο Χρήστος ΤασιόςΝέος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-

σπονδίας αναδείχτηκε ο εμβληματικός αρχηγός 

της εθνικής ομάδας που κατάκτησε το «Euro 2004» και 

συνδημότης μας Θοδωρής Ζαγοράκης. Ο κ. Ζαγοράκης 

αναδείχτηκε στην θέση του προέδρου της Ε.Π.Ο. συγκε-

ντρώνοντας τις 66 από τις 68 ψήφους του εκλεκτορικού 

σώματος και θα διαδεχθεί τον απερχόμενο πρόεδρο Ευάγ-

γελο Γραμμένο, ο οποίος επίσης προέρχεται από τη Θεσ-

σαλονίκη.

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης γεννήθηκε στη Λυδία Καβάλας. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Καβάλα το 

1989. Σε ηλικία 21 ετών (Δεκέμβριος 1992) μετεγγράφη-

κε στον ΠΑΟΚ πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην 

Α’ Εθνική, ενώ τον Ιανουάριο του 1998 ταξίδεψε στην 

Αγγλία για να αγωνιστεί στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Λέστερ. 

Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Λιγκ Καπ Αγγλί-

ας αν και δεν αγωνίστηκε στον τελικό. Το 2000 επέστρε-

ψε στην Ελλάδα φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ. Υπήρξε 

ο αρχηγός της ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004 που 

διεξήχθη στην Πορτογαλία, συμμετέχοντας ως βασικός 

και για ενενήντα λεπτά στους έξι αγώνες που έδωσε η 

ελληνική ομάδα. Η συμμετοχή του με την Εθνική Ελλά-

δας ξεκίνησε για πρώτη φορά στις 7 Σεπτεμβρίου 1994, 

στον εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Νήσων Φερόε, για 

τα προκριματικά του Euro 1996. Μάλιστα βρίσκεται στη 

δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές, πίσω 

από τον Γιώργο Καραγκούνη, έχοντας συνολικά 120 (στο 

διάστημα 1994-2007 όπου αγωνιστικέ με τα εθνικά χρώ-

ματα). Η τελευταία του συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 

22 Αυγούστου 2007, στον φιλικό αγώνα στο γήπεδο της 

Τούμπας με αντίπαλο την Ισπανία. Η επιτυχία της εθνικής 

Ελλάδας το 2004 του έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστεί 

με την Μπολόνια στο Καμπιονάτο, στην οποία παρέμεινε 

για έναν χρόνο και υπήρξε βασικό της στέλεχος. Το 2005 

επέστρεψε στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, στον οποίο και 

έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα δύο χρόνια αργό-

τερα. Το διάστημα Ιούνιο του 2007 - Ιανουάριο του 2012 

ανέλαβε την προεδρία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ στις ευρωε-

κλογές του 2014 και του 2019 εξελέγη ευρωβουλευτής 

με τη Νέα Δημοκρατία. Στις 28 Ιανουαρίου 2020 διεγρά-

φη από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος 

και επανεντάχθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2021 μετά από συ-

νάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας της επιτρα-
πέζιας αντισφαίρισης (πινγκ πονγκ) (ΕΦΟΕπΑ.) εκλέχτη-

κε ο συνδημότης μας και Γενικός Γραμματέας του αθλη-

τικού συλλόγου του δήμου μας «Ο Θερμαίος». Είναι η 

δεύτερη φορά που μέλος του Θερμαίου εκλέγεται σε Δι-

οικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας και αποτελεί 

θετικό γεγονός για τα αθλητικά δρώμενα του δήμου μας.

Από τις εργασίες τοποθέτησης νέας περίφραξης στο γήπεδο
της Νέας Ραιδεστού. 
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ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Του Βασίλη Κεχαγιά

Το καράβι που έφερε τον Εμμανουήλ Παπά, αυτό του 
Χατζή Βισβίζη, κουβαλούσε το πολύτιμο φορτίο της 

ελπίδας. Γεννημένος στις Σέρρες το 1772 ο πραγματικός 

καπετάνιος του αγώνα είχε αποσταλεί, μυημένος στη Φι-

λική Εταιρεία, από τον Δημήτριο Υψηλάντη, ως «αρχηγός 

και υπερασπιστής της Μακεδονίας», όπως τον βάφτισε. 

Καταδιωγμένος από τον Γιουσούφ Μπέη των Σερρών, 

μετά από οικονομική διένεξη μαζί του, είχε περάσει από 

την Κωνσταντινούπολη (κάπου εκεί πραγματοποιήθηκε 

η μύηση του), ταξίδεψε στην Μολδαβλαχία και από την 

Πόλη, μετά από την τετραετή του, ουσιαστικά ανέστια, 

περιπλάνηση επανέκαμψε στη Χαλκιδική, έχοντάς την 

επιλέξει ως σημείο κατάλληλο για την εκκίνηση του 

αγώνα. Διττός ο λόγος της επιλογής, καθώς από τη μια 

διέθετε τη θαλάσσια προστασία των Ψαριανών, από την 

άλλη θα μπορούσε να προσεγγίσει το Άγιο Όρος, σημα-

ντικότατη οικονομική δεξαμενή και πρόσφορη κρυψώνα 

των σχεδίων του. Μυημένος σύμμαχός του σε όλα τού-

τα ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου Ευθύμιος, που 

δεν ήταν ο μόνος ιερωμένος, συνδεδεμένος με τη Φιλική 

Εταιρεία, αφού ο αρχιμανδρίτης Θάσου Καλλίνικος Στα-

ματιάδης έδινε πνοή αγώνα στο νησί του, από κοινού 

με τον Γεώργιο Χατζή. Ταυτοχρόνως, ο «ομονοών» Κώ-

στας Κασομούλης συγκέντρωνε οπλισμό και άνδρες στη 

Μονή Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες.

Ορμητήριο του Εμμανουήλ Παπά το Περιβόλι της Πανα-

γίας, όπου συγκαλώντας σύναξη ηγουμένων λίγο- πολύ 

ενημερώνει για τις προθέσεις του, απευθύνοντας, μάλι-

στα, επίσημη επιστολή στην Εφορία του Αγίου Όρους. 

Προσχηματικό αίτημα η απομάκρυνση του ζαπτιέ (ένα 

είδος τοποτηρητή- χωροφύλακά ) Χασέκ Χαλίλ, λόγω 

της τυραννικής του συμπεριφοράς. Συμβολικά πραγ-

ματοποίησε δοξολογία έναρξης της Επανάστασης, κάτι 

σαν τα περιγραφόμενα για την Αγία Λαύρα, στην οποία 

χοροστάτησε ο Επίσκοπος Μαρωνείας Κωνσταντίνος. 

Έχουν περιγραφεί τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, κα-

θώς ο Γιουσούφ μπέη πληροφορούταν ότι κάτι κινείται 

στην Χαλκιδική, κάλεσε τους εκεί προκρίτους και ακο-

λούθησε σφαγή αρχικά στον Πολύγυρο (στις 16 Μαΐ-

ου) και κατόπιν στη Θεσσαλονίκη. Παρά ταύτα, το Μάιο 

του 1821 τα Μαδεμοχώρια, η Σιθωνία, η Ορμύλια και 

η Κασσάνδρα αποτελούν ήδη πυρήνες επανάστασης με 

έντονη πολλαπλασιαστικά διάθεση. 

Αν θεωρήσουμε ως ευνοϊκότερη στιγμή της δράσης του 

Εμμανουήλ Παπά τις αρχές του Ιουνίου του 1821, με την 

Ιερισό και την Κομίτσα να προσχωρούν στον αγώνα, τότε 

σωστά κινήθηκαν ο Εμμανουήλ Παπάς και ο συναγωνι-

στής του καπετάν Χάψας προς συνάντηση του τουρκικού 

στρατού. Γνώριζαν ότι ο δικός τους δεν ήταν εμπειροπό-

λεμος, ενώ συγχρόνως εκδηλωνόταν μια διστακτικότητα 

από την πλευρά του Αγίου Όρους για τη χρηματοδό-

τηση των επιχειρήσεων. Αργά ή γρήγορα τα πράγματα 

δε θα έβαιναν ευνοϊκώς, άρα θα έπρεπε να υπάρχει μια 

«επιθετική» κίνηση, υπό την έννοια της ταχείας και σε 

επιλεγμένο τόπο αναμέτρησης. Σε μια πρώτη φάση, ο 

Χάψας, στις 8 Ιουνίου, συνάντησε τα από Θεσσαλονίκης 

κινούμενα τουρκικά τμήματα του Γιουσούφ μπέη κάπου 

έξω από τη σημερινή Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στην 

επονομαζόμενη μάχη του Εγρί Μπουτζούκ και πέτυχε 

έναν πρώτο θρίαμβο. Παραλλήλως, ένα τμήμα υπό 

τον Παπά όδευσε να συναντήσει τις επερχόμενες από 

τα ανατολικά δυνάμεις των Τούρκων, προκειμένου να 

αντιπαρέλθει την αριθμητική τους υπεροπλία στα στενά 

της Ρεντίνας. Δεν πρόλαβε, όμως, κι έτσι συναντήθηκε 

μαζί τους στο Ζαγκλιβέρι, με ατυχές αποτέλεσμα. Ο ίδιος 

επέζησε για να κατεβεί καταρρακωμένος προς το νότο, 

επιβιβαζόμενος σε υδραίικο πλοίο, όπου απεβίωσε από 

καρδιακή προσβολή. 

