ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ • ΤΕΥΧΟΣ 59 • ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Η Προστασία του Περιβάλλοντος

Μ

ια νέα ακόμη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάστηκε πριν από λίγες ημέρες.
Νέες υποσχέσεις και λόγια μεγάλα και παχιά προσφέρθηκαν από πολιτικούς, επιστήμονες και
ομιλητές. Έργα όμως ή δράσεις λιγοστές ή μάλλον
ανύπαρκτες. Μία ακόμη ημέρα για να μας αποκοιμίζει. Να λέμε πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον
και τις άλλες 364 ημέρες να το ρυπαίνουμε ή να το
υποβαθμίζουμε ασύστολα. Με πολλές και διάφορες
φθηνές δικαιολογίες.
Το τελειότερο δημιούργημα της φύσης, ο άνθρωπος, προικισμένος με τόσες δεξιότητες, δεν κατάφερε
ακόμη να αντιληφθεί ότι η Φύση θα ήταν πολύ καλύτερη χωρίς την παρουσία του. Η Φύση δεν
μας χρειάζεται. Μπορεί να ζήσει και χωρίς εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη φύση!. Κάθε φορά
που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, σε αυτήν καταφεύγουμε για
βοήθεια και συνδρομή.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ σταμάτησε
από χρόνια να συμμετέχει σε αυτό
το άλλοθι των δράσεων. Σε αυτό
το συνεχές κοσκίνισμα και τη διαρκή
αναβολή του ζυμώματος!. Αντ’ αυτού,
προτιμήσαμε να γιορτάσουμε την ίδια ημέρα τα 17α γενέθλιά μας. Σε μια από τις λίγες περιοχές
που διατηρούν στοιχεία από την αίγλη του ακμαίου
φυσικού περιβάλλοντος του πρόσφατου παρελθόντος.
Από τους λόφους που περιέβαλαν την Αγία Τριάδα,
υδρεύονταν η πόλη μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ένα δίκτυο υπόγειων στοών σε μορφή ψαροκόκαλου,
σκαμμένων μέσα στα σπλάχνα του βουνού μάζευαν
σταγόνα-σταγόνα το νερό που τα πλούσια επιφανειακά δάση παγίδευαν και οδηγούσαν στο εσωτερικό
του. Τρεις χιλιάδες περίπου κυβικά μέτρα γάργαρου
νερού περνούσαν τον Ξηροπόταμο με πέτρινη υδατογέφυρα και ακολουθώντας τις ισοϋψείς του Σέιχ Σου,
έφερναν με βαρύτητα το πρώτο νερό στη δημόσια
βρύση της Μονής Βλατάδων. Χωρίς αντλίες, χωρίς δαπάνη ενέργειας, χωρίς χλωρίωση, η πόλη ξεδιψούσε
από το νερό των Πεύκων. Μια πανάρχαια μέθοδος
υδρομάστευσης, «τα κανάτ», κληρονομιά της σοφίας
των προγόνων μας και ένα εξαίρετο δείγμα αειφορίας, δέχεται την περιφρόνησή μας.
Σε αυτό το πανέμορφο μέρος με την τόσο μεγάλη
ιστορική και οικολογική αξία (άραγε θα διασώσουμε
κάποτε το αρχαίο υδραγωγείο;), μέλη και φίλοι έφε-

ραν φαγητά που μαγείρεψαν στο σπίτι και τα μοιραστήκαμε όλοι μαζί. Σε παρέες κάτω από τον παχύ
ίσκιο των γεροπλάτανων του νέου πάρκου της Αγίας
Τριάδας. Κούνιες, πρόχειρα στημένες, έδωσαν την
ευκαιρία στους μικρούς μας φίλους να ξεδώσουν από
τους τσιμεντένιους περιστερώνες που εγκλωβίζουν τη
δημιουργική τους δράση και να γνωρίσουν παιχνίδια
άλλων εποχών.
Αν έχετε κάποια ιδέα μιας διαφορετικής γιορτής
ή ενός συμβάντος ή μιας δράσης για την επόμενη
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος πέστε την μας από
τώρα για να την υλοποιήσουμε του χρόνου.
Το τεύχος που έχετε στα χέρια σας είναι αφιερωμένο στο Δασικό Περιβάλλον του τόπου που
ζούμε. Με άρθρα για την ιστορία, την
ποικιλότητα και τη λειτουργία του και
με οδηγίες για το πώς θα το προστατέψουμε και θα προστατευθούμε
από ενδεχόμενη πυρκαγιά στο δασικό μας οικοσύστημα, με αφορμή
την πρόσφατη σχετική εκδήλωση
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε μια σπάνια ευκαιρία
να ενημερωθείτε από πρώτο χέρι και
να πάρετε μέρος σε μια ζωντανή και ειλικρινή συζήτηση ανάμεσα σε κατοίκους και
ειδικούς.
Το νέο αυτό τεύχος είναι έγχρωμο για πρώτη φορά
σε όλη του την έκταση και τυπώθηκε σε 5.000 αντίτυπα για να φέρει την ενημέρωση και τον προβληματισμό σε όλους τους κατοίκους του οικισμού μας.
Ευχαριστούμε τις τοπικές επιχειρήσεις που με τη συνδρομή τους κάνουν εφικτή την έκδοση του περιοδικού
και σας καλούμε να τις στηρίξετε έναντι των ομοειδών
επιχειρήσεων του αστικού κέντρου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας μεταφέρω το παρακάτω κείμενο που βρέθηκε γραμμένο σε ένα πάρκο
της Γαλλίας:
«Πριν πάει Σχολείο ήξερε να διαβάζει
τους κορμούς των δένδρων,
τα νεύρα των φύλλων,
τους έλικες των οστράκων,
τις πατημασιές και το άγγιγμα των δαχτύλων.
τώρα πάει Σχολείο και
ξέρει να διαβάζει μόνον λέξεις...»
Προτείνω να το χαράξουμε σε μια γρανιτένια πέτρα στην είσοδο του Πάρκου Δελασάλ.
Μυρτώ Πυροβέτση
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Σελίδα 2

Τα εν οίκω…εν δήμω!
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:
• 20 Μαρτίου. Κατάθεση των υπογραφών - για υπογειοποίηση καλωδίων υψηλής τάσης της ΔΕΗ και για λειτουργία υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα
Πεύκα - στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων για προώθηση αιτημάτων σε Δήμο
Νεάπολης – Συκεών.
• 24 Μαρτίου 2011. Στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων του συλλόγου με τη Δημοτική αρχή έγινε η δεύτερη συνάντηση. Σε αυτήν από πλευράς Δήμου παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Σίμος Δανιηλίδης, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σιμητόπουλος, Βαρσάμης και Ζωγόγιαννης, η πρόεδρος της ΔΕ κ.
Αμοιρίδου με την κ. Δελλαπόρτα και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικολόπουλος. Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση αφορούσαν:
1. Στην πορεία των έργων στο Δελασάλ.
2. Βελτίωση πρόσβασης στην υπάρχουσα πεζογέφυρα προς Σέιχ-Σου.
Αναζήτηση κατάλληλης περιοχής για δεύτερη πεζογέφυρα.
3. Συνεργασία με το Δήμο για θέματα πυρασφάλειας. Καθαρισμός οικοπέδων εν όψει του καλοκαιριού.
5. Ένταξη Ασβεστοχωρίτικων στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών.
6. Μεταβίβαση καταγγελίας για παράνομη λειτουργία κεραίας κινητής
τηλεφωνίας σε οικοδομή.
7. Κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων στα Πεύκα.
8. Αίτημα για λειτουργία λαϊκής αγοράς στα Πεύκα.
• 25 Μαρτίου. Εκπροσώπηση του Δ.Σ. του Συλλόγου στην πανηγυρική εκδήλωση για την 25η Μαρτίου που διοργάνωσε ο Δήμος ΝεάποληςΣυκεών. Συμμετοχή στη μεγάλη παρέλαση που έγινε στη Νεάπολη και
στην κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων.
• 30 Μαρτίου. Ανακοίνωση/ειδοποίηση στα μέλη για δωρεάν παροχή
κάδου κομποστοποίησης και δοχείων ανακύκλωσης λαδιών από το Δήμο.
• 5 Απριλίου. Ανάρτηση πίνακα στο πρώην Δημαρχείο Πεύκων για
ανταλλαγή μηνυμάτων συνεπιβατισμού.
• 7 Απριλίου. Επίσκεψη/αυτοψία στο Δάσος Δελασάλ με τεχνικό σύμβουλο επί των αναστυλώσεων Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνημείων κα.
Πόπη Θεοχαρίδου.
• 28 Απριλίου. Συμμετοχή στην εκδήλωση/ενημέρωση του Δήμου για
την προώθηση της απογραφής στα Πεύκα. Αποστολή e-mail την 9-5-2011
και την 14-5-2011 σε όλα τα μέλη/φίλους για να απογραφούν στα Πεύκα.
Αποστολή SMS την 10-5-2011 για τον ίδιο σκοπό.
• 9 Μαΐου. Συμμετοχή στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση της Δ.
Ε. Πεύκων για τη διοργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας από 28-5 έως
3-6.
• 11 Μαϊου. Επίσκεψη / αυτοψία στο Δάσος Δελασάλ με αντιδήμαρχο κ.
Ζωγόγιαννη, κ. Αμοιρίδου, κ. Νικολόπουλο και το δασολόγο κ. Θωμόπουλο για επίσπευση των έργων αποκατάστασης του δάσους.
• 25 Μαΐου 2011. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Πεύκων εκδήλωση που οργάνωσε το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ με θέμα «Το
Δάσος στα Πεύκα και η Πυροπροστασία του». Οι εισηγήσεις τους και άλλα
σχετικά περιλαμβάνονται στις σελίδες 11,12.
• 5 Ιουνίου 2011. Τα μέλη και οι φί λοι του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ γιόρτασαν
τα 17α γενέθλια του συλλόγου στον περιβάλλοντα χώρο της Αγίας Τριάδας. Τα έσοδα από τους κουμπαράδες θα διατεθούν για την οικονομική
ενίσχυση του Συλλόγου ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Λεωφόρος Παπανικολάου 136, Ρετζίκι

Της σύνταξης
Ένα ακόμη τρίμηνο με πλούσια δράση και ουσιαστικές πρωτοβουλίες για
το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ!
Και ξεκινάμε με την απογραφή. Το θέμα το αναδείξαμε στην πρώτη σελίδα
του προηγούμενου τεύχους του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ θέλοντας να επισημάνουμε
τη σοβαρότητα του. Δεν μείναμε όμως μόνον σ’ αυτό. Πήραμε μέρος σε σειρά
συναντήσεων που διοργάνωσε η Δημοτική Αρχή και προσφέραμε την εθελοντική μας παρουσία, όπου ήταν απαραίτητο. Επιπρόσθετα, κινητοποιήσαμε
και ενημερώσαμε τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου για την αναγκαιότητα
της απογραφής τους στον τόπο όπου ζουν και προκόβουν.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θεωρούσε πάντα τη συνεργασία του με τις Δημοτικές
Αρχές, στο μέτρο που αυτή συνέβαλλε στη λύση προβλημάτων των πολιτών,
βασική του ευθύνη. Γι’ αυτό στη δεύτερη συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Σ. Δανιηλίδη, στα τέλη Μαρτίου, κατέθεσε κατάλογο εκκρεμοτήτων που το ίδιο και
οι συμπολίτες μας θεωρούν άμεσης προτεραιότητας (μπορείτε να τον δείτε σε
πλαϊνή στήλη). Απομένει να δούμε τις δικές τους ενέργειες για την ικανοποίησή τους.
Αργότερα, σε συνεργασία με τη Δ.Σ. της Τοπικής Ενότητας συμβάλαμε στην
ενημέρωση των συμπολιτών μας για τη δωρεάν προμήθεια από το Δήμο κάδων
κομποστοποίησης και δοχείων ανακύκλωσης λαδιών. Ενέργεια που συμπληρώνει τις προσπάθειες χρόνων του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ σε σχετικές δράσεις.
Άσβεστο παραμένει το ενδιαφέρον μας για το Δάσος του Δελασάλ, το
οποίο επισκεφτήκαμε κατ’ επανάληψη με ειδικούς και αρμόδιους προσπαθώντας για τη διάσωση και ανάδειξή του.
Στις 25 Μαΐου οργανώσαμε εκδήλωση που αφορούσε στην ανάγκη πυροπροστασίας της πόλης μας. Ένα θέμα ύψιστου ενδιαφέροντος για την περιοχή
μας που περιβάλλεται από δάση ή δασικές περιοχές εκτεθειμένες στους κινδύνους πυρκαγιάς κάθε χρόνο στις θερμές εποχές. Το πρόβλημα αναδείχτηκε εδώ
και πολλά χρόνια αλλά, δυστυχώς, ακόμη και σήμερα τα Πεύκα είναι, απέναντι
στον κίνδυνο της φωτιάς, μια «ανοχύρωτη πόλη».
Τις ομιλίες των Δρ. Α. Αϊναλή, Δασάρχη Θεσσαλονίκης, Σ. Βαρσάμη δασολόγου, Αντιπύραρχου, Διοικητή του Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης
και Σ. Βαϊρλή προέδρου της ΕΔΟΜΑΚ ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση
στην οποία συμμετείχε και πλήθος πολιτών. Ελπίζουμε η συμμετοχή αυτή να
έχει και συνέχεια στην προσπάθεια της πυροπροστασίας που φάνηκε ότι ξεκίνησε σωστά. Οι ομιλίες τους περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα για το δασικό
περιβάλλον των Πεύκων μαζί με ενδιαφέροντα άρθρα για το Σέιχ Σου, το δάσος
προς Φίλυρο και το Δελασάλ.
Στις 5 Ιουνίου το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ γιόρτασε, όπως κάθε χρόνο, τα γενέθλια του
στο χώρο του άλσους της Αγ. Τριάδας, με το γνωστό κέφι των μελών και φίλων
του να σημαδεύει την εκδήλωση.

