
Αυξήθηκε ο μαθητικός 
πληθυσμός στον δήμο Θέρμης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Περισσότεροι είναι φέτος οι μαθητές οι 
οποίοι φοιτούν τη νέα σχολική περίοδο 
2021-2022 στα σχολεία και των δύο βαθ-
μίδων εκπαίδευσης, στο δήμο Θέρμης. Τα 

τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαθητών σε Α’βαθμια 
και Β’βαθμια εκπαίδευση βρίσκεται σταθερά πάνω 
από τις 8.500. Ωστόσο, τη φετινή σχολική χρονιά ο 
αριθμός των μαθητών παρουσίασε σημαντική αύξηση 
η οποία αγγίζει το 2% σε σχέση με πέρυσι. 

Ειδικότερα, με βάση της εγγραφές οι οποίες έγιναν 
έως το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς στα 
συνολικά 66 σχολεία του δήμου Θέρμης και στις δύο 
βαθμίδες είχαν εγγραφεί 8.843 μαθητές, έναντι 8.670 
πέρυσι. Η αύξηση κατά 173 μαθητές οφείλεται κυρίως 
στα παιδιά τα οποία φοιτούν στα λύκεια ο αριθμός 
των οποίων αυξήθηκε κατά 151. Μικρή αύξηση παρου-

σίασε και ο αριθμός των παιδιών τα οποία φοιτούν 
στα δημοτικά, ενώ σε νηπιαγωγεία και γυμνάσια οι 
διακυμάνσεις είναι αμελητέες. 

Στο μεταξύ απόλυτα έτοιμες να υποδεχθούν μαθητές 
και εκπαιδευτικούς ήταν οι 66 σχολικές μονάδες του 
δήμου Θέρμης, στην αφετηρία της νέας σχολικής 
χρονιάς, στις 13 Σεπτεμβρίου. Πολλές ημέρες πριν, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου πραγματοποίησαν όλες 
τις αναγκαίες εργασίες, όπως γίνεται κάθε χρόνο πριν 
από το άνοιγμα των σχολείων. Παράλληλα ο δήμος 
Θέρμης έλαβε και φέτος όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και προσω-
πικού καθαριότητας από τον κορωνοϊό. Στο πλαίσιο 
αυτό προμηθεύτηκε χιλιάδες μάσκες προσώπου, 
αντισηπτικά και απολυμαντικά επιφανειών, τα οποία 
διατέθηκαν στις σχολικές μονάδες.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
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Παραδόθηκε 
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η ξύλινη πεζογέφυρα
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Νέοι σύγχρονοι 
υπόγειοι κάδοι
απορριμμάτων

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Διπλή τιμή από τον 
δήμο Θέρμης στον 
μεγάλο συνθέτη

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δεύτερη ευκαιρία 
για τα αδήλωτα 
τετραγωνικά 
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200.000 ευρώ 
από τα ταμεία 
του δήμου
για την 
καθαριότητα 
των σχολείων
Το ποσό των 200.000 ευρώ 
από το δικό του ταμείο απο-
φάσισε να διαθέσει ο δήμος 
Θέρμης για να καλύψει τις 
επιπλέον ώρες που απατού-
νταν για την καθαριότητα 
των σχολικών κτιρίων, πέραν 
αυτών τις οποίες είχε εγκρίνει 
το υπουργείο Εσωτερικών. 
Για το σχολικό έτος 2021-22 
το υπουργείο ενέκρινε για το 
δήμο Θέρμης μόλις 275 ώρες 
ημερήσιας απασχόλησης, 66 
λιγότερες σε σχέση με αυτές 
που είχε εγκρίνει πέρυσι. 
Προκειμένου να καλυφθεί το 
κενό ο δήμος αποφάσισε να 
διατεθεί άλλη μία ώρα στις 92 
καθαρίστριες οι οποίες εργά-
ζονται πλέον τέσσερις ώρες, 
από τρεις που είχαν αρχικά 
εγκριθεί από το υπουργείο, 
καλύπτοντας από ίδιους όρους 
την επιπλέον δαπάνη. 
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Τον απολογισμό δράσης του για την περίοδο 
2018 –2021 έκανε το διοικητικό συμβούλιο 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου 
δημοτικού σχολείου Νέας Ραιδεστού. Ενδεικτικά 
περιλαμβάνει:
• Προσφορά δώρων καλωσορίσματος στα 

«πρωτάκια» την ημέρα του αγιασμού!

• Αγορά δώρων και βασιλόπιτες.

• Προσφορά κερασμάτων στις Χριστουγεννιά-
τικες γιορτές.

• Κάλυψη εξόδων αρτοκλασίας στην ετήσια 
εορτή των Τριών Ιεραρχών.

• Συμμετοχή σε συνάντηση της διευθύντριας με 
τον Αντιδήμαρχο Παιδείας (Φεβρουάριος 2019).

• Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Γονέων 1ου 
Δ.Σ. ομιλίας με τον ψυχίατρο, κ. Ι. Μαρτίδη 
(15/3/2019).

• Διοργάνωση περιβαλλοντικής εθελοντικής 
δράσης με τίτλο “Let’s do it Greece”(6/4/2019).

• Κάλυψη εξόδων κάθε χρόνο για εορτασμό 
της Τσικνοπέμπτης στην αυλή του σχολείου.

• Επίσκεψη στη μονάδα φροντίδας ηλικιω-
μένων «Άγιος Γεώργιος» στη Νέα Ραιδεστό, 
(20/4/2019).

• Το Δ.Σ. συνέταξε και απεύθυνε επιστολή 
(23/4/2019) προς τους αρμόδιους φορείς με 
αίτημα να τεθεί σε λειτουργία το αναβατόριο 
της Ακρόπολης. Με χαρά δεχτήκαμε το νέο των 
εγκαινίων του νέου σύγχρονου αναβατορίου 
της Ακρόπολης στις 3/12/2020.

• Γιορτή της Άνοιξης στην αυλή του σχολείου μας.

• Αποστολή έγγραφου αιτήματος στο Δήμο Θέρ-
μης για αντικατάσταση της καμένης σχολικής 
στάσης στον οικισμό Φιλοθέης (23/5/2019). Η 
στάση δεν αντικαταστάθηκε και το Σεπτέμβριο 
του 2019, μαθητές του σχολείου, μετέτρεψαν 
το μαύρο κουφάρι σε ένα έργο τέχνης! 

• Επιτυχής παρέμβαση, για την τη δημιουργία 2 
τμημάτων για τάξη του σχολείου μας.

• Διοργάνωση «Γιορτής του πατέρα» (19/6/2019) 

• Προσφορά αναμνηστικών T-shirt στους μαθη-
τές/-τριες της Στ’ τάξης.

• Προσφορά λουλουδιών στους εκπαιδευτικούς 
στη γιορτή λήξης, που διοργανώνει η Στ’ τάξη.

• Κάλυψη μέρους εξόδων για την κατασκευή 
νέου θερμοκηπίου (8/10/2019).

• Καμπάνια δωρεάς μαλλιών για τα παιδιά της 
«Λάμψης». Μέχρι στιγμής έχουν προσφερθεί 
κοντά στις 100 πλεξούδες (65 από μαθήτρι-
ες/-τές και περίπου 35 από δύο κομμωτήρια).

• Αγορά 25 τεμαχίων κούπες του συλλόγου «Η 
Λάμψη» που προσφέρθηκαν ως δώρο στα 
πρώτα 25 παιδιά που δώρισαν τα μαλλιά τους. 

• Πεζοπορία για όλη την οικογένεια στο Χορ-
τιάτη (13/10/2019), σε συνδιοργάνωση με το 
Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ν. Ραιδεστού. 

• Δημιουργία θεατρικής ομάδας μαθητών/-τριών 
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ραιδεστού 
(19/10/2019), συνεργασία με τις θεατρολόγους, 
κα Μ. Κουνταρδά και κα Μ. Δεληαγγέλου.

• Συνεργασία με την Παιδική - Νεανική Χορωδία 
Ταγαράδων για τη θεατρική παράσταση.

• Δραστηριοποίηση του Δ.Σ. για το κλάδεμα 
των ελαιόδεντρων στην αυλή του σχολείου 
μας, το 2020!

• Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Γονέων 1ου 
Δ.Σ. Νέας Ραιδεστού ομιλίας «Εθισμός και 
Διαδίκτυο».

• Αποστολή φακέλου με Χριστουγεννιάτικες 
ευχές και ζωγραφιές προς στους μαθητές/-τριες 
του σχολείου της Μονάδας του Παιδοογκολο-
γικού του Ιπποκρατείου (13/12/2019).

• Δημιουργία νέας σελίδας στο facebook.

• Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το 
φιλόπτωχο του Αγίου Αθανασίου Ν. Ραιδεστού.

• Ανταπόκριση σε αίτημα για ανεπαρκή φωτισμό 
του δρόμου μπροστά στο σχολείο μας. 

• Χοροεσπερίδα συλλόγου γονέων στο κτήμα 
Περέκ (18/01/2020). 

• Αποκριάτικο πάρτι (14/2/2020) στην BlueSky.

• Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο 
(15/2/2020, στο καφέ «Ανέμι.».

• Πραγματοποίηση παράστασης στο δημοτικό 
θέατρο Θέρμης (8/3/2020) με θέμα «Ο Κορ-
νήλιος και το αστέρι με τα χρώματα». Όλα τα 
έσοδα της παράστασης προσφέρθηκαν στο 
σύλλογο «Η Λάμψη». 

• Κάλυψη εξόδων ετήσιας φωτογράφησης 
μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών.

• Προσφορά βοήθειας από μέλη του συλλόγου 
σε 3 μαθητές/-τριες του σχολείου μας που δεν 
είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην 
τηλεκπαίδευση.

• Εξασφάλιση δωροεπιταγής από τον όμιλο 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για τη γιορτή αποφοίτησης 
της Στ΄ τάξης (24/6/2021).

• Ενθύμιο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση -προσφέρθηκε στους μαθητές

• και στους εκπαιδευτικούς, από ανώνυμη προ-
σφορά δύο οικογενειών/ μελών του συλλόγου.

• Παράσταση μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου στη 
διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο Θέρμης 
(16/8/2021) για το θέμα της ανεπάρκειας ωρών 
καθαριότητας.

• Δωρεά Ιδρύματος Αγγελικούση τεχνολογικού 
εξοπλισμού για την αίθουσα πληροφορικής 
του σχολείου μας: 2 laptop, 4 οθόνες, 2 πλή-
ρεις υπολογιστές (σκληρός δίσκος, οθόνη, 
πληκτρολόγιο), 1 βιντεοπροβολέας.

• - Αποστολή έγγραφου αιτήματος στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Δήμο Θέρ-
μης για την ανάγκη άμεσων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και τεχνικών παρεμβάσεων στο 
δρόμο μπροστά στο σχολείο μας, (3/9/2021).

• Δημιουργία σελίδας/ blog του Συλλόγου 
Γονέων.

Ιδιοκτήτης: 

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, Παντελάτος Κώστας, 

Γιανακούλας Απόστολος, Φάσσας Χρήστος, 
Άννα Βίγκα, Μαλλικάς Ευριπίδης  

και Μεταλούλης Αχιλλέας. 
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Απολογισμός έργων 
και δράσεων 2018-2021
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Πανέτοιμα και ασφαλή 
τα 66 σχολεία του δήμου Θέρμης

Α
πόλυτα έτοιμες να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς 

ήταν οι 66 σχολικές μονάδες του δήμου Θέρμης, στην αφετηρία 

της νέας σχολικής χρονιάς, στις 13 Σεπτεμβρίου. Πολλές ημέρες 

πριν, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου πραγματοποίησαν όλες τις αναγκαί-

ες εργασίες, όπως γίνεται κάθε χρόνο πριν από το άνοιγμα των σχολείων. 

Στο πλαίσιο αυτό, με ευθύνη των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης έγιναν εργασίες περιποίησης πρασίνου (δέντρα, γκαζόν), καθώς 

και εργασίες για τον εξωραϊσμό των σχολικών αυλών, ελαιοχρωματισμοί, 

συντηρήσεις στα δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης όπως και βαφές των 

γηπέδων (μπάσκετ, βόλλεϋ και ποδοσφαίρου). Επίσης, για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών έγιναν διαγραμμίσεις στις οδικές 

διαβάσεις οι οποίες οδηγούν στα σχολεία. 

Παράλληλα ο δήμος Θέρμης έλαβε και φέτος όλα τα αναγκαία μέτρα για 

την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας 

από τον κορωνοϊό. Στο πλαίσιο αυτό προμηθεύτηκε χιλιάδες μάσκες προ-

σώπου, αντισηπτικά και απολυμαντικά επιφανειών, τα οποία διατέθηκαν 

στις σχολικές μονάδες. Επίσης υπάρχει ενεργή σύμβαση με πιστοποιημένες 

εταιρείες απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών που διαθέτουν όλα 

τα κατάλληλα μέσα, για να πραγματοποιούν τις απαραίτητες παρεμβάσεις, 

όπου χρειαστεί.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και 

Κοινωνικής Προστασίας Στέλιος Αποστόλου δήλωσε: “Η νέα σχολική χρονιά 

ξεκινά με τη φυσική παρουσία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, έπειτα 

από την περσινή, δύσκολη χρονιά, η οποία εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε 

με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Όλοι μας ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτό να 

μην επαναληφθεί. Ο δήμος Θέρμης έκανε και φέτος ό,τι ήταν δυνατόν στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ώστε να εξασφαλίσει την ασφαλή επανα-

λειτουργία των 66 σχολικών μονάδων, των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. Θα 

πρέπει όλοι μας να επιδείξουμε την δέουσα ωριμότητα και υπευθυνότητα για 

να προστατέψουμε την υγεία όλης της σχολικής κοινότητας και πρωτίστως 

των παιδιών μας. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλους και όλες, μαθητές, 

γονείς, διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, να είναι η σχολική χρονιά 2021-

2022, δημιουργική και επιτυχημένη”.

Στο 1ο λύκειο Θέρμης παρέστη στις 13 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος προκειμένου να παρακολουθήσει 
την τελετή αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά. Στο μήνυμά 

του ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε: “Η ημέρα έναρξης της νέας σχολικής 
χρονιάς είναι ημέρα ελπίδας και προσδοκίας για τις μαθήτριες και 
τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς. Και φέτος, 
όπως και πέρυσι, υπάρχει στη σκέψη όλων μας το απευκταίο ενδε-
χόμενο η εξέλιξη της πανδημίας να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία 
των σχολείων. Με τη διαφορά ότι φέτος έχουμε στα χέρια μας ένα 
πολύ ισχυρό εργαλείο, ένα επίτευγμα της επιστήμης, το εμβόλιο, το 
οποίο αν το αξιοποιήσουμε θα περιορίσουμε στο ελάχιστο αυτόν 
τον κίνδυνο. 

Κοινός στόχος όλων μας, είναι φέτος, καμία αίθουσα και κανένα 
σχολείο να μην κλείσουν, ούτε για μία μέρα. Γι’ αυτό φροντίζουμε να 
θωρακίσουμε την υγεία μας, τη δική μας και των γύρω μας, μέσω του 
εμβολιασμού, σύμφωνα με τις συστάσεις των επιστημόνων, αλλά και 
με συχνούς ελέγχους, χρήση μάσκας και τήρηση όλων των μέτρων 
που υποδεικνύει η Πολιτεία, ώστε να είμαστε προστατευμένοι και 
ασφαλείς. 

Ο Δήμος Θέρμης με τις υπηρεσίες του, σε συνεννόηση και άψογη 
συνεργασία με τη σχολική  κοινότητα, έκανε ό,τι χρειαζόταν ώστε τα 
σχολεία να είναι πανέτοιμα να υποδεχθούν παιδιά και εκπαιδευτικούς. 
Προχωρήσαμε σε όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, σε όλες τις 
σχολικές μονάδες του Δήμου μας. Παράλληλα φροντίσαμε, όπως και 
πέρυσι, να βρίσκονται εγκαίρως στα σχολεία προστατευτικές μάσκες 
προσώπου για όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό, 
καθώς και αντισηπτικά και καθαριστικά για την προστασία της ατο-
μικής υγιεινής και για τον αποτελεσματικό, καθημερινό καθαρισμό 
των σχολείων. 

Επιπλέον, φροντίσαμε, με δικούς μας πόρους, να καλύψουμε τα 
προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τη μείωση των ωρών 
απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας. 

Ως δημοτική αρχή θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στις μαθήτριες και 
στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, καθώς και στο 
προσωπικό το οποίο μεριμνά για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία 
των σχολείων και να στηρίζουμε το δύσκολο αλλά πολύτιμο έργο τους. 

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους 

και καλή σχολική χρονιά!”. 

Το μήνυμα του δημάρχου Θέρμης
για τη νέα σχολική χρονιά 
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ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΙΣ 8.800 - ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΣΕ Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Αυξήθηκε ο μαθητικός 
πληθυσμός του δήμου Θέρμης

Περισσότεροι είναι φέτος οι μαθητές 
οι οποίοι φοιτούν τη νέα σχολική 
περίοδο 2021-2022 στα σχολεία και 

των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, στο δήμο 
Θέρμης. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των 
μαθητών σε Α’βαθμια και Β’βαθμια εκπαίδευ-
ση βρίσκεται σταθερά πάνω από τις 8.500. 
Ωστόσο, τη φετινή σχολική χρονιά ο αριθμός 
των μαθητών παρουσίασε σημαντική αύξηση 
η οποία αγγίζει το 2% σε σχέση με πέρυσι. 

Ειδικότερα, με βάση της εγγραφές οι οποίες 
έγιναν έως το τέλος της προηγούμενης σχολικής 
χρονιάς στα συνολικά 66 σχολεία του δήμου 
Θέρμης και στις δύο βαθμίδες είχαν εγγραφεί 
8.843 μαθητές, έναντι 8.670 πέρυσι. Η αύξηση 
κατά 173 μαθητές οφείλεται κυρίως στα παιδιά 
τα οποία φοιτούν στα λύκεια ο αριθμός των 
οποίων αυξήθηκε κατά 151. Μικρή αύξηση 
παρουσίασε και ο αριθμός των παιδιών τα οποία 
φοιτούν στα δημοτικά, ενώ σε νηπιαγωγεία 
και γυμνάσια οι διακυμάνσεις είναι αμελητέες. 

Συγκεκριμένα, στα 31 νηπιαγωγεία του δήμου 
φοιτούν συνολικά 963 παιδιά (έναντι 969 
πέρυσι και 914 τη σχολική χρονιά 2019-2020. 
Τα περισσότερα παιδιά, σύνολο 59, φοιτούν 
στο 1ο νηπιαγωγείο Νέας Ραιδεστού και ακο-
λουθούν της Αγίας Παρασκευής με 50 παιδιά, 
το 6ο Θέρμης με 47 και το 1ο και 5ο Θέρμης 
από 46. Τα λιγότερα νήπια και προνήπια έχουν 
τα νηπιαγωγεία του Αγίου Αντωνίου (8), της 
Περιστεράς (9) και της Λακκιάς (13). 

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Στα 20 δημοτικά σχολεία του δήμου Θέρμης 
έχουν εγγραφεί 3.872 μαθητές (έναντι 3.836 
πέρυσι). Τα περισσότερα παιδιά, σύνολο 335, 
έχουν εγγραφεί στο 4ο δημοτικό σχολείο 
Θέρμης. Ακολουθούν το 1ο Θέρμης με 290, 
το δημοτικό σχολείο Βασιλικών με 278, το 2ο 
Θέρμης με 271, το 3ο Θέρμης με 246 και από 237 
έχουν το 1ο δημοτικό σχολείο Νέας Ραιδεστού 
και το 1ο Τριλόφου. Τους λιγότερους μαθητές 

έχει το δημοτικό σχολείο Περιστεράς με μόλις 
24 και ακολουθούν το 1ο Καρδίας με 65 και του 
Αγίου Αντωνίου με 107 μαθητές. 

Ειδικότερα, στην Α’ τάξη έχουν εγγραφεί 523, 
στη Β’ 565, στην Γ’ 615, στην Δ’ 630, στην Ε’ 720 
και στην ΣΤ’ 819. 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ

Στη Β’θμια εκπαίδευση έχουν εγγραφεί 4.008 
μαθητές, έναντι 3.865 πέρυσι. Εξ αυτών οι 
2.206 στα 7 γυμνάσια (2.209 πέρυσι), 1.708 στα 
6 λύκεια (1.557 πέρυσι) και 94 στα δύο Ενιαία 
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (99 
πέρυσι). Τα γυμνάσια με τους περισσότερους 
μαθητές είναι το 1ο Θέρμης με 420 παιδιά, το 3ο 
Θέρμης με 400 και το Βασιλικών με 373. Τους 
λιγότερους μαθητές (145) έχει το 3ο γυμνάσιο 
Μίκρας. 

Τα λύκεια με τους περισσότερους μαθητές 
είναι το 1ο Θέρμης με 344 και το 2ο Μίκρας με 
313. Τους λιγότερους έχει το λύκειο Βασιλικών 
με 214. 

«Η αύξηση του αριθμού των μαθητών είναι 
πολύ θετικό γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα της 
διαρκούς πληθυσμιακής αύξησης που παρα-
τηρείται στο δήμο Θέρμης εδώ και αρκετά 
χρόνια. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι 
είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
τις απαιτούμενες σχολικές υποδομές ώστε να 
διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές στο έργο τους. Ήδη, τα δύο τελευταία 
χρόνια προσθέσαμε δύο νέα σχολικά κτίρια, το 
5ο δημοτικό σχολείο Θέρμης στο Τριάδι και το 
3ο γυμνάσιο Θέρμης στο Νέο Ρύσιο. Το αμέσως 
προσεχές διάστημα δημοπρατείται το έργο της 
κατασκευής ενός μεγάλου σύγχρονου παιδικού 
και βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Ραιδεστό. 
Ταυτόχρονα σχεδιάσουμε και τις επόμενες 
παρεμβάσεις μας στον τομέα των σχολικών 
υποδομών προκειμένου να ανταποκριθούμε 
στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες», δηλώνει ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 

Το 3ο γυμνάσιο Θέρμης στο Ν. Ρύσιο αριθμεί 400 μαθητές. 

Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ
Α’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΑΝΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1o ΚΑΡΔΙΑΣ
2o ΚΑΡΔΙΑΣ
Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΛΑΚΚΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
1o ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2o ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
1o ΘΕΡΜΗΣ
2o ΘΕΡΜΗΣ
3o ΘΕΡΜΗΣ
4o ΘΕΡΜΗΣ
5o ΘΕΡΜΗΣ
6o ΘΕΡΜΗΣ
7o ΘΕΡΜΗΣ
1o Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
3o Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
1o Ν. ΡΥΣΙΟΥ
2o Ν. ΡΥΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
1o ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
2o ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
3o ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
ΣΟΥΡΩΤΗΣ
1o ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
1o ΤΡΙΑΔΙΟΥ
2o ΤΡΙΑΔΙΟΥ
3o ΤΡΙΑΔΙΟΥ
1o ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2o ΤΡΙΛΟΦΟΥ
3o ΤΡΙΛΟΦΟΥ
 ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
3
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2

53

ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ

50
33
20
24
13

8
37
38
46
32
40
36
46
47
18
59
20
39
16

9
27
31
25
35
36
38
20
35
32
20
33

963

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
1o ΘΕΡΜΗΣ
2o ΘΕΡΜΗΣ
3o ΘΕΡ/ΗΣ-ΤΡΙΑΔ
4o ΘΕΡΜΗΣ
5o ΘΕΡ/ΗΣ-ΤΡΙΑΔ
1o Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
2o Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ
ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
1o ΚΑΡΔΙΑΣ
2o ΚΑΡΔΙΑΣ
Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
1o ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
2o ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
1o ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2o ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

Α
50
39
19
67
34
32
20
36
20
29
16
27
13
12
20

2
17
20
30
30

523

Γ
48
49
49
49
25
37
24
49
22
36
14
48
10
14
18

2
27
23
32
29

615

ΣΤ
65
52
42
62
42
51
35
39
32
50
21
67
11
39
18

8
46
24
57
48

819

Β
37
40
42
56
21
31
15
34
28
32
19
48
11
13
26

4
35
19
35
19

565

Δ
40
37
46
51
26
46
26
50
28
50
15
44

7
33
16

2
33
13
43
34

630

ΣΥΝΟΛΟ
290
271
246
335
180
237
149
246
169
242
107
278

65
144
120

24
206
123
237
203

3872

ΛΥΚΕΙΟ
1ο Θέρμης
2ο Θέρμης
Βασιλικών
ΕΠΑΛ Βασιλικών
1ο Μίκρας
2ο Μίκρας
1ο ΕΕΕΕΚ Θέρμης
2ο ΕΕΕ Θεσ/κης
ΙΕΚ Θέρμης
ΣΥΝΟΛΟ

Α
129
101

78
84

124
119

Γ
87
85
59
96
86
98

Β
128

87
77
89
85
96

ΜΑΘΗΤΕΣ
344
273
214
269
295
313

26
68

560
2362

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1ο Θέρμης
2ο Θέρμης
3ο Θέρμης
Βασιλικών
1ο Μίκρας
2ο Μίκρας
3ο Μίκρας
ΣΥΝΟΛΟ

Α
140
120
141
141
108

82
43

775

Γ
139

86
142
126

86
88
46

713

Β
141
130
117
106

77
91
56

718

ΣΥΝΟΛΟ
420
336
400
373
271
261
145

2206

Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
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ΒΆΖΕΙ 200.000 ΕΥΡΏ 
Ο ΔΉΜΟΣ ΘΕΡΜΉΣ ΓΙΆ ΤΉΝ 
ΚΆΘΆΡΙΟΤΉΤΆ ΤΏΝ ΣΧΟΛΕΙΏΝ

Σημαντική δωρεά  
στο 2ο δημοτικό σχολείο 
Νέας Ραιδεστού
Πολύτιμο ηλεκτρονικό εξοπλισμό προσέφερε 

το Ίδρυμα Αντωνίου και Ιωάννη Αγγελικού-

ση στο 2ο δημοτικό σχολείο Νέας Ραιδεστού. 

Πρόκειται για μία δωρεά η οποία συμβάλλει στον 

εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του σχολείου και 

θα βοηθήσει σημαντικά το έργο των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών. Σε ευχαριστήρια επιστολή του 

προς το Ίδρυμα Αντωνίου και Ιωάννη Αγγελικούση 

ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου 

επισημαίνει: «Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου 

Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Νέας Ραιδεστού αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρι-

στήσει δημόσια το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης 

Αγγελικούσης για την ευγενική προσφορά νέου 

εξοπλισμού για το εργαστήριο πληροφορικής και 

συγκεκριμένα για την αποστολή: δύο υπολογιστών, 

ενός προτζέκτορα, τεσσάρων οθονών και δύο φορη-

τών υπολογιστών. Στo πλαίσιo της προσπάθειάς μας 

για ενίσχυση του σχολείου με σύγχρονα εποπτικά 

μέσα διδασκαλίας, τέτοιου είδους προσφορές 

είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς διανύουμε μια 

δύσκολη περίοδο και η συμβολή τους αποκτά 

ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα 

Αντωνίου και Ιωάννη Αγγελικούση που στάθηκε 

αρωγός στην προσπάθειά μας για εκσυγχρονισμό 

του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σχολείου μας». 

Σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή λει-
τουργία των σχολείων προκάλεσε η 
απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών 

να μειώσει τον αριθμό των ωρών που απαι-
τούνται για τον αποτελεσματικό καθαρισμό 
των σχολικών κτιρίων του δήμου Θέρμης 
κατά τη νέα σχολική χρονιά. Σε μια περίοδο 
μάλιστα, που η πανδημία εξακολουθεί και 
είναι παρούσα και τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2021-22 
το υπουργείο ενέκρινε για το δήμο Θέρμης 
μόλις 275 ώρες ημερήσιας απασχόλησης, 
66 λιγότερες σε σχέση με αυτές που είχε 
εγκρίνει πέρυσι. Εκτός αυτού, υποχρέωσε 
ουσιαστικά το δήμο, τις λιγοστές αυτές ώρες 
να τις διαμοιράσει σε 92 άτομα, γεγονός που 
σήμαινε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα 
καθαριότητας των σχολείων θα έχουν έως 
το πολύ τρίωρη απασχόληση. 

Το υπουργείο, γνωρίζοντας ασφαλώς ότι 
με αυτά τα δεδομένα θα ήταν αδύνατον 
να υπάρξει αποτελεσματικός καθαρισμός 
των σχολείων, παρείχε... την ευχέρεια στο 
δήμο, να αυξήσει τις ώρες απασχόλησης 
αυτών των 92 ατόμων, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα πληρώσει τις επιπλέον ώρες από το 
δικό του ταμείο. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
και ασφαλής λειτουργία των σχολείων ο 
δήμος αποφάσισε να διαθέσει ποσόν περίπου 
200.000 ευρώ από το δικό του ταμείο για να 
καλύψει τις επιπλέον ώρες που απατούνταν 
για την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων, 
πέραν αυτών τις οποίες είχε εγκρίνει το 
υπουργείο Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό 

αποφασίστηκε να διατεθεί άλλη μία ώρα 
στις 92 καθαρίστριες οι οποίες εργάζονται 
πλέον τέσσερις ώρες, από τρεις που είχαν 
αρχικά εγκριθεί. Παράλληλα, σύμφωνα με 
την απόφαση του δήμου, όσες καθαρίστριες 
βρίσκονται προ της συνταξιοδότησης, απα-
σχολούνται με πλήρες ωράριο (6,5 ώρες), 
ώστε να μην έχουν επίπτωση στο ύψος της 
σύνταξή τους. 

Πέραν αυτών, ο δήμος Θέρμης έχει δρομο-
λογήσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση 
των σχολικών μονάδων με προσωπικό 
καθαριότητας, όπου κριθεί απαραίτητο, με 
επιπλέον προσλήψεις μέσω προγραμμάτων 
του ΟΑΕΔ.