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Κάτι ανάλογο συνέβη με τον Χάψα. Οπισθοχωρώντας 

από την αντεπίθεση των Τούρκων, προς τα Βασιλικά, 

έδωσε τη μάχη του κάτω από τη Μονή της Αγίας Ανα-

στασίας, αφού πρώτα ασφάλισε τα γυναικόπαιδα της 

περιοχής στο μοναστήρι. Η ήττα συνοδεύτηκε από την 

απώλεια εξήντα πέντε Ελλήνων, στο πεδίο της μάχης, 

αλλά οι σφαγές που ακολούθησαν έφερε ακόμη και το 

Άγιο Όρος να παραβιάσει το άβατό του, προκειμένου να 

προστατευθούν τα αδύναμα γυναικόπαιδα της περιοχής 

του Πολυγύρου. Στις 10 Ιουνίου Γαλάτιστα, Μεσημέρι, 

Άγιος Πρόδρομος είχαν αγκαλιαστεί από την καταστρο-

φή, η οποία, φυσικά, δε σταμάτησε μπροστά στη Μονή 

της Αγίας Αναστασίας. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο σε ακτίνα 

πολλών χιλιομέτρων, εκτεινόμενη ως τη Βέροια, τις Σέρ-

ρες και τον Κολινδρό. Ο επερχόμενος από την Μικρά 

Ασία Μεχμέτ Μπαϊραμ πασάς επιλήφθηκε του κατα-

στροφικού έργου. 

«Συνεταίρος» του στην καταστροφή ο εξαιρετικά βίαιος 

Εμπού Λουμπούτ (τουτέστιν ροπαλοφόρος) που ανέλα-

βε την εκκαθάριση στην περιοχή της Κασσάνδρας και 

του Αγίου Όρους. Εκεί είχαν καταφύγει 400 αγωνιστές 

από τον Όλυμπο, με τον Λισκόπουλο και τον Μπίνο και 

άλλοι 200 Ολύμπιοι επαναστάτες, υπό τον Διαμαντή Νι-

κολάου, προστατευόμενοι από τα ψαριανά πλοία. Ελ-

ληνικώ τω τρόπω, άρχισαν οι προστριβές και οι έριδες 

μεταξύ των αρχηγών, η υπαναχώρηση των αγιορειτών 

πατέρων ως προς την οικονομική ενίσχυση του αγώνα 

και εν τέλει η προδοσία από τον πρόκριτο Γιαννούλη, 

που εγκατέλειψε τη μάχη στην Κασσάνδρα, με τους 150 

άνδρες του. Η περιοχή διαγουμίσθηκε, το Άγιο Όρος 

πήρε συγχωροχάρτι και η απελευθέρωση άργησε έναν 

αιώνα, κοντά.

ΠΗΓΕΣ:

Νικόλαος Κασομούλης: Ενθυμήματα Στρατιωτικά της 

Επαναστάσεως των Ελλήνων, εκδ.Βεργίνα, Αθήνα 2005

Δημήτρης Φωτιαδης: Η Επανάσταση του 21, εκδ. Μέ-

λισσα, 1971

Απόστολος Βακαλόπουλος: Ιστορία της Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη, 1983

Γιάνης Κορδάτος: Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας, εκδ. Ει-

κοστός αιώνας, 1956

Αθανάσιος Μπακαλούδης: Συλέος πεδίον, Μορφωτικός 

Σύλλογος Σταυρού, 1997

Η επανάσταση της Χαλκιδικής,
ο Εμμανουήλ Παπάς και ο καπετάν Χάψας
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ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Αλλεπάλληλες είναι οι συνεδριάσεις της Οργανω-
τικής Επιτροπής η οποία έχει αναλάβει την ευθύ-

νη του εορτασμού της επετείου των διακοσίων χρόνων 

από την ελληνική επανάσταση, εστιάζοντας βεβαίως στη 

Μάχη και στο Ολοκαύτωμα των Βασιλικών, τον Ιούνιο 

του 1821. Ήδη έχει καταρτιστεί ένα μεγάλο μέρος του 

προγράμματος των εκδηλώσεων το οποίο πρόκειται να 

οριστικοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, 

προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση της πλατεί-

ας των Βασιλικών, στην οποία πρόκειται να κατασκευα-

στεί και ένα νέο μνημείο, στη μνήμη των αγωνιστών του 

καπετάν Χάψα που έπεσαν μαχόμενοι στον απελευθε-

ρωτικό αγώνα. 

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό της Οργανωτικής 

Επιτροπής οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν με μία εναρκτή-

ρια εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει δοξολογία, 

έπαρση της σημαίας και κατάθεση στεφάνων στο μνη-

μείο της μάχης, στην κεντρική πλατεία των Βασιλικών. 

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται επίσης και τα εξής: 

• Πορεία Μνήμης στη διαδρομή των μαχητών, από την 

πλατεία των Βασιλικών μέχρι το πεδίο της Μάχης.

• Μουσικοχορευτική εκδήλωση καθώς και συναυλία 

παραδοσιακής μουσικής με τη συμμετοχή του δικτύου 

χωριών, τα οποία πρωταγωνίστησαν στον αγώνα κατά 

των Τούρκων.

• Θεατρική παράσταση της Θεατρικής Ομάδας Βασιλι-

κών με δραματοποιημένη παρουσίαση περιστατικών της 

Μάχης, βασισμένη σε αφηγήσεις και μνήμες. 

• Ημερίδα ιστορικού περιεχομένου με θέμα την Μάχη 

των Βασιλικών.

• Εκδήλωση οικονομικού περιεχομένου με θέμα «Από 

την επανάσταση στην ανάπτυξη». 

• Εκδήλωση αναβίωσης παραδοσιακών τοπικών γεύσε-

ων. 

• Προβολή ντοκιμαντέρ του ΚΔΑΠ ΜΕΑ, όπως και άλ-

λου οπτικοακουστικού υλικού με θέμα την Μάχη και το 

Ολοκαύτωμα των Βασιλικών.

• Γυναίκες των Βασιλικών, υπό την καθοδήγηση μιας 

92χρονης, ξαναζωντανεύουν τον αργαλιό και υφαίνουν 

τη σημαία της επανάστασης. 

• Έκθεση ζωγραφικής μαθητών των νηπιαγωγείων. Η 

ζωγραφική δημιουργία απευθύνεται στους μαθητές 

όλων των νηπιαγωγείων του δήμου Θέρμης. Τα παιδιά, 

με κεντρικό θεματικό πεδίο τη Μάχη των Βασιλικών και 

τον αγώνα για την ελευθερία, εμπνέονται και δημιουρ-

γούν εικαστικά εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναι-

σθήματά τους. Για παιδαγωγικούς λόγους η δράση αυτή 

δεν θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Όλα τα έργα θα 

εκτεθούν και θα είναι προσβάσιμα στους επισκέπτες, σε 

εκθεσιακό χώρο στα Βασιλικά, ενώ θα αναρτηθούν και 

στην ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί για τη Μάχη και 

το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
• Αθλητική διοργάνωση με τη συμμετοχή των ερασι-

τεχνικών αθλητικών ομάδων των χωριών που πρωτα-

γωνίστησαν στη Μάχη των Βασιλικών. Οι αγώνες θα 

διεξαχθούν στο χώρο του γηπέδου του ΑΕΤΟΥ Βασιλι-

κών. Σκοπός της αθλητικής αυτής δραστηριότητας είναι 

η επικοινωνία των κατοίκων και ειδικά των νέων και η 

ανάπτυξη της συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου των 

επαναστατημένων χωριών της περιοχής.

• Διαγωνισμός δημιουργικής γραφής. Πρόκειται για τρεις 

διαγωνισμούς, έναν για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα 

(Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο). Αφορά τους μαθητές 

όλων των σχολείων το δήμου Θέρμης. Σκοπός της δρά-

σης είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την επιστημονι-

κή και ιστορική έρευνα, να γίνουν οι ίδιοι/ίδιες ερευνη-

τές/τριες του παρελθόντος μέσα από την αναδίφηση και 

μελέτη ιστορικών πηγών ώστε να γνωρίσουν σε βάθος 

αυτό το σημαντικό για την περιοχή, αλλά και για την επα-

νάσταση του 1821 γεγονός. Οι διαγωνισμοί αποτελούν 

αφορμή για την ενασχόληση των νέων με την ιστορία της 

τοπικής και συνολικά της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά 

συγχρόνως και με την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας 

και τους ήρωες του Αγώνα. 

Το ακριβές θέμα του διαγωνισμού θα είναι διαφορετι-

κό ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και θα προσδιοριστεί από 

ειδική επιτροπή εκπαιδευτικών και παιδαγωγών. Προ-

βλέπεται η βράβευση τριών κειμένων ανά εκπαιδευτι-

κή βαθμίδα. Όλα τα έργα τα οποία θα διακριθούν, θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί για 

τη Μάχη τω Βασιλικών. Επισημαίνεται ότι οι διαγωνι-

σμοί θα πραγματοποιηθούν με την αυστηρή τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των 

επιδημιολογικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχε-

τικές οδηγίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-

των και του ΕΟΔΥ για την προστασία από την COVID-19.

• Ανοιχτή εκδήλωση λήξης των εκδηλώσεων για τον 

απολογισμό των δράσεων και την απότιση τιμής στα 

μέλη των επιτροπών, τους φορείς και τους εθελοντές οι 

οποίοι θα συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Όπως εξηγεί η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και 

πρόεδρος της ΔΕΠΠΘΕ Αθηνά Παπαδάκη «στόχος μας 

είναι μέσω των εκδηλώσεων να επιτευχθεί η ανάδειξη 

της Μάχης και του Ολοκαυτώματος των Βασιλικών και 

η συμβολή τους στην Επανάσταση του 1821. Το πνεύμα 

εξωστρέφειας με το οποίο σχεδιάζονται οι εκδηλώσεις, 

η ανάπτυξη περιφερειακής συνείδησης και η ενεργητική 

συμμετοχή και δραστηριοποίηση όλων των ηλικιακών 

και κοινωνικών ομάδων και κυρίως της νεολαίας σε αυ-

τές τις δράσεις, θα εξασφαλίσει την μετάδοση και την 

προβολή αυτής της σημαντικής πολιτιστικής κληρονο-

μιάς του τόπου μας».

Οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια 
από τη μάχη των Βασιλικών
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Τα 7α «Βήματα Αγάπης»
Για ακόμα μία χρονιά, παρά τις δύσκολες συνθήκες, 

ο Σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης 

διοργάνωσε τα 7α «Βήματα Αγάπης» για την ενίσχυση 

των σκοπών του συλλόγου γονέων παιδιών με 

νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος «Λάμψη». 

Η καινοτομία της φετινής διοργάνωσης ήταν η διεξαγωγή 

της με τα μετρά προστασίας για την πανδημία. Για το 

λόγο αυτό αντί για τη συνήθη εκδήλωση στο δημοτικό 

θέατρο Θέρμης διοργανώθηκε διαδικτυακή συνάντηση 

μέσω της πλατφόρμας zoom.

Στην διαδικτυακή συνάντηση που διοργανώθηκε 

συμμετείχαν o δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος, η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«Παρέμβαση Πολιτών» Άννα Τσιφτελίδου, και 

εκπρόσωποι των συλλόγων: Ένωση Επαγγελματιών 

Εμπόρων Θέρμης, Παναγία Σουμελά δήμου Θέρμης, 

Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Μέγας Αλέξανδρος», 

Βλάχων Θέρμης -Τριαδίου «ο Άγιος Νικόλαος», φίλων 

Κρητικής Παράδοσης «Ξαστεριά» Θέρμης, Σερραίων 

κατοίκων δήμου Θέρμης, του Αθλητικου Πολιτιστικού 

Ομίλου Θέρμης «Ο Θερμαϊκός», της Πνοής Ελπίδας και 

ενεργοί πολίτες. Την πρωτοβουλία ενίσχυσαν, επίσης, 

η δημοτική παράταξη Δημοκρατική Ενότητα, το ΚΑΠΗ 

Θέρμης, καθώς και πολλοί ακόμη ιδιώτες και φορείς.

Η ΛΑΜΨΗ
Ο σύλλογος «Λάμψη» ιδρύθηκε το 1987 στη 

Θεσσαλονίκη  από γονείς απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα 

που τα παιδιά τους προσβλήθηκαν από κακοήθες 

νόσημα και νοσηλεύτηκαν στα παιδο-ογκολογικά 

τμήματα της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 

2 παιδο-ογκολογικά τμήματα, ένα στο Ιπποκράτειο Γ.Ν. 

Θεσσαλονίκης κι ένα στο ΑΧΕΠΑ που εντάσσεται στη 

Β’ Παιδιατρική κλινική ενώ αντίστοιχη κλινική στο Γ.Ν. 

Θ. Παπανικολάου φιλοξενεί εφήβους και παιδιά που 

οδηγούνται προς μεταμόσχευση του μυελού των οστών.  

Ο σύλλογος είναι πιστοποιημένος από το ΥΠΕΚΥ 

(Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων) ως 

φορέας παροχής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οικονομικά του 

ελέγχονται από τη Διεύθυνση Παιδικών σταθμών του 

δήμου Θεσσαλονίκης ως έχουσα την αρμοδιότητα 

εποπτείας φιλανθρωπικών σωματείων. 

Τακτικά μέλη του συλλόγου γίνονται μόνο οι γονείς 

παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες, 

καθώς επίσης και παιδιά που νόσησαν στο παρελθόν κι 

έχουν πια ενηλικιωθεί.

Αρωγά μέλη της «Λάμψης» μπορούν να γίνουν όλοι 

οι φίλοι και φίλες που συνειδητοποιούν την ανάγκη να 

συμβάλουν με την υλική υποστήριξη ή την εθελοντική 

προσφορά εργασίας για την επιτυχία των στόχων της.

Συνάντηση του δημάρχου Θέρμης
με εκπροσώπους της κοινότητας Λιβαδίου

Εργασίες στο αγίασμα 
της Α. Παρασκευής

Θέματα τα οποία απασχολούν την κοινότητα Λιβαδίου 
συζήτησαν με τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπα-

δόπουλο, ο πρόεδρος της κοινότητας Δημήτριος Γουδή-

ρας και τα μέλη του εκπολιτιστικού συλλόγου Λειβαδιω-

τών Δημήτρης Αποστολίδης, Ανέστης Μούμκας και Χάρης 

Βακαλούδης. Μεταξύ των θεμάτων τα οποία απασχόλη-

σαν τη συνάντηση ήταν  η νέα συντήρηση των γηπέδων 

μπάσκετ και ποδοσφαίρου της κοινότητας, καθώς και των 

τριών μονοπατιών πεζοπορίας του χωριού, η επισκευή της 

ιστορικής κρήνης «Το Τηγανάκι», όπως και η αναγκαιό-

τητα πραγματοποίησης έργων αντιστήριξης στον Ιερό Ναό 

Αγίου Αθανασίου. Παράλληλα συζητήθηκαν οι τελευταίες 

εξελίξεις γύρω από τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης του δήμου το οποίο εδρεύει στο 

Λιβάδι και ζητήματα περαιτέρω προώθησης του εθελοντι-

σμού στην περιοχή.

«Υπήρξε μία εποικοδομητική συζήτηση, στο πλαίσιο της 

οποίας αποφασίστηκε η συνεργατική δράση των τριών 

φορέων, του δήμου, της κοινότητας και του συλλόγου 

για την περαιτέρω προώθηση και επίλυση των ζητημάτων 

που απασχολούν καθημερινά τους κατοίκους καθώς και 

τη μέριμνα για την άμεση συντήρηση των γηπέδων και την 

αντιστήριξη της Εκκλησίας μας. Αξίζει να επισημάνουμε 

για μία ακόμη φορά πως ο εκπολιτιστικός μας σύλλογος 

Λειβαδιωτών ιδρύθηκε το έτος 1925 με την αρχική ονο-

μασία Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Χαλ-

κιδικής «Ο Άγιος Αθανάσιος» και είναι ένας από τους 

παλαιότερους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής της 

Κεντρικής Μακεδονίας».

Με την στήριξη του δήμου, ενοριτών και των δω-
ρητών, αλλά και με την άοκνη συνεισφορά των 

εθελοντών όλων των ηλικιών, ξεκίνησαν οι εργασίες 

στον εξωτερικό χώρο του Αγιάσματος της Αγίας Πα-

ρασκευής.

ThermisDromena_202.indd   26ThermisDromena_202.indd   26 1/4/21   9:11 PM1/4/21   9:11 PM



ΤΕΥΧΟΣ 202 Ρεπορτάζ 27

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΔΗ

Η εξέλιξη της πανδημίας

Η τέχνη συνεχίζει να δημιουργεί και να εκφράζει τα 
συναισθήματα των ανθρώπων ακόμη και σε δύσκο-

λές περιόδους, όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 

Covid 19, που βασανίσει την ανθρωπότητα τον τελευταίο 

χρόνο. Ένα παράδειγμα δημιουργίας αποτελεί ο συνδημό-

της μας ζωγράφος με το στόμα, Τριαντάφυλλος Ηλιάδης, 

ο οποίος δημιούργησε μία σειρά από έργα που εμπνεύ-

στηκε και δημιούργησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Ο πρώτος πίνακας (φωτό 1) απεικόνιζε ένα αισιόδοξο 

μήνυμα προς όλους μας. Όπως επεσήμανε στα Θέρμης 

Δρώμενα ο κ. Ηλιάδης «προβληματίστηκα πάρα πολύ, 

καθώς ήθελα να κάνω ένα έργο, όπως έκανα πολλές 

φορές σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, π.χ. με το 

τσουνάμι που έπληξε την Ινδονησία, τους αστέγους κ.α.

Σκέφτηκα νυχτερίδες, πλοκάμια με απελπισμένους 

ανθρώπους οι οποίοι θα αποτυπώνονταν με ανοικτά 

στοματά και οι οποίοι προσπαθούσαν να πάρουν το 

οξυγόνο που χρειάζεται κ.α. Απέρριψα αυτές τις σκέ-

ψεις και αποφάσισα να δημιουργήσω ένα πίνακα με 

ένα πουλάκι με αφορμή την πανδημία του Covid 19. Η 

θέση μου και η σκέψη μου ήταν  να ζωγραφίσω κάτι, 

το οποίο θα εμπνέει αισιοδοξία σ αυτόν που το βλέ-

πει και όχι να του δημιουργεί αισθήματα αποστροφής. 