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ

Α.Φ.Μ 099375401
Ακροπόλεως 29 – 570 10 ΠΕΥΚΑ - Τηλ. 2310 673 959, 2310 673 075
http://www.oiko-orama.gr • e-mail: info@oiko-orama.gr
Ενισχύσεις – Εμβάσματα: Γιάννης Κουκόπουλος, Τηλ. 6977 002599
Υπεύθυνος έκδοσης: Μυρτώ Πυροβέτση
Συντακτική επιτροπή παρόντος τεύχους: Β. Βασσάρα, Γ. Δαουτόπουλος,
Φ. Ζέτου, Γ. Κατσίκη, Ι. Κουκόπουλος, Α. Κυριακίδης, Σ. Μαστρογεωργόπουλος,
Κ. Μαυρίδης, Α. Παπαδημητρίου, Μ. Πυροβέτση, Π. Τσορμπατζόγλου
Επιμέλεια - Εκτύπωση:
Printshop A.E., Αγροτιάς 3, Ν. Ευκαρπία, Τηλ.: 2310 685 875
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Η σύνταξη
διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει κείμενα που έχουν προσβλητικούς ή υβριστικούς
χαρακτηρισμούς ή χαρακτήρα προσωπικής αντιπαράθεσης και δε συνεισφέρουν στο
διάλογο και στην ενημέρωση των πολιτών. Τα κείμενα προς δημοσίευση να παραδίνονται
έγκαιρα, σε ηλεκτρονική μορφή και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 λέξεις,αλλιώς θα
περικόπτονται από τη σύνταξη ή θα επιστρέφονται. Οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.
Ο Σύλλογος ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ ιδρύθηκε το 1994 από ομάδα κατοίκων του οικισμού
Πηγών της Κοινότητας Πεύκων, οι οποίοι θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να
συμβάλλουν με τη δράση τους στη μελέτη, προώθηση και επίλυση των τοπικών προβλημάτων που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος
και την ενημέρωση πάνω στα ευρύτερου ενδιαφέροντος προβλήματα του συνοικισμού.
Ο Σύλλογος είναι ανοικτός στη συμμετοχή κάθε κατοίκου του Δήμου που μοιράζεται ανάλογες σκέψεις και ανησυχίες και πιστεύει ότι πρέπει να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν
στον τόπο μας.
Φίλη συμπολίτισσα, φίλε συμπολίτη, εάν θέλεις να λάβεις γνώση του καταστατικού,
να συμμετέχεις στις δραστηριότητες και να γίνεις μέλος του Συλλόγου, επικοινώνησε
με το Γραμματέα του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ κ. Σπύρο Μαστρογεωργόπουλο, τηλ. 2310
673 075. Η αποστασιοποίηση από τα κοινά δεν ωφελεί. Αντίθετα, δίνει τη δυνατότητα
και το άλλοθι σε μειοψηφίες να διαχειρίζονται ζωτικά θέματα της καθημερινής μας ζωής,
όπως αυτές κρίνουν. Θα το επιτρέψουμε;

Σελίδα 3

Τα γενέθλιά μας

Τ

ο ΟΙΚΟ-ΡΑΜΑ γιόρτασε στις 5 Ιουνίου τα
17α γενέθλιά του στο χώρο της Αγίας Τριάδας, κάτω από την εκκλησία. Ο χώρος που
δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί πλήρως μπορεί να
αποτελέσει έναν εξαιρετικό τόπο αναψυχής για
πολλές εκδηλώσεις του οικισμού μας. Τραπέζια
και καρέκλες μαζί με την ψησταριά στήθηκαν από
νωρίς κάτω από τον παχύ ίσκιο των γεροπλάτανων. Στα κλαδιά
τους οι κούνιες που κρεμάσαμε προσέλκυσαν αμέσως μικρούς
και μεγάλους, ενώ λίγο παρακάτω μια παρέα μικρών φίλων και
αυριανών μελών έστησαν ένα πρόχειρο γήπεδο ποδοσφαίρου.
Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου έφεραν εξαιρετικά εδέσματα
που όλοι μαζί μοιραστήκαμε στο κοινό τραπέζι. Το ΟΙΚΟ-ΡΑΜΑ
προσέφερε νοστιμότατα σουβλάκια που είχε την καλοσύνη να
ψήσει ο Νίκος Παππάς (τον ευχαριστούμε πολύ για όλη τη βοήθειά
του), άφθονα αναψυκτικά, ρετσίνες και μπύρες, τα ψωμιά και τη
τούρτα. Ο Πάνος Μπουτόπουλος, πλαισιωμένος από τον Σάκη Λαμπρίδη και τον Κώστα Αθανασόπουλο, μας πρόσφεραν ένα πλούσιο
μουσικό πρόγραμμα με γνωστά ελληνικά ακούσματα. Έκπληξη
της συνάντησης, η μελωδική φωνή της νεαρής συμπολίτισσας μας
Ελισάβετ Παπαθανασίου. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.
Την εκδήλωση τίμησε και η ηγεσία της Τοπικής Ενότητας και του
Δήμου που φρόντισαν για την προετοιμασία και τον ευπρεπισμό του
χώρου μαζί με τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας και την ακούραστη
Λίλη Κουκοπούλου. Ευχαριστούμε επίσης τον Τάσο Αυγερινό για την
προσφορά του νερού και την Μαριάννα Τσιμπή για την φιλοξενία/

φύλαξη
των τραπεζοκαθ ι σ μ ά τ ων. Ο ι
κουμ πα ράδες
για το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
συγκέντρωσαν
τις προσφορές
όλων μας, τις
οποίες το ΔΣ διπλασίασε από το Ταμείο
του για την ενίσχυση του Συλλόγου.
Όλοι όσοι παραβρέθηκαν έφυγαν
ιδιαίτερα ικανο ποιημένοι και ανανέωσαν το ραντεβού για τη μεγάλη
συνάντηση Κάτω Από τα Άστρα.

Σελίδα 4

Περιβάλλον - Οικονομία - Πολιτική
Τ

ο 1989 – 1990 ζήσαμε την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού.
Τα τελευταία χρόνια ζούμε την κρίση του υπαρκτού καπιταλισμού στο πιο μεγάλο τμήμα του πλανήτη. Ο τρόπος που λειτουργεί
αυτό που λέμε αγορά, έχει σημαντικότατο μερίδιο ευθύνης. Ειδικά
όμως στην Ελλάδα η κρίση έχει πάρει διαστάσεις δύσκολα ελέγξιμες.
Οι όποιες βεβαιότητες είχε ο καθένας για τη ζωή του τίθενται σε αμφισβήτηση. Σχεδόν όλα τα ζητήματα τίθενται εξ αρχής.
1.Θα εξακολουθήσουμε να είμαστε ως χώρα στην Ευρωζώνη;
2. Τι και πώς θα παράγουμε ως κοινωνία;
3. Τι είδους κράτος θέλουμε;
4. Τι είδους εργασιακές σχέσεις θέλουμε;
5. Τι ασφαλιστικό χρειαζόμαστε;
6. Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε;
7. Τι παιδεία θέλουμε;
8. Τι υπηρεσίες υγείας θέλουμε;
9. Τι πόλεις θέλουμε και πώς να μετακινούμαστε
μέσα σε αυτές;
10. Πώς βλέπουμε τη θέση της χώρας μας στα
Βαλκάνια, την Ευρώπη και τον κόσμο;
Ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. Πίσω από όλα όμως τα παραπάνω ερωτήματα υπάρχουν κάποια βαθύτερα. Ποιες πρέπει να είναι
οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και ποια πρέπει να είναι η σχέση
μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει. Με
άλλα λόγια τι κοινωνικό σύστημα θέλουμε και ποια πρέπει να είναι η
σχέση μας με τη φύση. Όλα τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε ως
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, από τα πιο “μικρά”, όπως η καθαριότητα, το πράσινο, η
ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, ο συνεπιβατισμός, η πυρασφάλεια
κλπ., ως τα πιο “μεγάλα”, όπως η κλιματική αλλαγή, το ενεργειακό,
το διατροφικό κλπ. εντάσσονται συνειδητά ή ασυνείδητα σε αυτούς
τους βαθύτερους προβληματισμούς.
Το πολιτικό μας σύστημα, του οποίου οι ευθύνες ήταν τεράστιες
όλα τα χρόνια μετά τον εμφύλιο και μετά τη μεταπολίτευση για την
κατάσταση που έχουμε περιέλθει σήμερα, φαίνεται να έχει φθάσει
σε ένα οριακό σημείο. Η ίδια η πλειοψηφία των πολιτών με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο δεν είναι άμοιρη ευθυνών. Προφανώς βέβαια οι
ευθύνες δεν είναι ίδιας κλίμακας και φύσης.
Μέχρι πρόσφατα η πλειοψηφία των συμπολιτών μας βρισκόταν
σε μια κατάσταση σοκ. Σιγά – σιγά φαίνεται να προσπαθεί να αντιδράσει στη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Είναι όμως βέβαιο ότι
βρισκόμαστε πολύ μακρΙά από την όποια λύση των προβλημάτων. Τα
επόμενα 10 με 15 χρόνια θα κριθεί το προς τα πού θα πάνε τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα κατάσταση που θα προκύψει
δεν θα έχει σχέση με το παρελθόν.
Αν και στις παγκόσμιες κατατάξεις η χώρα μας δεν εμφανίζει
γενικά άσχημους δείκτες, είναι φανερό ότι υπήρχαν σοβαρές ανισορροπίες. Η ανάπτυξη ειδικά στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια
βασίστηκε:
• Στη μεγάλη σπατάλη γεωγραφικού χώρου (εκτός σχεδίου δόμηση,
αλόγιστη οικοδόμηση εξοχικών κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων, πολεοδομικές παραβάσεις και υπερβάσεις, αυθαίρετα
κλπ).
• Στη μεγάλη αύξηση των υπηρεσιών και του εμπορίου με υστέρηση
στην γεωργική, κτηνοτροφική και βιομηχανική παραγωγή.
• Στην εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού και των μεταναστών,
που δεν συνδυάστηκε όμως με πλήρη αξιοποίηση ενός αξιόλογου
εργατικού και επιστημονικού δυναμικού.
Ο δημόσιος τομέας κουβαλούσε αρχικά τα βάρη του εμφυλιοπολεμικού καθεστώτος. Μετά τη μεταπολίτευση χρησιμοποιήθηκε
από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις για ενδυνάμωση της εξουσίας
τους. Η διαφθορά και η αναποτελεσματικότητα έφθασαν σε μη
ανεκτά επίπεδα. Ο ιδιωτικός τομέας από την άλλη είχε τις δικές του
αδυναμίες, οι οποίες αλληλοτροφοδοτούνταν με αυτές του κρατικού
μηχανισμού.

Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας καλύπτονταν από τον
υπερδανεισμό. Η ταξική αδικία μπορεί να μεγάλωνε, για παράδειγμα
λόγω της φοροδιαφυγής, αλλά υπήρχε μια συναίνεση εφόσον έστω
και ένα μικρό περίσσευμα έμενε για τους υπόλοιπους. Σήμερα τα
πράγματα έχουν φθάσει σε οριακό σημείο. Το χρέος είναι αμφίβολο
αν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Ακόμα και αν ένα τμήμα του χρέους θα
μπορούσε να αμφισβητηθεί ως μη νόμιμο, το υπόλοιπο που μένει
είναι και αυτό δύσκολα εξυπηρετίσιμο.
Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο
σχέδιο ανόρθωσης της οικονομίας και κοινωνίας.
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι:
• Αυτοί που ευθύνονται για την κρίση μπορούν να
είναι και αυτοί που θα ηγηθούν στη νέα πορεία
για το ξεπέρασμά της;
• Τι και πώς πρέπει να μείνει στη δημόσια σφαίρα
και τι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί; Και ό,τι μείνει
στη δημόσια σφαίρα, πώς πρέπει να λειτουργεί
και να ελέγχεται; Ενδεικτικά ερωτήματα:
• Θέλουμε ιδιωτικά η δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια;
• Θέλουμε ιδιωτικά η δημόσια νοσοκομεία;
• Θέλουμε ιδιωτική ή δημόσια ασφάλιση;
• Θέλουμε δημόσιες ή ιδιωτικές συγκοινωνίες;
• Το νερό και η ενέργεια θέλουμε να είναι δημόσιο αγαθό ή εμπόρευμα;
• Θέλουμε να υπάρχει δημόσια τηλεόραση και δημόσιο ραδιόφωνο;
• Τα θέματα του περιβάλλοντος θα τα αντιμετωπίζουμε, όπως μέχρι
σήμερα; Ενδεικτικά ερωτήματα:
• Το ύψος και ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη
θα διατηρηθεί όπως σήμερα;
• Θα συνεχίσουμε να ζούμε σε σπίτια που καταναλώνουν για θέρμανση όση ενέργεια καταναλώνουν τα σπίτια στη Φιλανδία;
• Θα συνεχίσουμε να παράγουμε θυσιάζοντας λίμνες σαν την Κορώνεια και ποτάμια σαν τον Ασωπό;
• Θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε απαιτώντας τις ίδιες ποσότητες
νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, όπως μέχρι τώρα;
• Θα υποκύψουμε στην πίεση για αποδοχή των γενετικά τροποποιημένων φυτών;
• Η νέα γεωργία και η νέα κτηνοτροφία που πρέπει να αναγεννηθούν στην Ελλάδα, πώς θα εναρμονισθούν στις περιβαλλοντικές
προκλήσεις;
• Στην ανάγκη για επενδύσεις είμαστε έτοιμοι να κάνουμε θυσίες σε
θέματα περιβαλλοντικής προστασίας;
• Τι εννοούμε σήμερα όταν μιλάμε για ανάπτυξη; Σήμερα διεξάγεται
παγκοσμίως ένας σημαντικός διάλογος για το πώς εννοούμε την
ανάπτυξη. Βέβαια στην Ελλάδα των 800.000 ανέργων η συζήτηση
μπορεί να φαίνεται εκτός τόπου και χρόνου. Γεγονός είναι ότι σήμερα πλέον πρέπει να υπάρξει και ένας τέτοιος προβληματισμός και
διάλογος. Το κρίσιμο στο σημείο αυτό είναι η ανάπτυξη να στοχεύει
στις πραγματικές ανάγκες των 7 περίπου δισεκατομμυρίων κατοίκων
της γης και όχι σε πλασματικές ανάγκες.
Τα θέματα αυτά είναι τεράστια και σήμερα απλώς τα θίγουμε.
Γεγονός είναι ότι πλέον δεν αρκεί να ψηφίζει κάποιος κάθε τέσσερα
χρόνια. Προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο είναι να προβληματιζόμαστε, να συζητάμε και να δρούμε ως ενεργοί πολίτες. Ο ρόλος των
νέων ανθρώπων στις διαδικασίες αυτές θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι μετά την περιπέτεια αυτή θα προκύψουν
καλύτερες ημέρες. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος συνεχούς επιδείνωσης.
Η κοινωνική συνοχή μπορεί να διατηρηθεί αν υπάρχει μια αίσθηση
ελάχιστης κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν αυτή δεν υπάρξει, μπορεί
να βιώσουμε καταστάσεις όπου θα επικρατεί το «ο σώζων εαυτόν
σωθήτω».
Σπύρος Μαστρογεωργόπουλος

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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ΠΕΡ.ΚΑ.