“Ο δήμος Θέρμης κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για 
να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των 
σχολείων, σε μια περίοδο μάλιστα, κατά την 
οποία οι υγειονομικοί κίνδυνοι είναι μεγάλοι. 
Γι’ αυτό αποφασίσουμε να διαθέσουμε από 
το ταμείο μας το ποσό των 200.000 ευρώ 
για να καλύψουμε το κόστος των ωρών 
που απαιτούνται για τον καθορισμό των 
σχολείων, μιας που η κυβέρνηση, δυστυ-
χώς, τις μείωσε. Μαθητές, εκπαιδευτικοί 
και γονείς θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα 
σχολεία μας, όπως πέρυσι έτσι και φέτος, θα 
είναι ασφαλή”, δηλώνει ο δήμαρχος Θέρμης 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων



Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ6

Άλλη μία πρωτοβουλία για την προώθηση των εμβολιασμών ανέ-
λαβε ο δήμος Θέρμης. Σε συνεργασία με την εταιρεία Politis Group 
η οποία έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων 

στα στέγαστρα των στάσεων της αστικής συγκοινωνίας, ο δήμος ανάρτησε 
αφίσες με τις οποίες παρακινεί τους πολίτες να προχωρήσουν στον εμβο-
λιασμό. Από τη μία πλευρά του διαφημιστικού χώρου υπάρχει αφίσα του 
δήμου Θέρμης με το σύνθημα “Είναι στο χέρι μου” και το μήνυμα “νοιάζομαι 
για την υγεία μου και τους ανθρώπους γύρω μου, εμβολιάζομαι γιατί είναι 
η μόνη προστασία από τον covid-19”. Στην άλλη πλευρά της διαφημιστικής 
ρακέτας υπάρχει η αφίσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την 
οποία οι γιατροί καλούν τους πολίτες να μην περιμένουν το φθινόπωρο και 
να κλείσουν αμέσως το ραντεβού για τον εμβολιασμό τους. Παράλληλα, οι 
ίδιες αφίσες έχουν αναρτηθεί σε όλα τα δημοτικά κτίρια του δήμου καθώς 
και σε κεντρικά σημεία των κοινοτήτων. Παράλληλα, οι ίδιες αφίσες, σε 
μικρότερο μέγεθος, τοποθετήθηκαν σε όλα τα δημοτικά κτίρια, καθώς και 
σε διάφορα εμπορικά καταστήματα. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα ο δήμος Θέρμης ανέλαβε σειρά πρωτοβου-
λιών και δράσεων για την προστασία από την πανδημία. Συγκεκριμένα, ήταν 
από τους πρώτους δήμους που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Πολιτείας 
να συνδράμουν στον εμβολιασμό κατ’ οίκον. Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος 
διέθεσε ειδικό όχημα καθώς και προσωπικό το οποίο, μαζί με κλιμάκιο του 
ΕΟΔΥ, επισκέφθηκαν δεκάδες ηλικιωμένους και κατάκοιτους προκειμένου 
να τους εμβολιάσουν. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο δήμος Θέρμης είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα 
που συγκρότησε και λειτουργεί Κέντρο Διαχείρισης COVID το οποίο συντο-
νίζει όλες τις δράσεις του δήμου οι οποίες σχετίζονται με την πανδημία, 
βοηθώντας εκατοντάδες πολίτες. Επίσης, ο δήμος έκανε περισσότερα από 
1.600 τεστ covid στους δημοτικούς υπαλλήλους, στο πλαίσιο των συνε-
χών ελέγχων για την προστασία τους από τον κορωνοϊό, ενώ έγιναν και 
104 απολυμάνσεις σε όλα τα δημοτικά κτίρια και τις δομές (σχολεία κ.λπ.) 
κάθε φορά που υπήρχε κρούσμα covid-19. Παράλληλα, σε συνεργασία με 
τον ΕΟΔΥ, έχουν γίνει έως τώρα περισσότερα από 30.000 δωρεάν τεστ για 
τους κατοίκους του δήμου. 

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος τονίζει 
πως “κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των 
δυνατοτήτων μας προκειμένου να προσεγγίσουμε και να πείσουμε να 
εμβολιαστούν όσοι ακόμη διστάζουν ή είναι αναβλητικοί, ώστε να πάρουμε 
μια ώρα αρχύτερα πίσω την κανονικότητα που έχουμε χάσει. Στο πλαίσιο 
αυτό υλοποιούμε δράσεις που αφορούν ενημέρωση των πολιτών με κάθε 
τρόπο, διαδικτυακά, με αφίσες, με φυλλάδια”. 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Δωρεά εικαστικών έργων 
στο Ιπποκράτειο

ΑΦΙΣΕΣ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Καμπάνια του δήμου 
Θέρμης για την προώθηση 
των εμβολιασμών

Θαλάμους του Ιπποκρατείου 
νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
θα κοσμούν έργα τα οποία 

έκαναν και δώρισαν στο νοσηλευτι-
κό ίδρυμα μαθητές του Εργαστηρίου 
Καλλιτεχνικών του Ειδικού Εργαστη-
ρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
Θέρμης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θέρμης), μαζί και 
με τους καθηγητές καλλιτεχνικών 
Μαρία Παπαδοπούλου και Παναγιώτη 
Παπαδόπουλο. Πρόκειται για μία πρω-
τοβουλία του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θέρμης στην 
οποία συμμετείχαν οι μαθητές Στέλιος 
Βασιλειάδης, Τάσος Βλάχος, Νεφέλη 
Κίτσου, Μιχάλης Μακρής, Κωνστα-
ντίνος Μελάς και Amaraldo Sharani, 
οι οποίοι δημιούργησαν ομαδικά καλ-
λιτεχνικά έργα και τα δώρισαν στη Β’ 
Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική 
(ΑΠΘ) στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. 
Το εγχείρημα αυτό πλαισίωσαν με έργα 
τους και πέντε καλλιτέχνες οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. 
Πρόκειται για τους Ιωάννη Κολαξίζη, 
Θάνο Καρώνη, Κωνσταντίνο Καραβανά, 
Γεωργία Λιαρή και Μαρία Παπαδοπού-
λου. Έπειτα από συνεννόηση και την 
άψογη συνεργασία με το διευθυντή της 
κλινικής, καθηγητή Κωνσταντίνο Δίνα 
και την υποδιευθύντρια Εύα Χασιώτη, 
τα έργα των μαθητών και των καλλι-
τεχνών τοποθετούνται στους χώρους 
της κλινικής.

Κατά την περίοδο της πανδημίας, όπου 
όλα τα ειδικά σχολεία λειτουργούσαν 
κάτω από αντίξοες συνθήκες, οι μαθη-
τές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θέρμης δραστηριο-
ποιήθηκαν με στόχο να ομορφύνουν 

τη Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 
(ΑΠΘ) του Ιπποκρατείου. Τέτοιες δρά-
σεις είναι σημαντικές για την εκπαίδευ-
ση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, 
καθώς βοηθούν στην ένταξή τους στην 
κοινότητα όπως επίσης και στην ανα-
γνώριση του έργου τους μέσω αυτής. 
Οι μαθητές παρότι εκπαιδεύονται σε 
τέτοιους είδους εργαστήρια, σπάνια 
οι δημιουργίες τους ξεφεύγουν από 
το σχολικό πλαίσιο καθώς συνήθως 
μένουν κλεισμένους εκεί.

Η συγκεκριμένη δράση βοηθάει τους 
μαθητές να έχουν ένα μεγαλύτερο 
στόχο από αυτόν της ολοκλήρωσης 
ενός εικαστικού έργου. Μαθαίνουν 
να μοιράζονται, και το βασικότερο, 
γίνονται ενεργά μέλη της κοινότητας, 
βοηθώντας να γίνει όμορφη η καθη-
μερινότητα κάποιων ανθρώπων και η 
παραμονή τους σε ένα χώρο νοσηλείας.

Η συνεργασία των μαθητών με καλλιτέ-
χνες και η ομαδική έκθεση των έργων 
τους στο χώρο της κλινικής, ενισχύει 
την αυτοπεποίθησή τους, από την απο-
δοχή του έργου τους. Η συγκεκριμένη 
δράση, έχει βαθύ εκπαιδευτικό και κοι-
νωνικό χαρακτήρα και βάζει σε πρώτο 
πλάνο τους μαθητές και την Τέχνη. Οι 
μαθητές και οι καλλιτέχνες πρόσφεραν 
αφιλοκερδώς και με μεγάλη χαρά το 
έργο τους ώστε να ομορφύνει έστω 
και για λίγο η καθημερινότητα των 
ανθρώπων της κλινικής. 

(Τα ονόματα των μαθητών δημοσιοποι-
ήθηκαν ύστερα από γραπτή συναίνεση 
των νόμιμων κηδεμόνων τους).
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Απέκτησε απινιδωτή 
η Κοινότητα Σουρωτής 
Στην αγορά απινιδωτή για τις ανάγκες 
της Κοινότητας Σουρωτής προχώρη-
σε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, 
Θωμάς Ασλάνης. Για την ασφαλή χρήση 
του έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα 
στην οποία συμμετέχουν και γιατροί, 
ενώ θα γίνει σχετική εκπαίδευση από 
διασώστες του ΕΚΑΒ σε κατοίκους της 
Σουρωτής, ώστε να υπάρχει κάλυψη 
βοήθειας, όλες τις ώρες, ολόκληρο 
το χρόνο. Την ομάδα η οποία έχει την 
ευθύνη για τη χρήση του απινιδωτή 
συγκροτούν οι: Δρ. Ηλίας Αγγελής 
(καρδιοχειρουργός), Γιάννης Αλεξίου 
(καρδιοχειρουργός), Δέσποινα Ασλάνη 
(γενική ιατρός), Νεκτάριος Αφθονί-
δης (καρδιολόγος), Γιάννης Ιακώβου 
(πυρηνικός ιατρός), Δημήτρης Καλα-
ϊτζίδης (γενικός ιατρός), Παναγιώτης 
Κυριακίδης (νευρολόγος), Δέσποινα 
Λόλα (χειρουργός ορθοπεδικός), Λένα 
Μάνου (νεφρολόγος), Γιάννης Τσανά-
κας (καθηγητής πνευμονολόγος), Χαρά-
λαμπος Φρόνης (χειρουργός), Γιώργος 
Καραπαναγιωτίδης (καρδιοχειρουρ-
γός), Δήμητρα Σταμάτη (ογκολόγος), 
Μάριος Κατσούναρος (παθολόγος), 
Στέργιος Μαρουλης (ουρολόγος), Στέλ-
λα Σπάργια (ΩΡΛ). Επίσης οι φαρμακο-
ποιοί Βασίλης Βασιλειάδης και Σμαρά-
γδα Πασχαλίδου. Το αμέσως προσεχές 
διάστημα θα συγκροτηθεί και ομάδα 
εθελοντών οι οποίοι θα εκπαιδευτούν 

από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, ώστε 
να υπάρχει κάλυψη βοήθειας προς τους 
κατοίκους, κάθε στιγμή. Ο απινιδωτης 
είναι ένα σύγχρονο φορητό ιατρικό 
μηχάνημα, πλήρως αυτοματοποιη-
μένο και εύκολο στη χρήση, ώστε με 
ελάχιστη εκπαίδευση να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανά-
γκης. Θα τοποθετηθεί στην είσοδο της 
Κοινότητας ώστε να είναι διαθέσιμο 
όλο το 24ωρο. Ο προέδρος της Κοινό-
τητας Σουρωτής Θωμάς Ασλάνης σε 
δηλώσεις του σημειώνει πως “άμεση 
φροντίδα και μέριμνα του Τοπικού 
Συμβουλίου είναι να εξασφαλίσει, όχι 
μόνο ένα καλό επίπεδο καθημερινότη-
τας, αλλά και τις υπηρεσίες υγείας και 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γι’αυτό 
θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες 
δράσεις». Παράλληλα ευχαρίστησε 
όλους όσους εντάχθηκαν στην ομάδα 
υποστήριξης καθώς και τους εθελοντές 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. 

Προβολή ντοκιμαντέρ 
για την Μάχη των Βασιλικών

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η προβολή δύο ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η 
προβολή έγινε το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, στο κατάμεστο από θεατές 

όλων την ηλικιών κινηματοθέατρο Φώφης Πατίκα στα Βασλικά. Το πρώτο 
ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο «Έλληνες ψυχή και σώμα» προετοίμασαν με πολύ 
μεράκι και κόπο τα παιδιά και τα στελέχη του ΚΔΑΠμεΑ Αγκαλιάζω. Θέμα του 
ντοκιμαντέρ ήταν η Μάχη και το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών. Πρόκειται για 
μια εξαιρετική παραγωγή με δραματοποιημένη εξιστόρηση των γεγονότων 
της Μάχης, με πρωταγωνιστές τους μαθητές του ΚΔΑΠ και τη συνεργασία του 
προσωπικού και εθελοντών. 

Στη συνέχεια προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ της δημοτικής τηλεόρασης ΤV100 
για την Μάχη και το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών, το οποίο επιμελήθηκε ο αρχι-
συντάκτης της δημοτικής τηλεόρασης Βαγγέλης Πλάκας. Μετά την προβολή ο 
δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδοπουλος απένειμε μετάλλια και επαίνους 
στα παιδιά και τα στελέχη του ΚΔΑΠμεΑ Αγκαλιάζω και αναμνηστικά μετάλλια 
στον γενικό διευθυντή της ΔΕΠΘΕ Γιάννη Κεσόπουλο και στον αρχισυντάκτη 
της ΤV100 Βαγγέλη Πλάκα. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Τσολάκης και Αποστόλου, 
η πρόεδρος της ΔΕΠΠΑΘ και της Οργανωτικής Επιτροπής Βασιλικά 200 κα 
Παπαδάκη, οι κ.κ. Φάσσας και Βλαχομήτρος, επικεφαλής δημοτικών παρα-
τάξεων, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ του δήμου κ.κ. Μωραϊτης 
και Αγγέλου, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Βασιλικών κ. Καρακώττας, 
Λιβαδίου κ. Γουδήρας και Σουρωτής κ. Ασλάνης, τοπικοί σύμβουλοι, πρόεδροι 
συλλόγων και πλήθος κόσμου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγαλύτερη 
από τον επιτρεπόμενο λόγω των περιοριστικών μέτρων αριθμό θεατών και 
για τον λόγο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα 

Στη διάθεση του κοινού, το οποίο 
επισκέπτεται στο Φράγμα της 
Θέρμης τέθηκε εκ νέου η ξύλινη 

πεζογέφυρα η οποία το προηγούμενο 
διάστημα είχε τεθεί εκτός λειτουρ-
γίας εξ αιτίας φθορών που είχε υπο-
στεί από την πάροδο του χρόνου. Οι 
εργασίες αποκατάστασης της πεζογέ-
φυρας ολοκληρώθηκαν με μέριμνα 
της Αντιδημαρχίας Συντήρησης και 
Αυτεπιστασίας του δήμου. Οι φθορές 
στην πεζογέφυρα είχαν εντοπιστεί σε 
ορισμένα σημεία στο ξύλινο δάπεδο, 
γεγονός που δημιουργούσε κινδύνους 
για όσους τη χρησιμοποιούσαν. Για το 
λόγο αυτό η αρμόδια αντιδημαρχία 
αναγκάστηκε να τη θέση εκτός χρήσης 
λόγω επικινδυνότητας. Ειδικότερα, 
μόλις εντοπίστηκαν τα προβλήματα 
και διαπιστώθηκε η επικινδυνότητα 
της πεζογέφυρας, οι αρμόδιες υπηρε-
σίες προχώρησαν στον αποκλεισμό 
της τοποθετώντας ειδικές κορδέλες. 
Παράλληλα, ξεκίνησαν όλες τις διαδι-
κασίες για την άμεση αποκατάστασή 
της. Τις εργασίες έκαναν οι ξυλουργοί 
του δήμου, αφού είχε προηγηθεί η 
προμήθεια όλων των απαραίτητων 
υλικών για την αποκατάσταση των 
φθορών στο ξύλινο δάπεδο.

Σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρ-
χος Βασίλης Μουστάκας αναφέρει ότι 
“το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστα-
σίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου 

Θέρμης, εντόπισε και κατέγραψε άμεσα 
όλες τις φθορές στο ξύλινο μονοπάτι 
του Φράγματος και προχώρησε μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, στοχευ-
μένα, αξιοποιώντας τους ξυλουργούς 
του δήμου μας, στην αποκατάστασή 
τους. Θέλω να ευχαριστήσω, κατ’ αρχάς 
τους συμπολίτες μας οι οποίοι έδειξαν 
κατανόηση κατά το διάστημα των εργα-
σιών, αλλά και τους συνεργάτες μας στο 
δήμο οι οποίοι εργάστηκαν εντατικά 
ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η 
ξύλινη γέφυρα και να παραδοθεί προς 
ασφαλή χρήση στους εκατοντάδες που 
επισκέπτονται καθημερινά το Φράγμα 
Θέρμης. Πλέον η διέλευση από την 
ξύλινη πεζογέφυρα μπορεί να γίνεται 
και πάλι απρόσκοπτα και με τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια”.

Αποκαταστάθηκε η ξύλινη πεζογέφυρα 
στο φράγμα Θέρμης
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Τις δύο απογραφές πραγμα-
τοποιούν ειδικά εκπαιδευ-
μένοι και πιστοποιημένοι 
απογραφείς της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής. Όσοι είναι επι-
φορτισμένοι με την απογραφή 
των κτηρίων άρχισαν ήδη από τα 
μέσα Σεπτεμβρίου τις επισκέψεις 
σε σπίτια. Η απογραφή των ακινή-
των γίνεται από 12.500 ερευνητές 
οι οποίοι καταγράφουν στοιχεία, 
όπως η χρήση του κτηρίου (αν είναι 
κατοικία, καταστήματα ή έχει μικτή 
χρήση), πότε έχει κατασκευαστεί, 
αν έχει πρόσβαση για άτομα με 
ειδικές ανάγκες κ.λπ. Τα στοιχεία 
αυτά είναι αναγκαία για τον αντι-
σεισμικό κανονισμό, αλλά και για 
τον προσδιορισμό του οικονομικού 
πλούτου της χώρας, ενώ ταυτόχρο-
να αποτελεί προπαρασκευαστικό 
στοιχείο για την απογραφή του 
πληθυσμού. 
Μία από τις καινοτομίες της απο-
γραφής του 2021 σε σχέση με τις 
παλαιότερες, είναι η αξιοποίηση 
της σύγχρονης τεχνολογίας. Λόγω 
και της πανδημίας η απογραφή 
σχεδιάζεται να γίνει με ηλεκτρο-
νικό τρόπο και με την ελάχιστη 
δυνατή φυσική επαφή και μόνο 
για τους ανθρώπους που δεν είναι 
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία 
και δεν έχουν τη δυνατότητα να 
βοηθηθούν από το συγγενικό τους 
περιβάλλον.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Ο καθένας από τους 60.000 απο-
γραφείς, οι οποίοι θα προσλη-
φθούν με προκήρυξη που έχει ήδη 
αναρτηθεί, θα πρέπει να απογράψει 
περίπου 120 με 150 νοικοκυριά. Σε 
καθένα από αυτά θα αφήσει ένα 
φάκελο με έναν ατομικό κωδικό. 
Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού 

θα λάβει τον κωδικό και χρησι-
μοποιώντας τους κωδικούς του 
taxis θα μπορέσει να μπει στο ηλε-
κτρονικό ερωτηματολόγιο και να 
συμπληρώσει τα χαρακτηριστικά 
της κατοικίας του, τα δικά του και 
όλων των μελών του νοικοκυριού 
του. Να σημειωθεί ότι τα στοι-
χεία που ζητούνται δεν συνιστούν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 
Οποιοσδήποτε χρειάζεται βοήθεια 
μπορεί να επικοινωνήσει με τον 
απογραφέα του, είτε τηλεφωνικά 
είτε μέσω email.
Ο απογραφέας μπορεί να δει από 
ποιους κωδικούς που του αντι-
στοιχούν έχουν απαντηθεί τα 
ερωτηματολόγια. Δεδομένου ότι 
δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά 
τη διαδικασία, εφόσον μέσα σε 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 
που υπολογίζεται σε περίπου ένα 
μήνα, κάποιος δεν έχει απαντήσει, 
τότε ο απογραφέας θα επισκεφτεί 
το σπίτι για την προσωπική συνέ-
ντευξη, τηρώντας πάντα όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται 
οι φυσικές επαφές, προστατεύεται 
η υγεία των πολιτών και εκδίδονται 
πιο γρήγορα τα αποτελέσματα 
καθώς μέσω της ηλεκτρονικής 
απογραφής καταχωρίζονται απευ-
θείας στο σύστημα.
Στην ηλεκτρονική διαδικασία έχουν 
προβλεφθεί όλοι οι λογικοί έλεγχοι 
και οι έλεγχοι πληρότητας. Εάν, 
δηλαδή, κάποιος εκ παραδρομής 
γράψει κάτι που δεν ταιριάζει, 
αν για παράδειγμα δηλώνει ότι 
είναι 20 ετών κι εμφανίζεται να 
έχει παιδί 18 ετών, τότε το λάθος 
ελέγχεται. 
Από τις 21 Αυγούστου έχει βγει 
η πρόσκληση για την πρόσληψη 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ξεκίνησε η απογραφή κτηρίων 
και πληθυσμού στο δήμο Θέρμης

απογραφέων που έχει διάρκεια μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για διάστημα περίπου 
ενάμιση μήνα έναντι αμοιβής 1.000 - 1.200 ευρώ. Για την απογραφή 
του πληθυσμού θα χρειαστούν 60.000 άτομα. Ως απογραφείς μπορούν 
να συμμετάσχουν όλοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνεργοι, 
φοιτητές. Μάλιστα, υπάρχει ειδική πρόβλεψη, αν κάποιος είναι στον 
ΟΑΕΔ, να απασχοληθεί στην απογραφή χωρίς να διαγραφεί από τα 
μητρώα του οργανισμού. Δεδομένου ότι το διάστημα είναι μεγάλο, το 
ωράριο είναι ελεύθερο και μπορεί κανείς να το προσαρμόσει ανάλογα 
με τι τον βολεύει. 

Έφτασε η ώρα της εθνικής απογραφής η οποία πραγμα-

τοποιείται κάθε δεκαετία. Ήδη, από τα μέσα Σεπτεμβρίου 

ξεκίνησε η διαδικασία απογραφής των κτηρίων, ενώ από 

τις 22 Οκτωβρίου πρόκειται να ξεκινήσει και η αντίστοιχη 

διαδικασία για τον πληθυσμό.
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Η ιστορία των απογραφών από το 1828 έως το 2011

Η πρώτη απογραφή πλη-
θυσμού έγινε το 1828 επί 
Ιωάννη Καποδίστρια. Κύρι-

ος στόχος ήταν η εξυπηρέτηση 
νόμων του κράτους που είχαν να 
κάνουν κυρίως με τη φορολογία 
και τη στρατολογία, γι’ αυτό και 
τα πρώτα χρόνια μέχρι το 1845 οι 
απογραφές γίνονταν κάθε χρόνο. 
Η πρώτη απογραφή έγινε υπό ιδι-
αίτερα αντίξοες συνθήκες καθώς 
συνεχιζόταν ο αγώνας για την 
ανεξαρτησία. Πρακτικά έγινε απα-
ρίθμηση των ατόμων με σκοπό την 
εύρεση του αριθμού των κατοίκων 
κατά θρήσκευμα, ενώ με βάση τα 
στοιχεία, έγινε υπολογισμός του 
πληθυσμού στην αρχή της επανά-
στασης. Ο πληθυσμός υπολογίστηκε 
στους 753.400 κατοίκους, ενώ η 
εκτίμηση για το 1821 ήταν 938.765.

Το 1861 έγινε η πρώτη απογραφή 
πληθυσμού που δεν είχε στρατολο-
γικούς ή φορολογικούς σκοπούς, 
αλλά πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
με τις αρχές της στατιστικής επιστή-
μης της εποχής.

Το 1870 δημοσιεύονται για πρώτη 
φορά στοιχεία για τον εγγράμμα-
το και αγράμματο πληθυσμό. Ως 
εγγράμματοι, θεωρούνταν όσοι 
γνώριζαν απλώς να υπογράφουν, 
έστω και μηχανικά.

Το 1879 για πρώτη φορά έγινε επε-
ξεργασία των αποτελεσμάτων με 
συγκεντρωτικό τρόπο από έναν 
φορέα. Τα πρώτα αριθμητικά δεδο-
μένα της απογραφής δεν ανταπο-
κρίνονταν πλήρως στον ζητούμενο 
πραγματικό πληθυσμό, επειδή σε 
κάποιες επαρχίες οι απογραφικές 
επιτροπές απέγραψαν και τους 
απόντες, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει μεγάλος αριθμός διπλοαπο-
γραφέντων. Από την απογραφή 
1879 και εξής, εγγράμματοι θεω-
ρούνταν όσοι γνώριζαν γραφή και 
ανάγνωση.

Το 1881 έγινε για πρώτη φορά απο-
γραφή των κατοίκων της Θεσσαλί-
ας και της Άρτας, ενώ το 1889 για 
πρώτη φορά η απογραφή έγινε 
εντός μίας ημέρας πανελλαδικά.

Στην απογραφή του 1896 έγινε 
καθολική χρήση ειδικών ατομικών 
απογραφικών δελτίων. Η επεξερ-
γασία των δελτίων της Απογραφής 
όμως δεν ολοκληρώθηκε λόγω 
πυρκαγιάς το 1897, στο κτίριο όπου 
φυλασσόταν το απογραφικό υλικό. 

Το 1907 έγινε η πρώτη απογραφή 
στηριζόμενη σε κανόνες της σύγ-
χρονης στατιστικής επιστήμης. Στο 
απογραφικό δελτίο περιλαμβανό-
ταν ερώτημα για τυχόν σωματικά 
ελαττώματα, στα οποία ο απογρα-
φόμενος έπρεπε να απαντήσει εάν 
είναι τυφλός, χωλός ή παράλυτος. 
Παράλληλα υπεισήλθαν για πρώτη 
φορά κάποιας μορφής “προσωπικά 
δεδομένα” καθώς αναγράφονταν 
ρητές οδηγίες σύμφωνα με τις οποί-
ες οι πληροφορίες που συλλέγονταν 
δεν μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν παρά μόνο στη στατιστική 
του πληθυσμού της Ελλάδας και 
επίσης ότι δεν επιτρεπόταν να λάβει 
γνώση αυτών κανένας άλλος παρά 
μόνο η Υπηρεσία της Απογραφής.

Το 1913 έγινε για πρώτη φορά απο-
γραφή των κατοίκων των νέων 
επαρχιών της Ελλάδας. 

Στην απογραφή του 1920 σχεδόν 
διπλασιάζεται ο πληθυσμός καθώς 
έχουν προσαρτηθεί στο ελληνικό 
κράτος η Μακεδονία, η Ήπειρος, 
η Κρήτη και τα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου. Στα αξιοσημείωτα είναι 
ότι πέμπτος μεγαλύτερος δήμος 
σε πληθυσμό ήταν η Αδριανούπο-
λη. Επίσης, για πρώτη φορά έγινε 
μηχανογραφική επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων.

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή 
και την ανταλλαγή πληθυσμών, διε-
νεργήθηκε, το πρώτο δεκαήμερο 
του Απριλίου του 1923, με συνεργα-
σία των υπουργείων Εσωτερικών, 
Εθνικής Οικονομίας και Υγιεινής, 
Πρόνοιας και Αντιλήψεως, απο-
γραφή των προσφύγων που ήρθαν 
στη χώρα από τη Μικρά Ασία και 
την Ανατολική Θράκη. Η απογρα-
φή ήταν προαιρετική, επομένως 
δεν απογράφηκε το σύνολο των 
προσφύγων. Το σύνολο των προ-
σφύγων που απογράφηκαν ήταν 
786.431, οι άρρενες ήταν 351.313 και 
οι θήλεις 435.118. Ο μεγαλύτερος 
αριθμός προσφύγων απογράφηκε 
στη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονί-
κης (162.418) και στο γεωγραφικό 
διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας και 
Εύβοιας (158.076).

Η απογραφή του 1940 έγινε στις 
16 Οκτωβρίου, μόλις 12 ημέρες 
πριν από την έναρξη του ελληνοϊ-
ταλικού πολέμου. Στο πλαίσιο της 
απογραφής, έγινε ειδική έρευνα 
για τους μακρόβιους (90 ετών και 
άνω), η οποία είχε διάρκεια 60 ημε

Τα στατιστικά στοιχεία από την απογραφή του 1896. 

ρών, διενεργήθηκε από ομάδα ιατρών, με σκοπό την εξακρίβωση του 
αριθμού τους και των συνθηκών διαβίωσής τους, με ειδικό απογραφικό 
δελτίο. Το δελτίο αυτό περιείχε ερωτήματα, όπως: πόσα χρόνια έζησε ο 
απογραφόμενος μακρόβιος ως έγγαμος, χήρος ή διαζευγμένος, σε ποια 
ηλικία απέκτησε το πρώτο παιδί και σε ποια το τελευταίο, το επάγγελμα 
του ιδίου και του πατέρα του, ο τόπος κατοικίας του, ο προσανατολισμός 
της κατοικίας του, οι ώρες και το μέρος όπου κοιμάται, πόσες ώρες 
περπατά τώρα και πόσες στη νεότητά του, η διατροφή του, αν καπνίζει 
ή καταναλώνει αλκοολούχα ποτά, το είδος του νερού που πίνει κ.λπ.

Το 1947 έγινε απογραφή των κατοίκων των Δωδεκάνησων, ενών η 
απογραφή του 1951 ήταν η πρώτη στην οποία το ελληνικό κράτος 
παρουσιάζεται εδαφικά το ίδιο με το σημερινό.

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας για την απογραφή του 1961 η 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος χρηματοδότησε την παραγωγή 
ταινίας - ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Μια ημέρα για όλους τους Έλληνες», σε 
σενάριο Νίκου Σφυρόερα και σκηνοθεσία Γιάννη Παναγιωτόπουλου, 
καθώς και την παραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 2 λεπτών με πληροφο-
ρίες και οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της απογραφής. Οι ταινίες 
προβλήθηκαν στους κινηματογράφους της εποχής.

Στην απογραφή του 1971 ειδικές ομάδες απογραφέων απέγραφαν όσους 
ταξίδευαν με πλοίο, σιδηρόδρομο ή αεροπλάνο, εφόσον βρίσκονταν σε 
ελληνικό έδαφος. 

Η ημερομηνία της απογραφής του 1981 μετατέθηκε από τις 15 Μαρτίου 
στις 5 Απριλίου λόγω του ισχυρού σεισμού (6,7 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ) της 24ης Φεβρουαρίου 1981, στις Αλκυονίδες Νήσους, που 
δημιούργησε δυσχέρειες στην εξέλιξη των απογραφικών εργασιών. 
Το 1981 διενεργήθηκε ταυτόχρονα απογραφή Οικοδομών - Κτιρίων, 
Πληθυσμού - Κατοικιών, Γεωργίας - Κτηνοτροφίας. 

Τέλος, το 2011 η απογραφή διενεργείται για πρώτη απογραφή από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ως ανεξάρτητη αρχή.

Τα στοιχεία προέρχονται από το λεύκωμα το οποίο εξέδωσε η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή
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ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Συζητήθηκε στη Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης 
το σχέδιο προϋπολογισμού
για το 2022

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Απ. Τσολάκης (αριστερά) με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κ. Τιτέλη

Άλλαγές στα δρομολόγια 
της δημοτικής 
συγκοινωνίας

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 άρχισαν νέα 
δρομολόγια στη δημοτική συγκοινωνία του δήμου 
Θέρμης. Συγκεκριμένα:
1. Ιδρύθηκε νέα γραμμή (2-Β) για τη Δημοτική 

Ενότητα Βασιλικών, η οποία θα εξυπηρετεί και 
τον Άγιο Αντώνιο, μέσω Ταγαράδων, Ν. Ρυσίου, 
Αγίας Παρασκευής και Σουρωτής. Η γραμμή θα 
διαθέτει δύο δρομολόγια, ένα πρωινό, στις 8:55 
από Θέρμη και ένα μεσημεριανό, στις 12:35 από 
Θέρμη. Η γραμμή της Περιστεράς δεν θα διέρ-
χεται από Σουρωτή.