Για το λόγο αυτό σκέφτηκα να ζωγραφίσω ένα πουλάκι 

με χαρούμενα χρώματα, μία καρδερίνα, η οποία έχει 

πολύχρωμα φτερά και μία μαύρη ουρά, η οποία σιγά 

-σιγά θα χάνεται όπως θα χαθεί η ασθένεια. Με το έργο 

μου αυτό θέλω να δείξω ότι σιγά σιγά θα εξαλειφτεί και 

αυτή η πανδημία και θα μπορεί η ανθρωπότητα να ζή-

σει με χαρά, αγάπη και αισιοδοξία στο μέλλον» εξηγεί 

ο κ. Ηλιάδης. Στον πίνακα αποτυπώνεται ένα πουλά-

κι το οποίο έχει τσιμπήσει και κρατάει στο ράμφος του 

τον κορονοϊό, το οποίο πατάει επάνω σε στρογγυλούς 

καρπούς από πλατάνι στα οποία αποτυπώνονται «γρα-

φήματα» για την ασθένεια, όπως αυτά που μας προβά-

λουν κάθε μέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Η εικόνα συμ-

βολίζει την νίκη επί του θανάτου καθώς το πουλί που 

πατάει επάνω στη φωλιά του «υιού» έχει τσιμπήσει και 

καταβροχθίζει τον κορονοϊο.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ
Μετά το σκοτάδι έρχεται το φως και αυτό ακριβώς τό-

νισε με το δεύτερο έργο του (φωτό 2) για την πανδη-

μία του κορονοϊού ο κ. Ηλιάδης. Μιλώντας στα Θέρ-

μης Δρώμενα επεσήμανε ότι «αρχικά δημιούργησα ένα 

πίνακα με ένα πουλάκι με αφορμή την πανδημία του 

κορονοϊου. Η θέση μου και η σκέψη μου ήταν να ζω-

γραφίσω κάτι, το οποίο θα εμπνέει αισιοδοξία σ αυτόν 

που το βλέπει και όχι να του δημιουργεί αισθήματα 

αποστροφής. Για το λόγο αυτό ζωγράφισα ένα πουλάκι 

με χαρούμενα χρώματα, μία καρδερίνα, η οποία έχει 

πολύχρωμα φτερά και μία μαύρη ουρά, η οποία σιγά 

-σιγά θα χάνεται όπως θα χαθεί η ασθένεια. Με το έργο 

μου αυτό θέλω να δείξω ότι σιγά σιγά θα εξαλειφτεί 

και αυτή η πανδημία και θα μπορεί η ανθρωπότητα να 

ζήσει με χαρά, αγάπη και αισιοδοξία στο μέλλον» εξη-

γεί ο κ. Ηλιάδης. Στον δεύτερο πίνακα αποτυπωνόταν η 

καρδερίνα να στέκει χαρούμε στο κλαδί ενός δέντρου 

αφού πλέον έχει «καταταράξει» τον φονικό υιό. «Η 

εικόνα συμβολίζει την νίκη επί του θανάτου και αυτό 

είναι που θέλω να δείξω με το έργο μου, ένα μήνυμα 

αισιοδοξίας και εύχομαι πολύ σύντομα να απαλλαγού-

με όλοι από αυτή την μάστιγα» κατέλεξε ο κ. Ηλιάδης.

Στον τρίτο πίνακα (φωτό 3)  απεικονίζεται ένα πουλί σε 

κλαδί (ένας μυγοχάφτης της συνομοταξίας muscicapa 

scriapa), το οποίο στέκεται όρθιο και στητό στα ακάλυ-

πτα σημεία και εφορμά στα έντομα που περνούν από 

μπροστά του. Είναι μία εικόνα που παραπέμπει στην 

κανονικότητα που σιγά-σιγά επιστρέφει στη ζωή μας 

όπως η άνοιξη μετά από το «χειμώνα» της πανδημί-

ας, επισημαίνει ο κ. Ηλιάδης. Σημειώνει μάλιστα ότι ο 

πίνακας «απεικονίζει έναν καλοκαιρινό «επισκέπτη» ο 

οποίος έρχεται στην πατρίδα μας το Μάρτιο και φεύγει 

τον Οκτώβριο.

Εργασίες στην Περιστερά

Για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κοινότη-
τα Περιστεράς το τελευταίο διάστημα, μας ενημερώνει 

ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτρης Ντισλής. 

Σύμφωνα με το αρχείο του προέδρου:

- Ηλεκτρολόγοι της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, επι-

διόρθωναν διάφορες ηλεκτρολογικές βλάβες στις μικρές 

κολώνες γύρω από την εκκλησία και εντός της παιδικής 

χαράς. Παράλληλα έγινε ηλεκτρολογικός έλεγχος σε όλα 

τα δημόσια κτήρια στο σύστημα ηλεκτροπληξίας.

- Μαζεύτηκαν τα ογκώδη αντικείμενα από όλο το χωριό 

και από το παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου και τα κοιμητή-

ρια, από το τμήμα καθαριότητας του δήμου.

- Έγινε συντήρηση σε σημεία του χωματόδρομου πού 

ξεκινάει μετά τα κοιμητήρια και καταλήγει σε κτηνοτρο-

φική μονάδα..

- Παραδόθηκε από τον αντιδήμαρχο πρασίνου Στέλιο Γκι-

ζάρη, 200 μέτρα λάστιχο ποτίσματος, το οποίο θα τοπο-

θετηθεί από τους εθελοντές στα δεντράκια που υπάρχουν 

στην είσοδο του χωριού.

Τέλος συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ αποκατέστησε μια σημαντική 

βλάβη σε κολώνα ρεύματος κοντά στην παιδική χαρά αντι-

καθιστώντας τη χελώνα με πιο εκσυγχρονισμένο σύστημα.

Ιδιαιτέρα αξιόλογη ήταν όμως και η δράση της εθελοντι-

κής ομάδας της Κοινότητας, η οποία: 

- Έβαψε την βρύση -ποτίστρα που βρίσκεται πριν την είσο-

δο του χωριού, περιοχή «Σταμάτη Αλώνι».

- Χρησιμοποιώντας ψυχρή πίσσα έκλεισε κάποιες λακ-

κούβες στο οδόστρωμα. 

- Καθάρισε το χώρο στο ιερό- μνημείο πεσόντων ενόψει 

της εθνικής εορτής 25 Μαρτίου.

- Καθάρισε το παρτέρι, που βρίσκεται μετά από την εκκλη-

σία, (από τον Βασίλη και Χρυσούλα Κώττη) και καθάρισε 

και φύτεψε λουλούδια στο πάρκο ΟΤΕ (από την κοινοτική 

σύμβουλο Βασιλική Κώττη και την αδερφή της Κατερίνα).

1 2 3
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Σε βάρος των δήμων
το σχέδιο νόμου
για τις ιαματικές πηγές

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Υφαρπαγή πόρων, εσόδων και αρμοδιοτήτων 
των δήμων επιχειρείται με το σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Τουρισμού και τη δημιουργία μίας ανώ-
νυμης εταιρίας την «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» με 
σκοπό την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση των ια-
ματικών πηγών. 
Στο δήμο μας εκτός από τις ιαματικές πηγές της Σου-
ρωτής και το γεωθερμικό πεδίο του Ανθεμούντα,  βρί-
σκονται και τα ιαματικά Λουτρά Θέρμης που, ανήκουν 
μεν στη γεωγραφική μας περιφέρεια αλλά, είναι στην 
αρμοδιότητα του δήμου Θεσσαλονίκης. Τις πηγές της 
Σουρωτής εκμεταλλεύεται με σύμβαση η Σουρωτή 
Α.Ε.! Από τα λοιπά παραπάνω πεδία κανένα δεν αξιο-
ποιείται αυτή τη στιγμή.
Σε ό,τι αφορά τα Λουτρά Θέρμης πρόκειται για ένα 
αξιοθαύμαστο από άποψη αρχιτεκτονικής και φύσης 
χώρο που εδώ και χρόνια αφέθηκε στην τύχη του και 
πλέον η ανάδειξη και η αξιοποίησή του φαντάζει ου-
τοπία. Αντιλαμβάνεται κανείς την αξία που θα μπορού-
σε να δημιουργηθεί και τα οφέλη που θα αποκόμιζε 
η τοπική κοινωνία του δήμου μας με τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας ειδικότερα αλλά και γενικότερα με 
την ανάδειξή τους ως προορισμού φυσικού κάλους 
και ψυχαγωγίας όχι μόνο λόγω των Λουτρών αλλά 
και των γεωγραφικά εγγύς τους χωριών-οικισμών .
Σχετικά με το γεωθερμικό πεδίο, πριν πολλά έτη, η 
Ανατολική Α.Ε. εργάστηκε και μελέτησε το αντικείμε-
νο, μέσα από σχετικό πρόγραμμα! Κατέληξε ότι τα 
πεδία που υφίστανται στη Θέρμη και στη Χαλκιδική 
είναι από τα σημαντικότερα σε όλη την Ευρώπη! Ανα-
πτύχθηκαν και σχέδια δράσης για την αξιοποίηση της 
γεωθερμίας και  το σχεδιασμό τοπικών έργων, όπως 
η θέρμανση δημόσιων κτιρίων και αθλητικών εγκατα-
στάσεων και η χρήση της γεωθερμίας για τη θέρμανση 
κλειστού κολυμβητηρίου, έκτασης 4000 τ.μ., στους 
Ταγαράδες! Τελικά, όλα έμειναν επί χάρτου!
Συμπερασματικά, η αλήθεια είναι ότι οι δήμοι μερι-
κώς τα έχουν καταφέρει στην αξιοποίηση των φυσι-
κών πόρων που έχουν στην εκμετάλλευσή τους. Το 
Υπουργείο Τουρισμού καταρχήν ορθά προσπαθεί να 
βρει το κατάλληλο εργαλείο για την αποτελεσματικό-
τερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων ως τουριστικό 
προϊόν και εν προκειμένω των ιαματικών πηγών ως 
τουρισμού ευεξίας (wellness tourism).
Ωστόσο η υλοποίηση αυτού του στόχου σχεδιάζεται 
με λάθος εργαλείο και λάθος στοχεύσεις. Συγκεκρι-
μένα προκρίνει τη δημιουργία μίας ανώνυμης εταιρίας 
την «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» η οποία θα έχει ως 
σκοπό την διοίκηση –διαχείριση, την εκμετάλλευση 
και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων μαζί 
με τις εγκαταστάσεις και του περιβάλλοντος χώρου 
των ιαματικών πόρων, σε ακτίνα χιλίων μέτρων, που 
αποτελούν περιουσία του δημοσίου ή και των ορ-
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το 
σχέδιο νόμου υφαρπάζει η ανώνυμη εταιρία τη μέχρι 
τώρα αρμοδιότητα και εκμετάλλευση των πηγών που 
ανήκει στους δήμους όχι προχωρώντας σε μία τύπου 
«κρατικοποίηση», όπως μπορεί να διαφαίνεται αρχι-
κά,  αλλά αντίθετα έχοντας όλες τις δυνατότητες μιας 
εταιρίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία θα λειτουργεί με 
τους όρους της ιδιωτικής οικονομίας και μάλιστα με 
υπερεξουσίες (όπως περιγράφονται στα επόμενα άρ-