(Περιαστικές Καλλιέργειες)

Ομάδα Αστικών &
Περιαστικών Καλλιεργειών

Η

Ομάδα Αστικών & Περιαστικών Καλλιεργειών (ΠΕΡ.
ΚΑ.) δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από ανθρώπους της πόλης που έχουν ως στόχο τη συλλογική
καλλιέργεια λαχανικών, εποχιακών φρούτων, λουλουδιών και
βοτάνων σε αγρό μέσα ή κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Η καλλιέργεια είναι μη κερδοσκοπική, θα καλύπτει τις ανάγκες των μελών της ομάδας, καθώς και ευπαθών κοινωνικών
ομάδων και θα γίνει με βάση τις αρχές της βιολογικής, βιοδυναμικής ή φυσικής καλλιέργειας με σεβασμό στους φυσικούς πόρους, ώστε τα τρόφιμα που θα παράγονται να είναι
καθαρά, ασφαλή και ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Η δραστηριότητα αυτή, μέσα από αρχές της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, της ισονομίας και της συνεχούς
εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα εργαστήριο
έρευνας για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου κοινωνικών και
οικονομικών δραστηριοτήτων, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αστών και αγροτών και να φέρει κοντά στη φύση τον
άνθρωπο της πόλης.
Άμεση απόρροια των παραπάνω είναι ότι η καλλιέργεια
της γης θα γίνει με φυτά κυρίως προερχόμενα από παραδοσιακούς σπόρους ή ανεπτυγμένα βιολογικά, χωρίς λιπάσματα
και φυτοφάρμακα, παραδοσιακά με τη μικρότερη δυνατή
χρήση μηχανημάτων, με τη μικρότερη δυνατή ανάλωση
νερού και άλλων φυσικών πόρων, καθώς και με φροντίδα
για όσο το δυνατό μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για τις
μετακινήσεις και τις μεταφορές. Πιστεύουμε ότι δεν έχει νόημα
πλέον η κριτική του καναπέ, προχωράμε σε μια δράση που θα
αναδείξει τις εσωτερικές μας δυνάμεις και ικανότητες και θα
δώσει διαφορετική οπτική στην έννοια του «κοινόχρηστου»
και του «συνεργατικού».
Ελπίζουμε ότι η κίνησή μας θα έχει ανταπόκριση στους
κατοίκους της πόλης μας, η εμπειρία μας θα βοηθήσει τις
επόμενες ομάδες ανθρώπων να περάσουν αποτελεσματικά
σε παρόμοιες δράσεις.

Ξεκινάμε με μια μικρή έκταση μέσα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, γιατί ταυτόχρονα θέλουμε επιπλέον
να δηλώσουμε τη στήριξή μας στους τοπικούς συλλόγους
που έχουν στόχο να κρατήσουν πράσινη την περιοχή και
να εμποδίσουν τη δόμησή της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
διεκδικούμε την απόλυτα ορθή πρόταση για τη χρήση του
χώρου ή ότι δεν αποδεχόμαστε άλλες προτάσεις για την ήπια
αξιοποίησή του. Όμως, η δράση μας μέσα σ΄ αυτήν την ομάδα
είναι κοινωνικά αυτόνομη και αποσκοπεί στην καταναλωτική
αυτάρκεια μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών, πέρα
από κομματικές γραμμές ή την πιθανή πολιτική προέλευση
του κάθε μέλους.
Από την πρώτη μας συνάντηση μέχρι σήμερα, έγιναν
πολλές συζητήσεις μέχρι να καταλήξουμε στο πού, πώς και
γιατί θέλουμε να πραγματοποιήσουμε την επιθυμία μας.
Κινηθήκαμε συλλογικά, βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις.
Με πολλή προσωπική εργασία, με απλά μέσα και με χρήματα
των μελών μας, όπου χρειάστηκε, προχωρήσαμε έτσι ώστε
να φτάσουμε στο σημείο να φυτέψουμε…
Η ομάδα ΠΕΡ.ΚΑ. απέκτησε τον πρώτο Συλλογικό Λαχανόκηπο στην Κεντρική Μακεδονία, όμως κυρίως απέκτησε
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανθρώπινη συγκρότηση,
ομαδικότητα και κυρίως αισιοδοξία ότι τελικά μπορούμε να
συνεργασθούμε και να χαιρόμαστε από τη συνύπαρξή μας
κόντρα στην απαισιοδοξία και απάθεια της εποχής.
http://perka.oneirografos.net

Η Συμμετοχή των Πολιτών
του Γεωργίου Α. Δαουτοπούλου, Καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ
Πριν λίγο, σε μια κατάμεστη αίθουσα από πολίτες και εκπροσώπους φορέων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, έγινε η προβλεπόμενη ετήσια δημόσια διαβούλευση των νέων θεσμών. Δεν θα τους αποκαλέσω του Καλλικράτη, γιατί ο συγχωρεμένος, μας άφησε αιώνες.
Του Ραγκούση ή μάλλον της Κυβέρνησης μιας και η απόφαση δεν ήταν ατομική, αλλά συλλογική.
Όσοι από εμάς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της συμμετοχής των
πολιτών στις τοπικές υποθέσεις, δεν μπορούσαν να μείνουν αδιάφοροι στο μεγάλο ποιοτικό
άλμα. Από όρθιοι και βουβοί, βρεθήκαμε να μας ζητείτε ο λόγος και μάλιστα προηγήθηκαν
οι πολίτες από τους εκπροσώπους των φορέων! Σε μια περίπτωση, ο τότε κοινοτάρχης ζήτησε την απομάκρυνση των πολιτών από τη συνεδρίαση με το αιτιολογικό ότι συζητούσαν
μυστικά!
Ο συντάκτης του παρόντος ομολογεί πως σε προηγούμενα άρθρα επεσήμανε τα αρνητικά σημεία της μεταρρύθμισης με κύριο την αδυναμία τοπικών ομάδων να ανταπεξέλθουν σε
δαπάνες και οργανωτικές προσπάθειες που επέβαλε η μεγέθυνση των Δήμων.
Ως Πανεπιστημιακός που μυήθηκε στη συμμετοχή των πολιτών στη δεκαετία του 1980
στις ΗΠΑ και ως δάσκαλος, ερευνητής και συγγραφέας άρθρων και πανεπιστημιακού εγχειριδίου για την Τοπική Ανάπτυξη, οφείλω να μεταφέρω στους αναγνώστες, αλλά κυρίως σε
αυτούς που εκλέχθηκαν να υπηρετήσουν το θεσμό, μερικά ευρήματα της πολύχρονης έρευνας.
Ο θεσμός της συμμετοχής χρησιμοποιείται στη χώρα μας περιστασιακά και πυροσβεστικά. Όταν δημιουργηθεί κάποια ένταση, τότε ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες του αρμόδιου
Υπουργείου για συζήτηση όλων των θεμάτων, αρκεί η διαμαρτυρόμενη κοινωνική ομάδα να
διακόψει την απεργία. Λίγο αργότερα, οι ίδιες πόρτες ξανακλείνουν ερμητικά!.
Επικρατεί μια τεχνοκρατική αντίληψη που θέλει τους πολίτες απαθείς, χωρίς γνώσεις και
ιδέες που κινούνται από ιδιοτελή συμφέροντα και τους κρατικούς αξιωματούχους παντογνώστες.
Αυτή την αντίληψη περί λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών την πληρώνουμε ως
κοινωνία, θέτοντας στο περιθώριο ιδέες και δεξιότητες και μεταβάλλοντας την πολιτική σε
επαγγελματική ενασχόληση μερικών ατόμων που μάλιστα προέρχονται από συγκεκριμένες
επαγγελματικές ομάδες.
Η συμμετοχή των πολιτών για να παγιωθεί και ευδοκιμήσει πρέπει να αποδείξει στους
πολίτες ότι είναι ένας θεσμός ανοιχτός, όπου ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει σε ιδέες και
προτάσεις συλλογικού ενδιαφέροντος. Αν χρησιμοποιήσουμε το θεσμό «για τα μάτια του κόσμου» σύντομα οι πολίτες θα μας γυρίσουν τις πλάτες και οι σχετικές συνεδριάσεις θα γίνονται στα πρακτικά (όπως οι παλαιές λαϊκές συνελεύσεις) και όχι στη ζώσα πραγματικότητα.
Επί του πρακτέου. Ο ογκώδης κατάλογος που έχει δημιουργηθεί, μετά τη συγκέντρωση
όλων των προτάσεων, να ομαδοποιηθεί και δίπλα σε κάθε πρόταση να αναγράφεται ο φορέας ή το άτομο που την έκανε. Στη συνέχεια, ο κατάλογος να δημοσιοποιηθεί και να ακολουθήσει μια νέα διαβούλευση, η οποία θα διαχωρίσει τα προταθέντα έργα σε μικρού και μεγάλου
κόστους, με ταυτόχρονη αναφορά στο μέγεθος της αναμενόμενης κοινωνικής ωφέλειας και
τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης.
Μερικά από τα έργα μπορούν να αναληφθούν από Συλλογικές Οργανώσεις με εθελοντική εργασία των μελών τους. Διαφωνούμε με τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν για τον
εθελοντισμό και μάλιστα από πολιτικούς χώρους που υπερθεματίζουν το Κοινωνικό Κράτος.
Ακόμη και στα συστήματα του Κρατικού Σχεδιασμού, καλούνταν φοιτητές και πολίτες να
βοηθήσουν σε περιόδους συλλογής αγροτικών προϊόντων ή κάποιων θεομηνιών. Κάποιες
ομάδες πολιτών θα μπορούσαν για παράδειγμα, να αντικαταστήσουν τα ξερά δενδρύλλια
που φυτεύτηκαν πέρσι στην αναδάσωση, να κλαδέψουν τα πουρνάρια στο δάσος, να περιποιηθούν το Δάσος-Πάρκο του Δελασάλ. Ένας συμπολίτης μας θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον εξοπλισμό ή την ανέγερση μιας παιδικής χαράς ή την αναμόρφωση της αυλής ενός
Σχολείου στη μνήμη κάποιου προσφιλούς του προσώπου.
Αυτές είναι ουσιώδεις μορφές συμμετοχής. Οι άλλες βερμπαλιστικές διακηρύξεις από τον
καναπέ ή από το αναπαυτικό κάθισμα μιας θερμαινόμενης αίθουσας συνεδριάσεων είναι,
όπως θα έλεγε η Μικρασιάτισα γιαγιά μου, «γιαλαντζί».

Αναλαμβάνουμε: Στολισμούς - Αποστολές
• Αποξηραμένα
• Φυσικά
• Είδη δώρων
Άννα Πανζαρτή
Κιν.: 6974 59 59 47
Γεωρ. Παπανικολάου 100
Ρετζίκι, τηλ.: 2310 673.277