2. Τροποποιείται το ωράριο της γραμμής της Δημο-
τικής Ενότητας Μίκρας (3-Α & 3-Β). Έτσι, το πρω-
ινό δρομολόγιο μέσω Καρδίας προς Κ. Σχολάρι, 
Τρίλοφο και Πλαγιάρι θα ξεκινάει από Θέρμη 
στις 7:30, και το μεσημεριανό δρομολόγιο μέσω 
Πλαγιαρίου και Τριλόφου προς Κ. Σχολάρι και 
Καρδία θα ξεκινάει από Θέρμη στις 13:00.

3. Προστίθεται βραδινό δρομολόγιο στη γραμμή 
της Μίκρας, όπως το πρωινό, δηλαδή μέσω 
Καρδίας προς Κ. Σχολάρι, Τρίλοφο και Πλαγιάρι, 
το οποίο θα ξεκινάει από τη Θέρμη στις 22:30. 
Στην κυκλική γραμμή της Θέρμης (1-Α & 1-Β) δεν 
υπάρχουν τροποποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι γραμμές διέρχονται από 
το Κέντρο Υγείας Θέρμης.
Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ΔΕΝ εκτελούνται 
δρομολόγια.
Οι χρήστες της δημοτικής συγκοινωνίας παρακα-
λούνται για λόγους δημόσιας υγείας, να τηρούν τα 
παρακάτω:
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου εντός 

του λεωφορείου (υφασμάτινης ή μιας χρήσεως)
• Σχολαστική τήρηση μέτρων ατομικής υγιεινής
• Τήρηση απόστασης από άλλους επιβάτες του-

λάχιστον 1,50 μ.
• Προσπάθεια για χρήση του λεωφορείου για μετα-

κινήσεις προς και από την εργασία και αποφυγή 
των άσκοπων μετακινήσεων

• Αποφυγή χρήσης του λεωφορείου αν έχει κάποιος 
το παραμικρό σύμπτωμα

• Σεβασμός στις υποδείξεις του οδηγού του λεω-
φορείου, σε σχέση με τα μέτρα ασφάλειας και 
υγιεινής.

Συζητήθηκε την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, 
στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου 
Θέρμης για το έτος 2022. Η συνεδρίαση 
της ΔΕΔ έγινε με φυσική παρουσία, στον 
ανοιχτό χώρο του θερινού κινηματογράφου 
“Θερμαΐς”, τηρώντας όλους τους προβλε-
πόμενους υγειονομικούς περιορισμούς. Το 
σχέδιο προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου 
ανέρχεται περίπου στα εξήντα εκατομμύρια 
ευρώ, παρουσίασε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Απόστολος Τσολάκης. 

Όπως είπε ο αντιδήμαρχος, πρώτη προτε-
ραιότητα για το δήμο Θέρμης παραμένει η 
ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Παρότι, 
όπως εξήγησε, λόγω της πανδημίας τα ίδια 
έσοδα του δήμου έχουν μειωθεί σημαντικά, 
οι δαπάνες οι οποίες προβλέπονται για την 
κοινωνική πολιτική για το έτος 2022 θα είναι 
αυξημένες, προκειμένου να συνεχιστεί η 
στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. 
Το ύψος των κονδυλίων για την κοινωνική 
πολιτική ανέρχονται περίπου στα πέντε 
εκατομμύρια ευρώ. 

Λόγω της μείωσης των ίδιων εσόδων, επι-
λογή του δήμου είναι η αξιοποίηση κάθε 
χρηματοδοτικού εργαλείου προκειμένου να 
υλοποιηθούν τα έργα τα οποία έχουν περι-
ληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2022. 
Έτσι, στο σχέδιο προϋπολογισμού έχουν 
περιληφθεί έσοδα από προγράμματα όπως 
ο “Φιλόδημος” και ο “Αντώνης Τρίτσης”, 
ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, για 
την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδο-
μής. Επίσης, αρκετοί πόροι θα εισρεύσουν 
μέσω των προγραμματικών συμβάσεων 
με άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα η 
προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους περίπου 2,5 

εκατ. ευρώ, για την αποκατάσταση της οδού 
Περικλέους η οποία συνδέει τον Τρίλοφο 
με το Πλαγιάρι. 

Σημαντικοί πόροι από διάφορα χρηματο-
δοτικά προγράμματα, καθώς και από ίδια 
έσοδα του δήμου, διατίθενται για την υλο-
ποίηση έργων της ΔΕΥΑΘ (δίκτυα ύδρευσης, 
αποχέτευσης και ομβρίων), την ενίσχυση 
νευραλγικών τομέων του δήμου, όπως 
αυτός της Πολιτικής Προστασίας, έργων 
προστασίας του περιβάλλοντος (διαχείριση 
υπολειμμάτων εξυγιαντικής υλοτομίας, κατο-
χύρωση της δημοτικής περιουσίας μέσω της 
διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών), 
βελτίωση της καθημερινότητας (ενίσχυση 
του εξοπλισμού του τομέα Καθαριότητας 
με νέα απορριμματοφόρα, νέους κάδους 
κ.λπ., περαιτέρω βελτίωση της δημοτικής 
συγκοινωνίας κ.ά.), εκπόνηση νέων μελετών 
με σκοπό ωρίμανση και άλλων αναγκαίων 
έργων κ.ο.κ. 

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος τονίζει ότι “ο δήμος 
μας περιλαμβάνεται μεταξύ των δεκαπέντε 
πρώτων πανελλαδικά με τις μεγαλύτερες 
απώλειες εσόδων λόγω της πανδημίας. 
Παρόλα αυτά, συντάσσουμε ένα φιλόδοξο, 
αλλά ρεαλιστικό προϋπολογισμό, έχοντας 
ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία 
των συμπολιτών μας που έχουν μεγαλύ-
τερη ανάγκη. Γι’ αυτό, παρά τη μείωση των 
εσόδων μας, αυξάνουμε τα κονδύλια που 
θα διατεθούν για την κοινωνική πολιτική. 
Παράλληλα, αξιοποιούμε και το τελευταίο 
ευρώ, από κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό 
εργαλείο προκειμένου να υλοποιήσουμε 
το τεχνικό μας πρόγραμμα, αλλά και για να 
ετοιμάσουμε το έδαφος, με νέες μελέτες, 
για την υλοποίηση των επόμενων έργων”.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δεύτερη ευκαιρία για 
αδήλωτα τετραγωνικά 

Ακόμα μία ευκαιρία, έως το τέλος 
του χρόνου, έχουν οι πολίτες οι 
οποίοι επιθυμούν να διορθώσουν 

τα στοιχεία που αφορούν τα τετραγωνικά 
του ακινήτου τους στην ειδική πλατφόρ-
μα του υπουργείου Εσωτερικών. Με την 
πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4830/2021 
δίνεται η δυνατότητα μέχρι τις 31.12.2021 
να γίνει η υποβολή δηλώσεων των ορθών 
στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας 
και της χρήσης ακινήτων δημοτών, με δια-
γραφή του συνόλου των προστίμων που 
προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών 
μέτρων και (παράλληλη) υποχρέωση των 
δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που 
αντιστοιχούν στα ορθά τ.μ. σε 24 μηνιαίες 
δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι 
την ημερομηνία της δήλωσης

Ειδικότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 δημο-
σιεύθηκε ο νόμος 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α), 
το άρθρο 66 παρ. 1 & 2 του οποίου προβλέ-
πουν ότι:

1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθο-
ρισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης 
ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν 
επ’ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς 
τους ΟΤΑ α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα 
δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει 
ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση 
με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι 
τις 31.12.2021.

2. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, 
υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη 
που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά 
μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020, 
μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με 
πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του 
ποσού που προκύπτει από τη διαφορά 
των τετραγωνικών μέτρων αυτού του 
διαστήματος.

Με βάση την παραπάνω διάταξη, όσοι υπό-
χρεοι καταβολής δημοτικών τελών και δημο-
τικού φόρου προσέλθουν στον Δήμο μέχρι 
την 31.12.2021 και δηλώσουν μη δηλωθέν 
ακίνητο ή διορθώσουν τα εσφαλμένα, ως 
προς το εμβαδόν ή/και τη χρήση, στοιχεία 
των ακινήτων τους, επιβαρύνονται με τα 
δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο, με 
βάση τα ορθά δεδομένα των ακινήτων 
τους, από 1ης Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 
ημερομηνία της δήλωσης με πρόστιμο 20% 
επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφο-
ρά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του 
διαστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν 
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που θα συνοδεύ-
εται από φωτοαντίγραφο του τελευταίου 
λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής 
ενέργειας και του εντύπου Ε9.

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση είτε θα απο-
στέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση tetragonika@thermi.gov.gr είτε 
θα υποβάλλεται στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης: 
2ο χλμ. οδού Θέρμης-Τριαδίου, ΤΚ 57001, 
ΘΕΡΜΗ, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, 
κατά τις ώρες 08:00-13:00.

Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (για 
κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα) δια-
τίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, καθώς και στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης: www.thermi.
gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα 
τηλέφωνα: 2310-478010 και 2310-478020.

Επισημαίνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών 
θα αποστείλει στους Δήμους τα στοιχεία των 
Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), 
προκειμένου να διενεργηθούν διασταυρώ-
σεις, έλεγχοι και διορθώσεις. Σε περίπτωση 
που κάποιος πολίτης δεν διορθώσει τα 
στοιχεία του ακινήτου του, αξιοποιώντας 
την προαναφερθείσα ευεργετική διάταξη 
του ν. 4830/2021 μέχρι την 31η.12.2021, και 
από τον έλεγχο προκύψει απόκλιση μεταξύ 
των στοιχείων, και, συγκεκριμένα, σε περί-
πτωση που έχει δηλωθεί στον Δήμο για τον 
υπολογισμό των δημοτικών τελών & φόρου 
μικρότερο εμβαδόν από αυτό που είναι 
δηλωμένο στο έντυπο Ε9, η αυτεπάγγελτη 
διόρθωση που θα διενεργήσει η Υπηρεσία 
θα συνοδεύεται από αναδρομικές χρεώσεις 
και συμπληρωματικά μεγαλύτερα πρόστιμα, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας.

Ολοκληρώνεται ο 
δρόμος Τριλόφου - 
Επανομής

Την πορεία ανακατασκευής του αγροτικού 
δρόμου ο οποίος συνδέει την Επανομή με τον 
Τρίλοφο επιθεώρησαν την Τρίτη 21 Σεπτεμ-

βρίου ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος με τον δήμαρχο Θερμαϊκού Γιώργο Τσαμασλή. 
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα διευκολύνει την 

επικοινωνία μεταξύ των δύο Κοινοτήτων και πρω-

τίστως την πρόσβαση των κατοίκων της Επανομής 

στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. 

Το έργο «Αγροτική οδοποιία γηπέδου Επανομής έως 

είσοδο σχολείου φύσης Τριλόφου» είχε αρχικό προ-

ϋπολογισμό 582.000€ και αφορά στην ανακατασκευή 

της αγροτικής οδού που συνδέει τον υφιστάμενο 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο μπροστά από το γήπεδο 

της Επανομής με την ασφαλτοστρωμένη οδό που 

καταλήγει στο σχολείο της Φύσης, συνολικού μήκους 

2.639,00 μ. 

Η τυπική διατομή της οδού είναι πλάτους 6,00μ., διπλής 

κατεύθυνσης με επιπλέον έρεισμα 0,50 μέτρου και 

η μελέτη προβλέπει την χάραξη της αγροτικής οδού 

με νέα βελτιωμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Οι 

εργασίες περιλαμβάνουν χωματουργικά, τεχνικά 

έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τοποθέτηση οδο-

σήμανσης κ.ά. 

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφτηκε τον Αύγου-

στο του 2020 για το ποσό των 262.769,08€ (μετά την 

έκπτωση και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), 

με προθεσμία περαίωσης στις 5 Δεκεμβρίου 2021. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δύο δημάρχων το 

έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από το πέρας 

της συμβατικής προθεσμίας, έως το τέλος Οκτωβρίου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

– Μέτρο 4/Υποέργο 3 και Δράση 4 ( Κωδικός ΟΠΣΑΑ 

0006160449) με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

(ΣΑΕ 2018ΣΕ08210003).  

Επιθεώρηση των εργασιών στο δρόμο Τριλόφου – Επανομής 
από τους δημάρχους Θέρμης Θ. Παπαδόπουλο και Θερμαϊκού  
Γ. Τσαμασλή. 
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Πέντε νέοι μεγάλοι υπόγειοι κάδοι απορριμ-

μάτων, χωρητικότητας 3.000lt τοποθέτησε 

ο δήμος Θέρμης στην κοινότητα Βασιλικών. 

Η αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και 

Πρασίνου προχώρησε στην προμήθεια 

και τοποθέτηση των υπόγειων κάδων καθώς 

κρίθηκαν αναγκαίοι, έπειτα από σχετικό 

έλεγχο τον οποίο διενήργησε ο επόπτης 

καθαριότητας.

Η επιλογή των μεγάλων υπόγειων κάδων 
έγινε για μια σειρά από λόγους: 
1. Λόγω της βύθισής τους στο χώμα, η 

θερμοκρασία των αποβλήτων παραμένει 
χαμηλή και έτσι περιορίζονται οι δυσά-
ρεστες οσμές ακόμα και κατά την θερινή 
περίοδο οπότε και εμφανίζονται τα μεγα-
λύτερα προβλήματα δυσοσμίας. Επίσης, 
τα απορρίμματα δεν είναι εκτεθειμένα 
στις καιρικές συνθήκες και στα αδέσποτα 
ζώα, δεδομένου ότι οι υπόγειοι κάδοι 
έχουν αφενός μεγαλύτερη χωρητικότητας 
(σχεδόν τετραπλάσια ενός συμβατικού), 
αφετέρου είναι κατασκευασμένοι από 
υψηλής ποιότητας υλικά τα οποία είναι 
ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες 
και έτσι δεν υπάρχουν διαρροές από 
διασταλάζοντα υγρά.

2. Θα βελτιωθεί η αισθητική εικόνα της 
περιοχής, αφού το μεγαλύτερο μέρος 
των υπογείων κάδων βρίσκεται εντός 
τους εδάφους ενώ το υπέργειο τμήμα 
τους δύναται να επενδυθεί εξωτερικά 
με ειδικά επεξεργασμένο ξύλο. Επιπλέ-
ον, αποφεύγεται η ύπαρξη της κακής 
εικόνας που παρουσιάζουν συχνά οι 
συμβατικοί κάδοι, οι οποίοι φθείρονται 
μετά τη μακροχρόνια χρήσης τους ή από 
βανδαλισμούς.

3. Θα περιοριστούν οι κινήσεις των απορ-
ριμματοφόρων οχημάτων εντός του 
οικισμού αφού οι θέσεις που προτείνο-
νται, αν και μπορούν να εξυπηρετούν 
μία αρκετά ευρεία περιοχή, βρίσκονται 
σε σημεία που δεν προκαλούν όχληση. 
Επιπλέον, μετά την τοποθέτησή τους θα 
αποσυρθούν οι διάσπαρτοι συμβατικοί 
κάδοι που δεν χρειάζονται και θα απε-
λευθερωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι 
που καταλαμβάνουν.

4. Θα βελτιωθεί η ποιότητα του έργου 
της υπηρεσίας Καθαριότητας αφού η 

αποκομιδή των υπογείων κάδων απαιτεί 
μικρότερη συχνότητα δρομολογίων, 
λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς τους 
που ανέρχεται στα 3.000lt έναντι των 
συμβατικών κάδων των οποίων η χωρη-
τικότητα ανέρχεται στα 1.100lt. Εξάλλου, 
λόγω βαρύτητας, τα απορρίμματα συμπι-
έζονται μέσα στους υπόγειους κάδους, 
με αποτέλεσμα η χωρητικότητα των 
υπογείων κάδων στην πραγματικότητα 
να αυξάνεται ακόμα περισσότερο και 
να φτάνει να είναι σχεδόν τετραπλάσια 
αυτής των συμβατικών τροχήλατων 
κάδων απορριμμάτων.

5. Θα μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του 
δήμου αφού, λόγω της μείωσης της συχνό-
τητας των δρομολογίων, εξοικονομούνται 
χρήματα από την ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης των καυσίμων, της συντή-
ρησης των απορριμματοφόρων και του 
χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων 
στην αποκομιδή.

6. Τέλος, μειώνονται κατά πολύ οι κίνδυνοι 
πρόκλησης ατυχημάτων τόσο για τους 
εργαζόμενους στην αποκομιδή αφού 
το όχημα των υπογείων κάδων δε φέρει 
σκαλοπάτια για συνοδούς, όσο και για 
τους κατοίκους αφού περιορίζονται οι 
τυχαίες και συχνά ανεξέλεγκτες μετακι-
νήσεις τροχήλατων συμβατικών κάδων 
λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων 
(παγετός, νεροποντή, έντονοι άνεμοι 
κ.λπ.) ιδιαίτερα σε δρόμους με μεγάλη 
κλίση.

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.000LT

Πέντε νέοι κάδοι 
τοποθετήθηκαν
στα Βασιλικά

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ

Ενημέρωση σχετικά με τον 
Β’ αναδασμό στα Βασιλικά

Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εξέλιξη 
της πορείας της μελέτης για τον Β’ Αναδασμό 
του αγροκτήματος των Βασιλικών έχουν ως 

εξής: Με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 343783(2618)/02.07.2020 
απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης κυρώθηκε ο Β’ Αναδασμός 
του αγροκτήματος Βασιλικών του Δήμου Θέρμης (ΦΕΚ 
2834 Β’/13.07.2020). Έκτοτε υπάρχει διαρκής συνεργασία 
μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΚΜ), της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» και του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης 
«Μελέτη Β’ Αναδασμού Αγροκτήματος Βασιλικών της 
Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και ΜΠΕ έργων 
αναδασμού», προκειμένου να γίνει η απαραίτητη μετα-
γραφή-καταχώριση των στοιχείων στο Κτηματολόγιο.

Η διαδικασία της μεταγραφής-καταχώρισης των στοιχεί-
ων είναι χρονοβόρα, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις μεγά-
λου αριθμού ακινήτων, όπως αυτή του αγροκτήματος 
Βασιλικών, επειδή επέρχονται μαζικά και σε μεγάλη 
έκταση μεταβολές στα τεμάχια και στα δικαιώματα 
της περιοχής και απαιτείται πολύς χρόνος για τη χωρική 
μεταβολή και την απόδοση νέων ΚΑΕΚ σε κάθε τεμάχιο.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η ανωτέρω διαδικασία, ο 
ανάδοχος της μελέτης, σε συνεργασία με την «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», έχει ήδη ολοκληρώσει την 
επεξεργασία των στοιχείων, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Κτηματολογίου, και έχει παραδώσει 
τα απαιτούμενα ψηφιακά δεδομένα στην Υπηρεσία.

Η Διοίκηση του Δήμου Θέρμης αξιοποιεί κάθε μέσο και 
τρόπο για την επίσπευση των ανωτέρω διαδικασιών. 
Εκτιμάται, ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα 
έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, το Τμήμα Εποικι-
σμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της 
ΠΚΜ εξέδωσε τους τίτλους κυριότητας των ιδιοκτητών 
του Β’ αναδασμού Βασιλικών. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα 
πρέπει να μεταγραφούν, με πρωτοβουλία του κάθε ιδιο-
κτήτη, στο Κτηματολόγιο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 
για τη μεταγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας αποτελεί η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής-καταχώρισης 
του συνόλου της μελέτης και η απόδοση νέων ΚΑΕΚ στα 
τεμάχια του αναδασμού.

Προς το παρόν και μέχρι να ολοκληρωθούν τα προα-
ναφερόμενα, δεν είναι αξιοποιήσιμοι οι τίτλοι ιδιοκτη-
σίας, για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη. Ως 
εκ τούτου, η απονομή των τίτλων ιδιοκτησίας θα γίνει 
σε συνεργασία του Δήμου Θέρμης με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον πληρούνται οι απαιτού-
μενες προϋποθέσεις για τη μεταγραφή τους.
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Νέους υπόγειους κάδους έθεσε σε λειτουργία 

από τις 19 Αυγούστου 2021 ο δήμος Θέρμης. 

Συγκεκριμένα, συνολικά δέκα επτά τέτοιοι 

κάδοι τοποθετήθηκαν και λειτουργούν σε 

Θέρμη, Τρίλοφο, Καρδία, Πλαγιάρι και Τρι-

άδι. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα 

το οποίο υλοποιεί η αρμόδια αντιδημαρχία 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με στόχο 

να ακολουθήσει η προμήθεια και άλλων 

ανάλογων υπόγειων κάδων, ώστε να τοπο-

θετηθούν σε όλες τις Κοινότητες, με στόχο 

την αναβάθμιση και ανάδειξη της βιώσιμης 

διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων 

στο δήμο Θέρμης. Επιπλέον, σκοπός αυτής 

της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση και 

ανάδειξη του αστικού φυσικού περιβάλλο-

ντος, καθώς και η βελτίωση του αστικού 

εξοπλισμού στο δήμο Θέρμης.

Οι νέου τύπου υπόγειοι κάδοι συγκεντρώ-
νουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με 
τους κλασικούς, μεταλλικούς ή πλαστικούς 
υπέργειους κάδους απορριμμάτων. Για το λόγο 
αυτό η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης προέβη σε σχετικό διαγωνισμό μετά 
την ολοκλήρωση του οποίου προμηθεύτηκε 
δεκαεπτά συστήματα υπογείων κάδων, τα 
οποία τοποθετήθηκαν στα παρακάτω σημεία: 
• Στη Θέρμη, στην κεντρική πλατεία Παρα-

μάνα οκτώ (πέντε έναντι Ηρ. Πολυτεχνεί-
ου και τρεις επί της οδού Αγ.Νικολάου) 
και άλλους δύο στη διασταύρωση των 
οδών Ταβάκη και Ελ. Βενιζέλου. 

• Στον Τρίλοφο, ένα κάδο στη διασταύρωση 
των οδών Ελευθερίας και Περικλέους 
(έναντι πρώην δημαρχείου Μίκρας) και 
άλλους δύο στη διασταύρωση των οδών 
Μεγ. Αλεξάνδρου και Ανδρέα Κάλβου 
(πλησίον 1ου γυμνασίου Μίκρας).

• Στην Καρδία, έναν κάδο στην αρχή της 
οδού 25ης Μαρτίου (έναντι κτηρίου 
Κοινότητας )

• Στο Πλαγιάρι έναν κάδο στη διασταύ-
ρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου και 
Μεγ. Αλεξάνδρου (πλησίον της εισόδου 
της παιδικής χαράς) και έναν ακόμη στη 
διασταύρωση των οδών Μιαούλη και 

Αγ. Δημητρίου (έναντι εκκλησίας Αγ. 
Δημητρίου).

• Στο  Τριάδι έναν κάδο στην κεντρική 
πλατεία (πλησίον οδού Ελ. Βενιζέλου) 

Τα συστήματα των υπογείων κάδων περι-
λαμβάνουν την κατασκευή ειδικών φρεατίων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα εντός των οποίων 
τοποθετήθηκαν πλαστικοί κάδοι συλλογής 
απορριμμάτων, χωρητικότητας περίπου 
3.000lt έκαστος. Το πάνω μέρος του φρεατίου 
καλύπτεται με μια κατάλληλα διαμορφωμένη 
πλατφόρμα πάνω στην οποία προσαρμόζε-
ται το υπέργειο τμήμα του συστήματος που 
αποτελείται από τη “χοάνη/πύργο” εισαγωγής 
των απορριμμάτων, χωρητικότητας 400lt, 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Η αρμόδια αντιδημαρχία Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης τονίζει ότι απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή από τους πολίτες, ως προς τη χρήση 
των νέων κάδων. Συγκεκριμένα, για να μην 
υπάρχουν δυσάρεστες οσμές, οι πολίτες δεν 
θα πρέπει να ρίχνουν τα απορρίμματα χύδην 
μέσα στους κάδους, αλλά να τα τοποθετούν 
προηγουμένους σε μικρές κλειστές σακούλες 
απορριμμάτων. Επίσης θα πρέπει να χειρίζο-
νται με προσοχή τον ποδομοχλό με τον οποίο 
ανοίγουν οι κάδοι ώστε να αποφεύγονται 
φθορές και βλάβες. Όπως επισημαίνεται από 
την αντιδημαρχία «η διατήρηση της καθαρι-
ότητας στο δήμο Θέρμης προϋποθέτει και τη 
συνδρομή όλων μας».

ΣΕ ΘΕΡΜΗ, ΤΡΙΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΙ

Νέοι σύγχρονοι 
υπόγειοι κάδοι

Νέοι κάδοι πέριξ της πλατείας Παραμάνα

Καθαρισμός ανεξέλεγκτων 
σκουπιδότοπων  
από το δήμο Θέρμη
Συνεχείς παρεμβάσεις καθαρισμού πραγματοποιεί η 
υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Θέρμης προκει-
μένου να απομακρύνει ογκώδη αντικείμενα, αλλά 
και διάφορα άλλα απορρίμματα τα οποία εγκατα-
λείπονται διάσπαρτα από επιτήδειους σε διάφορες 
περιοχές του δήμου Θέρμης. 

Μία από τις τελευταίες επιχειρήσεις καθαρισμού έγινε 
το διήμερο 5 και 6 Οκτωβρίου από την Αντιδημαρχία 
Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και την Υπηρεσία 
Καθαριότητας κατά μήκος της οδού Θεσσαλονίκης 
στην Κοινότητα Καρδίας. Στο συγκεκριμένο σημείο, 
τις προηγούμενες ημέρες, 35 μέλη της Ομάδας Εθε-
λοντές Καρδίας πραγματοποίησαν πολύωρη δράση 
καθαρισμού και στη συνέχεια απευθύνθηκαν στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Θέρμης ώστε να 
απομακρυνθούν άμεσα τα σκουπίδια τα οποία είχαν 
περισυλλέξει. Στο αίτημα των Εθελοντών ανταπο-
κρίθηκε ο δήμος Θέρμης ο οποίος προχώρησε στην 
αποκομιδή η οποία διήρκεσε επί διήμερο καθώς ο 
όγκος των απορριμμάτων ήταν μεγάλος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αποκομιδή συμμετείχαν 
δύο JCB μηχανήματα, τέσσερα φορτηγά του δήμου 
Θέρμης καθώς  και δέκα υπάλληλοι των αρμόδιων 
υπηρεσιών. Την όλη διαδικασία συντόνισαν ο αντιδή-
μαρχος Βασίλης Μουστάκας, ο πρόεδρος της Κοινότη-
τας Καρδίας Μάκης Τρικαλιάρης και ο προϊστάμενος 
Καθαριότητας Κωνσταντίνος Χρυσοχόου, οι οποίοι 
ευχαρίστησαν την Ομάδα των Εθελοντών, για την 
πολύτιμη προσφορά τους και την αγαστή συνεργασία 
με τις υπηρεσίες του δήμου. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παναγιώτης 
Πονερίδης επισημαίνει για μία ακόμη φορά πως μετά 
τον καθαρισμό των περιοχών, αποτελεί ευθύνη όλων 
μας να μην δημιουργούνται νέοι, παράνομοι μπαζό-
τοποι. “Οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας 
πασχίζουν καθημερινά ώστε όλοι οι δημόσιοι χώροι να 
είναι καθαροί. Η συμβολή και των ίδιων των πολιτών 
-μέσα και από τη δική τους υπεύθυνη στάση- στην 
προσπάθεια αυτή, συνιστά πέραν όλων των άλλων 
και μια έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς τους 
εργαζόμενους σε αυτόν τον δύσκολο τομέα” σημειώ-
νει χαρακτηριστικά ο κ. Πονερίδης. Παράλληλα ζητά 
από τους δημότες, να μην κατεβάζουν τα σκουπίδια 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά είτε νωρίς το 
πρωί είτε αργά το βράδυ για να τα παραλαμβάνει το 
απορριμματοφόρο και να μην μένουν πολλές ώρες 
στους κάδους.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Καθαριότητας απευθύνει 
έκκληση, για άλλη μια φορά, προς τους δημότες να μην 
εγκαταλείπουν ανεξέλεγκτα δίπλα σε κάδους, σε πεζο-
δρόμια και οπουδήποτε αλλού, ογκώδη αντικείμενα. 
Αντ’ αυτού μπορούν να επικοινωνούν με τον δήμο στο 
τηλέφωνο 2310467110 ώστε να συνεννοούνται με την 
υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για την απομάκρυνση 
ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών κ.ο.κ.
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ζοντας ότι «δεν νοείται αγροτική 
ανάπτυξη χωρίς έρευνα και και-
νοτομία. Δεν είναι περιττές πολυ-
τέλειες, είναι αναγκαία εργαλεία. 
Το ΥΠΑΑΤ προάγει την έρευνα και 
την καινοτομία με πράξεις. Και για 
το λόγο αυτό στηρίζει την ανα-
βάθμιση, ακόμη περισσότερο, 
του ερευνητικού έργου του ΕΛΓΟ 
στον τομέα της αγροδιατροφής». 
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε 
και ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος 
Αμυράς σχετικά με το ρόλο της 
έρευνας και την προστασία της 
βιοποικιλότητας.

“ΠΑΡΩΝ” Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, 
ο  δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην 
πολύχρονη συνεργασία του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ με το δήμο, με θετικά απο-
τελέσματα σε δράσεις και προγράμ-
ματα ευρωπαϊκά και εθνικά. Αναφε-
ρόμενος στη σημασία της ίδρυσης της 
Βιβλιοθήκης ̈ Β. ΧΡΗΣΤΙΔΗ¨ και των 
νέων εργαστηρίων σημείωσε πως 
είναι μία σημαντική πρωτοβουλία 
που θα υποστηρίζει την τοπική πρω-
τογενή παραγωγή και τη μονάδα για 
τη μελέτη και την ανάπτυξη συνερ-
γατικής κουλτούρας σε όλους τους 
τομείς παραγωγής, μεταποίησης και 
προώθησης αγροτικών προϊόντων. 
Τέλος τόνισε το σημαντικό ρόλο 
του πάρκου Βιοποικιλότητας στην 
Καρδία το οποίο δημιουργήθηκε σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και έχει έδρα το 
δήμο Θέρμης.

