
Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης 

29/10/2012 

 

Ανοιχτή επιστολή προς  

(α) τους πολίτες της Θέρμης που προμηθεύτηκαν προϊόντα από τις δράσεις της Επιτροπής 

μας,  

(β) τους παραγωγούς που διέθεσαν προϊόντα στις δράσεις της Επιτροπής μας,  

(γ) το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης 

 

Την Πέμπτη 25/10/2012 μέλος της Επιτροπής μας πήγε στο κοινωνικό παντοπωλείο του 

Δήμου Θέρμης για να παραδώσει 120 κιλά αλεύρι δωρεάς παραγωγού και για να 

ενημερωθεί για την πορεία διάθεσης των προϊόντων που στείλαμε εκεί στις 13/10/2012. Τα 

προϊόντα αυτά ήταν δωρεά των παραγωγών που συμμετείχαν στη δράση «Χωρίς 

Μεσάζοντες» που διοργάνωσε η Επιτροπή μας στις 13/10/2012 στη Θέρμη. Τα προϊόντα 

είχαν παραδοθεί σε συνεργείο του Δήμου Θέρμης που τα παρέλαβε με ημιφορτηγό με τα 

διακριτικά του Δήμου Θέρμης το μεσημέρι της 13/10/2012 από το χώρο της υπό 

διαμόρφωση νέας λαϊκής στη Θέρμη. Αναλυτικός κατάλογος των προϊόντων είχε αναρτηθεί 

από τις 14/10/2012 στο ιστολόγιο της Επιτροπής μας.  

 

Η Επιτροπή μας  

(α) είχε δηλώσει ευθαρσώς στα μέλη του συνεργείου που παρέλαβε τις δωρεές, 

(β) είχε δηλώσει δημοσίως, μέσω των προκηρύξεων της,  

(γ) είχε δηλώσει δημοσίως μέσω των αναρτήσεων στο ιστολόγιο της που έχει δεχθεί 

περίπου 12.000 «επισκέψεις» αναγνωστών  

ότι τα προϊόντα οφείλουν να μεταφερθούν στο κοινωνικό  παντοπωλείο του Δήμου μας.  

 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από το προσωπικό του κοινωνικού παντοπωλείου ότι δεν 

παρέλαβαν ποτέ τα εν λόγω προϊόντα. Κατόπιν επικοινωνίας του προσωπικού του 

κοινωνικού παντοπωλείου με το συνεργείο στο οποίο είχαμε δώσει τα προϊόντα, 

διαπιστώθηκε ότι αυτά παραδόθηκαν στον κ. Σταύρο Κουγιουμτζίδη, Aντιδήμαρχο 

ανακύκλωσης και καθαριότητας του Δήμου μας! Την μη παραλαβή των δωρεών από το 

κοινωνικό παντοπωλείο επιβεβαίωσε και ο κ. Κωνσταντίνος Στάθης που επικοινώνησε μαζί 

μας με δική του πρωτοβουλία.  

 



Βάσει περαιτέρω ενεργειών μας πληροφορηθήκαμε, στις 29/10/2012, ότι και τα προϊόντα 

που είχαμε αποστείλει στο κοινωνικό παντοπωλείο στο παρελθόν, δηλαδή στις 28/4/2012 

και στις 24/3/2012, δεν είχαν ποτέ παραληφθεί. Τα μόνα προϊόντα που παραλείφθηκαν 

ήταν αυτά που εμείς μεταφέραμε με δικά μας μεταφορικά μέσα στις 8/4/2012. Αναλυτικοί 

κατάλογοι αυτών των προϊόντων (είδη και ποσότητες) βρίσκονται αναρτημένοι στο 

ιστολόγιο μας στις 29/4/2012 και στις 24/3/2012. Τέλος, την ίδια ημέρα (29/10/2012) 

πληροφορηθήκαμε από το προσωπικό του κοινωνικού παντοπωλείου ότι ο κ. Σ. 