Σελίδα 6

Έτσι τα βλέπω
Τα ρέματα της πόλης,
μια ακόμη θλιβερή ιστορία

Τ

ην αφορμή για τις σκέψεις που ακολουθούν μου την έδωσε η είδηση
που δημοσιεύτηκε στον «Αγγελιοφόρο» της 25ης Μαΐου του 2011 με
τίτλο «Σχέδια για την αξιοποίηση του ρέματος Κωνσταντινίδη».
Η είδηση αφορούσε στην προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης να
αξιοποιήσει και αποδώσει στη χρήση των Θεσσαλονικέων το ρέμα αυτό,
όπως και άλλα.
Έτσι επιτροπή με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ.
Αντρέα Κουράκη και αποτελούμενη από την καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής κ. Μαρία Ανανιάδου και άλλους αρμοδίους, συναντήθηκε με
κατοίκους και φορείς της περιοχής για να συζητήσουν τις δυνατότητες
μεταμόρφωσης του ρέματος (ρέμα ΥΦΑΝΕΤ) σε χώρο αναψυχής και
πρασίνου.
Κατά την άποψη της κ. Ανανιάδου, μια ανάπλαση θα μπορούσε να το
μετατρέψει σε χώρο περιπάτου και ξεκούρασης με την προϋπόθεση να
διαφυλαχτεί το οικοσύστημα και να διατηρηθεί το λίγο νερό του.
Το θέμα του ρέματος αυτού, όπως και των άλλων ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί αντικείμενο μελέτης του πανεπιστημίου εδώ
και πολλά χρόνια. Στόχος και σκοπός να αποδοθούν στους πολίτες αφού
προηγουμένως αντιμετωπιστούν οι νομικές και οικονομικές δυσκολίες
που υπάρχουν.
Σε επικοινωνία που είχα με τον κ. Κουράκη (φίλο από παλιά), μου
τονίσθηκε η αποφασιστικότητα του δήμου να ασχοληθεί με τα ρέματα,
ξεκαθαρίζοντας απ’ αρχής τα ιδιοκτησιακά που τα αφορούν, έτσι ώστε
μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς να διεκδικήσει χρήματα
μέσω προγραμμάτων και να ξεκινήσει τα έργα που χρειάζονται.
Και τα ρέματα του πρώην δήμου Πεύκων; Πρόκειται, ως γνωστόν, για
μια θλιβερή ιστορία. Κανείς από τους αρμόδιους δεν ασχολήθηκε ποτέ
σοβαρά με την αξιοποίησή τους, παρά τις συνεχείς οχλήσεις πολιτών και
φορέων αυτής της πόλης.
Οι, κατά καιρούς, επεμβάσεις τους ήταν διορθωτικού των αυθαιρεσιών χαρακτήρα και αποτελούσαν στην πραγματικότητα άλλοθι για την
αποφυγή της ανάληψης της ουσιαστικής ευθύνης. Μιας ευθύνης που
απαιτούσε τη μετατροπή των ρεμάτων, ή έστω μέρους αυτών, σε πάρκα
άλλης μορφής που τόσο πολύ λείπουν από την πόλη μας.
Πάρκα που περιγράφηκαν άπειρες φορές στις στήλες του ΟΙΚΟΟΡΑΜΑΤΟΣ και καταγράφηκαν στο, αλήστου μνήμης, επιχειρησιακό
σχέδιο του δήμου.
Σήμερα τα πάρκα των ρεμάτων εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενο για τους κατοίκους, ένα ζητούμενο που όσο περνά ο χρόνος μετατρέπεται σε ανέκδοτο.
Κι επειδή η γκρίνια και μόνο, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε,
είναι τόσο αδιέξοδη όσο και απωθητική, προτείνω, με την ευκαιρία της
πρωτοβουλίας του κεντρικού δήμου τα εξής:
• Να συστήσει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών μια ομάδα δουλειάς με αποκλειστικό της έργο την αξιοποίηση των ρεμάτων.
• Να συντονίσει τις δράσεις του με αυτές του κεντρικού δήμου.
• Να απαιτήσει η ευθύνη του ελέγχου των ρεμάτων να περάσει από την
Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων στους δήμους.
• Να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση των έργων ανάπλασης μέσα από
προγράμματα που, έτσι κι αλλιώς, το ΕΣΠΑ προβλέπει.
• Να συντονίσει και συνδέσει το όλο project με επιστημονικούς φορείς,
όπως το Πανεπιστήμιο, το Ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης κτλ.
• Να ξεκινήσει την πρωτοβουλία αυτή τώρα.
Η νέα δημοτική αρχή, προς το παρόν, δεν έχει επιδείξει ούτε αποδείξει
κάτι που να δικαιολογεί την αμέριστη υποστήριξη που οι κάτοικοι της περιοχής μας της πρόσφεραν. Η συγκυρία ίσως δικαιολογεί την κατάσταση.
Η υπόθεση των ρεμάτων είναι μια ευκαιρία να αλλάξει η αίσθηση που
πάει να δημιουργηθεί στα Πεύκα ότι δηλαδή η κατάσταση της πόλης με τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι βελτιώθηκε σε σχέση με το παρελθόν
Χωρίς οικονομικό κόστος και με μόνη προϋπόθεση τη δημοκρατική και
συμμετοχική αντίληψη στην οποία, ισχυρίζεται ότι πιστεύει ο επικεφαλής
της δημοτικής αρχής.
Περιμένουμε!
Πάνος Τσορμπατζόγλου

2011

Ευρωπαϊκό Έτος
Εθελοντισμού
Τ

ο Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 (EEE2011) είναι ταυτόχρονα
γιορτή και πρόκληση.
Είναι η γιορτή για δέσμευση εκατομμυρίων πολιτών στην Ευρώπη, οι
οποίοι αφιερώνουν ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο τους στην εθελοντική εργασία προς όφελος άλλων. Ορισμένοι εθελοντές προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στα σχολεία, τα νοσοκομεία και τους αθλητικούς
ομίλους της γειτονιάς τους, στην πόλη ή το χωριό τους, ενώ άλλοι
δραστηριοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος, παρέχουν
κοινωνικές υπηρεσίες και προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους
κατοίκους άλλων χωρών.
Η προσπάθεια που καταβάλλουν οι εθελοντές, καθώς και η προσφορά εκ μέρους των χιλιάδων εθελοντικών οργανώσεων που υπάρχουν
στην Ευρώπη, αλλάζει σημαντικά τη ζωή μας με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους. Οι εθελοντές κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο!
Ταυτόχρονα, το έτος 2011 είναι πρόκληση για όλους τους Ευρωπαίους που δεν έχουν γίνει ακόμα εθελοντές. Μπορούν και εκείνοι να
προσφέρουν πολλά!

Προγραμματισμένες δράσεις

Η Περιοδεία: γνωριμία με τους εθελοντές. Η Περιοδεία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα έχει διάρκεια έναν
ολόκληρο χρόνο. Η παραμονή της σε κάθε κράτος μέλος θα είναι περίπου
7-15 μέρες δίνοντας στους εθελοντές την ευκαιρία να συναντηθούν, να
μιλήσουν με το ευρύ κοινό και με τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, να μεταδώσουν στους πολίτες την ενέργεια και τον ενθουσιασμό
τους για την εθελοντική δράση και να συζητήσουν τα θέματα που αφορούν στο μέλλον του εθελοντισμού. Μέσα από το διάλογο και την ενεργό
συμμετοχή των εθελοντών
και των οργανώσεών τους, οι
δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της
Περιοδείας θα προβάλλουν τις
τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες, παρέχοντας ταυτόχρονα μια ιδανική πλατφόρμα για να μάθουν οι πολίτες περισσότερα για
τον κόσμο του εθελοντισμού και για το πώς μπορούν να πάρουν μέρος
στις εθελοντικές δραστηριότητες. Η Περιοδεία θα φέρει την Ευρώπη
πιο κοντά στους εθελοντές, αλλά και τους εθελοντές πιο κοντά στο
κοινωνικό σύνολο. (www.europa.eu/volunteering/tour)
Εντυπωσιακές ιστορίες απλών ανθρώπων. Θα αποτελέσουν τον
πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, μια ομάδα σκυταλοδρομίας με 27 Ευρωπαίους εθελοντές-δημοσιογράφους θα καλύψει κάθε
σκέλος της Περιοδείας και θα ετοιμάσει μίνι-αφιερώματα και άρθρα
που θα δημοσιευτούν στα ΜΜΕ και στον ιστοχώρο. (www.europa.eu/
volunteering/my-story)
Συνέδρια και εκδηλώσεις. Θα διεξαχθούν πέντε συνέδρια και εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, όπου θα προβληθεί η πραγματική εικόνα του εθελοντισμού στα κράτη μέλη της ΕE και θα συμβάλουν
στις πολιτικές δράσεις και τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που
έχει αναλάβει η Ένωση για το ΕΕΕ2011. (www.europa.eu/volunteering/
conference-events)
Για περισσότερες πληροφορίες: www.europa.eu/volunteering.
Πανευρωπαϊκό δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων «Alliance” www.
eyv2011.eu.
Για δήλωση συμμετοχής: www.ec.europa.eu/volunteering/mycountry,
www.neagenia.gr, http://volunteers.neagenia.gr.

26η Ιουνίου
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Σελίδα 7
Λάβαμε από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών το παρακάτω Δελτίο
Τύπου που αφορά παιδιά και ΑμεΑ το οποίο παραθέτουμε:

Δυναμικές παρεμβάσεις

Ο

για παιδιά και ΑμεΑ

δήμος Νεάπολης-Συκεών στηρίζει τους εργαζόμενους γονείς και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με σύγχρονες δράσεις δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και προεπαγγελματικής εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία.
Οι υπηρεσίες του προετοιμάζουν εντατικά τα προγράμματα, με το ένα να
ξεκινά στις 16 Ιουνίου και το δεύτερο τη νέα σχολική περίοδο. Πρόκειται για
το «Θερινό Σχολείο» για παιδιά 5-12 ετών και το πρόγραμμα «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που παρέχεται δωρεάν, και στο
οποίο πέρσι μετείχαν περισσότερα από 1050 άτομα μόνο στη Δ.Ε. Συκεών,
αριθμός που χάρισε στον πρώην δήμο πανελλήνια πρωτιά.
«Οι δομές και οι υπηρεσίες του δήμου ανήκουν στην κοινωνία και αποστολή
τους είναι να την υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο, προσφέροντας δημιουργικές και εκπαιδευτικές διεξόδους σε παιδιά και άτομα με αναπηρία», τονίζει
ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης.
Το Θερινό Σχολείο θα λειτουργήσει 16 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, καθημερινά 7.30π.μ.-4.00μ.μ. Τα μαθήματα θα γίνονται στα 2ο Δ.Σ. Συκεών, 8ο Δ.Σ.
Νεάπολης και 1o Δ.Σ. Πεύκων, και περιλαμβάνουν δημιουργική απασχόληση,
γυμναστική, εκμάθηση Η/Υ και αγγλικών, θέατρο, εικαστικά και ενίσχυση της
ψυχικής υγείας.
Η δαπάνη ανέρχεται στα 70€ για κάθε παιδί, ενώ δωρεάν μετέχουν οι
δικαιούχοι του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργες και εργαζόμενες μητέρες
(εκτός από δημοσίους υπαλλήλους).
Οι αιτήσεις συμμετοχής συνεχίζονται
έως τις 5 Ιουλίου και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο δήμο, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τη δωρεάν συμμετοχή
των παιδιών τους και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασ χόλησης που θα
λειτουργήσουν το χειμώνα.
Σημειώνεται ότι ο πρώην δήμος Συκεών υλοποιεί το πρόγραμμα τα τελευταία 3 χρόνια, εξασφαλίζοντας πανελλαδικά, σε επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και δημοτικών και ιδιωτικών δομών κοινωνικής φροντίδας σε όλη
τη χώρα, τις περισσότερες δωρεάν θέσεις δικαιούχων, οι οποίες τώρα στη
διευρυμένη μορφή του δήμου αναμένεται να πολλαπλασιαστούν.
Το πρόγραμμα ισχύει για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για το έτος
2011-2012 για βρέφη (από 2 μηνών) και παιδιά μέχρι προνήπια (γεννημένα
το 2007).

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 2011-2012 απευθύνονται σε παιδιά 5-12 ετών και λειτουργούν σε απογευματινό ωράριο.
Εξασφαλίζεται δωρεάν το θερινό ολοήμερο πρόγραμμα δημιουργικής
απασχόλησης από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, και η συμμετοχή από το
Σεπτέμβριο 2011 έως τον Ιούνιο 2012 σε φύλαξη, άθληση, θέατρο, σκάκι,
παραδοσιακοί χοροί, εκμάθηση αγγλικών και Η/Υ, βοήθεια στο σχολικό διάβασμα, συμβουλευτική γονέων.
Τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ απευθύνονται σε παιδιά, έφηβους και ενήλικους με αναπηρία, παρέχοντας καθημερινή απασχόληση, εκπαίδευση σε κοινωνικές
δεξιότητες, επαγγελματική προκατάρτιση, γυμναστική, θέατρο, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, μουσικοθεραπεία και εκπαίδευση στην αυτόνομη
διαβίωση.

Πληροφορίες

* Συμβουλευτικός Σταθμός Αγ.Παύλου (2310213160, 8.30π.μ.-4.00μ.μ.)
* Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών (2313313151, -162, 8.30π.μ.-9.00μ.μ.)
* Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης (2310671100 εσ.123, 3.00μ.μ.-9.00μ.μ.)
* Δ.Ε. Πεύκων – Γρ. Δημοτικής Επιχείρησης (2313502221, 8.00π.μ.-3.00μ.μ.)
* και για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Πολιτιστικού
Κέντρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Συκεών (2310 638058)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Δημοτική Ενότητα Πεύκων του δήμου Νεάπολης-Συκεών ενημερώνει
ότι στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε.Πεύκων, Ειρήνης 19, έχουν τοποθετηθεί ιατροί ειδικοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι», οι οποίοι εξυπηρετούν τους δικαιούχους σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ
Παθολόγοι (2)
Δευτέρα:
13.15-14.45
Παρασκευή:
10.30-12.30
Ορθοπεδικός
Παρασκευή:
8.30-9.30
Ουρολόγος
Δευτέρα:
8.30-9.30
Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που είναι
τόσο τα μέλη του ΚΑΠΗ όσο και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, για
περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:
2310.672555.

Η παρουσία της Δημοτικής
Αστυνομίας στα Πεύκα
Οπως αναφέραμε και σε προηγούμενο τεύχος η Δημοτική Αστυνομία έχει
στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας στα
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, διασφαλίζει τα δικαιώματα
των πεζών, αποτρέπει τους οδηγούς από παραβατικές συμπεριφορές
και προτείνει την προσεκτική και περιορισμένη χρήση του αυτοκινήτου
στην πόλη.
Στο πλαίσιο αυτό Δημοτικοί Αστυνόμοι δίδαξαν πειραματικά στους
μαθητές του 1ου Δημ. Σχολείου Πεύκων κυκλοφοριακή αγωγή και από το
Σεπτέμβριο θα διεξάγονται μαθήματα τόσο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας.
Η παρουσία της Δημοτικής αστυνομίας είναι καθημερινή στα Πεύκα
με πεζή περιπολία και περιπολικό, έχει καταρχήν σκοπό να αποτρέψει
τους πολίτες από παραβατικές συμπεριφορές, κάνει συστάσεις και όπου
κρίνει σκόπιμο επιβάλλει πρόστιμο.
Έτσι λοιπόν η Δημοτική αστυνομία εντόπισε φορτηγά να ρίχνουν
μπάζα σε ρέμα στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων προχώρησε σε καταγγελία
των υπευθύνων με αποτέλεσμα σε μία περίπτωση να προχωρήσουν οι
διαδικασίες κατάσχεσης του φορτηγού και στην άλλη περίπτωση να
κατατεθεί μήνυση σε φυσικό πρόσωπο.
Παρακολουθεί και εντοπίζει τους ασυνείδητους που ρίχνουν λύματα
σε ρέματα, απομακρύνει τους καταληψίες του κοινόχρηστου χώρου,
ελευθερώνει τα πεζοδρόμια από τους ασυνείδητους οδηγούς και τέλος
εντοπίζει και απομακρύνει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
Καθημερινή είναι και η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στα σχολεία των Πεύκων για την ασφαλή προσέλευση των μαθητών στα σχολεία
και την κίνηση των οχημάτων.
Όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα έγιναν συναντήσεις με εθελοντές και
φιλοζωικά σωματεία, ώστε η αντιδημαρχία να προχωρήσει σε πρόγραμμα
για τον εντοπισμό, περισυλλογή, στείρωση, θεραπεία των ζώων, την επιστροφή τους στο φυσικό περιβάλλον και την προώθηση της υιοθεσίας.
Οι προσπάθειες της Δημοτικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν και θα
εντατικοποιηθούν για την ευταξία στην πόλη και τη θέλουμε σύμμαχο
τον έννομο πολίτη.
Νίκος Βαρσάμης
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας
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1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
Στις 24/5/2011 οι μαθητές-τριες του Ολοήμερου 2ου- 4ου παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση «Ανακαλύπτοντας τον Ψεύτη Παππού» στο
Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών. Υπεύθυνη δασκάλα:
Δήμητρα Μαυρίδου.
Στις 26/5/2011 οι μαθητές-τριες της ΣΤ΄ τάξης παρουσίασαν την
παράσταση «Ραντεβού στα τυφλά» στους θεατρικούς αγώνες «ΑΚΤΙΣ
ΟΝΕΙΡΟΥ».
Το έργο παρουσιάστηκε και την επαύριο στο Φεστιβάλ Παιδείας
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών. Υπεύθυνος δασκάλος: Νικόλαος Αναστασιάδης.