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
καθηγητής Σέρκο Χαρουτουνιάν στον 
χαιρετισμό του εξήρε τη σημασία και 
συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη 
του πρωτογενή τομέα, αλλά και σε 
όλες τις δραστηριότητες του Οργανι-
σμού. Παρουσίασε τα τρία Ινστιτούτα 
που φιλοξενούνται στο αγρόκτημα 
της Θέρμης κάνοντας ειδική αναφορά 
στη σημασία της Τράπεζας Γενετικού 
Υλικού. Παρουσιάζοντας τις νέες 
δομές, υπογράμμισε τη σημασία να 
τιμώνται τα πρόσωπα που έχουν 
συνεισφέρει στην αγροτική ανάπτυξη 
της χώρας.

Ο  διευθύνων  σύμβουλος του 
Ε Λ ΓΟ -Δ ΗΜΗ Τ ΡΑ Παναγ ιώτ ης 
Χατζηνικολάου μίλησε για τον ρόλο 
του Οργανισμού, ο οποίος όπως 
χαρακτηριστικά είπε: «μπορεί να 
αποκτήσει λειτουργική ενοποίη-
ση και να μετασχηματιστεί σε ένα 
μεγάλο οργανισμό που θα παρέχει 
υπηρεσίες εφαρμογών τα γνωστά 

Extension Services στο Αγροδια-
τροφικό σύμπλεγμα της χώρας. Με 
τις δομές που διαθέτει μπορεί να 
παρέχει διαρκή και ολοκληρωμένη 
υποστήριξη στον αγροτικό πληθυ-
σμό, με στόχο τον εκσυγχρονισμό 
του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση 
των παραγωγικών διαδικασιών, την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και την αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των αγροτικών προϊόντων 
και των τροφίμων και την εν γένει 
ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας 
της χώρας».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επί-
σης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Γεώργιος Στύλιος, οι γενικοί 
γραμματείς Χ. Καλογήρου, Κ. Μπαγι-
νέτας και Δ. Παπαγιαννίδης, η επικε-
φαλής του Γραφείου του Πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλονίκη Μ. Αντωνίου, 
η αντιπεριφεριάρχης Θεσσαλονίκης 
Β. Πατουλίδου, ο αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Οικονομίας Σ. Μπάτος, 
οι βουλευτές Α΄ Θεσσαλονίκης Σ. 
Σιμόπουλος και Β΄ Θεσσαλονίκης Θ. 
Καράογλου και Δ. Βαρτζόπουλος, ο 
πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σ. Μάμαλης, η 
Π. Σαββίδου, εκπρόσωπος της «Ελλη-
νικής Λύσης», ο πρόεδρος της Αμε-
ρικανικής Γεωργικής Σχολής Δρ. Jeff 
Lansdale, η διευθύντρια της βιβλιο-
θήκης ΑΓΣ Δ. Κουτσομήχα, ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της 
REDESTOS Agrotechnology group Ν. 
Ευθυμιάδης, η γενική διευθύντρια 
Αγροτικής Έρευνας Δρ. Ειρ. Πιταρ-
ρά, ο γενικός διευθυντής Αγροτι-
κής Εκπαίδευσης Δρ. Σπ. Στάχτιαρης, 
οι διευθυντές των παρακείμενων 
Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
καθηγητές και εκπρόσωποι των ακα-
δημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητές 
και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων 
εταιρειών.

1. Τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτού-
του Γενετικής Βελτίωσης και 
Φυτογενετικών Πόρων αφι-
ερωμένη στη μνήμη του αεί-
μνηστου Βασίλειου Χρηστίδη, 
ερευνητή παγκοσμίου φήμης και 
πρωτεργάτη της βαμβακοκαλ-
λιέργειας στη χώρα μας. Η νέα 
Βιβλιοθήκη, η οποία στεγάστηκε 
σε μια αναμορφωμένη παλιά 
αποθήκη του Αγροκτήματος, 
συνένωσε συλλογές βιβλίων 
από τα συγχωνευμένα πλέον 
Ινστιτούτα Βάμβακος, Σιτηρών 
και Καπνού. Ο Άρης Μπασμαδέ-
λης, βιβλιοθηκονόμος-αρχειονό-
μος και Διδάσκων του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου, ο 
οποίος εργάστηκε εθελοντικά 
για το στήσιμο της Βιβλιοθήκης 
ξενάγησε τους επισκέπτες και 
απάντησε διεξοδικά σε όλες τις 
ερωτήσεις τους.

2. Το Εργαστήριο Φυσιολογίας και 
Θρέψης Οπωροκηπευτικών, του 
οποίου σκοπός είναι να προάγει 
την καινοτομία στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, δίνοντας 
τη δυνατότητα σε μεμονωμέ-
νους παραγωγούς, αλλά και σε 
συνεταιρισμούς και σε ομάδες 
παραγωγών, να έχουν μια πιο 
προσοδοφόρα καλλιέργεια. Οι 
ερευνητές Δρ Γεωργία Τάνου 
και Δρ Ιωάννης Γανόπουλος 
ξενάγησαν τους επισκέπτες και 
παρουσίασαν το εργαστήριο.

3. Το Εργαστήριο Διαχείρισης Απο-
βλήτων και Βιοδιεργασιών του 
Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών 
Πόρων, το οποίο σκοπό έχει τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμο-
σμένης έρευνας σε αναδυόμενες 
τεχνολογίες, που θα βοηθήσει 
στην αξιοποίηση οργανικών 
αποβλήτων για παραγωγή πρά-
σινης ενέργειας και προϊόντων 
υψηλής αξίας βιολογικής προ-
έλευσης. Την παρουσίαση του 
Εργαστηρίου έκανε ο ερευνη-
τής Δρ Παναγιώτης Κούγιας. 
Την εκδήλωση συντόνισε η διευ-
θύντρια του Ινστιτούτου γενετι-
κής Βελτίωσης και Φυτογενετι-
κών Πόρων Δρ Ελένη Μαλούπα 
που μαζί με τον διευθυντή του 
Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών 
Πόρων Δρ Φραντζή Παπαδό-
πουλο ήταν οι επικεφαλής μιας 
μεγάλης ομάδας που εργάστηκε 
για την επιτυχία των εγκαινίων, 
αποτελούμενη από ερευνητές, 
διοικητικό, τεχνικό και εργατικό 
προσωπικό, φοιτητές, μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές και υποψήφι-
ους διδάκτορες. Ιδιαίτερη συγκί-
νηση προκάλεσε η ομιλία της 
κόρης του αειμνήστου Β. Χρη-
στίδη, Μαίρη Ευθυμιάδου, πρόε-
δρος του Ασύλου Θεσσαλονίκης, 
η οποία αναφέρθηκε στη ζωή 
και το έργο του πατέρα της. 
Στην ομιλία του ο υπουργός 
Σπήλιος Λιβανός αναφέρθηκε 
στη σημασία τού επιστημονικού 
έργου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τονί-

ΔΙΝΟΥΝ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Νέες δομές του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
στη Θέρμη

Περαιτέρω ώθηση στην έρευνα και την καινοτομία στον αγρο-
διατροφικό τομέα δίνουν τα τρία αυτοτελή κτίρια του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, στο αγρόκτημα του φορέα, στη Θέρμη, τα οποία 

εγκαινιάστηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου από τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό. Πρόκειται για:

Από την τελετή εγκαινίων των τριών νέων κτιρίων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη. Ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος 
απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση.
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΠΠΑΖΑΘ

Καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων στο Λάκκωμα 
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημι-

ουργία του πρώτου οργανωμένου 
καταφυγίου για τα αδέσποτα. Η πρότυπη 
για τα ελληνικά δεδομένα δομή θα δημι-
ουργηθεί σε έκταση 33 στρεμμάτων στο 
Λάκκωμα με ευθύνη του Συνδέσμου Προ-
στασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων 
Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠ-
ΠΑΖΑΘ), ο οποίος δημιουργήθηκε από τη 
σύμπραξη των δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού 
και Καλαμαριάς. Στο ιδιόκτητο οικόπεδο θα 
διαμορφωθούν οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας 
αδέσποτων που θα περιλαμβάνουν κτίσμα-
τα, περιφράξεις, χώρους κτηνιατρείων και 
πανσιόν φιλοξενίας. Το καταφύγιο θα είναι 
δυναμικότητας 148 κλινών, έτσι ώστε να 
μπορεί να φιλοξενεί ζώα που δεν μπορούν 
να επιβιώσουν λόγω αναπηρίας, έχουν 
προσβληθεί από λεϊσμανίαση ή χρειάζο-
νται χρόνο αποθεραπείας. Ταυτόχρονα, θα 
υπάρχουν οι υποδομές για τον εμβολιασμό, 
τη στείρωση και την τοποθέτηση τσιπ σε 
αδέσποτα, που στη συνέχεια θα επιστρέφουν 
στο φυσικό τους περιβάλλον.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2,2 
εκ. ευρώ, έχει εξασφαλισμένη χρηματο-
δότηση 1,2 εκατ. ευρώ που βρίσκονται ήδη 
κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων από το πρόγραμμα Φιλόδημος 
ΙΙ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από 
πόρους των τριών δήμων. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του ΣΥΠΠΑΖΑΘ, Αντώνη Ζαβέρκο, 
ήδη τελειώνουν τα τεύχη δημοπράτησης 
και το επόμενο διάστημα αναμένεται να 
προκηρυχθεί δημόσιος ηλεκτρονικός δια-
γωνισμός με κλειστές προσφορές, ώστε 
να ξεκινήσει το μεγάλο αυτό έργο που έχει 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής 12 με 14 μήνες. 
«Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ελλάδα 
που δημιουργούμε καταφύγιο με τις νέες 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μάλιστα, ο 
φάκελος που καταθέσαμε ήταν ο μόνος 
που εγκρίθηκε χωρίς καμία παρατήρηση», 
ανέφερε. Σημείωσε μάλιστα ότι σημειώνο-
ντας πως στο νομοσχέδιο για τα αδέσποτα 
που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών, οι 
δήμοι υποχρεώνονται να κάνουν καταφύ-
για με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης ύψους 45 εκατ. ευρώ για 
όλη την Ελλάδα, ωστόσο οι διαδικασίες 
είναι πολύ χρονοβόρες.

Ο Σύνδεσμος έχει στα όρια της ευθύνης 
του μία τεράστιας έκτασης περιοχή, όπου 
υπολογίζεται ότι υπάρχουν περί τους 4.500 
με 5.000 αδέσποτους σκύλους και διπλάσιος 
πληθυσμός από γάτες. Κάθε χρόνο χρησιμο-

ποιεί τις εγκαταστάσεις ιδιωτικού καταφυ-
γίου έπειτα από δημόσιο διαγωνισμό, ενώ 
έχει σύμβαση και με ιδιωτική κτηνιατρική 
κλινική για τις στειρώσεις και τις χειρουρ-
γικές επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή έχει ως 
κέντρο ιδιωτικό καταφύγιο στην Άσσηρο, 
που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 45 ζώα.

Είναι στελεχωμένος με δύο κτηνιάτρους 
σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων η μία 
βγαίνει κατόπιν ραντεβού με πολίτες ή 
φιλοζωικά σωματεία που ζητούν στείρωση 
ή τροφή για αδέσποτα που ταΐζουν, ενώ ο 
δεύτερος κάθε Παρασκευή διενεργεί τους 
εμβολιασμούς.

Καθημερινά κάνει περίπου τέσσερις στει-
ρώσεις, ενώ δύο φορές το χρόνο πραγμα-
τοποιεί δωρεάν περίπου από 150 ανάλογες 
επεμβάσεις, με τη συνδρομή δύο εθελοντών 
γιατρών, ενός Έλληνα κι ενός Γερμανού.

«Όλα αυτά τα στοιχεία αυτομάτως περνούν 
στη βάση δεδομένων του υπουργείου, κάτι 
που κάνουν ελάχιστοι δήμοι. Σύμφωνα, 
εξάλλου, με τα στοιχεία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης ο ΣΥΠΠΑΖΑΘ βρί-
σκεται στην πρώτη θέση σε όλη την Ελλάδα 
στην περίθαλψη και παροχή υπηρεσιών 
σε αδέσποτα ζώα. Τα τελευταία δύο χρό-
νια, εξάλλου, έχουμε μειώσει κατά 35% τα 
αδέσποτα. Αυτό επιτεύχθηκε γιατί έχουμε 
τριπλασιάσει το πρόγραμμα των στειρώσε-
ων, ενώ τετραπλασιάσαμε τις υιοθεσίες, που 
από περίπου 150 ετησίως έφτασαν τις 603 
το 2020. Προωθούμε μέσα από το site μας 
τις υιοθεσίες, που γίνονται πάντα κατόπιν 
ελέγχου, ενώ αναλαμβάνουμε το κόστος 
για το τσιπάκι, το εμβόλιο και την αποπαρα-
σίτωση, κάτι που δεν κάνει κανένας δήμος 
στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Ζαβέρκος.

Ο σύνδεσμος συνδράμει επίσης τα φιλοζω-
ικά σωματεία και πολίτες που φροντίζουν 
αδέσποτα με δικά τους έξοδα, διαθέτοντας 
μία φορά τον μήνα σημαντικές ποσότητες 
από ξηρά τροφή και κονσέρβες σε 368 άτομα

Ο ΣΥΠΠΑΖΑΘ δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη των δήμων 
Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς.

Μίνι βιβλιοθήκες 
στην επέκταση 
Θέρμης

Μικρές ελεύθερες βιβλιοθήκες, θα τοπο-

θετηθούν σε τέσσερα σημεία της επέ-

κτασης Θέρμης με πρωτοβουλία του 

συλλόγου «Επί».  Η ιδέα «Πάρε ένα βιβλίο, άφησε 

ένα βιβλίο» είναι εδώ και πολλά χρόνια διαδεδομέ-

νη στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια βρίσκει 

υποστηρικτές και στη χώρα μας. Το σκεπτικό είναι 

απλό: ένα βιβλίο που δεν είναι πια απαραίτητο σε 

κάποιον, μπορεί να δώσει χαρά και να ανοίξει ορί-

ζοντες σ΄ έναν άλλον αναγνώστη!

Οι μικρές ελεύθερες βιβλιοθήκες, θα τοποθετηθούν σε 

τέσσερα σημεία της επέκτασης Θέρμης. Το απόθεμα 

της κάθε μίας βασίζεται στην ανταπόκριση των κατοί-

κων της περιοχής. Χωρίς καμία υποχρέωση εγγραφής 

ή συνδρομής μπορούν όλοι να γίνουν χρήστες τους, 

απλά και μόνο αφήνοντας ένα άλλο βιβλίο στη θέση 

αυτού που παίρνουν. 

Η αρχή έγινε την Κυριακή 3 Οκτωβρίου πίσω από το 

Ελληνικό Κολλέγιο, στο οικόπεδο στη συμβολή των 

οδών Ματσούκας με Τζορντάνο Μπρούνο, για να 

δώσουνε πνοή σε μία ιδέα που στηρίζεται στη συνει-

σφορά και την κοινωνική αλληλεπίδραση των πολιτών.

Ο σύλλογος «Επί» και η «Greek Eco Project» απηυθύναν 

ανοιχτό κάλεσμα στην εκκίνηση της λειτουργίας αυτών 

των μίνι βιβλιοθηκών, φέρνοντας βιβλία, βάζοντας 

την τελευταία πινελιά στην κατασκευή τους και τέλος 

βοηθώντας να τοποθετηθούν. 

Επιπλέον διοργανώθηκαν δράσεις για παιδιά με 

φωτογραφικά παιχνίδια και εργαστήριο πινακίδων 

με περιβαλλοντικά μηνύματα.
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A. Επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα 
που εντάσσονται στους Κωδι-
κούς Αριθμούς Δραστηριότη-
τας που πλήττονται σε όλη την 
Επικράτεια.

B. Φυσικά πρόσωπα που πληρούν 
μια, τουλάχιστον, από τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:

• είναι εργαζόμενοι των οποί-
ων οι συμβάσεις εργασίας 
τέθηκαν ή τελούν σε ανα-
στολή στο πλαίσιο αντιμε-
τώπισης των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19,

• είναι άνεργοι,
• ενισχύθηκαν από μέτρα του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων για τη 
στήριξή τους στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των συνεπει-
ών της πανδημίας COVID-19,

• είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμε-
νων ακινήτων των οποίων τα 
μισθώματα μειώθηκαν με 
εντολή δημόσιας αρχής στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης των 
συνεπειών της πανδημίας 
COVID-19.

Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται ότι 
οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 
31.10.2021. 
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπα-
γωγή του στη ρύθμιση υποβάλλεται 
μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαί-
ας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και μέχρις 
ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η 
ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφι-
ακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, 
μπορεί να υποβάλλεται απευθείας 
προς τον οικείο δήμο είτε μέσω του 

δικτυακού τόπου του δήμου είτε 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail) είτε μέσω ειδικής εφαρμο-
γής του δήμου.
Συγκεκριμένα: 
• Α. Οι οφειλές δύνανται να κατα-

βληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαί-
ες ισόποσες δόσεις (πλην της 
τελευταίας που μπορεί να είναι 
μικρότερη των υπολοίπων) με 
απαλλαγή κατά ποσοστό από 
τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και 
τόκους εκπρόθεσμης καταβο-
λής, καθώς και από τα πρόστιμα 
λόγω εκπρόθεσμης υποβολής 
ή μη υποβολής ή ανακριβούς 
δήλωσης ή λόγω μη καταβολής 
τέλους.

• Β. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξο-
φλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση 
της καταβάλλεται μέσα σε τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες από την 
ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, 
διαφορετικά η ρύθμιση καταρ-
γείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες 
δόσεις καταβάλλονται μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίη-
ση του οφειλέτη. 

• Γ. Κάθε δόση, πλην της τελευταί-
ας, δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των είκοσι (20) ευρώ για 
οφειλέτες φυσικά πρόσωπα 
και των πενήντα (50) ευρώ για 
οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε 
είδους. 

• Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στο 
τμήμα ταμείου του δήμου ΘΕΡ-
ΜΗΣ τηλ: 2310478010. 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πως θα ρυθμίσουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές 
όσοι έχουν πληγεί από 
την πανδημία

Από την πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλ

Ο δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 
τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, 
τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών 
που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που 
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 
ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021). 
Δικαιούχοι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165 έως 172 
του ν. 4764/2020 (Α’ 256) είναι:

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Το σχέδιο δράσης της 
Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας Φύλων

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε δια ζώσης, τηρώντας 
όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά του covid-19, τη 
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων 
του δήμου Θέρμης, της οποίας η συγκρότηση αποφασίστηκε κατά 

πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2020. Η Επιτροπή 
αποτελείται από: τον αντιδήμαρχο Στυλιανό Αποστόλου ως πρόεδρο, τη 
δημοτική σύμβουλο Δήμητρα Χίνη, την Ελένη Πιστόλα, κοινωνική λει-
τουργό ως εκπρόσωπο του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών 
Ισότητας των φύλων, την Άννα Χατζηνούσκα, ως εκπρόσωπο της Ένωσης 
Συλλόγων Γονέων Μαθητών-Μαθητριών του δήμου Θέρμης, την Μαρία 
Χατζηστρούντσιου, γενική γραμματέα του Συλλόγου Γυναικών Τριλόφου, 
ως εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου συλλόγου, την Ευαγγελία Σταύρου του 
Γεωργίου, ως εμπειρογνώμονα, δημότισσα, τον Παύλο Μαυρουδή του 
Νικολάου, ως εμπειρογνώμονα δημότη, εκπρόσωπο της Ένωσης Εμπόρων 
Επαγγελματιών Θέρμης, πρόκειται να επανοριστεί άμεσα από το δημοτικό 
συμβούλιο, λόγω αντικατάστασης μέλους.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση παρούσα ήταν και η Χρυσή Κληματσούδα, 
διευθύντρια Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής του δήμου Θέρμης, 
η οποία κατέθεσε προτάσεις για τη δράση της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση τέθηκαν ζητήματα, που άπτονται άμεσα της αρμοδιότητας 
της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Αναφέρθηκε το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικών ισότητας στο δήμο Θέρμης, το σχέδιο δράσης της Επι-
τροπής, ο ρόλος που θα αναλάβει το εκάστοτε μέλος, καθώς και προτάσεις 
για τη σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων και 
δράσεων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, που θα αφορούν στην 
ισότητα των φύλων. Σχετικά με τη γνωστοποίηση της ύπαρξης και δράσης 
της Επιτροπής, τα μέλη πρότειναν τη δημιουργία spot και λογοτύπου, καθώς 
και τρόπους προβολής στα social media.

Κατατέθηκαν προτάσεις και ιδέες για συνεργασία σε επίπεδο δήμου και 
περιφέρειας, με το Α.Π.Θ., με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και 
των τεχνών, με την Ά  Βάθμια και τη Β΄ Βάθμια Εκπαίδευση και τις Μονάδες 
Υγείας για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών – 
συμβουλευτικών σεμιναρίων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας 
των Φύλων. Με τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα στο θέμα της Ισότητας 
των Φύλων πρόσωπα θα προγραμματιστούν συναντήσεις με σκοπό την 
πληρέστερη καθοδήγηση των μελών επί του θέματος.

Επιπλέον, συζητήθηκε η ήδη υπογεγραμμένη από τον δήμο Θέρμης, Ευρω-
παϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων, ως εργαλείο άσκησης πολιτικών 
ισότητας και η υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτήν 
για την προώθηση της αρχής της ισότητας των Φύλων.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ξεκινά δυναμικά τη δράση της με την 
υποστήριξη της συμμετοχής της ομάδας “Κοινωνικές Δομές Δ. Θέρμης” στη 
διοργάνωση “Sail for Pink” του Συλλόγου γυναικών με Καρκίνο Μαστού 
Θεσσαλονίκης “Άλμα Ζωής”.

Ως πρόσωπο αναφοράς σχετικά με θέματα Ισότητας των Φύλων, προς τους 
δημότες και κατοίκους του δήμου Θέρμης τίθεται η κ. Πιστόλα, κοινωνική 
λειτουργός, η οποία θα λαμβάνει αιτήματα στο τηλέφωνο του Κέντρου 
Κοινότητας 2313-300739.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή 
τους σε αυτήν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
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Παιδιά, έφηβοι/ες, γονείς και εκπαι-
δευτικοί έχουν τη δυνατότητα, 
συζητώντας με ψυχολόγους, να 
ανακαλύψουν δρόμους ζωής, να 
επαναπροσδιορίσουν ατομικές 
και οικογενειακές προτεραιότητες 
στοχεύοντας στην ατομική τους 
ευεξία. Ενισχύοντας τις θετικές 
πτυχές του ατόμου, επιτυγχάνεται η 
ενδυνάμωση της προσωπικότητάς 
του. Έτσι, επιλύονται ευκολότερα τα 
προβλήματα της καθημερινότητας, 
που απειλούν την ομαλή λειτουργία 
της οικογένειας και της σχολικής κοι-
νότητας και της προσαρμογής των 
νέων στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

Αξιοποιώντας την προϋπάρχουσα, 
πολυετή γνώση και εμπειρία έχουν 
σχεδιαστεί οι ακόλουθες διαθεμα-
τικές δραστηριότητες:

• Ατομική & Οικογενειακή Συμ-
βουλευτική Στήριξη, διάρκειας 
60’ (απαιτείται ραντεβού)

• Σχολές Γονέων, οκτώ δίωρες 
συναντήσεις ανά σχολή

• Ανοιχτές Διαλέξεις για γονείς, 
δίωρης διάρκειας

• Επιμόρφωση γονέων: «Σεξουα-
λική Διαπαιδαγώγηση», 6ωρης 
διάρκειας

• Συναντήσεις με παιδιά - Συζη-
τήσεις με εφήβους, δίωρης 
διάρκειας

• Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαι-
δευτικών: «Υποστήριξη μαθη-
τών μετά από ψυχοπιεστικά 
γεγονότα», 6ωρης διάρκειας

Οι συναντήσεις (ατομικές, οικογε-
νειακές & ομαδικές) έχουν υποστη-

ρικτικό, ανιχνευτικό και διαμεσολα-
βητικό χαρακτήρα, διέπονται από 
τους βασικούς κανόνες ηθικής και 
δεοντολογίας και υπόκεινται στο 
πλαίσιο προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. Οι υπηρεσίες παρέ-
χονται δωρεάν στους δημότες της 
Θέρμης.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιδη-
μιολογική κατάσταση  λόγω της 
πανδημίας στην ευρύτερη περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, οι παρεχόμε-
νες υπηρεσίες/δράσεις του Συμ-
βουλευτικού Σταθμού, δύναται να  
υλοποιηθούν με φυσική παρουσία 
ή και διαδικτυακά. 

Πληροφορίες – Ραντεβού – Δηλώ-
σεις συμμετοχής: Δευτέρα - Παρα-
σκευή και ώρα 8.00-14.00, Αντι-
δημαρχία Παιδείας Δ. Θέρμης: 
2313.300.764

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.: Ελευθερία Πήτα, 
Ψυχολόγος, τηλ: 2310. 463.930 & 
e-mail: info@anatoliki.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Νέες δράσεις 
υποστήριξης σε μαθητές 
και γονείς

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ  
ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΟΧΙ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

 
Πιλοτικό Πρόγραμμα για 
την ορθολογική χρήση 
λιπασμάτων

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δήμου Θέρμης 
και ειδικότερα το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Νέας Γενιάς 
και Εθελοντισμού σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυ-
ξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν την πολύτιμη 
λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού στο πλαίσιο της ψυχολογικής 
υποστήριξης μαθητών (παιδιών και εφήβων), των οικογενειών τους 
και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στο δύσκολο έργο τους. Στόχος 
του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβου-
λευτικής και ενίσχυσης της σχολικής κοινότητας. Ωφελούμενοι του 
προγράμματος είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. 

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν παρο-
χής οδηγιών, σχετικά με την ορθολογι-
κή χρήση των λιπασμάτων, σε καλλιεργη-
τές οι οποίοι ασχολούνται ερασιτεχνικά 
με την γεωργία υλοποιεί ο δήμος Θέρμης 
δια της αρμόδιας Αντιδημαρχίας Περι-
βάλλοντος, Πρασίνου και Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι 
η προστασία του περιβάλλοντος από την 
μη ορθή - καταχρηστική χρήση των λιπα-
σμάτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος 
προβλέπονται εδαφολογικές αναλύσεις 
από τις μεμονωμένες καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις οι οποίες, αναλόγως του απο-
τελέσματος, θα συνοδεύονται από προ-
τάσεις συμβουλευτικής λίπανσης.

Δικαιούχοι συμμετοχής στο συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα είναι όσοι ασχολού-
νται ερασιτεχνικά με την γεωργία (όχι 
κατ’ επάγγελμα γεωργοί) και έχουν 
στην κατοχή τους αγροτεμάχιο ή μικρό 
κτήμα, μπαξέ κ.λπ. στα όρια του δήμου 
Θέρμης. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν 
το σχετικό έντυπο αίτησης αλλά και 
πληροφορίες στο γραφείο Αγροτικής 
Παραγωγής και Ανάπτυξης στο Κοινο-
τικό Κατάστημα Βασιλικών και στο τηλ. 
2396330032 ή στο email  HYPERLINK 
«mailto:agros@thermi.gov.gr» \n _
blankagros@thermi.gov.gr . Να σημει-
ωθεί ότι θα πρέπει να υποβάλλεται μία 
αίτηση ανά οικογένεια. Η υποβολή των 
αιτήσεων θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά 
είτε με φυσική παρουσία, από 15/09/2021 
έως 30/09/2021, ενώ θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Για την αποστολή του δείγματος στο 
εργαστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιη-
θούν υλικά καινούργια και καθαρά. Στη 
σήμανση του δείγματος θα αναγράφονται 
τα στοιχεία του αιτούντα ευδιάκριτα σε 
αυτοκόλλητη ετικέτα. Για την ακριβή 
ημερομηνία συγκέντρωσης των δειγμά-
των, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά από την 
υπηρεσία.

Σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος, Πρασίνου και Αγροτικής 
Ανάπτυξης Στέλιος Γκιζάρης αναφέρει 
ότι “η προστασία του περιβάλλοντος 
είναι μέσα στις πρώτες προτεραιότητες 
του δήμου Θέρμης. Για το λόγο αυτό 
παίρνουμε αυτήν την πρωτοβουλία ώστε 
να περάσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα 
σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται 
με την καλλιέργεια της γης, έστω και 
ερασιτεχνικά. Η ορθολογική χρήση των 
λιπασμάτων είναι ένα από τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία 
του περιβάλλοντος και κυρίως για την 
αποφυγή μόλυνσης του υδροφόρου 
ορίζοντα. Υπενθυμίζεται, παράλληλα, 
ότι από φέτος έχουμε ξεκινήσει και 
πρόγραμμα συλλογής συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων προκειμένου να περιο-
ρίσουμε ακόμη περισσότερο τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος”.

Η συνολική διαδικασία της δειγματολη-
ψίας που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του 
πιλοτικού προγράμματος είναι η εξής:

• Από ένα επιλεγμένο τμήμα του χωρα-
φιού παίρνουμε τουλάχιστον πέντε 
υποδείγματα από πέντε διαφορετικά 
σημεία και τα αναμιγνύουμε, έτσι ώστε 
να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό 
ομογενοποιημένο δείγμα.

• Αν το χωράφι έχει περίπου τετράγωνη 
διάταξη, τότε τα πέντε σημεία υποδειγ-
ματοληψίας λαμβάνονται σε σχήμα 
«πεντάρι από ζάρι» (ένα κέντρο, τέσσερα 
λίγο μέσα από την περίμετρο).

• Αν το χωράφι είναι μακρόστενο, τότε 
διαγράφουμε μια νοητή γραμμή που 
το χωρίζει κατά μήκος και λαμβάνουμε 
πέντε υποδείγματα από σημεία σε σχήμα 
ζικ-ζακ.

• Δεν παίρνουμε ποτέ υποδείγματα από 
σημεία δίπλα σε δρόμους, κοντά σε 
όχθες ποταμών, ρυακιών και ξερών 
ρεμάτων, δίπλα σε περιμετρικές λωρίδες 
παρακείμενων δασών ή δενδρωδών 
καλλιεργειών, δίπλα σε φράκτες και σε 
δενδροστοιχίες.

 
Η διαδικασία για τη συλλογή του δείγ-
ματος είναι η εξής:

• Επιλέγουμε τα πέντε σημεία 
υποδειγματοληψίας.

• Απομακρύνουμε τα φυτά από 
το σημείο δειγματοληψίας (π.χ. 
τσάπα).

• Σκάβουμε λάκκο στο απαιτούμε-
νο βάθος.

• Χρησιμοποιώντας φτυάρι λαμβά-
νουμε κάθετο τμήμα του εδάφους 
(π.χ. 0-30 cm) περίπου 1 Kg.

• Αναμιγνύουμε τα πέντε υποδείγ-
ματα σε μια σακούλα.

• Απομακρύνουμε τυχόν μεγάλες 
πέτρες με το χέρι.