θρα) έχοντας ταυτόχρονα όλα τα προνόμια του δημο-
σίου καθώς:
- Μετά την ίδρυσή της, δεν απαγορεύεται στο μετοχι-
κό της κεφάλαιο να συμμετέχει ιδιώτης, οπότε με μια 
αύξηση κεφαλαίου ένας ιδιώτης μπορεί να αποκτή-
σει ακόμη και το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών και 
ουσιαστικά η αξιοποίηση όλων αυτών των δημοσίων 
πόρων να περιέλθει σε ιδιωτικά  χέρια,
- Προβλέπεται πως μπορεί να περιέρχονται ή να πα-
ραχωρούνται σε αυτή χωρίς αντάλλαγμα δικαιώματα 
χρήσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης των ιαματικών 
πηγών, 
- Προβλέπεται πως μπορεί να συνάπτει συμβάσεις 
σύμπραξης με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου ( 
ΣΔΙΤ), 
- Για τις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις εφεξής θα ει-
σπράττει η ανώνυμη εταιρία τα έσοδα,
- Δεν ορίζεται τι ποσό θα αποδίδει στον κάθε δήμο 
αλλά αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια αυτής και της 
σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Τουρισμού και του 
Υπουργού Οικονομικών,
- Οι δήμοι δεν θα έχουν κανένα λόγο σχετικά με την 
επένδυση που θα γίνει στα όριά τους,   
- Μπορεί να συμβάλλεται και να προχωρά σε αναθέ-
σεις με παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία των 
δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/2016,
- Ορίζεται ότι θα συμμετέχει υποχρεωτικά στο μετο-
χικό της κεφάλαιο η ΚΕΔΕ, ότι δηλαδή η ΚΕΔΕ θα 
εισφέρει υποχρεωτικά χρηματικό ποσό,
- Το σχέδιο νόμου προέκυψε χωρίς καμιά διαβούλευ-
ση με την ΚΕΔΕ.
Κρίνεται, λοιπόν, από την κυβέρνηση ως ανάξια και 
ανίκανη η Τοπική Αυτοδιοίκηση για οποιαδήποτε 
αναπτυξιακή προσπάθεια, υποκαθιστά μάλιστα τους 
δήμους χωρίς να προσδιορίζει αντάλλαγμα και ανα-
γνώριση για τις προσπάθειες και τα έσοδα που έχουν 
εξασφαλίσει.
Για ακόμη μια φορά μέσα σε ένα σύντομο χρονι-
κό διάστημα συνειδητοποιούμε πώς αντιμετωπίζει 
πραγματικά η Κυβέρνηση την τοπική αυτοδιοίκηση: 
ως εμπόδιο στην ανάπτυξη. Όπως και όταν όρισε ότι 
αποκλειστικά ο Υπουργός θα αποφασίζει για τη χω-
ροθέτηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Όπως 
παλεύει η ΚΕΔΕ  να αναγνωριστεί το δικαίωμα της 
να συμμετέχει στη συζήτηση για το νέο πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ. Με αυτούς τους οιωνούς η συζήτηση για την 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχωρισμό των αρ-
μοδιοτήτων διαφαίνεται ότι θα καταλήξει σίγουρα σε 
βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με την υπ’ αριθ. 71/19-02-2021 ομόφωνη από-
φαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ ζητείται από το Υπουργείο 
Τουρισμού η απόσυρση των σχετικών άρθρων που 
αφορούν την σύσταση και λειτουργία της Α.Ε. «ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», και 
τη συνεργασία από μηδενική βάση με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί από 
κοινού το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας.
Το ΔΣ του δήμου Θέρμης εξέδωσε σχετικό ψήφισμα, 
εμείς δε κάναμε σχετική υπόμνηση στο δήμαρχο να 
λαμβάνει την ίδια θέση και στάση κάθε φορά που θί-
γονται και αφαιρούνται αρμοδιότητες και πόροι από 
το δήμο μας. 

Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Θέρμης:
στηρίζουμε το θεσμό,
αλλά δεν τον χειραγωγούμε

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με 
την οποία εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψη-

φία ο κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου 

Νεολαίας του δήμου Θέρμης, ήταν μια από τις 

πιο σημαντικές πολιτικές αποφάσεις της τρέχου-

σας δημοτικής περιόδου. Με την απόφαση αυτή 

ολοκληρώθηκε ο προκαταρκτικός κύκλος των 

πολιτικών πρωτοβουλιών και ενεργειών που 

ανέλαβε η δημοτική αρχή πριν από περίπου 

ένα χρόνο, υλοποιώντας την προεκλογική της 

δέσμευση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου 

καινοτόμου θεσμικού πλαισίου που θα είναι 

σε θέση να διευκολύνει την ενεργοποίηση των 

νέων στο δήμο μας και να ενισχύσει την συμ-

μετοχή και την παρουσία τους σε κάθε είδους 

κοινωνικές δραστηριότητες.  

Το ζήτημα της ενεργού συμμετοχής των νέων εί-

ναι ένα διαχρονικό αίτημα σε όλες τις δημοκρα-

τικές κοινωνίες. Δεν χρειάζεται κάποιου είδους 

βαθιά κοινωνιολογική ανάλυση για να κατανο-

ήσει κανείς το πόσο σημαντική είναι για την λει-

τουργία μιας κοινωνίας η συμμετοχή των νέων. 

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι εδώ και πολλά χρόνια 

παρατηρείται ένα πρωτοφανές φαινόμενο απο-

χής των νέων από τα κοινά. Το φαινόμενο αυτό 

έχει αποδοθεί από πολλούς στην συνεχώς αυξα-

νόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών που κατά 

κάποιο τρόπο διευκολύνουν την κοινωνική απο-

μόνωση. Πέρα όμως από αυτή την διαπίστωση 

που συνδέεται με το σύγχρονο τρόπο ζωής μας, 

η κοινωνική και συνακόλουθα η πολιτική αδια-

φορία των νέων έχει αποδοθεί και στην έλλειψη 

ενός θεσμοθετημένου πλαισίου συμμετοχής, 

το οποίο να μην ενισχύει παθογένειες του πα-

ρελθόντος όπως ο άκριτος κομματισμός και η 

μικροκομματική εκμετάλλευση της ενεργητι-

κότητας των νέων, η αδυναμία εφαρμογής των 

ιδεών και των προτάσεων των νέων και η συνε-

παγόμενη διάψευση των προσδοκιών τους για 

την πρόκληση κοινωνικής αλλαγής. 

Αν και για πολλές παρατάξεις και για πολλά 

κόμματα η κατευθυνόμενη ενεργοποίηση των 

νέων και τελικά η χειραγώγηση της σκέψης τους, 

αποτελεί μια διαχρονική τακτική που σε αρκετές 

περιπτώσεις ενισχύει τη δυναμική της παρουσίας 

τους στο πολιτικό τοπίο της χώρας, η Δημοκρα-

τική Ενότητα θεωρεί αυτή την τακτική μακρο-

πρόθεσμα καταστροφική, κοινωνικά αντιπαρα-

γωγική και τελικά αντιδημοκρατική. 

Έτσι στο πλαίσιο των δράσεων του, ο δήμος 

Θέρμης, ως μέλος του δικτύου των «Πόλεων 

που Μαθαίνουν» (Learning Cities) της UNESCO 

αναζητούσε την αναβίωση του θεσμού του Συμ-

βουλίου Νέων, αλλά μέσω ενός νέου πλαισίου 

που θα έδινε την απαραίτητη οργανωτική αυ-

τονομία και πολιτική ισονομία, που θα ήταν σε 

θέση να οδηγήσει τους νέους και τις νέες όλων 

των τοπικών μας κοινοτήτων, ακόμη και των πιο 

απομακρυσμένων από την έδρα του δήμου, 

στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με 

τελικό αποτέλεσμα όχι μόνο την αύξηση της πα-

ρέμβασής τους στα όσα συμβαίνουν στις τοπικές 

κοινωνίες, αλλά και τελικά στη διαμόρφωση 

τοπικών πολιτικών σε κάθε κοινωνικό πεδίο 

αρμοδιότητας του δήμο μας. Η απάντηση στην 

αναζήτηση αυτού του φαινομενικά ουτοπικού 

πλαισίου βρέθηκε στο το κοινωνιοκρατικό πα-

ράδειγμα (ή σοσιοκρατικό παράδειγμα). 

Η κοινωνιοκρατία (που στην ουσία σημαίνει 

εξουσία της κοινωνίας) είναι ένα σύστημα δια-

κυβέρνησης που στηρίζεται στις σχέσεις μεταξύ 

των μελών μιας κοινότητας ή ενός οργανισμού. 