Επισκέψεις συγγραφέων
Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλαναγνωσίας, το οποίο
υλοποιούν η Ε΄ τάξη και το τμήμα του Ολοήμερου, οι μαθητέςτριες του σχολείου μας είχαν
την ευκαιρία να δεχτούν στις
τάξεις τους και να γνωρίσουν
από κοντά τρεις πολύ σπουδαίες, γνωστές συγγραφείς:
τη Σοφία Ζαραμπούκα, την Άλκη Ζέη και
τη
Βασιλική Νευροκοπλή.
Τα παιδιά αναζήτησαν στο διαδίκτυο, σε βιβλία, εφημερίδες και
περιοδικά πληροφορίες για τη ζωή και τα έργα αυτών των πολυβραβευμένων συγγρα φέων. Διάβασαν βιβλία τους και από αυτά δραματοποίησαν σκηνές, διασκεύασαν τραγούδια και έφτιαξαν χειροτεχνίες,
τις οποίες πρόσφεραν ως αναμνηστικά.
Η Σοφία Ζαραμπούκα και η Άλκη Ζέη επισκέφθηκαν τις τάξεις, είδαν
τις εργασίες που είχαν κάνει τα παιδιά, μίλησαν για τη ζωή τους και
απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις. Η Βασιλική Νευροκοπλή παρουσίασε
έξοχα, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Κυριάκο Καλαϊτζίδη, ένα
από τα έργα της και ακολούθως αναφέρθηκε στο μαγικό κόσμο του βιβλίου ανοίγοντας διάλογο με τους μικρούς και μεγάλους φίλους της.
Οι επισκέψεις αυτές ενθουσίασαν τα παιδιά, τόνωσαν το ενδιαφέρον
τους για το βιβλίο και τους έδωσαν την ευκαιρία και τη χαρά να συζητήσουν διά ζώσης με αυτές τις σημαντικές συγγραφείς!
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ

O Πυθαγόρας στους δρόμους του νερού
Στις 22 και 23 Μαρτίου, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Νερού, πραγματοποιήθηκε στο
Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης εκπαιδευτική έκθεση με
θέμα το νερό.
Η έκθεση διοργανώθηκε από
την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού
& Τουρισμού, το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων και περιελάμβανε τις εργασίες που πραγματοποίησαν οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου στα πλαίσια του προγράμματος Comenius «WATER AQUA – THE ESSENTIAL RESOURCE»
Την έκθεση επισκέφτηκαν Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλονίκης και
ξεναγούνταν από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων. Ταυτόχρονα λειτουργούσε στο μουσείο έκθεση βιβλίου με βιβλία σχετικά με το νερό και έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Πούπη, με τίτλο «Διαδρομές του νερού στη Θεσσαλονίκη».

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
«Κωνσταντινούπολη, ανακαλύπτοντας
την παλιά πόλη μέσα από την καινούρια» είναι ο τίτλος του πολιτιστικού προγράμματος που υλοποίησε τη φετινή σχολική χρονιά η Ε΄ τάξη
του σχολείου μας. Στα πλαίσια του προγράμματος μαζί με όλα τα άλλα
πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.
Η επίσκεψη έγινε στις 12-15 Μαΐου 2011. Στη διάρκειά της οι μαθητές
και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν το Πατριαρχείο και συναντήθηκαν με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, επισκέφτηκαν σημαντικά μνημεία
της Πόλης, όπως η Αγία Σοφία, γνώρισαν τη καινούρια πόλη και είδαν
απομεινάρια της παλιάς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ
Στις 10 Ιουνίου 2011 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης αποχαιρετώντας το σχολείο μας παρουσίασαν αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο με την
ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή και συνθέτη.
Το αφιέρωμα περιελάμβανε στοιχεία από τη βιογραφία του, απαγγελία και δραματοποίηση ποιημάτων του και γνωστά τραγούδια του που
έχουν μελοποιηθεί.
Η εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων και την παρακολούθησε πολύς κόσμος.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Όπως και την περσινή χρονιά, έτσι και φέτος στο σχολείο μας διοργανώνεται η 2η αθλητική εβδομάδα, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών
και μαθητριών του 1ου Δημοτικού Πεύκων. Στην αθλητική αυτή εκδήλωση
που έγινε πιστεύουμε θεσμός τα παιδιά της 4ης,5ης, και 6ης τάξης παίρνουν μέρος στα ομαδικά και ατομικά αθλήματα που επιθυμούν, και με
πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καθολική συμμετοχή, προσπαθούν να πετύχουν τη διάκριση, αλλά και κυρίως να χαρούν τη συμμετοχή
τους στην αθλητική γιορτή. Τα παιδιά αφού κατά τη διάρκεια της χρονιάς
έχουν έρθει σε επαφή με τα αθλήματα και τα αγωνίσματα μέσα από το
μάθημα της γυμναστικής έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μόνα τους
τη συμμετοχή τους σε 2 ατομικά και 1 ομαδικό άθλημα. Άλμα σε μήκος,
άλμα σε ύψος, σφαιροβολία, 30 μέτρα σπριντ, 1000 μέτρα, 4X200 σκυταλοδρομία, πινκ-πονκ μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και ποδόσφαιρο είναι οι
πιθανές επιλογές των παιδιών. Την αθλητική εβδομάδα όμως περιμένουν
και οι μαθητές των μικρότερων τάξεων για να διασκεδάσουν με τα παιδαγωγικά παιχνίδια και τις ανταγωνιστικές δοκιμασίες που ετοιμάζουν
οι γυμναστές του σχολείου, να χαρούν και να αποχαιρετίσουν την χρονιά
που τελειώνει με ωραίες αναμνήσεις.

3η Συνάντηση Προγράμματος Comenius
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε στις
7 έως 10 Απριλίου η 3η Συνάντηση εκπαιδευτικών του Ευρωπαϊκού προγράμματος
Comenius «Water, Aqua - The Essential
Resource». Τη διοργάνωση της συνάντησης είχε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων
και συμμετείχαν 23 εκπαιδευτικοί από τη
Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία και Φινλανδία.
Την Παρασκευή 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση υποδοχής των
εταίρων του προγράμματος στο χώρο
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων όπου οι μαθητές/τριες
του σχολείου παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα, χορούς και τραγούδια που έχουν σχέση με το νερό. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να ξεναγηθούν στο
χώρο του σχολείου, να συζητήσουν με τους μαθητές και να δουν ένα
μέρος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος.
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Οι μικροί μας φίλοι ονειρεύονται, κρίνουν και προτείνουν

Οι μαθητές της Ε΄1 τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων, στα
πλαίσια του προγράμματος Comenius “Water” ασχολήθηκαν με το νερό
στην Νεοελληνική ποίηση. Επέλεξαν δέκα ποιήματα Ελλήνων ποιητών
και προσπάθησαν να βρουν δέκα διαφορετικές προσεγγίσεις του νερού
μέσα σε αυτά τα ποιήματα. Στη συνέχεια έγραψαν τα δικά τους ποιήματα και τα εικονογράφησαν. Έτσι συγκέντρωσαν 230 ποιήματα συνολικά
και επέλεξαν μερικά από αυτά για το βιβλίο τους με τίτλο «Μια φορά
και μια σταγόνα». Όσα ποιήματα ήταν εμπνευσμένα από τον Ελύτη και
τον Γκάτσο τα ανάρτησαν στο blog (http://blogs.sch.gr/mavgerinou) που
δημιούργησαν για τα 100 χρονιά από τη γέννησή τους.
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Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Κ

άθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα
δηλαδή της γέννησης του μεγάλου Δανού συγγραφέα παιδικών βιβλίων Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Την ημέρα
αυτή σε όλες τις χώρες γιορτάζουν τα παιδιά,
αλλά μαζί με τα παιδιά γιορτάζουν και οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι μεταφραστές,
οι βιβλιοθηκονόμοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί.
Τα βιβλία είναι ένας μαγικός κόσμος που
προσφέρει στα παιδιά γνώσεις και ψυχαγωγία, καλλιεργεί το ήθος και την αρετή τους.
Φανταστείτε, λέω συχνά στα παιδιά, να
χωθούμε σ’ αυτό το χάρτινο σύμπαν και να
ταξιδέψουμε, να νιώσουμε τη μαγεία της ανάγνωσης. Όταν πρόκειται δε για παραμύθια η
μαγεία αυτή μεγαλώνει ακόμη περισσότερο,
γιατί μεταφερόμαστε και στη μαγική τους
χώρα και τότε το ζούμε με όλες μας τις αισθήσεις. Γι’ αυτό και η ανάγνωση ενός βιβλίου
είναι πράξη ενεργητική κι όχι παθητική, αφού
ενεργοποιεί τη φαντασία μας, καλλιεργεί τη
σκέψη μας, τη λογική μας σκέψη, σκεφτόμαστε αυτό που διαβάζουμε, αναδημιουργούμε
πάνω σ’ αυτό που διαβάζουμε. Καλλιεργεί
την κρίση μας, την αξιολογική μας κρίση, κρίνουμε αυτό που διαβάζουμε, το αξιολογούμε,
το δεχόμαστε ή το απορρίπτουμε.
Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι επικοινωνία, επικοινωνία με τη δύναμη της ψυχής και
του νου. Τα βιβλία είναι έκφραση πνευματικού πολιτισμού, αλλά και εργαλεία εκπολιτισμού. Ότι και να πει κανείς για το βιβλίο, το
βιβλίο είναι πάντα κάτι παραπάνω.
Τα παραμύθια στις μέρες μας απευθύνονται κυρίως στα μικρά παιδιά. Τα πολύ παλιά
χρόνια όμως απευθύνονταν κυρίως στους
μεγάλους. Οι παραμυθάδες απήγγειλαν τα
παραμύθια τους στους δρόμους και στις
πλατείες και απευθύνονταν στους μεγάλους.
Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από ένα διάλειμμα
χαράς, και οι μεγάλοι και οι μικροί, αλλά και
από το μήνυμα που είναι κρυμμένο στα πα-

ραμύθια έχουμε όλοι ανάγκη. Καθώς τα παραμύθια όλων των λαών κι όλων των εποχών
έχουν αυτό το διπλό ρόλο, είναι διασκεδαστικά, αλλά είναι και βαθύτατα παιδαγωγικά.
Είναι πηγές αξιών, γι’ αυτό και το νόημα τους
είναι πάντα αειθαλές, παραμένει διαρκώς
νέο και επίκαιρο.
Στόχος από τη μεριά μου είναι να προσφέρω ένα κόκκο ζάχαρης στα παιδιά μέσα από
τη γλύκα του παραμυθιού, να συμβάλλω όσο
μπορώ σ’ όλα τα παραπάνω μέσα από τα παραμύθια μου. Έτσι, ώστε χτίζοντας λιθαράκι-λιθαράκι να οικοδομήσουν ένα σταθερό
σύστημα αξιών, που θα καθοδηγεί τη συμπεριφορά τους. Να αποκτήσουν σιγά-σιγά αυτογνωσία και επίγνωση, ώστε να καταφέρουν
να νοηματοδοτήσουν τη ζωή. Βέβαια δεν
είναι δυνατόν να πιστεύω ότι θα γίνουν όλα
αυτά με τα παραμύθια, τα παραμύθια είναι
μόνο μια αρχή.
Εύχομαι η καθιέρωση της σημερινής μέρας
ως παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου να
συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με αυτόν τον παραμυθένιο τρόπο, μέσα
από τα παραμύθια που δικαίως θεωρούνται
πρόδρομοι της λογοτεχνίας.
Τριανταφυλλένια Τσιακμάκη- Κατσούλη
Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων

Η ακτινοβολία και εμείς
Μια ενδιαφέρουσα μέτρηση για την ακτινοβολία
που εκπέμπουν οι συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά έγινε πρόσφατα στο σπίτι μιας τετραμελούς
οικογένειας παρουσία του ερευνητή του Δημόκριτου κ.
Δημήτρη Κοσμόπουλου. Το όριο ασφαλείας που θέτουν
οι περισσότεροι ερευνητές αλλά και οι κατασκευαστές
των μετρητών είναι τα 5,8 μιλιβάτ/τ.μ., εφόσον η έκθεσή
μας στην ακτινοβολία είναι διαρκής. Για να δούμε λοιπόν
τα αποτελέσματα:
Κινητό τηλέφωνο: 365 φορές πάνω από το όριο!
Ο οικιακός μετρητής έδειξε 1.827(!) μιλιβάτ -365 φορές
πάνω από το όριο- τη στιγμή που το τηλέφωνο καλούσε,
όπως και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας! Να σημειώσουμε ότι στη δική μας μέτρηση η απόσταση μετρητή-κινητού
ήταν περίπου 10 εκατοστά, ενώ όταν συνομιλούμε χωρίς
hands free το κινητό εφάπτεται στο κεφάλι και η απόσταση... μηδενίζεται.
Όταν το κινητό φορτίζει η μέτρηση κυμαίνεται σε
φυσιολογικά όρια, ωστόσο οι ειδικοί συμβουλεύουν
να μη φορτίζουμε το κινητό δίπλα στο κεφάλι μας. Σε
κλειστούς, μικρούς χώρους, όπως το ασανσέρ, το αυτοκίνητο ή τα τούνελ των αυτοκινητοδρόμων, η ακτινοβολία
αυξάνεται, καθώς το κινητό προσπαθεί πιο έντονα να
«πιάσει» σήμα.
Ασύρματο δίκτυο ίντερνετ (router): Μην ξεχνάτε να
το κλείνετε. Η μέτρηση
έδειξε 15,20 μιλιβάτ,
τριπλάσια από το όριο,
σε απόσταση 10 εκατοστών, ενώ δίπλα στην
κεραία η ακτινοβολία
άγγιξε τα 578 μιλιβάτ
(100 φορές μεγαλύτερη
του ορίου)! Υπολογίστε
ότι αυτή η ποσότητα
εκπέμπεται συνεχώς,
όσο το router παραμένει αναμμένο -ακόμη κι όταν δε
χρησιμοποιείτε το Internet. Άρα, μπορεί η ακτινοβολία να
είναι μικρότερη από αυτή του κινητού, για παράδειγμα,
όμως τη δέχεστε συνεχώς.
Φούρνος μικροκυμάτων: Από μακριά κι αγαπημένοι.
Η μέτρησή μας έδειξε 11,53 μιλιβάτ, διπλάσια του
ορίου, σε μια απόσταση 20-30 εκατοστών. Εν ολίγοις: αφήστε τον να δουλεύει μόνος του, όση ώρα λειτουργεί καλό
είναι να απομακρύνεστε και εσείς και κυρίως τα μικρά
παιδιά. Αυξημένη σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια είναι η
ακτινοβολία που εκπέμπει και ο συμβατικός φούρνος όταν
λειτουργεί, οπότε καλό είναι και σε αυτή την περίπτωση
να κάνετε το ίδιο.
Ενδοεπικοινωνία Baby Phone: Χαμηλή ακτινοβολία,
αλλά όχι για παιδιά. Η μέτρηση δίπλα στην κεραία έδειξε
3,20 μιλιβάτ, κάτω του ορίου, ενώ σε απόσταση 20 εκατοστών η ακτινοβολία έπεσε κάτω από το μηδέν. Ωστόσο,
τα παιδιά, και ειδικά τα βρέφη, είναι πολύ ευαίσθητα,
ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Καλό είναι
λοιπόν να το τοποθετείτε σε μια απόσταση μεγαλύτερη
του μέτρου.
Ασύρματο τηλέφωνο: Η ύπουλη ακτινοβολία.
Ακόμα και όταν δε μιλάμε με το ασύρματο τηλέφωνο,
η βάση του εκπέμπει συνεχώς ακτινοβολία και αυτό είναι
το ύπουλο σε αυτή την περίπτωση. Η μέτρηση έδειξε 31,40
μιλιβάτ, πενταπλάσια του ορίου, δίπλα στη βάση του
τηλεφώνου. Όταν τοποθετήσαμε το μετρητή σε μια απόσταση 20-30 εκατοστών έδειξε 10,76 μιλιβάτ, νούμερο δύο
φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Σκεφτείτε ότι μπορεί
να μην αγγίζει την τιμή του κινητού κατά τη διάρκεια της
συνομιλίας, αυτό όμως εκπέμπει χωρίς διακοπή!
Αναδημοσίευση από Newsletter της WWF Μ.Π.
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οικισμός μας, τα Πεύκα, έχει το μεγάλο
προνόμιο να περιβάλλεται από πλούσια δασική βλάστηση, τα οφέλη της
οποίας απολαμβάνουμε όλοι μας. Το δασικό
όμως αυτό οικοσύστημα, είτε από την αείφυλλη σκληρόφυλλη βλάστηση των «μακί», είτε
από τα πεύκα του Σεϊχ Σου, τα καλοκαίρια ιδιαίτερα, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην πρόκληση πυρκαγιάς εξαιτίας της νεκρής φυτικής
μάζας που έχει συσσωρευθεί επί χρόνια, των
εύφλεκτων θάμνων και της παντελούς έλλειψης διαχείρισής της.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα τόσο την προστασία του δάσους

από τον κίνδυνο πυρκαγιάς όσο και της δικής
μας προστασίας από τις συνέπειες αυτής. Για
το λόγο αυτό, με σκοπό την ενημέρωση όλων
από τους αρμόδιους φορείς - τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, το Δασαρχείο και την
ΕΔΟΜΑΚ - και τη συμμετοχή των πολιτών στην
πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδεχόμενης
δασικής πυρκαγιάς, διοργάνωσε εκδήλωση με
θέμα: «Το Δάσος στα Πεύκα και η Πυροπροστασία του». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 25 Μαϊου 2011 στις 7:30μ.μ. στο
αμφιθέατρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων. Εισηγητές ήταν: Ο Dr Απόστολος Αϊναλής,
Δασάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Σπύρος Βαρσά-

μης, Αντιπύραρχος – Δασολόγος, Διοικητής Α΄
Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και ο
κ. Στέλιος Βαϊρλής, Πρόεδρος της ΕΔΟΜΑΚ. Οι
εισηγήσεις ακολουθούν:

Η Περιβαλλοντική Ανάδειξη του Δάσους
στη Δημ. Ενότητα Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Η

Δημοτική Ενότητα Πεύκων αποτελεί συνέχεια του αστικού ιστού του Πολεοδομικού
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ως συνέχεια, ανέχεται τις επιβαρύνσεις των ρύπων και
της μόλυνσης στο περιβάλλον της περιοχής με
συνέπεια δικαιολογημένα να αποζητά διέξοδο στο
δασικό περιβάλλον που προσφέρεται ολόγυρα.
Οι δασικές εκτάσεις που κυκλώνουν τον αστικό
ιστό των Πεύκων, αποτελούνται από το Περιαστικό
Δάσος Θεσσαλονίκης στα Νοτιοδυτικά όριά του και
τη Δημοτική Δασική Έκταση στα Βορειοανατολικά
όριά του. Η Δημοτική Δασική Έκταση με εμβαδόν
1.450 στρέμματα, είναι εποικιστικής προέλευσης και έχει μεταβιβαστεί
στην Κοινότητα Πεύκων Συκεών με την αριθμ. Ε.36454/24-10-1956 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας. Η έκταση αυτή συμπεριλαμβάνεται
στην αριθμ. ΓΔ. 2328/12-11-1973 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης
για την κήρυξη της Μείζονος Αναδασωτέας Έκτασης του Νομού Θεσσαλονίκης.
Το σύνολο των δασικών αυτών εκτάσεων χαρακτηρίζεται ως Περιαστικό Πράσινο μιας αστικής περιοχής. Περιαστικό Δάσος είναι το δάσος που
γεωγραφικά βρίσκεται κοντά σε ένα αστικό ή ημιαστικό κέντρο, μεταξύ
πόλης και υπαίθρου. Ένα δάσος που βρίσκεται σε συνέχεια του αστικού
τοπίου και συμμετέχει στη φυσική λειτουργία του. Το περιαστικό δάσος
είναι ο τύπος του δάσους όπου το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στον
οικολογικό – περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτισμικό ρόλο (αναψυχή,
ψυχαγωγία, άσκηση, εκπαίδευση, κλπ.).
Τα Περιαστικά Δάση, στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την Πράσινη
Ανάπτυξη μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία προστασίας των πόλεων (από φυσικές καταστροφές, ρύπανση, κλιματικές αλλαγές), αλλά
συγχρόνως και άξονα περιβαλλοντικής και αισθητικής αναβάθμισης
του αστικού χώρου. Το πλαίσιο διαχείρισής του βασίζεται στις βασικές
αρχές της αειφορίας των πολλαπλών χρήσεων με προτεραιότητα στην
αναβάθμιση του τοπίου, την προσφορά κατάλληλων χώρων δασικής
αναψυχής, τα προληπτικά έργα αντιπυρικής προστασίας, την προστασία
και φύλαξη.
Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι δασικές εκτάσεις που κυκλώνουν τον οικισμό των Πεύκων, με την Περιβαλλοντική Ανάδειξη ίδιαίτερα
της Δημοτικής Δασικής Έκτασης που διαθέτει άμεση πρόσβαση από τον
οικισμό.
Το Δημοτικό Δασόκτημα σήμερα κυριαρχείται από τη Θαμνώδη Αείφυλλη Σκληρόφυλλη Βλάστηση του Πουρναριού (Quercus coccifera L.),
ένα είδος ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό με ισχυρή αναγέννηση μετά
από έντονη βόσκηση ή πυρκαγιά. Επίσης, στην περιοχή πραγματοποιήθηκε στις αρχές της άνοιξης του 2010 αναδάσωση σε έκταση 200
στρεμμάτων με πρωτοβουλία του Δήμου και τη συνεργασία της Δ/νσης
Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης.
Η πρόταση για την περιβαλλοντική ανάδειξη του δημοτικού δασοκτήματος πρέπει να περιέχει την απαγόρευση της βόσκησης με την
παροχή εναλλακτικής λύσης στους κτηνοτρόφους της περιοχής, τη
σύνταξη μιας μελέτης Αντιπυρικής Προστασίας όπου θα περιέχεται η

ανόρθωση του πουρναριού με κλάδευση – καθαρισμό, η κατασκευή θέσεων θέας με κύριο σκοπό
την παρατήρηση για αντιπυρικούς λόγους, η
κατασκευή αντιπυρικής ζώνης παράλληλα με τα
όρια του οικισμού η οποία μπορεί να εμπλουτιστεί
με πλατύφυλλα δύσφλεκτα είδη και η κατασκευή
σημείων υδροδότησης. Επιπλέον, στο νέο δάσος
η δημιουργία μονοπατιών περιήγησης για τους
επισκέπτες και όσους επιθυμούν να αθληθούν
θεωρείται απαραίτητη.
Το δασικό οικοσύστημα που θα δημιουργηθεί
στο δημοτικό δασόκτημα θα αποτελέσει τον
ενεργό πνεύμονα ζωής για την περιοχή. Στα πλαίσια εφαρμογής ενός
ευρύτερου μελλοντικού προγράμματος επέκτασης του Περιαστικού
Δάσους Θεσσαλονίκης το δημοτικό δασόκτημα Πεύκων μπορεί να βρεθεί
πρωτοπόρο και καινοτόμο.
Δρ. Απόστολος Αϊναλής
Δασολόγος – Λιβαδοπόνος
Προϊστάμενος Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

ΕΔΟΜΑΚ
Η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών
(Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ.) ιδρύθηκε το 1996.
Δυστυχώς από πολύ νωρίς έμελλε να μπει στα βαθιά και να διαχειριστεί μεγάλες καταστροφές (φωτιά Σέιχ-Σου, πτώση Γιάκοβλεφ, σεισμός
Πάρνηθας).
Μέσα από τις καταστροφές αυτές δυνάμωσε, μεγάλωσε και έφτασε να
είναι γνωστή στον εθελοντικό χώρο και να είναι υπόδειγμα για της άλλες
εθελοντικές ομάδες. Στην Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ. είναι ευπρόσδεκτοι νέοι και νέες
από 18 μέχρι 55 ετών, που θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά. Η εκπαίδευση
χωρίζεται σε δυο φάσεις, τη βασική και την ειδική.
Τα τμήματα της βασικής εκπαίδευσης είναι η δασοπυρόσβεση - δασοπροστασία και οι πρώτες βοήθειες. Βαρύτητα δίνεται στη δασοπυρόσβεση
που είναι και η κύρια ασχολία όλης της ομάδας με ειδικά σχολειά δασοπυρόσβεσης που γίνονται όλο το χρόνο. Στις ειδικές γνώσεις που αποκτά
κάποιος στην Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ. είναι η τηλεπικοινωνίες, εξειδικευμένες προνοσοκομειακές γνώσεις, σεισμού, διάσωσης βουνού, rapel, διοικητικής
μέριμνας. Με την πολυετή πείρα, την καλή κατάρτιση των μελών της είναι
ένα δεμένο σύνολο 200 και πλέον εθελοντών που 24 ώρες το 24ωρο, 365
μέρες το χρόνο είναι έτοιμοι να συμβάλουν στη διάσωση, αποκατάσταση
και ανακούφιση των πληγέντων πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Κάθε χρόνο
συμμετέχει στην πυροφύλαξη του περιαστικού δάσους Σέιχ-Σου και συγκεκριμένα στην περιοχή από διασταύρωση Φιλίππειου μέχρι το ύψος
του ξενοδοχείου Φιλίππειο και όλη την πλαγιά, ανεβαίνοντας αριστερά,
μέχρι το δρόμο στην περιοχή Πεύκων. Κλείνοντας, θέλω ακόμη μια φορά
να τονίσω ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων, γιατί ένα είναι σίγουρο, ό,τι
δεν περισσεύουμε.
Στέλιος Βαϊρλής
Πρόεδρος Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ.
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Πυροπροστασία οικισμών από τις δασικές πυρκαγιές

ο φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών πλήττει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα έντονα τη
Χώρα μας, αλλά και τις υπόλοιπες Μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, προκαλώντας μεγάλες
καταστροφές και πολλές φορές ανθρώπινα
θύματα. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος
της οικολογίας των δασικών οικοσυστημάτων
της χώρας μας και είναι φαινόμενο σύνθετο που
ακολουθεί τους νόμους της φύσης. Η πλήρης
εξάλειψη των δασικών πυρκαγιών, είναι αδύνατη
και αποτελεί ουτοπία έστω και αν υπήρχε ο πιο
τέλειος αντιπυρικός σχεδιασμός. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να συμβάλουν θετικά στη φυσική
ανανέωση και αύξηση της βιοποικιλότητας των
δασικών οικοσυστημάτων, αλλά και αρνητικά,
προκαλώντας την πλήρη υποβάθμιση τους, όταν
οι πυρκαγιές είναι επαναλαμβανόμενες σε μικρά
σχετικά χρονικά διαστήματα στον αυτό τόπο.
Η περιοχή της Θεσσαλονίκης έζησε μια ιδιαίτερα καταστροφική πυρκαγιά τον Ιούλιο του
1997, όταν μέσα σε 24 ώρες κάηκε το 55% του
περιαστικού δάσους Κέδρινου Λόφου (Σέιχ-Σου),
που αποτελεί τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου και προστασίας όλου του πολεοδομικού
συγκροτήματος. Από την πυρκαγιά απειλήθηκαν
επίσης οι οικισμοί Πεύκων και Πανοράματος, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα και ιδιαίτερες
καταστροφές. Έχοντας προσωπικά πάρει μέρος
στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς,
δεν μπορώ να ξεχάσω την αγωνιώδη προσπάθεια
των κατοίκων των Πεύκων να προστατεύσουν
τις περιουσίες τους, την ώρα που η πυρκαγιά
περνούσε μέσα από τις αυλές των σπιτιών και
ενώ είχε διακοπεί η υδροδότηση του οικισμού,
λόγω της γενικής διακοπής ρεύματος. Το μόνο
ευχάριστο αποτέλεσμα από αυτό το δυσάρεστο
γεγονός, είναι πως αποδεικνύεται ότι οι κατασκευές στη χώρα μας είναι πολύ πυρασφαλείς
και ακολουθώντας ορισμένους απλούς κανόνες
μπορούμε να τις προστατεύσουμε πλήρως.
Πριν δούμε αυτούς τους κανόνες είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δυστυχώς στη Χώρα
μας η πλειοψηφία των πυρκαγιών στην ύπαιθρο
οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, γιαυτό τους
θερινούς μήνες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε
φωτιά, ειδικά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και άνεμο. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε
ότι από 1-5 έως 31-10 κάθε χρόνο προβλέπονται

από τη νομοθεσία απαγορεύσεις σχετικά με τη
χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, η μη τήρηση των
οποίων επιφέρει ποινικές κυρώσεις (4η & 9η
Πυροσβεστικές Διατάξεις).
Αφού λοιπόν κάνουμε ότι μπορούμε για να
αποτρέψουμε την εκδήλωση μια δασικής πυρκαγιάς, ας δούμε πως μπορούμε να προστατευτούμε, σε περίπτωση που απειληθεί η ζωή ή η
περιουσία μας.

• Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω
από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10
μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες,
τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.
• Κ λαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3
μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και
την κατάσταση των κλαδιών τους.
• Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα
δέντρα και τους θάμνους.
• Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να
ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και
τα μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι, ώστε να
υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων
από το σπίτι σας.
• Αραιώστε γύρω από το κτίσμα τη δενδρώδη βλάστηση έτσι, ώστε τα κλαδιά του ενός
δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα
από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι
συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε
τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω
από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον
10 μέτρων.
• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή
πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους
του κτίσματος.
• Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα
και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας
παντζούρια από μη εύφλεκτα υλικά.
• Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς
εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη
εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα έτσι, ώστε οι
σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν
στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα
κοντά στο σπίτι.
• Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.
• Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς
και προφυλαγμένους χώρους.

του Σπυρίδωνα Βαρσάμη
Αντιπυράρχου-Δασολόγου

• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρησή τους.
• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με
μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε
να προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που
λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας
σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.
Τέλος πολύ σημαντικό είναι σε κάθε περίπτωση που αντιληφθούμε καπνό ή φλόγα
στο ύπαιθρο, να τηλεφωνήσουμε αμέσως
στο 199 δίνοντας όσο περισσότερα στοιχεία μπορούμε.

Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ, με την ευαισθητοποίηση όλων, να περιορίσουμε τον αριθμό
των δασικών πυρκαγιών και των καταστροφών
που αυτές προκαλούν, προστατεύοντας έτσι το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας.
Σημ: Περισσότερες πληροφορίες για μέτρα
πρόληψης και προφύλαξης υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος //
www.fireservice.gr/ και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας //www.gscp.gr/.

Το περιαστικό δάσος των Πεύκων προς την πλευρά του Φιλύρου

Α

ν περπατήσει κανείς περιμετρικά του οικισμού των Πεύκων και
στη βόρεια πλευρά του, θα συναντήσει θαμνώνες με αείφυλλα πλατύφυλλα είδη, θάμνους δηλαδή που διατηρούν το φύλλωμά τους κατά το χειμώνα, με κυρίαρχο είδος το Πουρνάρι (Quercus
coccifera). Η περιοχή αυτή ανήκει στην Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης που αποτελεί μια μεταβατική ζώνη από τα αείφυλλα πλατύφυλλα
στα ξηρόφυλλα φυλλοβόλα.
Η ύπαρξη πουρναριών στην περιοχή οφείλεται στις έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις και στη μεγάλη αντοχή τους στη βοσκή, πυρκαγιές,
υλοτομίες και άλλες κακώσεις, σε συνδυασμό με τα φτωχά ασβεστολιθικά κυρίως εδάφη της περιοχής.
Η μορφή των πουρναριών αυτών - θάμνοι, κατά το πλείστον, με σφαιρική ή κωνική μορφή, ύψους μέχρι 2 μ. - δείχνει την έντονη υπερβόσκηση
της περιοχής κατά το παρελθόν. Σήμερα βέβαια οι ανθρωπογενείς αυτές
επεμβάσεις έχουν περιοριστεί ή εκλείψει εντελώς και η διάπλαση με τα
πουρνάρια φαίνεται να έχει ισορροπήσει με το περιβάλλον, αν και έως
πρόσφατα έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις από έντονη βοσκή. Εκτός από
το πουρνάρι στην περιοχή ευημερούν κυρίως: το παλιούρι (Paliurus spina
cristi), η γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), ο σχίνος (Pistacia lentiscus).

Η αυτοφυής βλάστηση της
περιοχής αποτελείται ακόμη από λαδάνια (Cistus
monspeliensis), ασπάλαθο
(Callicotome villosa), ασφάκα, ξυλαφάνα, όπως επίσης
απαντώνται διάφορα είδη
αγριαμπέλου, βάτου κ.λπ.
Η βλάστηση στα ρέματα
της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία του σκλήθρου (Alnus
glutinosa). Κατά θέσεις κυριαρχούν ιτιές (Salix sp.) και λεύκες (Populus
sp.). Πέρα από αυτά τα είδη, στη σύνθεση της ρεματικής βλάστησης
συμμετέχουν και πολλά άλλα πλατύφυλλα της περιοχής.
Στην ποώδη βλάστηση της περιοχής συμμετέχουν εκτός από τα αγροστώδη, η λαδανιά, το ραδίκι, το άγριο σπαράγγι, η αγριοφασκομηλιά,
το ασπράγκαθο, το αγριο περικοκλάδι, ο ασπάλλαθος κλπ. Φαίνεται ότι
κατά το παρελθόν υπήρχαν και άλλα είδη χαρακτηριστικά της διάπλασης των αείφυλλων πλατύφυλλων, τα οποία λόγω των ανθρωπογενών
επεμβάσεων, κυρίως της υπερβόσκησης, έχουν εκλείψει.
συνέχεια στη σελίδα 13

Σελίδα 13
Αφιέρωμα στο δασικό περιβάλλον των Πεύκων

Η οικολογική εξέλιξη του Σέιχ-Σου διαχρονικά
της Δρ. Μυρτώ Πυροβέτση

Τ

ο Σέιχ Σου είναι σήμερα το μεγαλύτερο
περιαστικό δάσος στην Ελλάδα, με περίπου 30.000 στρέμματα και το μοναδικό
στη Θεσσαλονίκη, όπου λιγότερο από 1% της
αστικής του έκτασης καλύπτεται από πράσινο.
Την ονομασία «Σέιχ-Σου», που σημαίνει το
«νερό του Σεΐχη», το δάσος την απέκτησε την
περίοδο της Τουρκοκρατίας και οφείλεται σ’
ένα νεκρικό μουσουλμανικό μνημείο (τουρμπέ)
και στο κτίσμα της πηγής. Το ερείπιο της πηγής υπάρχει ακόμη στην τοποθεσία «Χίλια Δέντρα». Η ονομασία αυτή επικράτησε, παρόλες
τις προσπάθειες που έγιναν για να αλλάξει από
Σέιχ Σου σε Κέδρινο Λόφο ή Χίλια Δένδρα- και
υιοθετήθηκε τόσο από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, που ανέλαβε τα έργα
αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά, όσο και
από το Υπουργείο Πολιτισμού, που με απόφασή του το χαρακτηρίζει ως «Τοπίο Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλλους».
Το Σέιχ Σου καταλαμβάνει τις νότιες και νοτιοδυτικές πλαγιές του Χορτιάτη και περιβάλλεται
ασφυκτικά από τον αστικό ιστό που αλλοιώνει
τα φυσικά του χαρακτηριστικά και οικοσυστήματα. Όλα τα ρέματα που διέρχονται από την
πόλη και τα προάστιά της πηγάζουν από το δάσος ενώ τα νερά τους παροχετεύονται τελικά
στον Θερμαϊκό κόλπο.
Για να καταλάβουμε καλύτερα την παρούσα
κατάσταση του δάσους και να προετοιμαστούμε για το οικολογικό του μέλλον είναι χρήσιμο
να ανατρέξουμε στην
οικολογική ιστορία της
περιοχής και στη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί από τους αρχαίους
χρόνους μέχρι σήμερα.
Κατά την αναδρομή αυτή
διαπιστώνουμε ότι στις
διάφορες εποχές, ανάλογα με τη χρήση της περιοχής από τις τοπικές
κοινωνίες και τη διαχείριση που αυτές ασκούσαν, μεταβάλλονταν το βιοτικό απόθεμα από
άποψη ποικιλότητας και πληθυσμών των διαφόρων ειδών. Έτσι η οικολογική εξέλιξη του
Σέιχ Σου αντανακλά τις διαχρονικές ανάγκες
των κοινωνιών της πόλης που καθόριζαν τους
διαχειριστικούς στόχους στην περιοχή.
Η πανίδα στην περιοχή των θαμνώνων με
πουρνάρια έχει περιοριστεί λόγω της γειτνίασης με τον οικισμό, ωστόσο ακόμα συναντούμε μικρά θηλαστικά, όπως αλεπούδες, λαγούς,
νυφίτσες, δασοποντικούς κ.ά.. Από πτηνά συναντάμε κυρίως αγριοπερίστερα, κοτσύφια,
καρακάξες, τσίχλες, χωραφοσπουργίτες, κουρούνες, αηδόνια, κελαηδότσιχλες, κοκκινολαίμη. Τα αηδόνια ιδιαίτερα μπορεί να τα ακούσει
κανείς να κελαηδάνε τα πρωινά ή τα δειλινά,
ακόμη και μέσα στον οικισμό, κυρίως κοντά
στα ρέματα ή στις παρυφές του δάσους.
Η διάπλαση αυτή των πουρναριών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μεγάλη βιοποικιλότητα που έχει, για την αισθητική του
τοπίου και την ευεργετική επίδραση στις δυνατότητες αναψυχής των κατοίκων, αλλά και για
τις προστατευτικές και λοιπές ωφέλειες στην
ευρύτερη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα:
• επιδρά στον κύκλο του νερού, συμβάλλοντας
στη διήθηση και αποταμίευση του νερού,

Ο Ξενοφών στο «Κυνηγετικό» (ΙΙ,1) το 400π.Χ.
αναφέρει την ύπαρξη «λεόντων, παρδάλεων,
πανθήρων, άρκτων» «περί τον Κιττόν» (όρος
Κισσός είναι ο σημερινός Χορτιάτης), ενώ «λέοντες πολλοί και βόες άγριοι» μαρτυρούνται
από τον Ηρόδοτο (VII, 122-126) λίγο νωρίτερα.
Οι αναφορές αυτές καταδεικνύουν την ποιοτική σύνθεση και τους πληθυσμούς των ζώων της
εποχής.
Κατά τους πρώτους αιώνες της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, το 904 μ.Χ., ο Ιωάννης Καμενιάτης στο «Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης»
περιγράφει ένα εντυπωσιακό και πανέμορφο
δασικό οικοσύστημα στα νότια του Χορτιάτη,
όπου διαβιούσαν ελάφια. Φαίνεται ότι μέχρι
τον 14 αιώνα το πυκνό δάσος στα βόρεια της
Θεσσαλονίκης υπήρχε ακόμα. Συγκεκριμένα,
από το Νικηφόρο Χούμνο (1310) αναφέρεται
ότι πάνω από την Ακρόπολη υπήρχε πυκνό δρυοδάσος με επικρατούσα
τη χνοώδη δρυ (Quercus
pubescens), πηγές και
ποταμούς με πλούσια πανίδα. Το δάσος εκμεταλλευόταν οι κάτοικοι, κυρίως για ξύλευση. Κάποια
τμήματά του επιβιώνουν
ακόμη και σήμερα στην
περιοχή Κουρί, στο Ασβεστοχώρι, αποτελώντας μοναδικό «ιστορικό μάρτυρα» αυτού του
δάσους.
Μετά την κατάληψη της πόλης πρώτα από
τους Βενετούς (1423) και αργότερα από τους
Τούρκους (1430), φαίνεται ότι άρχισε έντονη
βόσκηση και ξύλευση του δάσους, πράγμα που
αναπαριστάται στις χαλκογραφίες της περι-

• συντηρεί τη βιολογική ποικιλότητα (χλωρίδας, πανίδας, οικοσυστημάτων, οικοτόπων,
καθώς και την ποικιλία των τοπίων),
• είναι ένας χώρος απαλλαγμένος από ρυπογόνες πηγές και έχει ιδιαίτερη επομένως σημασία και αξία όταν βρίσκεται σε περιαστικό
χώρο,
• επιδρά στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα με κατακράτηση σωματιδίων και παραγωγή οξυγόνου,
• αποτελεί κύριο παράγοντα συγκράτησης και
σταθεροποίησης των εδαφών.
Αξίζει λοιπόν την προσοχή και την φροντίδα
μας, αυτή η περιοχή για τη διατήρηση και την
αναβάθμισή της.
Μια πιθανή πρόταση για αυτό, θα ήταν η
εισαγωγή (μετά από μελέτη και έρευνα) των
αυτοφυών δασικών ειδών που υπήρχαν στο
παρελθόν, στην περιοχή, με αναδασώσεις.
Κώστας Θωμόπουλος
Δασολόγος