• Αποστέλλουμε προς ανάλυση 
περίπου 1 Kg ομογενοποιημέ-
νου δείγματος (απορρίψτε το 
υπόλοιπο).

Για την αποστολή του δείγματος στο 
εργαστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιη-
θούν υλικά καινούργια και καθαρά .Στη 
σήμανση του δείγματος να αναγράφονται 
τα στοιχεία του αιτούντα ευδιάκριτα σε 
αυτοκόλλητη ετικέτα. Για την ακριβή ημε-
ρομηνία συγκέντρωσης των δειγμάτων, 
οι ενδιαφερόμενοι, σε περίπτωση που 
επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά 
από την υπηρεσία.
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Ολοκληρωθήκαν
τα ιαματικά μπάνια

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα 

ιαματικά λουτρά των μελών των Κ.Α.Π.Η. του 

δήμου Θέρμης στην λουτρόπολη της Αιδηψού 

με ενέργειες του Νομικού Προσώπου και του 

δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου. 

Συνολικά συμμετείχαν δύο γκρουπ από 90 άτομα 

το χρονικό διάστημα από 5 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 

2021. Σημειώνεται ότι τηρήθηκαν όλα τα μέτρα 

ασφαλείας για την προστασία από τον Covid 

19 και στο πλαίσιο αυτό όλοι οι συμμετέχοντες 

προσκόμισαν το πιστοποιητικό εμβολιασμού στον 

αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Γεώργιο Αγγέλου και 

το μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. και πρόεδρο του ΚΑΠΗ 

Θέρμης Ανδρέα Βιολιτζή. Μάλιστα ο κ. Βιολιτζής 

που συνόδεψε τα γκρουπ φρόντισε σε συνεννόη-

ση με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου «θάλασσα» 

της Αιδηψού Γεώργιο Πολίτη τα μέλη των ΚΑΠΗ 

Θέρμης να γευματίζουν σε ξεχωριστή τραπεζαρία 

και να πραγματοποιούν σε μόνοι τους τις λούσεις 

στην ιαματική πισίνα.

Παράλληλα κατά την παραμονή τους στην Αιδηψό 

πραγματοποιήθηκαν ημερήσιες εκδρομές στην 

ιερά μονή του Οσίου Δαυίδ, στην ιερά μονή του 

Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, στην Παναγία Ντινιούς 

στην περιοχή της Λίμνης, στο Πευκί, τους Ωραίους 

και τα Λιχαδονήσια.

Κέντρο Υγείας Θέρμης 

Προς Δήμαρχο Θέρμης 

Θεόδωρο Παπαδόπουλο

Η διεύθυνση του Κέντρου 

Υγείας Θέρμης, θα ήθελε να σας 

ευχαριστήσει για την χορηγία 

ενός ψυγείου που θα χρησιμο-

ποιηθεί επικουρικά στο Τμήμα 

Εμβολίων. Η προσφορά στις 

δύσκολές αυτές ημέρες είναι 

για εμάς ανεκτίμητη. 

Η διευθυντήρια 

Συντονίστρια Ε.Λ. 

του Κ.Υ. Θέρμης

Αναστασία Παπαδοπουλου

Ευχαριστήριο

Νέα διοίκηση στην 
Ένωση Επαγγελματιών 
Εμπόρων Θέρμης

ΣΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Διαμόρφωση νέων 
χώρων πρασίνου

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 29 
Σεπτεμβρίου 2021 και τη συγκρότηση σε σώμα της νέας 
διοίκησης που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2021 
το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Θ. αποτελείται από 
τους εξής:

Προέδρος: Ευστάθιος Πιστέλας

Αντιπρόεδρος: Θεοφανία Μπλιούμη

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Τριανταφυλλίδης

Οικονομικός Επόπτης: Ανάργυρος Τριανταφύλλου

Μέλος: Ιωάννης Πάζης

Μέλος: Ιουλία Βελονά

Μέλος: Αθανάσιος Αλβανούδης

Τρεις νέους χώρους πρασίνου θα δημι-
ουργηθούν στην περιοχή της επέκτασης 
Θέρμης. Τους χώρους καθάρισε και 
διαμόρφωσε η Αντιδημαρχία Συντή-
ρησης και Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο 
της φροντίδας και διαμόρφωσής των 
δημοτικών χώρων στην περιοχή της 
επέκτασης Θέρμης.

Με την ενεργοποίηση της Εθελοντικής 
Δράσης Πολιτών Θέρμης – Τριαδίου, 
μαθητών σχολείων και αθλητών συλ-
λόγων του δήμου μας ο δήμος σχεδι-
άζει σε συνεργασία με το δασαρχείο, 
μια δράση μεγάλης δενδροφύτευσης 
προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα 
του αστικού πρασίνου στην περιοχή.

Στοιχίζε
ι

10 λεπτά

Αξίζει
μια ζωη
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ευκαιρίες μάθησης 
για όλους

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη πολιτιστικών 

δράσεων στο δήμο Θέρμης αποτελούν βασικό 

στοιχείο της λειτουργίας του δήμου. Πρώτη 

προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση –ευκαιριών 

μάθησης για όλους

Η πολιτική στον τομέα του πολιτισμού 
του δήμου Θέρμης υλοποιείται μέσω 
της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού 
Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ). Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. μέσω των 
δράσεων της συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση και 
τη στήριξη της νεολαίας εξασφαλίζοντας υψηλού 
επιπέδου σχολές στο δημοτικό ωδείο, στο χορό, 
στα εικαστικά, στο θέατρο, στις χορωδίες και σε 
όλα τα τμήματα του δήμου Θέρμης.

Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ λειτουργεί εννέα Κέντρα Πολιτι-
σμού σε όλο το δήμο Θέρμης και πραγματοποιεί 
μαθήματα πολιτιστικής παιδείας. Το Δημοτικό 
Ωδείο, τα πολιτιστικά τμήματα Θεάτρου, η Σχολή 
Χορού, τα Εικαστικά Εργαστήρια, οι Χορωδίες, οι 
Φιλαρμονικές Ορχήστρες, τα τμήματα παραδο-
σιακών χορών, το σκάκι κλπ είναι στελεχωμένα 
με καταξιωμένους καλλιτεχνικούς καθηγητές 
και παιδαγωγούς.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης διαθέτει τα εξής 
τμήματα:

• ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Ωδικής, 
Αρμονίας, Ενοργάνωσης,  Αντίστιξης, Φού-
γκας, Σύνθεσης).

• ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ( βιολί, βιολοντσέλο, 
βιόλα, κοντραμπάσου). Στο τμήμα Κοντραμπά-
σου μπορεί να διδαχτεί κανείς και ηλεκτρικό 
μπάσο ( Jazz, rock).

• ΣΧΟΛΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ (φλάουτο, φαγκότο, 
κλαρινέτο, τρομπέτα).

• ΣΧΟΛΗ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ

• ΣΧΟΛΗ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

• ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 

• ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 

• ΣΧΟΛΗ ΚΙΘΑΡΑΣ (κλασσική, ηλεκτρική, 
ακουστική)

• ΑΡΜΟΝΙΟ

• ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

• ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

• ΛΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (τζουράς, μπαγλαμάς, τρί-
χορδο μπουζούκι, τετράχορδο μπουζούκι).

• ΟΡΧΗΣΤΡΑ

•  ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ

•  ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-6 ΕΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ – 
Κ.Π. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

• ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΠΙΑΝΟΥ, ΒΙΟΛΙΟΥ, 
ΚΙΘΑΡΑΣ(κλασσική, ηλεκτρική, ακουστική), 
ΑΡΜΟΝΙΟΥ, ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ,  ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
(τζουράς, μπαγλαμάς, τρίχορδο μπουζούκι, 
τετράχορδο μπουζούκι).

• ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-6 ΕΤΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ, 
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΟΥ (Κλασικό μπαλέτο, Σύγχρονο, 
Hip Hop, Μοντέρνο, Ρυθμική), latin παιδιών 
-εφήβων- ενηλίκων

• TMHMA ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• TMHMA ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ (διακοσμητικά αντι-
κείμενα) ενηλίκων - decoupage

• ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΝΗΠΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ, 
ΕΦΗΒΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΚΙ

• ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ

• ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

• ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Λειτουργούν 
τμήματα σε: Θέρμη- Νέα Ραιδεστό – Νέο 
Ρύσιο – Βασιλικά – Ταγαράδες και Τρίλοφο).

.
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Ομάδα 
παλαίμαχων 
στο Κάτω 
Σχολάρι

Συμβούλιο 
Νέων 
Δήμου Θέρμης

Ομάδα παλαίμαχων απέκτησε ο οικισμός του Κάτω 

Σχολαρίου. Όπως μας ενημερωνεί ο εκπροσωπός 

τςη ομάδας Δημήτρης Ντοσ’ιδης, το όνομα της 

ομάδας είαναι «ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ», ενώ το όνομα 

είναι σημαδιακό «γιατί αφού δεν πεθάναμε... άρα 

είμαστε Αθάνατοι».

Πραγματοποιήθηκε στην Κυριακή 3 Οκτωβρίου δια 

ζώσης συνάντηση, με όλα τα μέτρα προστασίας,  

του τοπικού κύκλου Καρδίας - Κάτω Σχολαρίου 

του Συμβουλίου νέων Δήμου Θέρμης! Τα μέλη 

ολοκλήρωσαν τις εκλογές που είχαν και άρχισαν 

να ετοιμάζουν κάποιες από τις δράσεις που θέλουν 

να υλοποιήσουν!

Ανακλήθηκε η κατάργηση του προ-
γράμματος «Άθληση για Όλους» από 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 

μετά τις έντονες αντιδράσεις σύσσωμης 
της αυτοδιοίκησης αλλά και άλλων φορέων 
άθλησης (γυμναστές, προπονητές κ.α.).

Την πλήρη αντίθεση του στην κατάργηση 
του προγράμματος «Αθλητισμός για Όλους», 
απόφαση που είχε λάβει πρόσφατα η  Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, ενημερώνοντας τους 
δήμους  ότι δεν θα συμμετάσχει οικονομικά 
την περίοδο 2021-2022 στην υλοποίηση του, 
είχε διατυπώσει ο δήμος Θέρμης καθώς και 
το θεσμικό όργανο της αυτοδιοικητικής οικο-
γένειας στην Κεντρική Μακεδονία μέσω του 
διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Με ανακοίνωση της η Π.Ε.Δ.Κ.Μ. δήλωνε 
ότι «Συντάσσεται μάλιστα με την ΚΕΔΕ που 
δήλωσε πως είναι αδήριτη ανάγκη να συνε-
χιστεί η εφαρμογή του προγράμματος, ενώ 
υιοθετεί την απόφαση της που ζητά από τον 
υπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη:

• Να ανακληθεί η απόφαση του υπουρ-
γού και να εκδοθεί άμεσα η ΚΥΑ για την 
εφαρμογή του προγράμματος, ώστε να 
«τρέξει» και αυτή η χρονιά.

• Να εφαρμοστούν και τη φετινή χρονιά 
τα «Προγράμματα άθλησης για όλους  
περιόδου 2021-2022» με το ισχύον οργα-
νωτικό πλαίσιο.  

• Να εγκρίνει την κατανομή θέσεων για 
την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής  
Αγωγής με σκοπό τη στελέχωση των 
ΟΤΑ Ά  και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και  
ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν τα 
Προγράμματα Άθλησης για Όλους την 
περίοδο  2021-2022.  

• Να γίνει έλεγχος της εφαρμογής τους και 
να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα τους, για  
τη φετινή χρονιά.  

• Επιπλέον, η ΠΕΔΚΜ ζητά να καταβληθούν 
οι οφειλές της Γ.Γ. Αθλητισμού προς τους 
δήμους, πριν από το 2019».

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ ΑΦΟΡΑ 2.500 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

Ανακλήθηκε η κατάργηση 
του προγράμματος «Άθληση 
για Όλους»

Διάκριση για 
τον Α.Σ. Ηρακλής 
Ν. Ρυσίου

Πολλά μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές του Α.Σ. 
Ηρακλή Ν. Ρυσίου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Τae -kwon -do 2021 που πραγματοποιήθηκε στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του Ν. 
Ρυσίου που διακρίνεται για τις επιτυχίες των 
αθλητών και των αθλητριών της, προπονείται 
κάτω από τις οδηγίες της προπονήτριας Βάσως 
Κουσαρίδου και των συνεργατών της. 

Στην γενική κατάταξη και ανάμεσα σε 96 συλ-
λόγους κατέκτησε: την 3η θέση στην ηλικιακή 
κατηγορία Παμπαίδων -Παίδων, την 3η θέση 
στην ηλικιακή κατηγορία Εφήβων -Νεανίδων 
και την 3η θέση στην ηλικιακή κατηγορία 
Ανδρών -Γυναικών.

Ειδικότερα ο σύλλογος κατέκτησε: 

Πρώτες θέσεις (χρυσά) με τους: Τριαντάφυλλο 
Καρβούνη, Ελεάννα Τσινίδου, Εμμανουήλ Γαλά-
νη, Ιωάννη Καραγκιόζη, Μιχαήλ Αρχίπωβ, Νικό-
λαο Τσινίδη, Κυριάκο Χατζηιωάννου, Γεώργιο 
Πολυχρονίδη, Χαρίλαο Κοτσονούρη -Κοκκίνη. 

Δευτέρες θέσεις (ασημένια) με τους: Αναστά-
σιο Ζερβάκη, Θεόδωρο Σούρλα, Σταυρού-
λα Καλαντίδου, Μιχαήλ Αρχίπωβ, Γιώργο 
Μήτσιο, Δέσποινα Βατσικούρα, και Σταυρούλα 
Καλαντίδου. 

Τρίτες θέσεις (χάλκινα) με τους: Ελεάννα Τσι-
νίδου (μάχες), Δημήτριο Χαρίτο, Ιωάννη Καρα-
γκιοζη (τουλ), Μιχαήλ Αρχίπωβ (τουλ), Χριστι-
άνα Ερμείδου, Χρυσοβαλάντου Καραγκιόζη, 
Ελένη Σουγλέρη (Αυτοάμυνες εφήβων), Γιάννη 
Καραγκιόζη, Μιχαήλ Αρχίπωβ, Γεώργιο Μήτσιο, 
Αθανάσιο Παπακώστα. 

Οι αθλητές με τις διακρίσεις τους εξασφάλισαν 
την εισαγωγή τους στην εθνική ομάδα TKD 
Ελλάδος και το εισιτήριό τους για το πανευρω-
παϊκό πρωτάθλημα 2021.
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Στην Ελβετία 
ο Θερμαϊκός

Το τμήμα του Θερμαϊκού στα μαχητικά αθλήμα-
τα, έδωσε και πάλι το δυναμικό του παρόν. Σε 

αγώνες που έγιναν στην Ελβετία στις 25 σεπτεβρίου 

για το  kick -Boxing, στην κατηγορία των 90 κιλών 

έλαβε μέρος ο αθλητής Αλέξανδρος Χρυσοχοΐδης 

με αντίπαλό του τον Vesseli Liridon, ο οποίος ήταν 

επτά κιλά βαρύτερος του Έλληνα. Στις δηλώσεις 

που έκανε στην ελβετική τηλεόραση είπε ότι θα 

βγάλει νοκ αουτ στον πρώτο γύρο τον δικό μας 

μαχητή, πράγμα που βέβαια δεν έγινε. Σε έναν 

αγώνα τριών γύρων και μέσα στην έδρα τους, ο 

Αλέξανδρος στάθηκε άξια διεκδικητής του αγώνα.

Στην γωνία του ήταν οι Κονδυλάκης Κωστής και 

Κονδυλάκης Μάρκος που καθοδήγησαν τον μαχητή 

μας να βγάλει τους τρεις γύρους και να ζητήσουν 

extra round, γιατί ο αγώνας ήταν ισόπαλος, όμως 

οι κριτές έβγαλαν απόφαση υπέρ του Vesseli. 

Όπως και να έχει, τους υποδεχτήκαμε στο αεροδρόμιο 

Μακεδονία με μια μεγάλη αγκαλιά και αποδείξαμε 

για μια ακόμη φορά ότι η ελληνική ψυχή έχει πάντα 

δύναμη και θάρρος.   

Συνεχίζοντας την αθλητική δράση οι προπονητές του 

Τμήματος Κωστής και Μάρκος Κονδυλάκης ετοιμά-

ζονται πλέον στο κλειστό γήπεδο πάλης Τριαδίου 

για αγώνες στο Muay thai.

ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ 2020

Στην 7η θέση ο 
Γκρέμισλαβ Μωϋσιάδης

Την 7η θέση στην κατηγορία των -80 κιλών 

του Παροαλυμπιακού τουρνουά άρσης 

βαρών σε πάγκο, κατέλαβε ο συντοπίτης 

μας Γκρέμισλαβ Μωϋσιάδης και αθλητής 

του Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος 1994» με 

επίδοση στα 187 κιλά. Αυτή ήταν η πέμπτη 

(5) του συμμετοχή σε ολυμπιάδα. Ο Έλληνας 

πρωταθλητής είχε έγκυρη και την πρώτη 

προσπάθεια στα 181 κ. (ήταν άκυρος στα 

186 κ.) με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 7η 

θέση, μια θέση πιο ψηλά σε σχέση με το 

Ρίο (ήταν 8ος με 165 κ.).

 
Όπως εξηγεί στα Θέρμης δρώμενα συμμετείχε 
για πρώτη φορά στους παραολυμπιακούς 
αγώνες της Αθήνας το 2004, όπου κατέλαβε 
την 4η θέση. Ακολούθησε το 2008 η συμμε-
τοχή στους παραολυμπιακούς αγώνες του 
Πεκίνου, όπου κατέλαβε την 5η θέση, το 
2012 συμμετείχε στους παραολυμπιακούς 
αγώνες του Λονδίνου, όπου κατέλαβε την 
5η θέση, το 2016 συμμετείχε στους παραο-
λυμπιακούς αγώνες του Ρίο, και τώρα ήταν 
η πέμπτη του συμμετοχή στους εξ αναβολής 
αγώνες του Τόκυο.

Ο κ. Μωϋσιάδης γεννήθηκε στο χωριό Τσι-
ντσκαρό, στην Τσάλκα της Γεωργίας, από 

Έλληνες γονείς στις 26/9/1978. Το 1994 όλη 
η οικογένεια, ήρθαν στην Ελλάδα και εγκα-
ταστάθηκαν στα Σήμαντρα Χαλκιδικής. Ο 
Γκρέμης σε ηλικία 16 χρόνων άρχισε να 
εργάζεται ως οικοδόμος αρχικά μαζί με τον 
πατέρα του και στη συνέχεια σε άλλους. 
Δυστυχώς στην ηλικία των 19 ετών είχε ένα 
ατύχημα, που του άλλαξε τη ζωή...

Από μικρός του άρεσε να αθλείται. Όταν είδε 
άλλα παιδιά με αναπηρία να παίζουν μπάσκετ, 
άρχισε σιγά σιγά να παίζει και αυτός. Ο πρώτος 
καιρός ήταν πολύ δύσκολος. Δεν μπορούσε 
να κάνει τίποτα. Έβλεπε τον κολλητό του, με 
αναπηρία και αυτός, να παίζει μπάσκετ και 
μάλιστα πήγε στους παραολυμπιακούς στο 
Σίδνεϊ. Έτσι ξεκίνησε με το μπάσκετ, αλλά 
κατέληξε στην άρση βαρών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Μετά το τέλος του αγώνα, σε δηλώσεις του ο 
Γκρέμισλαβ Μωϋσιάδης, επεσήμανε, ότι «τα 
συναισθήματα μου είναι ανάμικτα γιατί από 
την μία είμαι ευχαριστημένος που κατάφερα 
να συμμετέχω για 5η φορά στο μεγαλύτερο 
αθλητικό γεγονός που υπάρχει κατακτώντας 
την 7η θέση σηκώνοντας 187 κιλά και από την 
άλλη είμαι στεναχωρημένος επειδή είδα ότι 
αν δεν είχα ταλαιπωρηθεί τους τελευταίους 
2 μήνες με τα διάφορα θέματα υγείας που 
με πήγαν πίσω στην προετοιμασία μου θα 
μπορούσα σίγουρα να κατακτήσω μια πολύ 
καλύτερη θέση κάνοντας και καλύτερη επί-
δοση. Ένας κύκλος έκλεισε και ένας νέος 
ξεκινάει.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια 
μου, την Ελένη Γουναρίδη και όλους τους 
συγγενείς μου που είναι πάντα δίπλα μου, 
τον προπονητή μου Δημήτρη Ιορδανίδη  που 
είναι πάντα δίπλα μου και με την καθοδήγηση 
του φτάσαμε ως εδώ, το ιατρικό μου τιμ, Νίκο 
Τερζή, Ιωάννης Τερζίδης, Γεώργιος Ζιώγας, 
τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπου-
λο, τον πρόεδρο της Κοινότητα Σουρωτής 
Θωμά Ασλάνη, το PAOKAction τον PAOK FC 
/ΠΑΕ ΠΑΟΚ που ήταν μέχρι τώρα δίπλα μου, 
την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων 
με Αναπηρίες, την Ελληνική Παραολυμπιακή 
Επιτροπή - Hellenic Paralympic Committee 
και τον Μέγας Αλέξανδρος 1994. 

Τέλος ευχαριστώ όλους τους φίλους που με 
στηρίζουν  σε κάθε μου προσπάθεια με τα 
θετικά μηνύματα συμπαράστασης που μου 
στέλνουν».
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Και φέτος στα «Θέρμης Δρώμενα» την τιμητική 
του είχε ο αγαπημένος λαϊκός ήρωας των παιδιών 
ο Καραγκιόζης και η παρέα του. Στις 23 Αυγούστου 
στα Βασιλικά, στις 25 Αυγούστου στον Τρίλοφο και 
στις 27 Αυγούστου στη Θέρμη, παιδιά και μεγάλα 
«παιδιά» απολαύσαν τρεις μοναδικές παραστάσεις 
θέατρου σκιών με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο 
και διαχρονικό Καραγκιόζη. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου στη Θέρμη και στις 10 Σεπτεμ-
βρίου στον Τρίλοφο, πραγματοποιήθηκαν δύο παρα-
στάσεις κουκλοθέατρου για παιδιά και γονείς με τίτλο 
«Τα παραμυθαλήθεια: Αλία». Οι θεατές γνωρίσαν την 
Αλία, τη θαρραλέα βιβλιοθηκονόμο από την Βασόρα 
μέσα από ένα κουκλοθεατρικό ταξίδι για «παιδιά» 
όλων των ηλικιών.

Με μια σύγχρονη πολιτιστική ματιά εντάχθηκε φέτος 
στις δράσεις του φεστιβάλ και η τέχνη του Graffiti. Στις 
3 Σεπτεμβρίου ομάδα νεαρών καλλιτεχνών - μαθη-

Με μεγάλη επιτυχία και αυστηρή τήρησης του υγειονομικού 

πρωτοκόλλου ολοκληρωθήκαν οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού 

φεστιβάλ Θέρμης Δρώμενα 2021. 

Ο πολιτισμός έδωσε και φέτος ραντεβού με τους μικρούς και τους μεγά-

λους φίλους του, με εκδηλώσεις στη Θέρμη, τα Βασιλικά, τον Τρίλοφο, το 

Φράγμα της Θέρμης, το Νέο Ρύσιο, τον Άγιο Αντώνιο. Το πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων, από τις 23 Αυγούστου έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2021, περιλάμ-

βανε δράσεις με θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, μουσικές βραδιές, θεατρικές 

παραστάσεις και συναυλίες.

Με επιτυχία
ολοκληρωθήκαν 
τα Θέρμης
Δρώμενα 2021

φωτογραφία από
το Φεστιβάλ Lake Mode
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τών του Λυκείου Θέρμης πραγματοποίησε μια 
δράση δημιουργίας μιας όμορφης παράστασης 
σε εξωτερικό τοίχο του Πολιτιστικού Κέντρου 
Θέρμης με το μήνυμα «ΖΗΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ». (Φωτό).

Φεστιβάλ Lake Mode
Το διήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου (στις 5 Σεπτεμ-
βρίου αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθήκων) 
πραγματοποιήθηκε στο συναυλιακό χώρο στο 
φράγμα της το φεστιβάλ το 1ο Lake Mode. 
Ήταν μένα μουσικό γεγονός με σπουδαίους καλ-
λιτέχνες της ελληνικής hip –hop σκηνής, όπως ο 
Bloody Hawk, ο Ταφ Λάθος, οι Στίχοιμα, οι Zoro 
και amp Buzz, ο Ραμμένος Άσσος και η Expe, ενώ 
το φεστιβάλ πλαισίωσαν παράλληλες δράσεις

Θέατρο
Στις 3-6, 10-13 και 17-20 Σεπτεμβρίου η θεατρι-
κή ομάδα Βασιλικών παρουσίασε στο θέατρο 
«Φώφης Πατίκα» στα Βασιλικά την θεατρική 
παράσταση «Μια τρύπα στον τοίχο» (σ.σ. ανα-
λυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 24).

4ο Αντάμωμα Παράδοσης
Το 4ο Αντάμωμα Παράδοσης Αγ. Αντωνίου 
πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ Θέρμης Δρώμενα και του 
εορτασμού του Γενέθλιου της Παναγίας.

Αφιέρωμα στο Ν. Ξυλούρη
Αφιερωμένη στον καλλιτέχνη με την μαγική 
φωνή στο Νίκο Ξυλούρη, ήταν η μουσική εκδή-
λωση που διοργανώθηκε στον ανοιχτό χώρο 
του Cine Θερμαΐς στις 9 Σεπτεμβρίου. Στη μου-
σική βραδιά συμμετείχαν ο Δημήτρης Τριχάκης 
(λαούτο - φωνή) και ο Κωστής Κυριτσάκης (λύρα 
-τραγούδι).

Ο Δημήτρης Τριχάκης προερχόμενος από ένα 
περιβάλλον όπου η μουσική παράδοση του τόπου 
του, της Κρήτης ηχούσε έντονα, το λαούτο απο-
τελεί τελικά το μέσο για τα μουσικά ταξίδια του.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Στο Φράγμα της Θέρμης χαλαρώσαμε κάτω 
από τα αστέρια και υποδεχτήκαμε φέτος για 
πρώτη φορά την Νατάσσα Μποφίλιου με την 
μουσική εκδήλωση «Εποχή του θερισμού» (1 
Σεπτεμβρίου) και τον Γιώργο Μαργαρίτη με 
την Πένυ Μπαλτατζή (6 Σεπτεμβρίου) με την 
συναυλία με το χαρακτηριστικό τίτλο «Εδώ τα 
καλά τραγούδια».

Σε μια συμπαραγωγή της ΔΕΠΠΑΘ του δήμου 
Θέρμης με την ΚΕΠΑΠ του δήμου Πυλαίας -Χορ-
τιάτη απολαύσαμε (3 Σεπτεμβρίου) μια συναυλία 
με τους αδερφούς Ματθαίο και Κωνσταντίνο 
Τσαχουρίδη (Φωτό).

ΤΟ «ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΑ» ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ

Μουσικό ταξίδι με το Γιάννης Κουλούσια και 
το «Μουσικό πλήρωµα» διοργανώθηκε στον 
Τρίλοφο την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου, με τρα-
γούδια, που έχουμε αγαπήσει αλλά και με νέα. 
Ο Γιάννης Κουλούσιας δημιούργησε το συγκρό-
τημα «Μουσικό Πλήρωμα» το 2011 και με αυτό 
συμμετέχει σε πολιτιστικά μουσικά δρώμενα και 
φεστιβάλ δήμων και περιφερειών της Βόρειας 
Ελλάδας. Το τετραμελές σχήμα αποτελείτε από 
τους: Γιάννη Κουλούσια, (φωνή, ούτι), Βαγγέλη 
Βραχνό, (κοντραμπάσο), Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου, 
(κρουστά) και Μάριο Μακρή (κιθάρα) (Φωτό).

ΤΟ ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ ΣΤΟ Ν. ΡΥΣΙΟ
Μία μουσική βραδιά με χορούς και νότες από 
τη Μικρά Ασία πραγματοποιήθηκε το Σάββα-
το 11 Σεπτεμβρίου 2021 στο Νέο Ρύσιο. Στο 
πλαίσιο «Θέρμης Δρώμενα», ο δήμος Θέρμης, 
η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., το Κέντρο Πολιτισμού Νέου 
Ρυσίου σε συνεργασία με τον Λαογραφικό 
Σύλλογο «Η Αρετσού Ν. Ρυσίου» διοργάνωσαν 
με επιτυχία τη μουσικo-θεατρική βραδιά «καφέ 
Αμάν» της Πόλης και της Σμύρνης με τη ζωντανή 
ορχήστρα να ερμηνεύουν ρεμπέτικα τραγούδια 
που μας ταξίδεψαν στις αλησμόνητες πατρίδες 
του Ελληνισμού.

Η πρόεδρος του Κ.Π. Νέου Ρυσίου, Μαρία Χρό-
ντσιου, στον χαιρετισμό της υπογράμμισε «ότι η 
εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην μνήμη του τ. 
προέδρου της Κοινότητας Χρήστου Θωμάρεϊς. 
Έναν άνθρωπο που πρόσφερε στον τόπο μας 
από τότε που άρχισε να συμμετέχει στην τοπική 
αυτοδιοίκηση από τη δεκαετία του ’80 έως και το 
τέλος της ζωής του. Δραστήριος και μάχιμος όλα 
αυτά τα χρόνια εργαζόταν με γνώμονα το καλό 
του χωριού μας. Ανάμεσα στα πολυάριθμα έργα 
που απαριθμούμε κατά τη θητεία του συγκατα-
λέγεται και η ίδρυση του Κέντρου Πολιτισμού 
Νέου Ρυσίου το 1996, που σε συνεργασία με τη 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ και τον δήμο Θέρμης στοχεύει στη 
διάδοση της παράδοσης του τόπου μας, στην 
εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών πολιτισμού, 
τη συμμετοχή και τη συλλογικότητα, καθώς ο 
πολιτισμός  ενώνει την κοινωνία. Είναι παιδεία 
και εκπαίδευση.  Είναι γνώση και θεμελιώδης 
στοιχείο της δημοκρατίας». 

Στη συνέχεια, στο βήμα, ανέβηκαν ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Νέου Ρυσίου κ. Γεώργιος Δημη-
τριάδης και η Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. κα. 
Αθηνά Παπαδάκη, οι οποίοι αναφερόμενοι στον 
αείμνηστο τέως Πρόεδρο Χρήστο Θωμάρεïς, 
τόνισαν ότι η προσωπικότητα του σφράγισε 
την τοπική μας κοινωνία και η ψυχή του θα μας 
συντροφεύει για πάντα (Φωτό).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Η Αυλαία για τις εκδηλώσεις των «Θέρμης Δρώμε-
να 2021» πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 
με την μουσική εκδήλωση στα Βασιλικά. Συμμε-
τείχε η «Ηλεκτρική Κομπανία» που αποτελείται 
από εργαζόμενους της ΔΕΗ.