Η κοινωνιοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσε-

ων δεν στηρίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας, 

μια αρχή που πολλές φορές όταν ασκείται κα-

ταχρηστικά οδηγεί στη φίμωση των μειοψηφιών, 

αλλά στην αρχή της συναίνεσης και του σεβα-

σμού της γνώμης και ιδίως των αντιρρήσεων 

κάθε μέλους της κοινότητας. Η κοινωνιοκρατι-

κή δομή των ισότιμων κύκλων (Τοπικοί Κύκλοι 

Νέων κάθε κοινότητας) που συνδέονται μεταξύ 

τους με δεσμούς αλληλεπίδρασης και η ισόνο-

μη συμμετοχή κάθε τοπικής ομάδας νέων στον 

γενικό κύκλο Νέων του δήμου, αποτελεί μια 

καινοτόμο μορφή διακυβέρνησης που εξασφα-

λίζει την ατομική έκφραση, λαμβάνει υπόψη τις 

τοπικές πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές 

ιδιαιτερότητες κάθε κοινότητας και οδηγεί σε μια 

συναινετική ομαδική έκφραση των νέων.  

Αυτό το θεσμικό πλαίσιο δοκιμάστηκε για περί-

που έναν χρόνο μέσα από μια σειρά δράσεων 

και πρωτοβουλιών που ανέλαβε το Τμήμα Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς και Εθε-

λοντισμού του δήμου, με την υποστήριξη του 

αρμόδιου αντιδημάρχου, Στέλιου Αποστόλου 

και του δημάρχου, Θεόδωρου Παπαδόπουλου. 

Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν δεκάδες επι-

μορφωτικές συναντήσεις και εμψυχωτικές δρά-

σεις, και ήδη σε πολλές κοινότητες του δήμου 

μας λειτουργούν Κύκλοι Νέων που, παρά την 

πανδημία και τους περιορισμούς, έχουν αναπτύ-

ξει πολλές δράσεις σε διάφορα κοινωνικά πεδία. 

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή 

του συγκεκριμένου προτύπου συλλογικής ορ-

γάνωσης έδειξε ότι η κοινωνιοκρατία μπορεί να 

αποτελέσει το πλαίσιο λειτουργίας που το ανή-

συχο και δημιουργικό πνεύμα της νεολαίας μπο-

ρεί να αξιοποιήσει ως θεσμικό πλαίσιο λειτουρ-

γίας ενός δημοκρατικού και κοινωνικά χρήσιμου 

Συμβουλίου Νέων. Η Δημοκρατική Ενότητα χαι-

ρετίζει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

που κατοχυρώνει θεσμικά το Συμβούλιο Νέων 

του δήμου μας και δεσμεύεται να στηρίξει κάθε 

προσπάθεια έκφρασης της νεολαίας.
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Όλοι οι δημότες έχουν
την ίδια αξία, τα ίδια δικαιώματα
και τις ίδιες απαιτήσεις από τον δήμο 

Τα έργα της δεκαετίας
2000 έως 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που έρχεται η στιγ-
μή να δώσουμε ένα άρθρο της παράταξής μας 

για να κλείσει το περιεχόμενο (φύλλο) της εφημε-
ρίδας, βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση.
Πρέπει να επιλέξουμε και να προβάλλουμε ένα 
θέμα από τα τόσα που απασχολούν τον δήμο 
μας, αλλά, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει 
να « εξηγήσουμε » στους συνδημότες μας και 
τοποθετήσεις της παράταξής μας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, που πιθανόν να ξενίζουν σε πρώτη 
ανάγνωση. Μια τέτοια δύσκολη στιγμή αμηχανί-
ας είναι και η σημερινή. Στο μυαλό μας υπάρχουν 
σωρός τα προβλήματα, οι ανεπάρκειες της διοί-
κησης του Δήμου που πρέπει να στιγματιστούν. 
Από την άλλη, όμως, πλευρά, εμείς θεωρούμε 
καθήκον μας να εξηγήσουμε στους δημότες του 
δήμου Θέρμης μια τοποθέτηση της παράταξής 
μας σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, που 
μπορεί πολλούς από εσάς να σας παραξένεψε 
όταν διαβάσατε τη στήλη της εφημερίδας με τα 
θέματα που απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβού-
λιο, αλλά για εμάς είναι ζήτημα πρώτης προτε-
ραιότητας η αντίθετη θέση. Για εμάς θέμα αρχής 
είναι ο  σεβασμός του κάθε δημότη, ο οποίος στα 
μάτια μας έχει την ίδια αξία, τα ίδια δικαιώματα 
και θα πρέπει να έχει και τις ίδιες απαιτήσεις από 
τον Δήμο μας με όλους τους υπόλοιπους συν-
δημότες μας. Σε ένα από τα τελευταία Δημοτικά 
Συμβούλια, λοιπόν, του δήμου μας, που διεξή-
χθη με τηλεδιάσκεψη, εισήχθη και το ζήτημα της 
τροποποίησης του ωραρίου των δρομολογίων 
της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας. Στην εισήγηση 
που έγινε από την πλευρά της διοίκησης στο εν 
λόγω Δημοτικό Συμβούλιο, προβλεπόταν η εξαί-
ρεση των οικισμών του Μονοπηγάδου και του 
Λιβαδίου από την εν λόγω υπηρεσία. Με λίγα 
λόγια οι δύο αυτοί μικροί οικισμοί, αντί να ιδω-
θούν με ευνοικό μάτι από την πλευρά της διοίκη-
σης, αντίθετα τιμωρούνταν με αποκλεισμό τους 
από τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπόλοιπο 
δήμο με τη χρήση της ενδοδημοτικής συγκοινω-
νίας, ενώ, ήδη, γνωρίζουμε ότι ούτε από το δί-
κτυο του Ο.Α.Σ.Θ. – Κ.Τ.Ε.Λ. εξυπηρετούνται σε, 
τουλάχιστον, ικανοποιητικό επίπεδο (σημείωση : 
εδώ οι υπόλοιποι οικισμοί δεν εξυπηρετούνται, 
αυτοί οι μικροί οικισμοί του δήμου μας θα εξυ-
πηρετούνταν;). Αντί να προσπαθήσει ο δήμος 
μας να παρέχει στους κατοίκους των δύο αυτών 
οικισμών μια βασική και αναγκαία δυνατότητα, 
αντίθετα η εισήγηση της διοίκησης ήταν ο απο-
κλεισμός τους από τη δυνατότητα χρήσης της 
ενδοδημοτικής συγκοινωνίας. Και το επιχείρημα 
που ακούσαμε με έκπληξη από την πλευρά της 
διοίκησης στο παραπάνω δημοτικό συμβούλιο 
ήταν, ότι δεν συνέφερε οικονομικά η επέκταση 
της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας σε αυτούς τους 
δύο οικισμούς και δεν ήταν οικονομικά ανταπο-
δοτική!!! Η διοίκηση, λοιπόν, του δήμου μας 
έβαλε σε μια ζυγαριά από το ένα ζύγι το κό-
στος και από το άλλο ζύγι την εξυπηρέτηση των 
συνδημοτών μας, και μάλιστα δύο ορεινών και 
απομακρυσμένων οικισμών του δήμου μας, και 
κατέληξε στο συμπέρασμα – πρότασή της προς 

το δημοτικό συμβούλιο για τον αποκλεισμό των 
κατοίκων των δύο αυτών οικισμών από τη δυνα-
τότητα χρήσης της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας.
Η παράταξή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο που 
ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, δήλωσε ότι δεν 
συμφωνεί με αυτόν τον αποκλεισμό των δύο οι-
κισμών από παροχές του δήμου μας προς τους 
υπόλοιπους συνδημότες μας και αντιπρότεινε την 
επέκταση της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας στους 
οικισμούς αυτούς και την παροχή της υπηρεσί-
ας και στους κατοίκους τους. Τους λόγους στους 
οποίους στηρίζεται η θέση μας αυτή τους ανα-
φέραμε λίγες γραμμές πιο πάνω. Φυσικά, υπάρ-
χει και άλλος λόγος. Ακόμη και από οικονομική 
σκοπιά να δούμε το θέμα, ακόμη και αν το δού-
με με τη ματιά της διοίκησης (κόστος/ όφελος), 
ακόμη κι έτσι, παραμένει αναπάντητο το ερώτη-
μα: τι γίνεται με τα δημοτικά τέλη που πληρώ-
νουν οι κάτοικοι των δύο αυτών οικισμών; Δεν 
πληρώνουν οι δημότες αυτοί του δήμου μας τα 
προβλεπόμενα δημοτικά τέλη; Οι δαπάνες του 
Δήμου από αυτά τα τέλη δεν καλύπτονται; Για 
ποιον λόγο τότε εξαιρούνται από τη διοίκηση του 
δήμου μας από την παροχή μιας υπηρεσίας που 
παρέχεται στους υπόλοιπους συνδημότες μας;
Στο Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, που εισήχθη 
προς ψήφιση το θέμα με την παραπάνω εισήγηση 
από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου μας, 
η ξεκάθαρη θέση της παράταξής μας δεν μπο-
ρούσε να είναι διαφορετική: υποχρέωσή μας, 
σύμφωνη με τις αρχές, τα πιστεύω και τις θέσεις 
της παράταξής μας ήταν να καταψηφίσουμε την 
εν λόγω εισήγηση. Όχι γιατί δεν συμφωνούμε με 
το σκεπτικό και τη λειτουργία της ενδοδημοτικής 
συγκοινωνίας γενικά (όπως τεχνηέντως κάποιοι 
αφήνουν να εννοηθεί), αλλά επειδή απαιτούμε 
όλοι οι δημότες του Δήμου Θέρμης να έχουν τα 
ίδια δικαιώματα (όπως και υποχρεώσεις) και να 
απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές από τον δήμο 
Θέρμης που απολαμβάνουν και οι λοιποί συνδη-
μότες μας. Αυτή ήταν η θέση μας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Λιτή και ξεκάθαρη.
Εσείς στο σχετικό χωρίο της εφημερίδας αυτής 
που έχετε στα χέρια σας, διαβάσατε ότι η θέση 
μας στο σχετικό θέμα ήταν αρνητική (ψηφίσαμε 
ΚΑΤΑ δηλαδή), χωρίς να αναφέρεται πουθενά 
για ποιον λόγο το πράξαμε αυτό. Για κάποιους 
στον δήμο μας αυτό λέγεται δημοκρατία και 
ελευθερία σκέψης – έκφρασης. Για μας κάπως 
αλλιώς λέγεται… Σας ευχαριστούμε πολύ που 
έχετε την υπομονή να μας διαβάζετε… 
Τέλος, με την ευκαιρία των αγίων ημερών του 
Πάσχα που έρχονται, θα θέλαμε να σας ευχηθού-
με καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση κυριολεκτικά 
και μεταφορικά. Στις κρίσιμες στιγμές που περνάει 
η ανθρωπότητα με την πανδημία της COVID – 19 
να έχει υπερκαλύψει κάθε άλλο θέμα, σοβαρό ή 
λιγότερο σοβαρό, ευχόμαστε η υγειονομική και 
οικονομική κρίση που πλήττει όλους μας να απο-
τελέσει σύντομα παρελθόν και να εκκινήσει, επι-
τέλους ξανά η κανονική – φυσιολογική μας ζωή. 
Καλή Ανάσταση, λοιπόν…