Κουγιουμτζίδης είχε σταδιακά αρχίσει να μεταφέρει ορισμένες ποσότητες προϊόντων (ρύζι 

κ.ά.) στο κοινωνικό παντοπωλείο. Ενημερώσαμε το κοινωνικό παντοπωλείο ότι ρύζι δεν είχε 

διατεθεί από εμάς στην τελευταία διάθεση προϊόντων της 13/10/2012 παρά μόνο στη 

διάθεση προϊόντων της 28/4/2012.  

 

Η Επιτροπή μας δεν έχει τον τρόπο να εξακριβώσει που και πως τελικά κατέληξαν το 

προϊόντα που δωρίσαμε στο κοινωνικό παντοπωλείο το Μάρτιο, τον Απρίλιο και πριν δύο 

εβδομάδες. Ο ρόλος της Επιτροπής μας σταματά τη στιγμή που παραδίδει τα προϊόντα 

στα θεσμικά αρμόδια όργανα, δίνει σαφείς οδηγίες για τον προορισμό τους (το θεσμικά 

καθορισμένο για τη διανομή κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας) και εκθέτει 

δημόσια τη δωρεά ευχαριστώντας τους παραγωγούς. Κάθε άλλη «διαδρομή» των 

προϊόντων συνιστά μέγιστο ατόπημα με θεσμικές, πολιτικές και νομικές διαστάσεις.  

 

Tα μέλη της Επιτροπής είναι εξοργισμένα από το γεγονός αυτών των «διαδρομών». Όλοι 

στην Επιτροπή βάζουν ώρες από τις ζωές τους, κόπο και προσπάθεια για μια κοινωνία στην 

οποία δεν θα υπάρχουν τέτοιες «διαδρομές» αλλά ούτε και «διάδρομοι»...  

 

Βάσει των παραπάνω, και αφού επαναλαμβανόμενα συζήτησε το ζήτημα επί δύο 

εβδομάδες, η Επιτροπή μας, 

1. Αποφασίζει ότι, δεδομένης της μη παράδοσης των μέχρι τώρα δωρεών στο 

κοινωνικό παντοπωλείο – με εξαίρεση όσα εμείς μεταφέραμε - θα παραδίδει 

μελλοντικά η ίδια στο κοινωνικό παντοπωλείο τις δωρεές των παραγωγών. 

2. Καλεί το Δήμο Θέρμης να διαπιστώσει τη «διαδρομή» των προϊόντων που δώρισαν 

οι παραγωγοί. Τα προϊόντα αυτά οφείλουν να παραδοθούν ΑΚΕΡΑΙΑ σε 

ποσότητες και είδος στο κοινωνικό παντοπωλείο. Αναμένει την άμεση γραπτή 

απάντηση του Δήμου Θέρμης και των αρμοδίων οργάνων του την οποία και 



δεσμεύεται να δημοσιοποιήσει προς αποκατάσταση του κύρους της όλης 

διαδικασίας δωρεών. 

3. Αποφασίζει να κοινοποιήσει δημόσια την παρούσα επιστολή και να την αποστείλει 

σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης. 

4. Αποφασίζει να κοινοποιήσει δημόσια την παρούσα επιστολή σε όσους παρήγγειλαν 

προϊόντα από την Επιτροπή μας καθώς και να την κοινοποιήσει στον Τύπο. Η 

δημοσιοποίηση σε όσους παρήγγειλαν θα γίνει με e-mail ή/και SMS. Αποκλειστικός 

σκοπός αυτής της δημοσιοποίησης είναι η προστασία του έργου της Επιτροπής μας, 

των δωρητών παραγωγών, των θεσμικών διαδικασιών του Δήμου Θέρμης καθώς 

και η διαφύλαξη τις όποιων μελλοντικών διαδικασιών δωρεάς προϊόντων.  

5. Καλεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Επιτροπή μας –

βάσει των σχετικών προβλέψεων του καταστατικού του – τις οικογένειες στις 

οποίες τα προϊόντα που δωρίσαμε δόθηκαν. 

6. Δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια σχετική με το ζήτημα σε 

πολιτικό αλλά και νομικό επίπεδο. 

 

Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης 

http://denplironothermis.wordpress.com 

 

 