Η Ηλεκτρική Κομπανία, που καμία σχέση δεν έχει 
με «ηλεκτρικά όργανα», άρχισε να σχηματίζεται 
σιγά σιγά το καλοκαίρι του 1995 από μερικούς 
εργαζόμενους στην ΔΕΗ. Η κοινή τους αγάπη 
για το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι έψαχνε 
να βρει διέξοδο μέσα από την καθημερινότητα 
και τον εργασιακό τους περιβάλλον. Έχοντας 
την γνώση των οργάνων, την αγάπη για την 
μουσική και το μεράκι, ρίξανε την ιδέα… «…
να κάνουμε μια κομπανία, να παίζουμε και να 
τραγουδάμε βρε παιδιά». Σήμερα αποτελεί 
τμήμα του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου 
Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Φωτό). 
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Εκδήλωση για τα 100 χρόνιας ελεύθερης Θράκης
Στο πλαίσιο των 100 χρόνων από την ενσωμάτωση της Θράκης στην ελεύθερη Ελλάδα ο σύλλογος 

Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης πραγματοποίησε εκδήλωση το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου στο 

θερινό κινηματογράφο του πολιτιστικού κέντρου Θέρμης με τίτλο «Η Θράκη του χθες...  σήμερα».

Προβληματισμό και συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία του Διδάκτορα Επικοινωνίας Α.Π.Θ. και δικηγό-

ρου Γιώργου Τσακμάκη. Μια ομιλία, πολύ διαφορετική, που έθεσε νέα δεδομένα στην αναζήτηση 

ιστορικών στοιχείων μέσω διαδικτύου. Το κοινό ενθουσιάστηκε και χειροκρότησε τον ομιλητή ο 

οποίος τόνισε πως η διαστρέβλωση της ιστορίας μας θα πρέπει να μας αφυπνίσει.

Την εκδήλωση του συλλόγου μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Θ. Παπαδόπουλους, 

η περιφερειακή σύμβουλος Μαγδαληνή Φιλιππιάδου, ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Θρακικών Σωματείων Άρης Χρυσόπουλος, η πρόεδρος της ΠΟΣΑΡ Μαρία Ασανιωτου καθώς και 

πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων  Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας 

Θράκης και το πρόγραμμα «Δημιουργώ».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΣΟΣ» 
ΦΩΦΗΣ ΠΑΤΙΚΑ

Το έργο  
«Μια τρύπα
στον τοίχο»
Η Θεατρική Ομάδα Βασιλικών παρουσίασε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέατρο 
«Άλσος» Φώφης Πατίκα στα Βασιλικά την 
Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, 
την κωμωδία του Γάλλου θεατρικού συγγρα-
φέα, σκηνοθέτη και ηθοποιού, Υβ Μιράντ «Μια 
τρύπα στον τοίχο» σε μετάφραση, διασκευή 
και σκηνοθεσία του Βαγγέλη Οικονόμου, σκη-
νικά- κοστούμια της Αλεξάνδρας Μποχώρη και 
φωτισμούς του Στράτου Κουτράκη.

Ένας επαρχιώτης δικηγόρος έρχεται στο Παρίσι 
του μεσοπολέμου για να κάνει καριέρα. Στην 
αγωνιώδη αναζήτηση πελατών ανακαλύπτει 
τυχαία μια πληροφορία που μπορεί να του 
αλλάξει τη ζωή. Αμέσως βάζει σε εφαρμογή 
ένα σχέδιο που μετά από πολλά εμπόδια 
θα τον οδηγήσει σε μια τρύπα στον τοίχο ή 
σε μια τρύπα στο… νερό! Πρόκειται για ένα 
ευχάριστο, καλογραμμένο, θεατρικό έργο, μια 

κωμωδία χαρακτήρων, με στοιχεία σάτιρας 
ηθών, πάνω σε θέματα κλασικά όπως ο έρω-
τας και το χρήμα, έρωτας και ηλικία, έρωτας, 
χρήμα κι ευτυχία, γάμος και συμφέροντα…

Σε μια περίοδο που έχουμε ανάγκη όλοι την 
επικοινωνία μέσα από το θέατρο, η θεατρική 
ομάδα Βασιλικών, παρουσίασε μια κωμωδία 
με σκοπό να ψυχαγωγήσει και να εκτονώσει, 
μέσα από το γέλιο, όλο αυτό το «μαύρο» που 
βιώσαμε ως κοινωνία το τελευταίο ενάμιση 
χρόνο. 

Εορταστικές εκδηλώσεις
για το γενέθλιο της Θεοτόκου
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και αυστηρή τήρηση των 

υγειονομικών μέτρων, γιορτάστηκε και φέτος στο 

δήμο Θέρμης το Γενέθλιο της Παναγίας. 

Στη Θέρμη της εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ο 

δήμος και ο Σύλλογος Μανδριτσιωτών Θρακιω-

τών Θέρμης, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «24α 

Κοσμοσωτήρια».

Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου τελέστηκε ο Μέγας Εσπερι-

νός στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Θέρμης, παρουσία 

του πρώην Υπ. Θεόδωρου Καράογλου, του πρόε-

δρου της κοινότητας Θέρμης Ευστάθιου Πιστέλα, 

των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Θρακικών Σωματείων, του ειδικού ταμία Νίκου 

Ραγιά και της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων και 

επικοινωνίας Ιωάννας Πακαλή. Παράλληλα παρα-

βρέθηκαν με τα με τα λάβαρα τους αντιπροσωπεία 

του Σωματείου Ποντίων Παναγία Σουμελά Θέρμης 

και του Συλλόγου Σερραίων Κατοίκων Δ. Θέρμης.

Την επομένη τελέστηκε η Πανηγυρική Θεία λει-

τουργία , όπου ο πάτερ Σεραφείμ Ατματζίδης 

στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στο πρόσωπο της 

«Παναγίας Κοσμοσώτηρας» της προστάτιδας των 

απανταχού Θρακών.

Εορταστικές θρησκευτικές εκδηλώσεις πραγμα-

τοποιήθηκαν και στην Καρδία, όπου είναι αφιε-

ρωμένος και ο ιερός ναός του οικισμού, την Τρίτη 

7 Σεπτεμβρίου (Προεόρτια Γενεσίου Υπεραγίας 

Θεοτόκου –Αγ. Σώζοντος) πραγματοποιήθηκε θεία 

Λειτουργία και το απόγευμά πανηγυρικός εσπερι-

νός. Ανήμερα της εορτής τελέστηκε το πρωί θεία 

Λειτουργία για το Γενέσιον της Υπ. Θεοτόκου και 

το απόγευμα εόρτιος εσπερινός και παράκληση 

στην Υπερ. Θεοτόκο. 

Τέλος στον Άγιο Αντώνιο πραγματοποιήθηκαν 

θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της εορτής.
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Σύλληψη 
δυο δραστών 
για 12 
περιπτώσεις 
διαρρήξεων
Ένα ακόμη χτύπημα σε βάρος 

διαρρηκτών πέτυχαν το Τμήμα 

Ασφαλείας Θέρμης σε συνερ-

γασία με το Τμήμα Ασφαλείας 

Πυλαίας Χορτιάτη με την εξι-

χνίαση 12 περιπτώσεων διαρ-

ρήξεων σε οχήματα. Ειδικότερα 

σχηματίσθηκε δικογραφία σε 

βάρος δυο ημεδαπών δραστών 

για «Διακεκριμένες περιπτώσεις 

κλοπών - διαρρήξεων», σε οχή-

ματα τα οποία βρίσκονταν σταθ-

μευμένα σε κεντρικές οδούς 

και λεωφόρους καθώς και σε 

χώρους στάθμευσης σημείων 

όπου υπάρχει μαζική προσέ-

λευσης κοινού (πολυκαταστήμα-

τα, αθλητικοί χώροι, εμπορικά 

κέντρα, πάρκα κ.α.) των δήμων 

Θέρμης και Πυλαίας Χορτιάτη. 

Οι δράστες προέβαιναν σε 

θραύση των παραθύρων των 

οχημάτων και αφαιρούσαν από 

το εσωτερικό τους τσάντες και 

λοιπά αντικείμενα αξίας, ενώ 

σε αρκετές περιπτώσεις έκαναν 

χρήση την τραπεζικών καρτών 

που περιέχονταν στις τσάντες 

που αφαιρούσαν κάνοντας στη 

συνέχεια αναλήψεις χρηματικών 

ποσών. Εξιχνιάστηκαν συνολι-

κά 12 περιπτώσεις διαρρήξε-

ων, ενώ κατασχέθηκε ως μέσο 

τέλεσης ΙΧΕ των δραστών, το 

οποίο χρησιμοποιούσαν ως μέσο 

μεταφοράς τους στους τόπους 

τέλεσης των διαρρήξεων και για 

την μεταφορά των κλοπιμαίων.

Ο ΕΚΛΙΠΩΝ ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Πέθανε στα 57 του 
ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης

Έφυγε πρόωρα από κοντά μας ο Θεόδωρος 
Ιγνατιάδης, ο οποίος διετέλεσε πρώην 
βουλευτής του Κ.Κ.Ε., περιφερειακός σύμ-

βουλος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και δημοτικός σύμβουλος Θέρμης. Η κηδεία του 
πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου 
Θέρμης.

Όπως επισημαίνει το Κ.Κ.Ε. στην ανακοίνωσή του, ο 
«σύντροφος Θόδωρος γεννήθηκε στη Θέρμη Θεσ-
σαλονίκης το 1964 από φτωχή αγροτική οικογένεια. 
Σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ και ακο-
λούθησε το επάγγελμα του κτηνίατρου.

Εντάχθηκε στις γραμμές της ΚΝΕ το 1983 και το 1985 
έγινε μέλος του ΚΚΕ. Το 1991 πέρασε αποκλειστικά 
στη δουλειά του Κόμματος αναλαμβάνοντας διάφορες 
χρεώσεις. Από το 2004 υπήρξε μέλος της Επιτροπής 
Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης 
και από το 2011 μέχρι και σήμερα μέλος της Επιτρο-
πής Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής 
Μακεδονίας. Διετέλεσε γραμματέας της Αχτιδικής 
Επιτροπής Ανατολικής Υπαίθρου.

Ο  Θ. Ιγνατιάδης ξεχώρισε με τη δράση του στους 
μαζικούς φορείς αλλά και στις αιρετές θέσεις στις 
οποίες είχε εκλεγεί. Από το 2002 μέχρι και το 2014 
ήταν Δημοτικός Σύμβουλος του δήμου Θέρμης και από 
το 2014 μέχρι και σήμερα Περιφερειακός Σύμβουλος 
Κεντρικής Μακεδονίας. Από το 2011 μέχρι τον Ιούνιο 
του 2012 υπήρξε βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ. 
Συμμετείχε επίσης στον Κτηνιατρικό Σύλλογο Θεσσα-
λονίκης και για πολλά χρόνια ήταν αντιπρόσωπος στον 
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και στο ΓΕΩΤΕΕ».

«Ο σύντροφος Θόδωρος, σύντροφος συνεπής, εργα-
τικός και ακούραστος σε όλη την κομματική ζωή του 
υπερασπίστηκε με σταθερότητα την πολιτική του ΚΚΕ. 
Η Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. εκφράζει τα πιο θερμά του συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του, στη σύζυγο του σ. Βίκυ, 
στα δύο του παιδιά, σ. Γιάννη και Χρήστο, καθώς και 
σε όλους τους οικείους του» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 

Τη θλίψη του για το θάνατο του Θεόδωρου Ιγνατιά-
δη, εξέφρασε ο δήμαρχος Θέρμης. Σε δήλωσή του 
ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος αναφέρει: «Η αιφνίδια 
απώλεια του Θόδωρου Ιγνατιάδη μας προκαλεί 
βαθιά συγκίνηση και θλίψη. Ιδιαίτερα στην κοινωνία 

της Θέρμης στην οποία έζησε και την υπηρέτησε 
με αφοσίωση για δεκαετίες. Τόσο από τη θέση του 
δημοτικού συμβούλου, όσο και από αυτήν του επι-
στήμονα. Ο Θόδωρος ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, 
με ήθος και συνέπεια, με αγωνιστικότητα, ο οποίος 
αγαπούσε τον τόπο του και πάσχιζε γι’ αυτόν. Εκ 
μέρους όλου του δήμου Θέρμης εκφράζω τα θερμά 
μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του, στη σύζυγό 
του Βίκυ, στα παιδιά του, Γιάννη και Χρήστο, καθώς 
και σε όλους τους οικείους του».

Συλλυπητήρια δήλωση για το θάνατο του Περιφερει-
ακού Συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» Θεόδωρου Ιγνατιάδη εξέδωσε ΚΑΙ ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας:

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θρηνεί την 
απώλεια ενός ανθρώπου, ο οποίος υπηρέτησε για 
πολλά χρόνια με συνέπεια και ήθος την Αυτοδιοίκηση. 
Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης εργάστηκε για τον τόπο του, 
την Κεντρική Μακεδονία, με αξιοπρέπεια, με πίστη 
στις ιδέες του, με ανιδιοτέλεια και σθένος. Από τα 
έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης, άσκησε εποι-
κοδομητική αντιπολίτευση και συνέβαλε με όλες τις 
δυνάμεις του στην ανάδειξη των προβλημάτων της 
περιοχής μας, αλλά και στο έργο μας, αποδεικνύοντας 
ότι πάνω από ιδεολογικές και κομματικές διαφορές, 
όλους, διοίκηση και αντιπολίτευση, μάς ενώνει ο 
κοινός στόχος: να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Θα 
τον θυμόμαστε για τη σημαντική και μακρόχρονη 
προσφορά του στον τόπο μας και στη χώρα, καθώς 
διατέλεσε και Βουλευτής Θεσσαλονίκης, Δημοτικός 
Σύμβουλος Θέρμης, αλλά και Περιφερειακός Σύμ-
βουλος από το 2014 μέχρι σήμερα. Τα θερμά μου 
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
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Το Δημοτικό 
Συμβούλιο 

συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσείς του στις 23 και 
30 Ιουνίου, της 14 και 28 Ιουλίου, της 4 και 25 Αυγούστου και της 
15 και 22 Σεπτέμβριου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ

• Ενέκρινε ομόφωνα το 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (τακτοποιητικός), του έργου «Ασφαλτό-
στρωση υφιστάμενης δημοτικής οδού που διασχίζει 
τα αγροκτήματα Βασιλικών και Μονοπηγάδου από το 
ξωκκλησι ΑΙ-Γιάννη της ΔΚ Βασιλικών έως τις δεξαμενές 
ύδρευσης Μονοπήγαδου» (αρ. μελ.: 35/18, αρ. ερ.: 8/19). 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. 
κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. Γραικός, Σ. Φωτιάδης, Β. Γκοστίλης 
και Μ. Καπουσούζη -Καραγιάννη δήλωσαν ότι απέχουν 
από τη συζήτηση.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών και τον 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου: Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετη-
ρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» (αρ. μελέτης: 
03/2012, αρ. έργου: 8/2019). Κατά την συζήτηση για 
την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Κ. 
Γραικός, Σ. Φωτιάδης, Β. Γκοστίλης και Μ. Καπουσούζη 
-Καραγιάννη δήλωσαν ότι απέχουν από τη συζήτηση.

• Ενέκρινε ομόφωνα την 1η παράταση της προθεσμίας 
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκα-
τάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου 
διαρροών, παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου 
υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού 
συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης δήμου 
Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα την 3η παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «Διαμόρφω-
ση κυκλικών κόμβων οδού Α. Κουγιάμη με οδούς Α. 
Παπανδρέου και Αθαν. Διάκου και λοιπές επεμβάσεις στο 
οδικό δίκτυο» (Αρ. μελέτης: 09/2019, αρ. έργου: 1/2020). 

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής παρα-
λαβής του έργου «αποχέτευση όμβριών οικισμού Κ. 
Σχολαρίου».

• Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρόνο της υπ’ 
αρ. 20149/12-4-2021 σύμβασης για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας κατάρτισης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) δήμου Θέρμης.

• Όρισε ομόφωνα Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή 
του και συγκρότησε τις επιτροπές παραλαβής έργων. 

• Έλαβε με πλειοψηφία απόφαση σχετικά με τη λειτουρ-
γία του Κέντρου Υγείας Θέρμης. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος 
καταψήφισε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ       

• Ενέκρινε ομόφωνα τις θέσεις για την τοποθέτηση 
του νέου τύπου υπογείων κάδων απορριμμάτων της 
Ecosynergy.

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση παιδικής χαράς 

και πλατείας Τοπικής Κοινότητας Καρδίας 
Δ.Ε. Μίκρας δήμου Θέρμης»

• Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώ-
σεις αγροτικών οδών δήμου Θέρμης για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

• Παρέλαβε ομόφωνα τα παραδοτέα στο 
πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη 
αποκατάστασης πρανούς οδού Περικλέους 
Δημοτικής Ενότητας Μίκρας δήμου Θέρμης».

• Γνωμοδότησε με πλειοψηφία σχετικά με τον 
επανακαθορισμό όρων και περιορισμών δόμη-
σης στη Δ.Ε. Θέρμης, στο πλαίσιο της μελέτης 
με τίτλο «Προσαρμογή της Πολεοδομικής 
Μελέτης των οικισμών Θέρμης και Τριαδίου 
της Δ.Ε. Θέρμης δήμου Θέρμης στις κατευ-
θύνσεις του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Θέρμης». Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Θ. Καρκατζούνης, Ι. Τριανταφυλ-
λίδου και Δ. Βλαχομήτρος τοποθετήθηκαν 
με λευκό, ενώ οι Δ.Σ. κ.κ.. Ά. Τσιφτελίδου, 
Α. Πράτανος, Δ. Χίνη, Ε. Αγοραστούδη και Ι. 
Ιωσιφίδης, τοποθετηθήκαν υπερ μόνο σε ότι 
αφορά στην αύξηση του συντελεστή κατά τα 
λοιπά καταψηφίζει.

• Ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεάν παραχώρηση 
τάφου τιμής ένεκεν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ       

• Επανασύστησε ομόφωνα την επιτροπή Δια 
Βίου μάθησης του δήμου.

• Γνωμοδότησε ομόφωνα για τον καθορισμό 
των οριογραμμών τμήματος ρέματος στο 
αγρόκτημα Κάτω Σχολαρίου της Κοινότητας 
Κάτω Σχολαρίου.

• Ενέκρινε με πλειοψηφία το 2ο Τακτοποιητικό 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 
έργου: «Συντήρηση -επισκευή πλ. Παραμανα» 
(Αρ. μελ: 36/2018, αρ. έργου: 09/ 2019).  Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ.  Ά. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη 
και Ι. Ιωσιφίδης καταψήφισαν.

• Ενέκρινε ομόφωνα τις επείγουσες εργασίες 
στο έργο: «Ύδρευση περιοχής επέκτασης 
οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης (εξωτερικό 
δίκτυο).

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσω-
ρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Αποπεράτωση διαμόρφωσης κεντρικής 
πλατείας (Παραμάνα) δήμου Θέρμης»

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-
τος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου,  Ε. Αγοραστού-
δη, Ι. Ιωσιφίδης, Χ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, και 
Μ. Καπουσούζη - Καραγιάννη δήλωσαν ότι 
απέχουν από τη συζήτηση.

• Αντικατέστησε ομόφωνα μέλους Δημοτικού 
Συμβουλίου στην επιτροπή προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατα-
σκευή βάσης έδρασης προκατασκευασμένων 
αιθουσών Νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου» και 
συγκρότησε εκ νέου την επιτροπή.

• Αναμόρφωσε με πλειοψηφία τον προϋπολογι-
σμό οικ. έτους 2021 (10η αναμόρφωση). Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστούδη 
και Ι. Ιωσιφίδης καταψήφισαν.

• Αποφάσισε ομόφωνα σχετικά με το άρθρο 37 
του ν.4807/21 (ΦΕΚ 96 τ.Ά 11-6-2021 σχετικά  
με την παράταση των μισθώσεων δημοτικών 
ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις 
με εκμισθωτή το δήμο ή νομικό του πρόσωπο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ       

• Αναμόρφωσε με πλειοψηφία τον προϋπολογι-
σμό οικ. έτους 2021 (11η αναμόρφωση). Κατά 
την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Ι. Ιωσιφίδης και Δ. Βλαχομήτρος 
τοποθετήθηκαν με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση του δημο-
τικού αναψυκτήριου Πλαγιαρίου που περιλαμ-
βάνει ισόγειο κτίσμα, με χρήση αναψυκτήριου, 
συνολικού εμβαδού  26,46τ.μ. με μία ισόγεια 
αποθήκη συνολικού εμβαδού 6,91τ.μ.  που 
βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 
εντός του πάρκου στο οικόπεδο 196 του 
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οικισμού Πλαγιαρίου.  Κατά την συζήτηση για την 
έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας έκανε  
παρατήρηση για καθυστέρηση, ενώ η Δ.Σ. κ. Ι. 
Τριανταφυλλίδου ζήτησε να υπάρχει πρόσβαση 
στον χώρο και στο WC  από όλους και όχι μόνο 
από αυτούς που θα  κάθονται στο αναψυκτήριο.

• Παράτεινε ομόφωνα τη συνολικής προθεσμίας 
εκπόνησης της «Μελέτης κατασκευής Πολιτι-
στικού Κτιρίου Ταγαράδων», προϋπολογισμού 
273.861,75 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (προεκτίμηση 
αμοιβής ΑΜ 10/2018). 

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλ-
τόστρωση κεντρικής οδού Μ. Αλεξάνδρου -Ι. 
Παπακώστα στο Δ.Δ Τριλόφου πρώην δήμου 
Μίκρας» αρ. μελ. 213/2002. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας 
τοποθετήθηκε με λευκό με την  παρατήρηση ότι 
έρχεται κάτι που είναι  πολύ παλιό, ενώ ο Δ.Σ. κ. Ι. 
Ιωσιφίδης τοποθετήθηκε με λευκό σημειώνοντας 
ότι υπήρχαν ήδη παρατηρήσεις από την παλιά 
διοίκηση της Μίκρας.

• Ενέκρινε ομόφωνα την αποζημίωση των επικει-
μένων στην περιοχή επέκτασης του ρυμοτομικού 
σχεδίου του οικισμού Θέρμης σύμφωνα με την 
αριθ. 69 πράξη εφαρμογής.

• Ενέκρινε ομόφωνα τα περιοριστικά μέτρα κυκλο-
φορίας για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: 
«Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγίου Αντωνίου». 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
ο Δ.Σ. κ. Χ. Φάσσας έκανε την παρατήρηση να 
υπάρχουν πινακίδες προειδοποίησης για την 
εκτέλεση των έργων.

• Ενέκρινε ομόφωνα τις προτάσεις ίδρυσης τμημά-
των ένταξης σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. 
Ι. Ιωσιφίδης έκανε την παρατήρηση να τηρηθούν 
όλες οι απαραίτητες και προβλεπόμενες διαδι-
κασίες, ενώ η Δ.Σ. κ. Ι. Τριανταφυλλίδου είπε ότι 
θα το παρακολουθούνε γιατί γενικά η πολιτεία 
δεν δίνει τη ιδιαίτερη βαρύτητα που θα έπρεπε.

• Καθόρισε με πλειοψηφία τα έξοδα παράστασης 
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του 
Νομικού Προσώπου του δήμου με την επωνυμία 
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και 
Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρμης» βάσει 
οικονομικού απολογισμού έτους 2020. Κατά την 
συζήτηση για την έγκριση του θέματος ο Δ.Σ. κ. 
Δ. Βλαχομήτρος μειοψήφησε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    

• Παράτεινε ομόφωνα τις συμβάσεις του διαγωνι-
σμού προμήθειας μηχανημάτων έργου οχημάτων 
και λοιπού εξοπλισμού.

• Ενέκρινε ομόφωνα το άνοιγμα τραπεζικού λογα-
ριασμού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της 
πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Νέου 
Ρυσίου του δήμου Θέρμης». 

• Ενέκρινε με πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα 
έτους 2022 του δήμου Θέρμης. Κατά την συζήτηση 
για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτε-
λίδου, Α. Πράτανος, Ι. Ιωσιφίδης, Σ. Φωτιάδης, 
Κ. Γραικός και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν. 

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πάρκου 

ευαισθητοποίησης για τη φυτοποικιλότητα στην 
Τ.Κ. Καρδίας (αρ. μελέτης: 09/2016, αρ. έργου: 
07/2019). Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Σ. Φωτιάδης και Κ. Γραικός, 
απείχαν από τη συζήτηση του θέματος.

• Ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτόκολλα καταστροφής 
αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία για την 
οριστική διαγραφή οχημάτων του δήμου.

• Χορήγησε ομόφωνα αδείας λειτουργίας κολυμ-
βητικής δεξαμενής. 

• Ενέκρινε ομόφωνα τον έλεγχο υλοποίησης 
του προϋπολογισμού ΄Β τριμήνου οικονομικού 
έτους 2021. Κατά την συζήτηση για την έγκρι-
ση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Α. 
Πράτανος, Ι. Ιωσιφίδης, Ι. Τριανταφυλλίδου και 
Δ. Βλαχομήτρος τοποθετήθηκαν με λευκό, ενώ 
οι Δ.Σ. κ.κ. Σ. Φωτιάδης και Κ. Γραικός απείχαν 
από τη συζήτηση του θέματος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    

• Καθόρισε ομόφωνα τις μαθητείες στο ΕΠΑΛ. 
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέμα-
τος οι Δ.Σ. κ.κ. Οι Δ.Σ. Θ. Καρκατζούνης και Δ. 
Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

• Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2021 (12η αναμόρφωση) 

• Ενέκρινε ομόφωνα τη συγκατάθεση του δήμου 
Θέρμης ως ιδιοκτήτη του υπ΄ αριθμ. 338 αγροτε-
μαχίου Ν. Ρυσίου στα πλαίσια έγκρισης εισόδου 
-εξόδου για τη λειτουργία εγκατάστασης ψυχα-
γωγικής παιδιάς (πίστα κάρτ).

• Ενέκρινε ομόφωνα τη 2η παράταση συμβατικής 
προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 
δήμου Θέρμης», (Αρ. μελέτης: 34/2018, αρ. 
έργου: 06/2019). 

• Όρισε ομόφωνα τους εκπροσώπους του δήμου 
για τη συμμετοχή στη τακτική γενική συνέλευση 
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας εμφιάλω-
σης και εμπορίας μεταλλικού νερού Σουρωτή». 

• Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή δικαιωμάτων 
και τελών ταφής και παραχώρηση τάφου τιμής 
ένεκεν για το θανόντα/τη θανούσα Μ.Σ. Δημο-
τικής Κοινότητας Καρδίας. 

• Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή α) τελών 
πενταετούς ταφής για το θανόντα/τη θανούσα 
Θ.Ε. και β) τελών παράτασης ταφής και τελών 
εκταφής για το θανόντα/τη θανούσα Α.Β.» 
Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης.

• Ενέκρινε ομόφωνα την προσαρμογή εγγραφών 
του τεχνικού προγράμματος έτους 2022 με βάση 
τα στοιχεία σύνταξης του προϋπολογισμού 
έτους 2022.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    

• Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας του έργου: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευ-
σης Αγίου Αντωνίου» κωδ. ΟΠΣΑΑ : 0010925447  
(Αρ.  μελέτης: 19/2012,  αρ. έργου: 1/2021)».

• Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλου προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
βάσης έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών 
νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου» με αρ. μελ.: 32/2013 
και αρ. έργ.: 04/2015.

• Παράτεινε ομόφωνα τον συμβατικό χρόνο της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση 
μπασκετών στο 5ο Δημοτικό σχολείο Θέρμης – 
Τριαδίου».  

• Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος 
οι Δ.Σ. κ.κ. Ά. Τσιφτελίδου, Ι. Ιωσιφίδης, Ε. Αγο-
ραστούδη, Δ. Χίνη, Χ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, και 
Μ. Καπουσούζη -Καραγιάννη τοποθετήθηκαν 
με λευκό.

• Ενέκρινε ομόφωνα την μεταβολή των γεωμε-
τρικών στοιχείων του υπ΄αριθ. 465 τεμαχίου 
του αγροκτήματος Νέου Ρυσίου της Κοινότητας 
Νέου Ρυσίου. 

• Καθόρισε ομόφωνα τις θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών ΤΕΙ στο δήμο Θέρμης.

• Καθόρισε ομόφωνα των αριθμό μαθητευόμενων 
ΕΠΑΣ, Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο 
δήμο Θέρμης κατά το σχολικό έτος 2021-2022 .

• Όρισε ομόφωνα τους εκπροσώπους του δήμου 
στα σχολικά συμβούλια. Ορίστηκαν για την 
Αβαθμια ο Δ.Σ. Σ. Απόστολου, με αναπλ. την Δ.Σ. 
Ε. Κούτρη και για τη Ββάθμια ο Δ.Σ. Σ. Αποστόλου 
με αναπλ. τον ο Δ.Σ. Σ. Σαμαρά.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    

• Ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο Κανονισμού Λει-
τουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Εγγράφων Σ.Η.Δ.Ε. «ΙΡΙΔΑ» του δήμου Θέρμης.

• Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή της γεωτεχνι-
κής μελέτης, της οριστικής μελέτης οδοποιίας και 
της οριστικής μελέτης σήμανσης -ασφάλισης στο 
πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αποκα-
τάστασης πρανούς οδού Περικλέους Δημοτικής 
Ενότητας Μίκρας δήμου Θέρμης».

• Ενέκρινε ομόφωνα τα περιοριστικά μέτρα κυκλο-
φορίας σε τμήματα οδών της κοινότητας Θέρμης 
για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «Ύδρευση 
περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου 
Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο)» αρ. μελέτης: 11/2018,  
αρ. έργου : 4/2020.

• Ενέκρινε ομόφωνα την κοπής δέντρων στη Θέρμη 
(οδός «Πυθαγόρα» και « Τριανταφυλλίδη») 
50/2021 και 51/2021 αποφάσεις ΕΠΖ.

• Όρισε με πλειοψηφία ως εκπρόσωπο του δήμου 
στην Τακτική Γενική συνέλευση μετόχων της Ανώ-
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αναπτυξιακή 
Μείζονος Αστικής ΘεσσαλονίκηςΑναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Δ.Σ. Σ. 
Σαμαρά. Κατά την συζήτηση για την έγκριση του 
θέματος ο Δ.Σ. κ. Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισε.

• Όρισε ομόφωνα στην επιτροπή παραλαβής του 
έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 
ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλε-
κτήρα λουτρών Θέρμης» (αρ. μελ. 31/2021 αρ. 
έργου 6/2020) ο Δ.Σ. Σ. Γαντάς με αναπληρωτή 
τον Δ.Σ. Κ. Γραικό.

• Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2021 (13η αναμόρφωση).



ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Δ.E.Π.Π.Α.Θ28 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Π Α Ρ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

“Πανέτοιμα και ασφαλή τα 
66 σχολεία, με μάσκες και 
αντισηπτικά”!