Αγαπητοί συνδημότες. 
Και σ’ αυτό το τεύχος της εφημερίδας 

του δήμου Θέρμης στην στήλη που διαθέ-

τουμε θα συνεχίσουμε να αναφερόμαστε 

στα έργα της δεκαετίας 2000 έως 2010. 

Και θα τα συγκρίνουμε με τα έργα του σή-

μερα για να διαπιστώσετε κι εσείς ότι στην 

δεκαετία 2010-2020 δεν έγινε σχεδόν τί-

ποτα. Σχεδόν ένας χρόνος που είναι κλει-

στός ο δρόμος Πλαγιαρίου - Τριλόφου για 

ένα εμπόδιο 20 μέτρων, όπου θα έπρεπε 

ο δήμος να επιδιορθώσει με δικά του κον-

δύλια και να μην χρειάζεται οι κάτοικοι να 

διασχίζουν χιλιόμετρα δρόμου ΑΜΦΙΒΟ-

ΛΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

Τότε λοιπόν με τον νόμο Καποδίστρια 

έγινε η συνένωση 4 χωριών Τρίλοφος, 

Πλαγιάρι, Καρδία και Κάτω Σχολάρι σε 

ένα δήμο 20.000 περίπου κατοίκων που 

ξαφνικά οι ανάγκες του έγιναν μεγάλες δι-

ότι τα χωριά κατοικήθηκαν από χιλιάδες 

κατοίκους που ήρθαν από την Θεσσαλονί-

κη. Εκείνο το διάστημα λοιπόν έγιναν στην 

δήμο Μίκρας 18 σχολικές μονάδες για την 

εξυπηρέτηση των μαθητών της περιοχής. 

Σε μία έκταση 90000 στρεμμάτων του 

πρώην δήμου Μίκρας έγιναν χιλιόμετρα 

αγροτικής οδοποιίας με χαλίκι 3Α, κρο-

κάλα, γέφυρες και ειδικά στην έδρα του 

δήμου τον Τρίλοφο. 

Τότε λοιπόν στην έδρα του δήμου Μί-

κρας, που ήταν ο Τρίλοφος, έγινε νέα πτέ-

ρυγα Λυκείου με ένα πολύ μεγάλο αμφι-

θέατρο για εκδηλώσεις και συνεδριάσεις 

των μαθητών. Δημιουργήθηκε το δεύτερο 

γυμνάσιο Μίκρας στο οποίο πηγαίνουν 

τα παιδιά του Πλαγιαρίου και του Κάτω 

Σχολαρίου. Έγινε γυμνάσιο στην Καρδία 

που εξυπηρετεί τα παιδιά της κοινότητας. 

Έγινε στην Καρδία ένα ολοκαίνουργιο δη-

μοτικό σχολείο με αμφιθέατρο σκέτο κό-

σμημα για όλη την περιοχή. Και φυσικά 

δυο νηπιαγωγεία με μεγάλους χώρους 

για να παίζουν τα παιδιά όταν μέχρι τότε 

τα μαθήματα γι αυτές τις ηλικίες γίνονταν 

σε κάποιες αίθουσες του κοινοτικού κα-

ταστήματος της Καρδίας. Κι όλα αυτά σε 

μία κοινότητα σαν την Καρδία που προη-

γουμένως δεν είχε απολύτως τίποτα! Δη-

μιουργήθηκαν τα πάντα και κάλυψαν όλες 

τις ανάγκες μέσα σε λίγα χρόνια. 

Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Ο δήμος 

μας έχει ακόμη ανάγκη τον εκσυχρονισμό 

των βιβλιοθηκών του δήμου Θέρμης με 

ψηφιακό εξοπλισμό και ψηφιακό υλικό. 

Την δημιουργία νέων παιδικών σταθμών 

και φυσικά χώρους φιλοξενίας ζώων , 

όπως και φροντίδας των αδέσποτων που 

αυξάνονται στις γειτονιές όλων των κοι-

νοτήτων του δήμου μας, κάτι που έχουμε 

επισημάνει ως παράταξη και σε προηγού-

μενα φύλλα της εφημερίδας. 

Από όλα αυτά που έγιναν τη δεκαετία 

2000 μέχρι 2010 και ουσιαστικά αναβάθ-

μισαν τα χωριά μας, τίποτα δεν μπορεί να 

γίνει σήμερα για να βελτιώσει την κατά-

σταση. 

Η παράταξη ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ έχει επα-

νειλημμένα επισημάνει είτε μέσω της 

εφημερίδας είτε μέσω των εκλεγμένων 

εκπροσώπων της στο Δήμο Θέρμης τα 

προβλήματα που ταλαιπωρούν τους δη-

μότες του πρώην δήμου Μίκρας και επη-

ρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα 

τους. Έχει καταθέσει και σειρά προτάσεων 

για την επίλυσή τους, χωρίς δυστυχώς να 

έχει εισακουστεί. Έτσι Τρίλοφος, Πλαγιάρι 

, Καρδία, Βασιλικά, Σχολάρι με την πάρο-

δο των χρόνων αντί να εκσυγχρονίζονται, 

ολοένα και υποβαθμίζονται διώχνοντας 

τους κατοίκους από τις περιοχές αυτές. Ο 

Δήμος Θέρμης είναι ένας πλούσιος δή-

μος και οφείλει να βελτιώσει τις συνθή-

κες στην σχολική στέγη, να δημιουργήσει 

νέα σχολεία για τις αυξημένες ανάγκες και 

να δώσει και πάλι την χαμένη αίγλη στα 

χωριά του πρώην δήμου Μίκρας και Βα-

σιλικών. 
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Επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου

Κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλί-

ου,

κύριε Δήμαρχε,

εδώ και αρκετό καιρό  έχει αναπτυχθεί από 

σωματεία και φορείς που δρουν και έχουν 

αναφορά στην περιοχή μας μια πρωτοβου-

λία και δράσεις για την ενίσχυση του Κέ-

ντρου Υγείας Θέρμης.

Ήδη έχουν γίνει συναντήσεις, παρεμβάσεις, 

μια σύσκεψη με τη συμμετοχή 16 φορέων, 

μια αυτοκινητοπομπή, ενώ στις 3 Απριλίου 

υπάρχει προγραμματισμένη κινητοποίηση. 

Το κείμενο που υπογράφουν οι φορείς σας 

το επισυνάπτουμε - αν και από όσο γνωρί-

ζουμε,  σας το έχουν ήδη κοινοποιήσει οι 

φορείς - και καλούμε το δημοτικό συμβού-

λιο  να συνταχθεί με τα αιτήματα των φο-

ρέων και να πάρει μέρος στις δράσεις για 

την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Θέρμης. 

Για το σκοπό αυτό ζητάμε να εισαχθεί προς 

συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

της Λαϊκής Συσπείρωσης

Φάνης Καρκατζούνης

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Θέρμη, 28/3/2021

Κινητοποίηση για το Κέντρο Υγείας Θέρμης

Σε κινητοποίηση το Σάββατο 3 Απρίλη στις 

11.30 το πρωί στην πλατεία Θέρμης με 

βασικό αίτημα την άμεση ενίσχυση του Κέ-

ντρου Υγείας καλούν σωματεία και φορείς 

της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο Αγροτικός Σύλλογος Ανα-

τολικής Θεσσαλονίκης, η Ομάδα Γυναικών 

Θέρμης (ΟΓΕ), η Ένωση Νοσοκομειακών 

Γιατρών, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλή-

λων, το ΣΕΤΗΠ (Πληροφορική -  Έρευνα), 

ο Σύλλογος εργαζομένων στις Δημοτι-

κές Επιχειρήσεις, Σωματεία Συνταξιούχων 

πραγματοποίησαν μια σειρά δράσεων για 

την άμεση ενίσχυση του Κέντρου Υγείας 

της περιοχής, αλλά και συνολικά για την 

υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων 

μας. Δράσεις όπως, μάζεμα εκατοντάδων 

υπογραφών, κινητοποίηση έξω από το ΚΥ 

Θέρμης την πανελλαδική μέρα πρωτοβάθ-

μιας Υγείας, αυτοκινητο -πορεία κ.α.