Συνέδριο ΚΕΔΕ: 
Τα συν, τα πλην  
και οι κόκκινες γραμμές

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι 
δήμαρχος και αντιδήμαρχος παιδείας 
περιορίζουν το περιεχόμενο του όρου 

σχολείο στο σχολικό κτίριο, τη δε ασφάλεια 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών στις 
μάσκες και τα αντισηπτικά! Ούτε καν στην 
καθαριότητα… Καταλαβαίνουμε ότι έτσι 
αντιλαμβανόταν ο καθένας τα πράγματα 
πριν 50 χρόνια. Τότε, σχολείο ήταν το κτί-
ριο και τα γράμματα ήταν 24! Η Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας όμως, της οποίας ηγείται 
ο αντιδήμαρχος, έχει στις αρμοδιότητές 
της και την υποχρέωση, τη δημιουργική 
χαρά λέμε εμείς, και την ευθύνη να ειση-
γείται (και) για τα άυλα της οργάνωσης της 
λειτουργίας της εκπαίδευσης που όμως 
αποτυπώνονται με τρόπο μοναδικό στην 
υλική καθημερινότητα του δήμου μας. Το 
καθεαυτό έργο του σχολείου, ως καθήκον 
του Δήμου, επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά, 
προστατεύεται, υποστηρίζεται και προωθεί-
ται ή όχι, κυρίως από τη Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας. Η Επιτροπή Παιδείας όμως δεν 
ανακοινώνει αποφάσεις/προτάσεις της! Δε 
γνωρίζουμε αν συνέρχεται, αν λειτουργεί, 
αν συνεδριάζει, αν προτείνει….
Στη φε τινή ανακοίνωση του δήμου 
(09/09/2021) προβάλλεται, για άλλη μια 
φορά το αυτονόητο, ως πρωτοβουλία με και-
νοτομίες επιπέδου νεοφυούς επιχείρησης…. 
Ο προβολέας πέφτει κυρίως στο βάψιμο 
των σχολείων… στις μάσκες και στα αντι-
σηπτικά….! Τονίζεται ότι «…έγιναν εργασίες 
περιποίησης πρασίνου (δέντρα, γκαζόν), 
καθώς και εργασίες για τον εξωραϊσμό 
των σχολικών αυλών, ελαιοχρωματισμοί, 
συντηρήσεις στα δίκτυα ηλεκτρισμού και 
ύδρευσης όπως και βαφές των γηπέδων 
(μπάσκετ, βόλλεϋ και ποδοσφαίρου)». 
Όμως είναι γνωστό πια ότι με τα σχολεία 
ως κτίρια (επισκευή, συντήρηση, θέρμανση, 
φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο, αποχέτευ-
ση, αγοράς αναλώσιμα κ.λπ.) ασχολούνται, 
όπως έχουν την υποχρέωση, οι δύο σχολικές 
επιτροπές. Λιγότερο ή περισσότερο βαμμένο 
ή άβαφο είναι εκεί το κτίριο και φαίνεται 
και κρίνεται… 
Γράφαμε πέρυσι (Παρέμβαση Πολιτών 
Δήμου Θέρμης στο Fb, 05 Αυγ 2020) ότι 
ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών (του 
2020) ήταν συνολικά μικρότερος από τον 
αριθμό της προηγούμενης χρονιάς (του 
2019) κατά 322 μαθητές/-τριες, παρά την 
ενίσχυσή του από τα επί πλέον προνήπια που 
έφερε η καθιέρωση της Διετούς Υποχρεω-
τικής Προσχολικής Εκπαίδευσης. Φέτος οι 
αρμόδιοι δεν κοινοποίησαν, τουλάχιστον 
ως τώρα, τους αριθμούς των παιδιών που 
γράφηκαν στα σχολεία, όπως έκαναν μέχρι 
πέρυσι. Δεν ξέρουμε γιατί! Διαβάζουμε 
όμως στις σχετικές αποφάσεις του Δντή 
ΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης που δημο-
σιεύονται (ΑΔΑ: 6Λ9Μ46ΜΤΛΗ-Υ74 και 
ΑΔΑ: 6ΓΣΠ46ΜΤΛΗ-ΒΤΟ) ότι στα σχολεία 
του Δήμου μας (νηπιαγωγεία και δημοτικά) 
θα λειτουργήσουν δεκαεπτά (17) συνολικά 
τμήματα λιγότερα από το συνολικό οργανικό 
άθροισμα των τμημάτων των σχολείων… 
[Δέκα (10) λιγότερα τμήματα νηπιαγωγείων 
και επτά (7) λιγότερα των δημοτικών σχολεί-
ων]!  Κι αυτό ενώ -ακόμη- έχουμε ως Δήμος 
την πολυτέλεια, έχοντας υπερφορτώσει 
κάποια από τα ήδη υπάρχοντα, να προτεί-
νουμε την αναστολή λειτουργίας τεσσάρων 
σχολείων που προβλέπαμε ότι ήδη σήμερα 
θα λειτουργούσαν [Τριών Δημοτικών (2ο 
Βασιλικών, Σουρωτής και 6ο Θέρμης) κι 
ενός Νηπιαγωγείου (3ο Βασιλικών)].   
Είναι φανερό ότι ο ρυθμός αύξησης του 
αριθμού των μαθητών/μαθητριών που 
παρατηρούσαμε χρόνο με το χρόνο, τα 
τελευταία σχολικά έτη δεν επιβραδύνθηκε 
απλώς αλλά ανακόπηκε και, προς το παρόν 
τουλάχιστον, δείχνει ότι αντιστράφηκε, 
αντανακλώντας την επίδραση που ασκεί 

στις ζωές των νέων του τόπου η δεκαε-
τής οικονομική κρίση, συνεπικουρούμενη 
τελευταία και από την πανδημία,.  
Σε συνδυασμό με ό,τι βιώνουμε τελευ-
ταία εξ αιτίας της πανδημίας (Covid-19), ο 
μικρότερος αριθμός μαθητών στα σχολεία 
μας, καταλήγει να είναι ευλογία. Λιγότεροι 
μαθητές μέσα στα ήδη στενά από κάθε 
άποψη, συχνά ανεπαρκή λειτουργικά, 
κάποτε εντελώς ακατάλληλα και χωρίς 
ειδικούς χώρους/εργαστήρια/βιβλιοθήκες, 
πολυπληθή από μαθητές σχολικά κτίρια, 
συνεπάγεται περισσότερος χώρος για κάθε 
μαθητή… και,  φυσικά, λιγότεροι μαθητές 
απαιτούν λιγότερα έξοδα για την εκπαίδευ-
ση… Όμως δε φτάνει αυτό! Οφείλουμε να 
συνεννοηθούμε με στόχο να δημιουργή-
σουμε εκπαιδευτικό περιβάλλον που στις 
παρούσες δύσκολες συνθήκες θα υπηρε-
τήσει με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον 
των νέων μας! Όπως έχουν τα πράγματα δε 
μπορούμε αίφνης να βελτιώσουμε τα κτίρια. 
Οι σχολικές εγκαταστάσεις μας έχουν μια 
ηλικία και μια δεδομένη λειτουργικότητα.
Είναι δύσκολοι καιροί για τις σχολικές 
κοινωνίες. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
είναι μια λύση ανάγκης αλλά δεν μπορεί να 
αντισταθμίσει την κοινωνική λειτουργία 
και την αλληλεπίδραση που παρέχουν τα 
σχολεία. Τα μέλη των ευάλωτων ομάδων 
είναι αυτά των οποίων επηρεάζονται πρώτα 
και περισσότερο η κοινωνική υγεία και η 
ευημερία των μαθητών! Οι εκπαιδευτικοί, 
με όση αυταπάρνηση και να αφοσιωθούν 
στο έργο τους, είναι αδύνατο να καλύψουν 
από μόνοι τους αυτές τις ανάγκες! Σε τέτοιες 
συνθήκες δε φτάνει να είναι κανείς απλά 
καλός δάσκαλος. 
Οφείλουμε, λοιπόν, να σταθούμε έμπρακτα 
αλληλέγγυοι ο ένας στον άλλο! Το κλειδί 
για την καλύτερη λειτουργία της κοινωνίας 
μας είναι η ικανότητα των τοπικών αρχών 
να πείθουν τους πολίτες για την ανάγκη 
εφαρμογής διαφανών και καλά επικοινωνη-
μένων μέτρων για τη λειτουργικότητα των 
υπηρεσιών γενικότερα και των σχολείων 
ειδικότερα, με ευελιξία κατά την εφαρμογή 
τους. Μέτρα όπως είναι η τήρηση των κοινω-
νικών αποστάσεων, η υγιεινή, η καραντίνα 
ή το κλείσιμο τάξεων ή σχολείων…
Η πανδημία μας δίδαξε ότι το μέλλον θα μας 
εκπλήσσει πάντα. Η κλιματική αλλαγή είναι 
πιθανό να μας πλήξει ακόμη περισσότερο 
μολονότι στην πραγματικότητα είναι αρκετά 
προβλέψιμη ….Ο τρόπος που ζούμε, που 
κοινωνικοποιούμαστε και συναναστρεφό-
μαστε, που οργανώνουμε τα εκπαιδευτικά 
μας συστήματα έχει αποδειχτεί ανεπαρκής. 
Η ετοιμότητα του σχολείου μπροστά στην 
πανδημία είναι ζήτημα πιο σύνθετο και 
φυσικά πιο απαιτητικό από τα μπογιατί-
σματα των μπροστινών όψεων και των 
διαδρόμων των σχολείων …… και όπως 
εξελίχτηκαν πέρυσι τα πράγματα σχετίζεται 
περισσότερο  με τις συναισθηματικές και 
συμπεριφορικές δυσκολίες των παιδιών που 
προκαλούνται εξ αιτίας αυτής της συνθήκης, 
με την ανθεκτικότητα (stress-resistance) 
δηλαδή «τη διαδικασία προσωπικής επα-
νόρθωσης και ανάπτυξης» των μαθητών, 
των εκπαιδευτικών και των οικογενειών 
τους. Την αποτελεσματικότητα του σχολείου 
ως δυναμικού συστήματος να αντέχει και 
να ανακάμπτει από τις προκλήσεις που 
απειλούν τη σταθερότητα, τη βιωσιμότητα, 
την ανάπτυξή του.
Ο Δήμος έχει στη διάθεσή του τη Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας, το ΚεΔιΒιΜ, το Κέντρο 
Διαχείρισης Covid-19, το ΚΕΠ Υγείας! Γιατί 
δεν τα αξιοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση;
Καλή χρονιά! 
15/09/21

Το πρώτο τακτικό συνέδριο της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δος (ΚΕΔΕ) το οποίο έγινε στη 

Θεσσαλονίκη, 14-16 Οκτωβρίου, βρήκε 
τις δημοτικές διοικήσεις περίπου στο μέσο 
της θητείας τους. Με άλυτα τα περισσό-
τερα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν 
διαχρονικά την Αυτοδιοίκηση, αλλά και 
σε δυσχερέστερη οικονομική θέση, λόγω 
των μεγάλων απωλειών που υπέστησαν οι 
δήμοι εξ αιτίας της πανδημίας. Η κυβέρνη-
ση, δια των εκπροσώπων της, έδωσε από 
το βήμα του συνεδρίου κάποιες απαντή-
σεις σε μερικά από τα ζητήματα άμεσης 
ανάγκης. Ωστόσο, απέφυγε να αναλάβει 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στα 
σοβαρά και διαχρονικά αιτήματα της 
Αυτοδιοίκησης.  
Συγκαταλέγονται στα θετικά του συνε-
δρίου οι εξαγγελίες για το επιπλέον 1 δισ. 
ευρώ στο πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», για τα 
320 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό των δήμων (smart cities), για την 
αύξηση κατά 15% των ΚΑΠ από 1.1.2023, 
αλλά και η δέσμευση για καταβολή μέχρι 
τέλους του 2021 σχεδόν μιας ακόμη δόσης 
ΚΑΠ, πέραν των 107 εκατ. που δόθηκαν 
ως επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων 
μέσα στο 2021. Όλα αυτά, παρότι δεν 
αναπληρώνουν τις τεράστιες οικονομικές 
απώλειες που υπέστη η Αυτοδιοίκηση λόγω 
covid, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. 
Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ηγεσία 
της Αυτοδιοίκησης διατηρεί καλό επίπεδο 
συνεννόησης με την κυβέρνηση, γιατί έτσι 
μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα 
πράγματα. Αρκεί βέβαια να μην τους 
δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι δεν 
έχουμε τη βούληση και τη δυνατότητα, αν 
χρειαστεί και όταν χρειαστεί, να βάλου-
με κόκκινες γραμμές και να παλέψουμε 
δυναμικά αυτά που πρέπει να παλέψουμε 
ως Αυτοδιοίκηση. 
Ωστόσο, αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε 
η κυβέρνηση, για μια συνολική, ουσια-
στική μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση 
δημιουργίας σύγχρονων δήμων στα πρό-
τυπα των ευρωπαϊκών, δεν προχώρησε 
και δεν πρόκειται να γίνει, τουλάχιστον 
σε αυτήν την αυτοδιοικητική θητεία. Ο 
υπουργός Εσωτερικών είπε ότι τέτοιου 
είδους μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να τις 
μελετήσουμε σε βάθος. Θεωρώ πως αυτό 
είναι υπεκφυγή. Στην πραγματικότητα δεν 
υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει 
τέτοιου είδους μεταρρύθμιση. 
Εμείς ως Αυτοδιοίκηση ξέρουμε τι θέλου-
με, ξέρουμε που πρέπει να πάμε. Θα μπο-
ρούσε για παράδειγμα, αφήνοντας κάποιοι 
το δογματισμό τους, τον εκλογικό νόμο, 
να τον κάναμε λίγο πιο αναλογικό. Σέβο-
μαι το επιχείρημα της κυβερνησιμότη-
τας, αλλά θα μπορούσαμε όμως, παρότι 
εμείς διαφωνούμε με το 43%, θέλουμε οι 
δήμαρχοι να εκλέγονται με 51%, ωστόσο 
θα μπορούσε το 43% να εκλέγει δήμαρχο, 
αλλά να κυβερνά με το 51% των δημοτικών 
συμβούλων, για να αποκτήσουμε σιγά σιγά 
και μια κουλτούρα συνεννόησης. 
Αλλά ούτε και στα μείζονα προβλήματα τα 
οποία ταλανίζουν σήμερα την Αυτοδιοίκη-
ση, δόθηκαν απαντήσεις ή αναλήφθηκαν 
δεσμεύσεις για την επίλυσή τους. Η χώρα 
έχει ανάγκη από μια Νέα Διοικητική Μεταρ-
ρύθμιση. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε: 
• την αναβάθμιση της καταστατικής 

θέσης του αιρετού προσωπικού της 
Αυτοδιοίκησης.

• την ενίσχυση της οικονομικής και 
διοικητικής αυτοτέλειας των δήμων.

• ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο 
διοίκησης του κράτους, με ανακα-
τανομή αρμοδιοτήτων.

• την ενίσχυση των δήμων, με νέο προ-
σωπικό υψηλών δεξιοτήτων, ώστε 
να μπορούν να ανταποκρίνονται στις 
αρμοδιότητές τους.

• ουσιαστικό λόγο και ρόλο στο σχε-
διασμό και την υλοποίηση των χρη-
ματοδοτικών αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων (Α.Τρίτσης, ΕΣΠΑ, Ταμείο 
Ανάκαμψης).

• την προώθηση του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού και τη λειτουργία “έξυ-
πνων πόλεων”.

• την προώθηση του μοντέλου της 
κυκλικής οικονομίας, ως προϋπόθεση 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της κλιματικής κρίσης.

• την αποκλειστική αρμοδιότητα των 
δήμων στα ζητήματα που αφορούν 
τη διαχείριση και αξιοποίηση των 
απορριμμάτων, καθώς και την ανα-
στολή στην επιβολή του τέλους ταφής.

• την αναβάθμιση του ρόλου των 
δήμων στα ζητήματα κοινωνικής 
μέριμνας, παιδείας, υγείας και πολι-
τικής προστασίας.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα οικονομικά 
η Αυτοδιοίκηση διεκδικεί:
• αύξηση των πόρων που καταβάλλο-

νται μέσω των ΚΑΠ στους δήμους, 
στο ύψος που προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία, προκειμένου να καλύ-
πτεται το σύνολο των λειτουργικών 
τους αναγκών. H αύξηση 15% για την 
οποία δεσμεύθηκε η κυβέρνηση από 
1-1-2023 είναι μικρή, σε σχέση με τις 
πραγματικές ανάγκες των δήμων.

• σταδιακή απόδοση στους δήμους, την 
ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, των παρακρατηθέ-
ντων πόρων από προηγούμενα έτη.

• να ληφθούν μέτρα στήριξης των 
δήμων και των ΔΕΥΑ, λόγω της αύξη-
σης του κόστους ενέργειας, ώστε 
να μην επιβαρύνει το λειτουργικό 
τους κόστος, για να μην μετακυλιστεί 
στους πολίτες.

•  Να προχωρήσει η αναχρηματοδότη-
ση από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων των παλιών χρεών των 
δήμων, με νέα δάνεια και με χαμηλό-
τερο επιτόκιο.

• Να προχωρήσουμε άμεσα σε ένα νέο 
μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ, βάζο-
ντας νέα κριτήρια, όχι αποκλειστικά 
πληθυσμιακά.

•  Δεν αποδεχόμαστε καμιά μεταφορά 
νέας ευθύνης η αρμοδιότητας στους 
δήμους, χωρίς τη μεταφορά και των 
αναγκαίων πόρων.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση 
υπάρχει πρόβλημα. Οι δήμοι δεν παίρνουν 
απορριμματοφόρα, ούτε τους κάδους που 
πρέπει να παίρνουν Αδειοδοτήθηκαν δύο 
συστήματα, το ένα ανταγωνιστικό στο 
άλλο και έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία 
που βοηθούν μόνο το ένα σύστημα. Για 
το άλλο σύστημα, το οποίο βοηθά τους 
δήμους και κάνει το 98% της ανακύκλωσης 
και στο οποίο είναι μέτοχοι οι δήμοι, δεν 
δίνεται τίποτε. Η ΚΕΔΕ πρέπει να πάρει 
θέση σ’ αυτό. 
Για όλα τα ανωτέρω, αλλά και για τα υπό-
λοιπα, άλυτα προβλήματα της Αυτοδιοί-
κησης θα πρέπει να υπάρξουν δεσμεύσεις 
και σαφή χρονοδιαγράμματα επίλυσης το 
αμέσως προσεχές διάστημα. Διαφορετικά 
η ηγεσία της Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 
λάβει σοβαρές και τολμηρές αποφάσεις 
στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ η οποία 
θα γίνει τον προσεχή Ιανουάριο του 2022.
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Διεκδικούμε
μια καλύτερη ζωή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

Πόσες φορές πρέπει κανείς να ανα-
ρωτηθεί τι είναι αυτό που κάνει τους 
πολίτες αυτής της χώρας να μην 

αντιδρούν ενώ αγανακτούν με ότι συμβαί-
νει γύρω τους. Θα μπορούσε κάποιος να 
σκεφτεί ότι το προσωπικό συμφέρων μιας 
μερίδας ατόμων επισκιάζει το συμφέρων 
των πολλών. Από την άλλη πλευρά όμως 
πόσοι είναι αυτοί οι λίγοι και  πως μπορούν 
να αποφασίζουν για τους πολλούς;  

Στην δικιά μας λογική σκέψη κυριαρχεί 
μία δεύτερη άποψη. Μία άποψη που ουσι-
αστικά έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
μία κοινωνία με μηδενική αντίδραση. Μια 
κοινωνία πολιτών που πλέον πιστεύει ότι 
κάθε αίτημα για καλυτέρευση της ζωής του 
αντιμετωπίζεται από αδιαφορία έως και 
κάθε είδους πίεση από τους κρατούντες. 
Έτσι κυριαρχεί «Ο ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ» 
φαινόμενο καθημερινό στους συμπολίτες 
μας που λένε και στηλιτεύουν ότι θεωρούν 
στραβό και επικίνδυνο, αλλά όταν ζητάς 
να τα αναφέρουν επώνυμα κρύβονται 
στο καβούκι τους.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ όμως εκφράζοντας 
την αγωνία όλων, δημοτών και μη, υπο-
χρεούται να ασχοληθεί και θα ασχολείται 
πάντοτε, εφόσον πιστεύει ότι ο αγώνας 
του θα ξυπνήσει κάποιες συνειδήσεις που 
ενδεχόμενα βοηθήσουν για την καλυτέ-
ρευση αυτού του τόπου όπου κυριαρχεί 
πλήρης αδιαφορία από την Δημοτική Αρχή.

Και ποιο συγκεκριμένα:

- ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ (ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ): Δεν 
ανεχόμαστε πλέον καμία ολιγωρία από 
κανένα  ανεύθυνο -υπεύθυνο που αδια-
φορεί πλήρως για τον κεντρικό δρόμο 
του Πλαγιαρίου. Για την οδό Μιαούλη που 
τα πεζοδρόμιά της, ελέω Δήμου, έχουν το 
φαινόμενο να αλλάζουν πλάτος από 0,30 
του μέτρου έως και 1,50. Πεζοδρόμια που 
αφαιρούν  το στοιχειώδες  δικαίωμα των 
πεζών για ελεύθερη πρόσβαση.  Πεζοδρό-
μια δίχως ή με κράσπεδα που καταλαμβά-
νονται από σταθμευμένα αυτοκίνητα και 
από κολώνες των ΔΕΚΟ. Αυτοκίνητα που 
παρκάρουν κατά κόρον στις γωνίες των 
διασταυρώσεων και εμποδίζουν την διέ-
λευση άλλων οχημάτων, με αποτέλεσμα να 
έχουμε θρηνήσει θύματα που οφείλονται 
κυρίως στα παραπάνω, σε συνδυασμό με 
τις μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσουν 
οχήματα κάθε είδους και κάθε τονάζ. Δεν 
είναι λίγοι άλλωστε και οι συντοπίτες μας, 
που έχασαν το δικαίωμα στη ζωή στο 
οδόστρωμα της οδού Μιαούλη.  

- ΑΓΕΛΑΔΟΣΤΡΑΤΑ: Ένας δρόμος που ξεκι-
νάει από το Γενικό Λύκειο Περαίας κάτω 
στην λεωφόρο Θεσσαλονίκης -Περαίας 
και καταλήγει στο γήπεδο του Ατρομήτου 
Πλαγιαρίου. Έχοντας καθημερινά κίνηση 
αντίστοιχη σχεδόν με την οδό Μηδέν-Πλα-
γιαρίου. Εδώ και δύο χρόνια μετά από 
εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου 
συνεχίζει να βρίσκεται σε κακή κατάστα-
ση με λακκούβες και ανομοιομορφίες σε 
διάφορα σημεία του. Ιδιαίτερα μάλιστα 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος 
πάνω στην στροφή μετά το κλειστό γήπεδο 
από την ανομοιομορφία του οδοστρώ-
ματος που το μισό είναι υψηλότερο του 

άλλου μισού. Και όταν στο γήπεδο αυτό 
μεταβαίνουν συνήθως οικογένειες για 
να αθληθούν τα παιδιά τους είναι θαύμα 
που δεν έχουμε θρηνήσει αθώες ζωές. 
Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας εδώ και δύο 
χρόνια που τελείωσαν οι εργασίες φυσι-
κού αερίου για να επανέλθει η οδός στην 
πρότερη της κατάσταση; 

- ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ: Μία οδός που 
έχει τεράστια κίνηση τόσο τους χειμερι-
νούς αλλά ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. 
Το τμήμα του δρόμου που ανήκει στον 
Δήμο μας έχει αφεθεί στην τύχη του, εν 
αντιθέσει του τμήματος που ανήκει στον 
Δήμο Θερμαϊκού που έχει αποκαταστήσει 
πλήρως το οδόστρωμα και έχει προβεί  σε 
διαγράμμιση.

- ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ: Ελπίζουμε και θα 
χαρούμε να διαψευσθούμε αλλά μέχρι 
στιγμής φαίνεται ότι μας, σας, κοροϊδεύουν

Σας φαίνεται λοιπόν περίεργο ή θα το 
πάρετε απόφαση ότι  αυτή η δημοτική 
αρχή ενδιαφέρεται μόνο για το Δ.Δ. ΘΕΡ-
ΜΗΣ και για τίποτα παραπάνω. Ζητούμε 
συγνώμη αν ξεχνάμε κάποιες οδοστρώσεις 
ή κάποια άλλα ΘΑ. Βλέπουμε τους άλλους 
Δήμους γύρω μας και ζηλεύουμε το πώς 
αντιμετωπίζουν όλη τους την περιοχή 
χωρίς να εστιάζουν μόνο σε ένα Δημοτικό 
Διαμέρισμα.

Ξυπνάτε λοιπόν και σηκωθείτε από τους 
καναπέδες σας, αξίζετε μια καλύτερη ζωή 
που όμως πρέπει να διεκδικήσετε. 

Το πρόβλημα της
στάθμευσης στη Θέρμη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ  Ή  ΑΛΛΙΩΣ, ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΡΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟ 
ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΑΛ-
ΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σε προηγούμενα άρθρα μας είχαμε ασχολη-
θεί με κάποια από τα προβλήματα κίνησης 
που παρατηρούνται στον οικισμό της Θέρ-
μης και είχαν να κάνουν με την αυξημένη 
κυκλοφοριακή ροή στις οδούς Στ. Καζα-
ντζίδη (οδός που ενώνει τον οικισμό της 
Θέρμης με τη Θεσσαλονίκη μέσω Χαριλάου), 
19ης Μαΐου (οδός που συνδέει τη Θέρμη με 
το Πανόραμα) και την οδό Απ. Κουγιάμη. 
Στο άρθρο μας αυτό θα επικεντρωθούμε 
σε ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρεί 
πολίτες, οδηγούς, πεζούς, καταναλωτές και 
επαγγελματίες στον οικισμό της Θέρμης. 
Με το πρόβλημα της στάθμευσης.
Πέρασε περισσότερο από ένας χρόνος από 
την παρουσίαση του Τεχνικού Προγράμ-
ματος της διοίκησης του Δήμου μας στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρμης για τη φετινή 
χρονιά από τον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον 
θεσμό της Διαβούλευσης. Εάν θυμόμαστε 
καλά, σε εκείνη την παρουσίασή του ο κ. 
Δήμαρχος είχε αναγνωρίσει το μεγάλο 
πρόβλημα της έλλειψης θέσεων στάθμευσης 
στον οικισμό της Θέρμης και είχε υποσχεθεί 
την άμεση επίλυσή του με την εφαρμογή 
ενός προγράμματος που θα μπορούσε να 
ελέγχει ηλεκτρονικά τη στάθμευση και τον 
χρόνο στάθμευσης των οχημάτων στους 
δρόμους της Θέρμης, σε συνδυασμό με 
την καθιέρωση ενός συστήματος περιο-
ρισμένου χρόνου στάθμευσης στις οδούς 
του οικισμού. Βέβαια και τότε είχαν μείνει 
πολλά αναπάντητα ερωτηματικά και κενά 
στην εφαρμογή του προγράμματος, όπως 
π.χ. ποια υπηρεσία θα ήταν αρμόδια για 
την τήρηση του μέτρου και τον έλεγχο των 
παραβατών. 
Σήμερα, έναν και πλέον χρόνο μετά από 
εκείνη την ημέρα, απολύτως τίποτε δεν έχει 
γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα επάνω στα 
πεζοδρόμια (κοιτάξτε την οδό Β. Ταβάκη), 
θέσεις στάθμευσης με το σταγονόμετρο 
(στους κύριους δρόμους της Θέρμης γύρω 
από την πλατεία, εάν επιχειρήσει κάποιος 
να βρει θέση για να σταθμεύσει το όχημά 
του μετά τις 09.00΄ το πρωί που ανοίγουν τα 
καταστήματα, θα πρέπει να προσπαθήσει 
πολύ και να δαπανήσει χρόνο και καύσιμα), 
αυτοκίνητα που σταθμεύουν παράνομα και 
εμποδίζουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας 
ή έχουν σταθμεύσει στις διαβάσεις πεζών ή 
στις ράμπες των πεζοδρομίων είναι συνηθι-
σμένα φαινόμενα. Αποτέλεσμα; Επιβάρυνση 
της κυκλοφορίας από τα οχήματα που δεν 
μπορούν να διέλθουν, λόγω των παρανό-
μως σταθμευμένων οχημάτων, πεζοί που 
δεν μπορούν να διασχίσουν τους δρόμους, 
γονείς που δεν μπορούν να περάσουν στα 
πεζοδρόμια λόγω της ύπαρξης εμποδίων 
ή σταθμευμένων οχημάτων, άσκοπη κίνη-
ση αυτοκινήτων για την εξεύρεση θέσης 
στάθμευσης και, εν τέλει, αύξηση των 
ρύπων και περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός 
οικισμού που, δυστυχώς, κανένα πνεύμονα 
πράσινου δεν έχει μέσα στον αστικό ιστό. 
Από πλευράς οικονομικής; Άσκοπη κατα-
νάλωση καυσίμων και απώλεια πολύτιμου 
χρόνου για τους οδηγούς των οχημάτων. 
Σε οικονομικό επίπεδο, υπάρχει και μια 
ακόμη επίπτωση σε ό,τι έχει να κάνει με την 
αγορά και την κατανάλωση. Οι έμποροι, 
επαγγελματίες και καταστηματάρχες της 
Θέρμης με δική τους σκληρή προσπάθεια 
και με τη βοήθεια και αρωγή της Ένωσης 

Εμπόρων και Επαγγελματιών της Θέρμης, 
κατόρθωσαν να οργανώσουν μια αγορά 
ελκυστική που προσέλκυε καταναλωτές 
από όλη την ευρύτερη περιοχή, κυρίως 
από την επέκταση της Θέρμης, αλλά και 
από γειτονικούς Δήμους. Δυστυχώς, το 
πρόβλημα αυτό της παντελούς απουσίας 
ελέγχου στη στάθμευση των οχημάτων έχει 
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και 
στις επιχειρήσεις της Θέρμης, που βλέπουν 
αυτούς τους καταναλωτές να χάνονται, 
επειδή ακριβώς δεν υπάρχει εναλλαγή των 
οχημάτων στις θέσεις στάθμευσης.
Κατά την άποψή μας, το πρόβλημα αυτό 
της έλλειψης χώρων στάθμευσης αυτοκι-
νήτων στον οικισμό της Θέρμης ξεκινάει 
από την πλήρη απαξίωση του υπόγειου 
σταθμού αυτοκινήτων (υπόγειο πάρκινγκ) 
που λειτουργεί (;) στην κεντρική πλατεία 
της Θέρμης. Ένας υπόγειος σταθμός που 
λειτουργεί χωρίς όρους και ωράριο, που 
άλλοτε κλείνει στις 21.45΄ το βράδυ και 
άλλοτε κλείνει στις 15.45΄ το απόγευμα και 
ενώ η αγορά της Θέρμης είναι ανοικτή και 
λειτουργεί το απόγευμα. Ένας σταθμός που 
είναι βρώμικος και ακατάστατος, καθώς η 
καθαριότητά του δεν έχει ανατεθεί σε κανέ-
ναν και καταβάλλουν υπεράνθρωπες και 
εργώδεις προσπάθειες άνθρωποι που καμία 
αρμοδιότητα δεν έχουν για τον καθαρισμό 
του. Ένας σταθμός που χρησιμοποιείται ως 
δημόσιο αποχωρητήριο, καθώς υπάρχουν 
πολλές καταγγελίες ότι κάποιοι ουρούν 
από τους αεραγωγούς του μέσα σε αυτό, με 
αποτέλεσμα να επικρατεί αφόρητη δυσωδία 
στο εσωτερικό του. Ένας σταθμός που στο 
δεύτερο επίπεδό του λιμνάζοντα ύδατα 
(που προφανώς εισχώρησαν από κάποια 
πολύ παλαιότερη βροχή) καταλαμβάνουν 
το σύνολο της επιφάνειάς του και κανένας 
απολύτως υπεύθυνος δεν συγκινείται να 
μεριμνήσει για την άντλησή τους, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται σε υγειονομικό επίπεδο. 
Και, όμως, αυτό το πάρκινγκ είχε γίνει για 
να βοηθήσει στην ανάπτυξη του οικισμού 
και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπι-
κής οικονομίας και κοινωνίας γενικότερα. 
Δυστυχώς, όμως, η μεγάλη αυτή οικονομική 
επένδυση του Δήμου Θέρμης δεν έχει επιτύ-
χει στο σκοπό της με αποκλειστική ευθύνη 
του ίδιου του Δήμου μας, που, δυστυχώς, 
οδήγησε στην απαξίωσή του και όχι στην 
αξιοποίησή του. 
Συνεπώς, εν κατακλείδι, το πρώτο και κύριο 
βήμα για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος της στάθμευσης των οχημάτων που 
ταλανίζει τον οικισμό της Θέρμης είναι η 
αναβάθμιση της λειτουργίας του υπόγειου 
πάρκινγκ που υπάρχει στην πλατεία της 
Θέρμης. Εάν το πάρκινγκ αυτό καταστεί 
χρηστικό και προσελκύσει τους οδηγούς 
είναι βέβαιο ότι μεγάλος όγκος οχημάτων 
θα απομακρυνθεί από τις θέσεις στάθμευσης 
που υπάρχουν στους δρόμους του οικισμού, 
ανακουφίζοντας τον φόρτο που δέχονται 
Σε δεύτερη φάση, θα πρέπει να εφαρμοστεί 
το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης των 
οχημάτων σε όλες τις κεντρικές οδούς του 
οικισμού της Θέρμης.
Και φυσικά θα πρέπει να δώσουμε και στους 
πεζούς τον ζωτικό χώρο που πρέπει να 
απολαμβάνουν για να κινούνται άνετα στα 
πεζοδρόμια. Θα πρέπει να μετατρέψουμε 
τη Θέρμη σε μια πόλη κατάλληλη για να 
ζήσει κανείς με την οικογένειά του. Αλλά 
με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε σε άλλο 
άρθρο μας σε χρόνο μεταγενέστερο, λόγω 
της έλλειψης χώρου.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που 
αφιερώσατε για να διαβάσετε το άρθρο 
μας αυτό. 
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Για το άνοιγμα
των σχολείων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

10-09-21: Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά ελπιδο-
φόρα, με νέες προκλήσεις και ευκαιρίες 
για όλους, σε ένα σχολείο πιο ελεύθερο, 
πιο αυτόνομο, πιο σύγχρονο.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 09-09-2021: Πανέτοιμα 
και ασφαλή τα 66 σχολεία, με μάσκες και 
αντισηπτικά

Σήμερα Κυριακή 12 Σεμπτεμβρίου 2021 
– μια ημέρα πριν τον Αγιασμό - στα 66 
σχολεία του Δήμου Θέρμης η κατάσταση 
έχει  ως εξής:

1. Δεν έχουν πάει ακόμη οι σχολικές καθα-
ρίστριες, καθώς δεν έχουν ακόμη υπογρα-
φεί οι συμβάσεις. Και μετά την υπογραφή 
τους όμως, θα βρίσκονται στα 66 σχολεία 
92 καθαρίστριες με μερική απασχόληση με 
ό,τι σημαίνει αυτό τόσο για τις ίδιες, όσο 
και για την δυνατότητα να καθαρίζονται 
όπως πρέπει σε συνθήκες 4ου κύματος 
της πανδημίας. 