Επισημαίνοντας πως «το πρόβλημα της 

υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας Θέρ-

μης, επιδρά αρνητικά στην δυνατότητά 

του να προσφέρει επαρκείς και ποιοτικές 

υπηρεσίες Υγείας, στο σύνολο των κατοί-

κων της περιοχής και όχι μόνο, συνέχισαν 

τον βηματισμό διεκδίκησης με τους φο-

ρείς όλου του Δήμου με μία διαδικτυακή 

σύσκεψη που έγινε στις 21 Μάρτη, όπου 

συμμετείχαν εκπρόσωποι 16 σωματείων 

και μαζικών φορέων της Θέρμης, όπως 

υγειονομικών, εργαζομένων, συνταξιού-

χων, εκπρόσωποι πολιτιστικών - αθλητι-

κών συλλόγων. 

Διαδικτυακη σύσκεψη

Ενώ τα δημόσια νοσοκομεία, ειδικά 
στην Αττική, καταρρέουν υπό την πίε-

ση της πανδημίας, την ώρα που δεκάδες 

ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι 

εκτός ΜΕΘ λόγω της εγκληματικής πο-

λιτικής της κυβέρνησης, που δεν έχει κά-

νει τίποτα για να ενισχύσει ουσιαστικά τα 

νοσοκομεία σε μέσα και προσωπικό ενώ 

αρνείται να επιτάξει τις μεγάλες ιδιωτικές 

κλινικές, η κυβέρνηση προχωρά στο αυ-

ταρχικό μέτρο της πολιτικής επιστράτευ-

σης περίπου 200 αυτοαπασχολούμενων 

γιατρών. Πρόκειται για μέτρο που εκτός 

των άλλων είναι πλήρως αναποτελεσματι-

κό, γίνεται με καθαρά επικοινωνιακά κρι-

τήρια για να φανεί πως Μητσοτάκης και 

Κικίλιας κάνουν κάτι για την υγεία… 

Κινούνται με την ίδια πολιτική εδώ και ένα 

χρόνο: Αστυνομική -αυταρχική αντίληψη, 

«ατομική ευθύνη», μη ενίσχυση του δη-

μόσιου συστήματος υγείας (η πολιτική του 

συστήματος και της ΕΕ δεν το επιτρέπει) 

και επικοινωνιακοί χειρισμοί. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δι-

οίκηση του δήμου Θέρμης η οποία αδια-

φορεί για το κλείσιμο των περιφερειακών 

ιατρείων του Κ Υ Θέρμης από την κυβέρ-

νηση, με αποτέλεσμα σε όλες τις τοπικές 

κοινότητες να μην υπάρχει γιατρός εδώ 

και μήνες για την εξυπηρέτηση των κατοί-

κων οι οποίοι εν μέσω πανδημίας μη έχο-

ντας τι να κάνουν οδηγούνται στα κεντρι-

κά νοσοκομεία. H λέξη ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ είναι 

ξένη για τη διοίκηση του δήμου Θέρμης 

και το δήμαρχο.

Αντί η κυβέρνηση να επιτάξει τα ιδιωτικά 

νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές με τις 

μεγάλες υποδομές, που είναι επιτακτικά 

αναγκαίες και θα έφερναν και ουσιαστικό 

αποτέλεσμα, επιστρατεύει αυτοαπασχο-

λούμενους γιατρούς…

Καθώς καταρρέει με τον πιο παταγώδη 

όσο και δραματικό τρόπο η κυβερνητική 

πολιτική στη διαχείριση της πανδημίας, οι 

μαχόμενοι υγειονομικοί και το εργατικό 

-λαϊκό κίνημα διεκδικούν τώρα:

- Μαζικές άμεσες προσλήψεις ΜΟΝΙΜΟΥ 

προσωπικού από τους εκατοντάδες για-

τρούς που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους 

είτε για πρόσληψη, είτε για έναρξη ειδι-

κότητας.

- Να επαναλειτουργήσουν όλα τα περιφε-

ρειακά ιατρεία στο Κ.Υ. Θέρμης. Να κα-

λυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις 

σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό.

- Επίταξη ΑΜΕΣΑ όλου του μεγάλου ιδι-

ωτικού τομέα (μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, 

αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων) χωρίς 

αποζημίωση.

- Οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί μπο-

ρούν και πρέπει να ριχτούν στη μάχη με 

ένταξή τους, υπό δημόσιο σχεδιασμό, 

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που 

υπάρχει πολύ μεγάλο έργο να γίνει. Έντα-

ξη με τους ίδιους όρους με τους συναδέλ-

φους μας εκεί, σε μόνιμες θέσεις πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης.

Γιατί μόνο ο λαός σώζει τον λαό -κό-

ντρα στα μεγάλα επιχειρηματικά συμ-

φέροντα.

Ενώ η κυβερνήση συνεχίζει να παρε-

χεί προκλητική ασυλία στους μεγαλο 

-επιχειρηματίες της Υγείας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
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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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Χρήσιμα Τηλέφωνα
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Τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τα δικά τους λαχα-
νικά προσφέρει στους δημότες του ο δήμος Θέρμης, 

διαθέτοντάς τους έκταση στον δημοτικό λαχανόκηπο ο 

οποίος λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια στη Νέα Ραιδε-

στό. Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για να υποβληθούν 

οι σχετικές αιτήσεις καθώς, σε περίπου τρεις εβδομάδες 

αρχίζει η διαδικασία της καλλιέργειας των καλοκαιρι-

νών λαχανικών και κηπευτικών. 

Ο δημοτικός λαχανόκηπος του δήμου Θέρμης, είναι 

από τους πρώτους που λειτούργησαν στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. Απευθύνεται σε όλους τους δημότες, 

ενώ προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αιτημάτων 

έχουν όσοι δημότες ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες 

ομάδες (όπως οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι και οι μονογο-

νεϊκές οικογένειες). 

Σε κάθε δικαιούχο παραχωρείται τεμάχιο έκτασης πενή-

ντα τετραγωνικών μέτρων, σε αγροτεμάχιο του δήμου 

το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτημα της Νέας Ραιδεστού, 

δίπλα στο δημοτικό γήπεδο. Η μίσθωση θα είναι για 

καλλιέργεια ετήσιων λαχανικών ειδών τα οποία θα προ-

ορίζονται για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών 

τους. Το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 50 

ευρώ για το πρώτο έτος και για κάθε επόμενο στα 25 

ευρώ. Το τίμημα ενοικίασης για πολύτεκνους, μονογο-

νεϊκές οικογένειες και ανέργους καθορίζεται στο ποσό 

των 25 ευρώ για το 1ο έτος και στην πλήρη απαλλαγή 

του από κάθε επόμενο έτος. Η καλλιέργεια του  λαχα-

νόκηπου  θα πρέπει να γίνεται μόνο με βιολογικές μεθό-

δους, απαγορευμένης της χρήσης χημικών λιπασμάτων, 

ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων.

Σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης ο μισθωτής 

θα πρέπει να φροντίζει  με επιμέλεια το λαχανόκηπό 

του. Σε περίπτωση εγκατάλειψης ο δήμος έχει το δι-

καίωμα, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση και προθεσμία 

30 ημερών, να παραχωρήσει την έκταση σε άλλον μι-

σθωτή, χωρίς να επιστρέψει το τίμημα της ενοικίασης. 

Ο μισθωτής οφείλει  να σέβεται  και να μην προξενεί  

βλάβες με τους χειρισμούς του σε διπλανούς λαχανό-

κηπους. Επίσης απαγορεύεται η δημιουργία μονίμων 

εγκαταστάσεων στο χώρο του αγροτεμαχίου, όπως και η 

υπεκμίσθωση, η σιωπηρή αναμίσθωση, η παραχώρηση 

της χρήσης σε τρίτους και εν γένει η οποιαδήποτε με-

ταβίβαση της μισθωτικής σχέσης. Όσοι έχουν μισθώσει 

τμήμα του λαχανόκηπου και δεν το καλλιεργούν πλέον 

θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση διακοπής της χρήσης 

του δικαιώματος τους.

Λόγω των υγειονομικών περιορισμών η υποβολή των 

αιτήσεων για τον λαχανόκηπο γίνονται μόνον ηλεκτρο-

νικά στη διεύθυνση: prasino@thermi.gov.gr. Για τυχόν 

πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν 

στο 2310478049. 

Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, Περιβάλλο-

ντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζάρης «ο δή-

μος Θέρμης ήταν από τους πρώτους που δημιούργησαν 

δημοτικό λαχανόκηπο. Πέρα από την κοινωνικοποίηση 

και την ευκαιρία εκτόνωσης αλλά και δημιουργικότητας 

που προσφέρει στους δημότες μας, δίνει τη δυνατότη-

τα, σε οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 

να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το καθημερινό τους 

τραπέζι». Όσον αφορά το τίμημα ο κ. Γκιζάρης σημει-

ώνει ότι είναι «το πιο χαμηλό από όλα τα αντίστοιχα 

δημοτικά προγράμματα». Εξηγεί, δε, ότι «τα χρήματα 

που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από τη διάθεση των 

τεμαχίων, χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του 

εδάφους, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του λαχα-

νόκηπου (περίφραξη, κιόσκια, χώροι υγιεινής) και για τα 

σεμινάρια βιολογικής καλλιέργειας τα οποία θα γίνουν 

εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα».

Καλλιέργησε τα δικά σου λαχανικά!
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ

Τελευταία σελίδαΤΕΥΧΟΣ 20232

Ο δημοτικός λαχανόκηπος βρίσκεται στην περιοχή της Νέας 
Ραιδεστού.
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