2. Έχουμε δεκάδες τμήματα με 25, 26 και 
27 μαθητές με ό,τι σημαίνει αυτό για την 
απαιτούμενη τήρηση των αποστάσεων ως 
βασικό μέσο πρόληψης και βέβαια για την 
ίδια τη μαθησιακή διαδικασία

3. Κατά τη μεταφορά στα σχολικά λεω-
φορεία η πληρότητα είναι 100%!! Εδώ 
τελειώνουν… τα πρωτόκολλα!

4. Έχουμε δεκάδες κενά σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό και εκατοντάδες ώρες μαθη-
μάτων που θα χάνονται από την πρώτη 
εβδομάδα

5. Συνεχίζουν και φέτος να λειτουργούν 
σχολεία με μαθητικό δυναμικό μεγαλύ-
τερο από τις δυνατότητες που έχουν οι 
εγκαταστάσεις τους. Έχουν ήδη κλείσει 
διάδρομοι, εργαστήρια, βοηθητικοί χώροι 
και χρησιμοποιούνται ως αίθουσες.

6. Λείπουν τουλάχιστον 9 σχολικά κτήρια, 
αν λάβει κανείς υπόψη ότι έχουμε 4 ενοι-
κιαζόμενα (τα 2 με πολλά προβλήματα και 
το ένα με αίθουσες στο υπόγειο, που λόγω 
covid δεν λειτουργούν), ένα που φιλο-
ξενείται στο ΙΕΚ, ένα που συστεγάζεται 
ασφυκτικά με άλλο, ένα Νηπιαγωγείο στα 
προκάτ και δύο σχολεία (6ο Δημοτικό και 
4ο Γυμνάσιο Θέρμης) που ήδη χρειάζονται 
στην ενότητα της Θέρμης.

7. Ήδη πριν αρχίσουν τα μαθήματα άρχι-
σαν οι λίστες και το «τσοντάρισμα» των 
γονιών ειδικά στα Νηπιαγωγεία, στα οποία 
η σχολική επιτροπή δίνει 100 ευρώ για 
γραφική ύλη για όλη τη χρονιά!!!!! Δηλαδή 
μαρκαδόρους, χαρτιά, χαρτόνια κλπ που 
απαιτούνται πρέπει να αγοραστούν από 
τους γονείς!

8. Επίσης κανένας έλεγχος δεν έχει γίνει 
τα τελευταία χρόνια, παρά τις συνεχείς 
παρεμβάσεις μας για την αντισεισμικότητα 
των σχολικών κτιρίων.

9. Τέλος η κυβέρνηση φέτος θα επιχειρή-
σει με βάση τον τελευταίο αντιδραστικό 
νόμο να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία, να 
βάλει σε αυτά χορηγούς, να βγάλει προς 
εκμετάλλευση τις υποδομές τους. Σχολείο 
επιχείρηση δηλαδή!

ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΕΤΣΙ ΤΟ «ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ», εμείς αλλιώς 
παλεύουμε να είναι τα σχολεία των παι-
διών μας. Έτσι όπως αξίζει και μπορεί να 
είναι το 2021 για έναν λαό, που πληρώνει 
διπλούς και τριπλούς φόρους. Όταν δίνο-
νται δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ, για τη 
φοροαπαλλαγή των μεγάλων ομίλων, 
δεν δεχόμαστε να υποχρηματοδοτείται  
η παιδεία!

Καλούμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, 
τους μαθητές και όλη την τοπική κοινωνία 
μέσα από τους συλλόγους, τα σωματεία, 
τους φορείς να μην κάνουν ούτε βήμα 
πίσω από την ικανοποίηση των αναγκών 
των παιδιών τους, να οργανωθούν και να 
παλέψουν για:

• Να παρθούν όλα τα μέτρα για να πηγαί-
νουν με ασφάλεια τα παιδιά στα σχολεία. 

• Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό και προσωπικό 
καθαριότητας με πλήρες ωράριο.

• Να χρηματοδοτηθούν γενναία τα σχο-
λεία, για να μη δίνει ούτε ευρώ ο γονιός 
από την τσέπη του.

• Να απαιτήσουν την κατασκευή των 
νέων σχολικών κτιρίων που απαιτού-
νται με χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

• Να γίνει άμεσα αντισεισμικός έλεγχος 
σε όλα τα σχολικά κτήρια.

Πρώτος σταθμός ήταν το πανεκπαιδευτικό 
συλλαλητήριο που καλούν η ομοσπονδία 
γονέων, οι ΕΛΜΕ, οι σύλλογοι δασκάλων 
και η συντονιστική επιτροπή των μαθητών

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9 18:30 ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Θέρμη 12-9-2021

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με τα 
αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, των 
τοπικών συμβουλίων. Οι τοπικοί σύμ-

βουλοι δέχονται καθημερινά την πίεση των 
κατοίκων, των εργαζομένων, των αγροτών, 
των κτηνοτρόφων, της νεολαίας για τα τόσα 
κ τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, βιο-
λογικός, παιδικές χαρές, οδικά δίκτυα, 
ασφαλτοστρώσεις, σχολική στέγη, αντι-
πυρικά- αντιπλημμυρικά έργα, πολιτιστικά 
κέντρα, χώροι αναψυχής, αναπλάσεις 
χώρων, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, 
πεζόδρομοι, και τόσα άλλα. 
Φταίει η διοίκηση του δήμου; Ναι. Όχι 
μόνο αυτή βέβαια. Πολλά προβλήματα 
προϋπάρχουν του Καποδίστρια του Καλλι-
κράτη ,του Κλεισθένη κ όλες τις πρόσφατες 
τροπολογίες της Ν.Δ. 
Αυτή είναι εμπειρία βγαλμένη μέσα από την 
ζωή η οποία μας λέει ότι οι κυβερνήσεις που 
πέρασαν ποτέ δεν έβλεπαν την ύπαιθρο 
,τώρα και το κέντρο. Πλάι στις κυβερνήσεις 
της εκμετάλλευσης και τής Ε.Ε. στέκονταν οι 
κοινοτάρχες, οι δήμαρχοι οι περιφερειάρχες 
Υπάρχει κρατικό αντιπυρικό έργο; Κοιτάξτε 
τι γίνεται. Όλη η χώρα καίγεται. Δυο χώρες 
Ελλάδα κ Τουρκία καίγονται. Αγοράζουν δις 
ευρώ για σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν  στο όνομα 
των Α.Ο.Ζ. τα μεγάλα ντόπια και ξένα συμ-
φέροντα χωρίς να δίνουν ευρώ για πυρο-
σβεστικά μέσα και δημιουργία υπηρεσιών 
κατάσβεσης. Υπάρχει κρατικό πρόγραμμα 
για αντιπλημμυρικά έργα; Πολλάκις έχουμε 
θρηνήσει μετά από πλημμύρες ανθρώπινα 
θύματα κ μεγάλες υλικές ζημιές. Υπάρχει 
πρόγραμμα για σχολική στέγη; Για δίκτυα 
ύδρευσης άρδευσης ,για Γ.Π.Σ.; για έργα 
στον πολιτισμό, αθλητισμό; κλπ. 
Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία αναφέ-
ρει ο δήμαρχος. ποια; από το 2013-14 μειώ-
θηκαν οι χρηματοδοτήσεις στους δήμους 
κατά 60% ενώ στην ουσία καταργήθηκε η 
ΣΑΤΑ. Τώρα η κυβέρνηση καθιέρωσε το 
πλαφόν. Για το δήμο Θέρμης είναι 18 000.000 
ευρώ. Ένωσε το πρόγραμμα  Φιλόδημος 
της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
με το νέο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 
Στο Φιλόδημος είχαν εγκριθεί 10 εκ. εύρω 
τα οποία μεταφέρονται στο πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης. Από αυτά τα 18εκ τα 
4.320.000 είναι ΦΠΑ και τα παίρνει πίσω. 
Από τα 13.680.000 που μένουν οι εκπτώσεις 
των μεγαλοεργολαβων φτάνουν στο -45%, 
έτσι ο δήμος έχει για έργα μόνο 6.840.000. 
τουλάχιστον για διάρκεια εφτά χρόνιά. 
Μπορεί η διοίκηση του δήμου να έχει άλλη 
πολιτική; Όχι. Μπορεί να είναι ενάντια 
στο Κλεισθένη στον Καλλικρατη στις νέες 
τροπολογίες της Ν.Δ.; Όχι .και όχι μόνο 
εσείς αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της 
αντιπολίτευσης  συμφωνείτε ιδεολογικά 
και πολιτικά  με αυτά τα προγράμματα κ 
τις πολιτικές των κυβερνήσεων οι οποίες 
δεν δίνουν καμία λύση στα προβλήματα 
αντίθετα τα οξύνουν. 
Το ένα είναι αυτό. Το άλλο έχει να κάνει 
με την έμμισθη αυτοδιοίκηση. και εδώ 
υπάρχει η αντίφαση. Σέ σύνολο 122 αυτο-
διοικήτων στο δήμο Θέρμης αμείβονται οι 
19 της διοίκησης εκτός 3 οι οποίοι δήλωσαν 
άμισθοι και οι 14 πρόεδροι των τοπικών 
κοινοτήτων οι οποίοι αμείβονται με απο-
ζημιώσεις. Ο αιρετός ο οποίος αμείβεται 
δεν μπορεί να έρθει σε  αντίθεση  με την 
κεντρική διοίκηση δεν μπορεί να έρθει  σε 
αντίθεση με το δήμαρχο απομακρύνεται 
από τα συμφέροντα της κοινωνίας. 
Αντί της έμμισθης αυτοδιοίκησης, μπορεί να 
λειτουργήσει άνετα η άμισθη αυτοδιοίκηση 
σε συνεργασία με τους υπαλλήλους των 
υπηρεσιών του δήμου, με τις συλλογικότη-
τες, τους κατοίκους. Γιατί στην Περιστερά οι 

κάτοικοι εθελοντικά εργάζονται άμισθα και 
φτιάχνουν από μόνοι τους τα πεζοδρόμια 
τους παραδοσιακούς τοίχους από πέτρα και 
κάνουν γκράφιτι σε διάφορες όψεις από 
μπετόν; Γιατί οι εθελοντές στα Βασιλικά 
βάφουν τα πεζοδρόμια και κάνουν καθαριό-
τητα σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους 
; Αλλά και σε άλλες κοινότητες οι κάτοικοι 
κάνουν διάφορες  εργασίες εθελοντικά 
ενώ εσείς πρέπει να αμείβεσθε;. Η άμισθη 
αυτοδιοίκηση είναι πολιτική μας θέση και 
γενικότερα του κινήματος των αντικαπιτα-
λιστικών κινήσεων στην Ελλάδα. 
Στις μέρες της κλιματικής κρίσης ένα τεχνικό 
πρόγραμμα πρώτα πρέπει να ξεκινάει από 
την προστασία του περιβάλλοντος. Τι έχου-
με. Πρόβλημα με τα λατομεία στους Ταγα-
ράδες. Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων 
στον Άγιο Αντώνιο όπου θα παράγεται το 
καρκινογόνο rdf. ΣΜΑ Θέρμης ο οποίος με 
την εγκατάσταση της ΜΕΑ θα γίνει κατά τη 
γνώμη μας ΣΜΑ ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
Η πρόταση μας είναι : Διαλογή στην πηγή, 
ανακύκλωση, κομποστοποιηση, επαναχρη-
σιμοποίηση με κοινωνικό έλεγχο. 
Αγωνιζόμαστε πάνω από δύο χρόνια για να 
λειτουργήσει το κέντρο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στο Λιβάδι. Ο δήμαρχος στο 
μνημόνιο συνεργασίας με τον Γ.Γ. του δια 
βίου μάθησης και νεολαίας ανέφερε ότι το 
Σεπτέμβριο ελπίζουμε να λειτουργήσει το 
κέντρο στο Λιβάδι. Δεν το λέει σίγουρα. 
Σήμερα όπου η κα Κεραμεως υπουργός 
Παιδείας και η κυβέρνηση καταργούν το 
άσυλο στα πανεπιστήμια ,με  την ΕΒΕ (ελά-
χιστη βάση επιτυχίας)  πετσόκοψε 27.000 
υποψηφίους από την εισαγωγή στα ανώτε-
ρα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με πρόσφατο 
νόμο εφαρμόζει την ατομική αξιολόγηση 
στους εκπαιδευτικούς και καθιερώνει το 
αυτόνομο σχολείο όπου ο κύριος χορηγός 
θα είναι ο δήμος. 
Για αυτό και εμείς ελπίζουμε για το ΚΠΕ 
στο λιβάδι αλλά συνεχίζουμε τον αγώνα  
και καλούμε τους κατοίκους και όλους τους 
φορείς του δήμου να διεκδικήσουμε μαζί 
για να πετύχουμε τη λειτουργία του. 
Απολογιστικά για το τεχνικό πρόγραμμα του 
δήμου έχουμε να πούμε πως κάτω από την 
πίεση και την διεκδίκηση των κατοίκων και 
των φορέων στα Βασιλικά, στην επέκταση 
της Θέρμης και σε άλλες περιοχές όπου 
πήρε διάφορες μορφές ,όπως υπογραφές, 
διαμαρτυρίες σε δημοτικά συμβούλια αλλά 
και το μήνυμα που έστειλαν στις δημο-
τικές εκλογές, έγιναν κ γίνονται κάποια 
έργα. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, κόμβοι, 
αποχέτευση, η ανακαίνιση της πλατείας 
Παραμάνα για τη Θέρμη, οι αποχετεύσεις 
στους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Σουρω-
τής , Λακιας, το ρέμα στο Σχολάρι τα δύο 
σχολεία σε Τριάδι και Νέο Ρύσιο η γέφυρα 
στο Τρίλοφο -Πλαγιάρι, στα βασιλικά οι 
δρόμοι Βασιλικά- Μονοπήγαδο, Βασιλικά 
-Γαλαρινος και η παράπλευρη Ανθεμούντα. 
Βρίσκονται σε εξέλιξη η (μελέτη) ανάπλαση 
της κεντρικής πλατείας των Βασιλικών, 
ασφαλτόστρωση δύο αγροτικών δρόμων 
κατά μήκος του Ανθεμούντα. Ασφαλτο-
στρώσεις κ συντηρήσεις οδικού δικτυού. 
Οι αγώνες των κατοίκων και των φορέων 
δεν πάνε χαμένοι, αλλά αντίθετα φέρ-
νουν αποτελέσματα. Μεγάλο πρόβλημα οι 
καθυστερήσεις των μεγαλοεργολαβων οι 
οποίοι διπλασιάζουν το συμβασιακό χρόνο 
ολοκλήρωσης των έργων. Για αυτό εμείς 
προτείνουμε να δημιουργηθεί ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. 
Το τεχνικό πρόγραμμα είναι αν αναντίστοιχο 
των σύγχρονων  κοινωνικών  αναγκών .
Καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα για 
το 2022 αλλά και την αντιλαϊκή πολιτική 
της κυβέρνησης, η οποία εκφράζεται με 
μεγάλη έλλειψη χρηματοδότησης στους 
δήμους και στην κοινωνία.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δήμαρχος:  
T 2313300702
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 mayor@thermi.gov.gr
 Kέντρο πληροφορίες

T 2313300700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 info@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
T 2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα 
Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
T 2392330214, 2392330218

 kkpf@thermi.gov.gr
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
T / F 2310467110
Υπόγειος χώρος 
στάθμευσης
T 2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. τηλέφωνο βλαβών
T 2310460530
ΚΕΠ ΘΕΡΜΗΣ
T 2313338128-37
Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών
T 2310483400
Διεύθ. Οικονομικών 
Υπηρεσιών
T 2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
T 2313300725
T 2313300733
T 2313300734 
Εσωτερικό 490
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
T 2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
T 2310461117
Τομέας Αθλητισμού
Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.
T 2310463755

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

> ΒΛΑΒΕΣ
Βλάβες ΔΕΥΑΘ
T 2310465086, 6974995177
ΔΕΗ T 2310928243
ΟΤΕ T 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
T 2310475454
Ζ’ Δ.Ο.Υ
T 2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρμης
T 2310461240
Τεχνολογικό Πάρκο
T 2310471401
Μουσείο Τεχνολογίας
T 2310483000

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

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

> ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚHΣ
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ 
Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
T 2310478028
Μίκρα
T 6946235000
Βασιλικά
T 6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚH
2η ΕΜΑΚ
T 2310475471
Πυροσβεστική
T 199

 

> ΦΟΡΕΙΣ
Ένωση Επαγγελματιών
Εμπόρων Θέρμης
T 2310463973
Ένωση Επαγγελματιών
Βασιλικών
T 6983005555
Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών
«ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»
T 6942217799
Εφημερίδα Άποψη
T 2310486868

ΘΕΡΜΗ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313300746
ΚΑΠΗ Θέρμης
T 2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών
T 2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
T 2310462604

ΤΡΙΑΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
T 2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
T 2310465460

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

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392071212
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ρυσίου
T 2392071373
ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου
T 2392072552
Πρόγραμμα Βοήθεια
στο Σπίτι Ν. Ρυσίου
T 2392072552

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
T 2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
T 2392071772

ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396330023
ΚΕΠ Βασιλικών
T 2396024040

ΚΑΠΗ Βασιλικών
T 2396022115
Βοήθεια Στο Σπίτι 
Βασιλικών
T 2396023566
Πνευματικό Πολιτιστικό
Κέντρο Βασιλικών
T 2396024010
Ειρηνοδικείο Βασιλικών
T 2396022940
Υποθηκοφυλακείο 
Βασιλικών
T 2396022903
Κτηματολόγιο Βασιλικών
T 2396022208
ΕΛΤΑ Βασιλικών
T 2396022220
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Βασιλικών
T 2396022237
Γραφείο Αναδασμού 
Βασιλικών
T 2396022355
Θεατρική Ομάδα Βασιλικών  
Τ 6977.509784

ΛΑΚΚΙΑ
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
T 6972270575

ΣΟΥΡΩΤΉ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής
T 2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σουρωτής
T 2396041268

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

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

ΛEΙΒΑΔΙ
Τ.Κ. Λειβαδίου 
και Γραφείο Εθελοντών
T 2396061336

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Γραφείο Κοινότητας
T 2396051209
ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392030210
ΚΑΠΗ Τριλόφου
T 2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
T 2392064360
Σύλλογος εθελοντών
Ανανηπτών

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
T 2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
T 2392063324 
ΚΕΠ Μίκρας
T 2313337500

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

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
T 2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
T 2932091999

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΎΛΛΟΓΟΙ
Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» 
Θέρμης
T 2310464844
Σύλλογος Θρακιωτών
- Μανδριτσιωτών Θέρμης
T 2310463423
Σύλλογος Γηγενών 
Μακεδόνων Θέρμης 
«Μ. Αλέξανδρος»
T 2310463423
Σύλλογος Βλάχων Θέρμης-
Τριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
T 2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών
Θέρμης
T 2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
T 6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων
T 6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
T 2310463526
 

Σύλλογος Φίλων Κρητικής
Παράδοσης (Θέρμη)
T 6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-
Ρωσικού Πολιτισμού 
(Θέρμη)
T 6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» 
(Τριάδι)
T 6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
T / F  2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
T 2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής
T 2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
T 2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
T 6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
T 2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
T 2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
T 6948538937
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
T 6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
T 2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
T 6938033817
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μονοπηγάδου
Τ 6944.430246
Εκπολιτιστικός – 
Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Λακκιάς 
Τ 6972.270575
Πολιτιστικό Κέντρο Καρδίας 
«Ο Ευμένης» (Καρδία) 
Τ 6972.234241
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Με τον τρόπο που αξίζει στην προσφορά του και στο έργο 

του αποφάσισε ο δήμος Θέρμης να τιμήσει τον μεγάλο 

Έλληνα συνθέτη και μία από τις σπουδαιότερες προσωπι-

κότητες που ανέδειξε η χώρα, Μίκη Θεοδωράκη ο οποίος έφυγε από 

τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021. Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο 

αποφάσισε να δοθεί το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό 

Ωδείο Θέρμης. Παράλληλα, το όνομα του μεγάλου συνθέτη θα δοθεί 

σε κεντρική οδό του δήμου.  

Κατά τη συζήτηση η οποία έγινε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, εισηγούμενος το θέμα τόνισε ότι “ο 
μεγάλος Έλληνας πατριώτης, ο Μίκης, έχει πάει στην αιωνιότητα πλέον. 
Είναι φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν πόσο μεγάλος υπήρξε ο Μίκης 
και πόσο βοήθησε την πατρίδα. Ήταν σύμβολο ενότητας για αυτή τη χώρα. 
Ο δήμος μας, όπως πάρα πολλοί φορείς σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να τον 
τιμήσουν με τον τρόπο που αρμόζει στο μέγεθός του. Επειδή είμαστε από 
τους δήμους που διαθέτουμε Ωδείο, από τους παλαιότερους και μάλιστα 
πολυπληθές και η δραστηριότητα του Ωδείου είναι συσχετισμένη με το 
έργο του μεγάλου συνθέτη, προτείνω το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης να ονο-
μαστεί Ωδείο Μίκη Θεοδωράκη». Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε 
ότι απόφαση του δήμου είναι το όνομα του μεγάλου συνθέτη να δοθεί 
και σε κάποιον εκ των κεντρικών δρόμων του δήμου Θέρμης. «Πρόθεσή 
μας ήταν να ονομαστεί η είσοδος της Θέρμης, οδός Μίκη Θεοδωράκη 
καθώς είναι ο πιο κεντρικός δρόμος του δήμου. Ωστόσο, επειδή στη 
συγκεκριμένη οδό έχει ήδη δοθεί ονομασία, θα επιλεγεί κάποια άλλη, 
εξ ίσου κεντρική».  

Η επικεφαλής της “Παρέμβασης Πολιτών” Άννα Τσιφτελίδου επισήμανε 
ότι “ήταν πολύ μεγάλη η θλίψη που ζήσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. 
Είχε πει ο Διονύσης Σαββόπουλος ότι όταν ανοίγει τα χέρια του ο Μίκης 
Θεοδωράκης για να διευθύνει την ορχήστρα, είναι σαν να αγκαλιάζει 
όλους τους Έλληνες. Τέτοια αγάπη και με τέτοια θετικότητα και με τέτοια 
πληθωρικότητα. Ένας άνθρωπος οικουμενικός, ένας άνθρωπος που 
ανήκει στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και δεν είναι μόνο των Ελλήνων. Ένας 
καταπληκτικός συνθέτης. Ένας αγωνιστής. Ένας άνθρωπος που εμπνέ-
ει, ενέπνεε και θα εμπνέει για πάντα εμάς τους Έλληνες. Συμφωνούμε 
με την πρόταση να ονοματοδοτηθεί οδός και είναι σωστή επιλογή να 
ονοματοδοτηθεί κεντρική οδός και το Ωδείο, ως πράξη συμβολισμού, 
γιατί ήταν βασικά μουσικοσυνθέτης. Είναι μια πολύ καλή πρόταση”. Η 
κα Τσιφτελίδου ζήτησε να εξεταστεί, το όνομα του μεγάλου συνθέτη να 
δοθεί και σε οδούς άλλων οικισμών. 

Ο επικεφαλής της παράταξης “Ο Δήμος μας Αύριο” Χρήστος Φάσσας είπε 
ότι “ως δημοτική παράταξη συμφωνούμε με την πρόταση της διοίκησης 
για την ονοματοδοσία μιας οδού στον οικισμό της Θέρμης και όπου 
αλλού μπορεί να υπάρξει, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα με το 
ονοματεπώνυμο του Μίκη Θεοδωράκη. Ούτως ή άλλως είναι πολύ φτωχά 
τα λόγια για να εκφράσουν το μεγαλείο του ανδρός. Εμείς είχαμε μια 
διαφορετική πρόταση, θεωρώντας ότι είναι ένας επίσης πολύ κεντρικός 
δρόμος, του οικισμού της Θέρμης, ο δρόμος που συνδέει τη Θέρμη με 
το Πανόραμα. Η πρότασή μας θα ήταν να εξεταστεί το ενδεχόμενο σε 
συνεργασία με το δήμο Πανοράματος, αυτός ο δρόμος να πάρει το όνομα 
του μεγάλου συνθέτη μας. Δεν έχουμε πρόβλημα με την πρόταση της 

διοίκησης. Αλλά θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός που προτείνουμε εμείς, 
είναι ένας δρόμος πολύ σημαντικός, πολύ κεντρικός, με πολύ μεγάλη 
κίνηση. Και επίσης συμβαίνει να είναι στην περιοχή με διάφορα ονόματα 
ποιητών και συνθετών”.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Φάνης Καρκατζούνης είπε ότι 
“πραγματικά είναι δύσκολο να βρεις λόγια για να τιμήσεις την προσφο-
ρά, σε αυτόν τον τόπο, του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι η χαρακτηριστική 
περίπτωση και λειτουργεί και ως παγκόσμιο σύμβολο. Μετρημένοι στα 
δάχτυλα είναι οι άνθρωποι αυτοί που η στάση ζωής του είναι δεμένη με 
το μεγαλείο του έργου του. Ο άνθρωπος που από τα μικρά του χρόνια 
κυνηγήθηκε, βασανίστηκε, εξορίστηκε. Και το βίωμα αυτό ακριβώς, 
λόγω των πεποιθήσεών του, το μετέτρεψε σε δημιουργία, σε κάλεσμα 
αγώνα, σε κάλεσμα ενότητας για να πάει ο άνθρωπος μπροστά. Νομί-
ζουμε ότι αξίζει με το έργο που πραγματικά, όπως πολύ σοφά είπε και 
ο Γιάννης Ρίτσος, έφερε την ποίηση δίπλα στο ψωμί και το ποτήρι του 
καθημερινού ανθρώπου. Γιατί αυτό έκανε ο Μίκης. Μελοποιώντας την 
ποίηση του Ελύτη, του Σεφέρη, του Ρίτσου και άλλων μεγάλων Ελλήνων 
ποιητών. Συμφωνούμε με την πρόταση της διοίκησης”.

Τέλος ο εκπρόσωπος της παράταξης “Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής” 
Δημήτρης Βλαχομήτρος τόνισε ότι “πολιτικοποιηθήκαμε με τα τραγούδια 
του και τις ανάγκες μας. Ο Μίκης πήγε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Συμ-
φωνώ με την πρόταση του δημάρχου και προσθέτω και ένας κεντρικός 
δρόμος στα Βασιλικά να πάρει το όνομά του”.
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Διπλή τιμή 
στον Μίκη Θεοδωράκη 

Σε “Μίκης Θεοδωράκης” θα ονομάζεται το δημοτικό ωδείο Θέρμης. 