όδου με γυμνούς τους γύρω λόφους. Ίσως και
η εγκαθίδρυση του επίσημου ναυπηγείου του
τουρκικού στόλου στη Θεσσαλονίκη, το 1600,
να επέτεινε την αποψίλωση του δάσους. Όπως
είναι φυσικό, συνέχεια της εκχέρσωσης είναι
η καλλιέργεια τμημάτων της γης που καλύπτονταν από δάσος στο παρελθόν. Έτσι βλέπουμε
εξαιρετική υποβάθμιση στο σύστημα, όπου
πλέον επικρατεί το πουρνάρι (Q. Coccifera) που
ήταν η κύρια καύσιμη ύλη για τους κατοίκους.
Προφανώς, η πανίδα ήταν αυτή που αντιστοιχούσε σε υποβαθμισμένα ή γεωργικά συστήματα.
Από μαρτυρίες του Γερμανού Βοτανολόγου
Grisebach το 1839 καταδεικνύεται η πλήρης
απουσία δενδρώδους βλάστησης «μονοτονία
μιας εύφορης γης δίχως δάση» και η ανάπτυξη μεσογειακής φρυγανώδους βλάστησης με
κυρίαρχο το Teucrium pollium, αλλά και βλάστησης χαρακτηριστική της υπερβόσκησης, με
κοντούς στρογγυλούς αγκαθωτούς θάμνους
(Sarcopoterium spinosum) ανάμεσα σε λιβάδια
και καλλιέργειες σιτηρών.
Η υποβάθμιση του δάσους συνεχίζονταν
όταν το 1907, με πρωτοβουλία του Γενικού Διοικητή Θεσσαλονίκης Ρεούφ Πασά, άρχισε η
αναδάσωση των ανατολικών λοφοσειρών της
πόλης με αειθαλή δενδρύλλια, τα οποία μάλιστα πότιζαν για να αυξηθούν ταχύτερα. Εκείνη
την εποχή, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε τον κατ’ εξοχήν χώρο αναψυχής και περιπάτου για τους Θεσσαλονικείς και αυτό ήταν
το αίτημα της εποχής. Από τότε αποδίδεται το
τοπωνύμιο «Χίλια Δένδρα».
Μετά την απελευθέρωση (1912) άρχισε η
πλήρης αναδάσωση της περιοχής, ώστε με τη
σταθεροποίηση των εδαφών να αποτραπούν
τα πλημμυρικά φαινόμενα που συχνά ταλαιπωρούσαν την πόλη.
Από το 1922 έως το 1927 συνεχίσθηκαν μαζικές αναδασώσεις, ενώ ταυτόχρονα, με την
έλευση των προσφύγων και των πυροπαθών
του 1917 ιδρύθηκαν περισσότεροι από 40 συνοικισμοί, περιορίζοντας σημαντικά τις δασωμένες εκτάσεις στα ΒΑ της πόλης και σε άλλες
περιοχές. Από την εποχή αυτή, το 1917, άρχισαν οι οικιστικές πιέσεις στο δάσος που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
συνέχεια στη σελίδα 14
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συνέχεια από τη σελίδα 13

Οι αναδασώσεις συνεχίστηκαν, ιδιαίτερα
μετά το 1934 με πρωτοβουλία της Δασολογικής
Σχολής και μέχρι τη μεταπολεμική περίοδο, κυρίως με τραχεία πεύκη και κατά θέσεις με κυπαρίσσια. Τότε άρχισαν αναδασώσεις και από την
πλευρά του Ασβεστοχωρίου, με απαγόρευση
της βόσκησης, ενώ κηρύχθηκαν αναδασωτέες
οι εκτάσεις μεταξύ Θεσσαλονίκης-ΝεάποληςΧορτιάτη και προς Πανόραμα-Αγ. Βασίλειο.
Στα χρόνια της Κατοχής, ενώ συνεχίζονταν οι
αναδασώσεις, ταυτόχρονα γίνονταν ανεξέλεγκτη υλοτόμηση του δάσους από τους κατοίκους για καύσιμη ξυλεία. Χαρακτηριστικό είναι
ότι τον Οκτώβριο 1949 εν μέσω του εμφυλίου
πολέμου, έγινε μεγάλη επιχείρηση αναδάσωσης με τη συμμετοχή Θεσσαλονικέων κάθε
Κυριακή. Οι αναδασώσεις αυτές, με κυρίαρχο
τη Τραχεία Πεύκη (Pinus brutia) συνεχίστηκαν
μέχρι την πυρκαγιά του 1997.
Τη φυσιογνωμία του δάσους αυτή την περίοδο την έδινε η Τραχεία Πεύκη με κάλυψη
75%, τα σποραδικά κυπαρίσσια (Cupressus
sempervirens) με κάλυψη 5%, οι φυσικοί θαμνώνες πουρναριού, αλλά και πλατάνια, λεύκες, καβάκια, ιτιές στις υγρότερες περιοχές και
τα ρέματα, όπου συγκεντώνονταν και η περισσότερη πανίδα. Υπήρχαν ακόμα Αριζόνες, Χαλέπιος Πεύκη, Κουκουναριές, καθώς και λαδανιά,
παλιούρι κλπ. Συνολικά έχουν καταγραφεί 277
είδη φυτών, μεταξύ των οποίων το προστατευόμενο από την εθνική νομοθεσία είδος χελιδονόχορτο (Digitalis lanata).
Συνεπώς, το περιαστικό δάσος είναι τεχνητό,
κυρίως με κωνοφόρα είδη, αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας αναδασώσεων σχεδόν 100 ετών.
Η πανίδα που καταγράφηκε στο δάσος Σέιχ
Σου ήταν επίσης πλούσια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διατήρηση των πληθυσμών της
άγριας πανίδας σχετίζεται με την κατάσταση

Η οικολογική εξέλιξη
του Σέιχ-Σου διαχρονικά
των ενδιαιτημάτων της,
αλλά και με την όχληση
από τους ανθρώπους
κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
Από θηλαστικά καταγράφηκαν 17 είδη: λαγοί, αλεπούδες, νυφίτσες, ασβοί, κουνάβια, σκαντζόχοιροι,
κηπομιγαλή, σκίουροι, αρουραίοι, δασοποντικοί, λαγόγυροι, , χωραφομυγαλή κ.ά..
Όσον αφορά στα πτηνά, από τα 407 είδη που
αριθμεί η ορνιθοπανίδα της Ελλάδας, το 23,3%
συναντάται στο Σέιχ Σου με 2 είδη, το Χρυσαετό
(Aquila chrysaetos) και το Μελανοκέφαλο Γλάρο (Larus melanocephalus), να αναφέρονται
στην Κόκκινη Βίβλο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας.
Σε έρευνα της Πυροβέτση με τον Στάη (1996)
παρατηρήθηκαν 80 είδη πουλιών. Από αυτά 17
είδη αποτελούσαν αποκλειστικά τους χειμερινούς επισκέπτες, 34 είδη τους καλοκαιρινούς,
ενώ αυτά που παράμεναν καθόλη τη διάρκεια
του έτους ήταν 29 είδη πουλιών.
Η κατανομή των ειδών των πουλιών φαίνεται
ότι εξαρτάται από τον τύπο των υπαρχόντων
ενδιαιτημάτων, ενώ έχει αποδειχθεί ότι κάθε
είδος καταλαμβάνει ένα τυπικό για αυτό ενδιαίτημα. Έτσι τα πουλιά του Σέιχ Σου μπορούν
να χωριστούν σε (1) δασικά είδη, (2) πουλιά της
μακίας βλάστησης, (3) των αγρών και (4) αυτά
που αποζητούν σκιόφιλη-υγρόφιλη βλάστηση.
Από τους 12 τύπους ενδιαιτημάτων που ερευνήθηκαν, η μεγαλύτερη ποικιλότητα πουλιών
παρατηρήθηκε στις ρεματιές, όπου η ποικιλότητα της βλάστησης ήταν μεγαλύτερη, πλουσιότερη η δομική της σύνθεση, παρέχοντας

αυξημένες ευκαιρίες για τροφή στα πουλιά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στα νεότερα ενδιαιτήματα κωνοφόρων συναντήσαμε περισσότερα
είδη από ό,τι στα ωριμότερα. Το χειμώνα παρατηρήθηκε μετακίνηση των πουλιών από τις πιο
απομακρυσμένες περιοχές, όπου παραμένουν
το καλοκαίρι, στις πιο κοντινές κατοικημένες,
ίσως εξαιτίας της λιγότερης όχλησης, της περισσότερης τροφής και των ηπιότερων κλιματικών
συνθηκών. Τα ίδια πουλιά, το καλοκαίρι μετακινούνταν προς πιο μακρινά ενδιαιτήματα ή με
πυκνότερη κάλυψη κωνοφόρων, λόγω της ανάγκης τους για περισσότερες θέσεις φωλιάσματος και των αυξημένων απαιτήσεων για τροφή.
Γενικά, το χειμώνα παρατηρήθηκε μια ανοχή
των πουλιών απέναντι στους ανθρωπογενείς
παράγοντες. Τεκμηριώθηκε επίσης, η χαμηλή
ποιότητα των ενδιατημάτων εκεί, όπου υπήρχε έντονη παρουσία ανθρώπων ή όπου είχαν
κατασκευαστεί δασικοί δρόμοι και αντιπυρικές
λωρίδες κατακερματίζοντας το δάσος (μήκους
160 χλμ. προ της πυρκαγιάς, 174 χλμ. σήμερα).
Τα πορίσματα της έρευνας αυτής οδηγούν
σε σημαντικές διαχειριστικές προτάσεις όσον
αφορά στη βιοποικιλότητα των πουλιών και γενικότερα της πανίδας στο Σέιχ Σου.
Από τα αμφίβια (4 είδη) και τα ερπετά (22
είδη) διασημότεροι εκπρόσωποι είναι οι μεσογειακές χελώνες, τα νερόφιδα και ένα σπάνιο
είδος σαύρας, γνωστό με την ονομασία «κροκοδειλάκι» ή «κουρκουτάς». Μικρές υδατοσυλλογές μέσα στο δάσος του Σέιχ Σου, στην περιοχή της Μονής Θεοτόκου, αποτελούν σημαντικό
ενδιαίτημα διότι φιλοξενούν μεγάλη βιοποικιλότητα ερπετών και αμφιβίων.
Την Κυριακή 6 Ιουλίου 1997, μέρα ορόσημο
για το Σέιχ Σου, ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία
κατέκαψε 16.640 στρέμματα δασικής έκτασης
στο σύνολο των 30.187 στρεμμάτων (55,12%).
Και από την επόμενη μέρα αρχίζει μια νέα εποχή για το δάσος.

Μια νέα εποχή για το Σέιχ Σου

Τ

ο Σεπτέμβριο 1997 συντάχθηκε η Οριστική Μελέτη Αναδάσωσης-Βελτίωσης του καμένου δάσους. Σκοπός της μελέτης ήταν η επανίδρυση νέου δάσους, το οποίο πρωτίστως
να εκπληρώνει τον αντιπλημμυρικό ρόλο προστασίας της πόλης.
Αυτό μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη φυσική αναγέννηση.
Ωστόσο υπήρχε ζήτηση πρώτα από όλα για αλλαγή της σύνθεσης του δάσους από κωνοφόρα σε πλατύφυλλα και δεύτερο, η
ικανοποίηση από το δάσος και άλλων υπηρεσιών, όπως αισθητικής, δασικής αναψυχής, φυσιογνωσίας, ανάπτυξης πανίδας,
μελισσοκομίας, παραγωγής ξυλομάζας κ.ά.. Για τη δημιουργία
ενός δάσους που θα κάλυπτε τις υπηρεσίες αυτές και θα ήταν
ανθεκτικό στις ασθένειες και πυρκαγιές κρίθηκε απαραίτητη
η εισαγωγή με φυτεύσεις και άλλων φυτικών ειδών εκτός των
ήδη υπαρχόντων. Στις κοίτες των ρεμάτων προγραμματίστηκαν φυτεύσεις υδροχαρών ειδών, όπως ιπποκαστανιά, ιτιά και ψευδακακία.
Τελικά η αναδάσωση που έγινε περιελάμβανε 3 είδη κωνοφόρων, την
κουκουναριά, το κυπαρίσσι (κοινό και αριζόνα) και τον κέδρο, με συχνότητα εμφάνισης 30%, 9 είδη πλατύφυλλων (χνοώδης και πλατύφυλλος
δρυς, αριά, καστανιά, φράξος, κουτσουπιά, ψευδακακία, σφενδάμι και
κέλτις) με συχνότητα εμφάνισης 68% και 2 καλλωπιστικά είδη (αγγελική
και πικροδάφνη με εμφάνιση 2%).
Σύμφωνα με μελέτη του ΕΘΙΑΓΕ (2001), την πρώτη χρονιά τα ποσοστά
επιβίωσης των κωνοφόρων (κουκουναριά, κυπαρίσσι και κέδρος) ήταν
υψηλά (72-90%). Αντίθετα τα πλατύφυλλα είχαν μικρά ποσοστά επιβίωσης (η Πλατύφυλλη δρυς 30% , η χνοώδης δρυς 59% και ο φράξος 45%)

εκτός από την ψευδακακία (89%) και την κουτσουπιά (92%). Δεδομένου ότι η Ψευδακακία και
τα περισσότερα από τα εννέα καλλωπιστικά είδη
που επιλέγησαν ήταν ξενικά, ενδέχεται να έχουν
επίπτωση στην ενδημική χλωρίδα και επιπλέον να
αλλοιώσουν το χαρακτήρα του μεσογειακού τοπίου
και των λειτουργιών του δάσους.
Τη σημερινή φυσιογνωμία του δάσους τη δίνει
πάλι η Τραχεία Πεύκη και τα σποραδικά κυπαρίσσια
(Cupressus sempervirens). Η τραχεία πεύκη κυριαρχεί
στο ανέπαφο από την πυρκαγιά τμήμα του δάσους,
ενώ φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει και σ’ εκείνο το οποίο
επλήγει, λόγω της εξαιρετικής φυσικής αναγέννησής της. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συστάδες τραχείας πεύκης είναι η προσβολή από το έντομο
Blastophagus piniperda. Το αειθαλές κυπαρίσσι αποτελεί επίσης πολύτιμο είδος από οικολογική και αισθητική άποψη και παρουσιάζει, σε σύγκριση με την τραχεία πεύκη, καλύτερη ζωτικότητα και
αντοχή στις πυρκαγιές.
Σήμερα το 55% του δάσους είναι ένα νεαρό και ευαίσθητο οικοσύστημα που πρέπει ακόμη περισσότερο να προστατευθεί εφόσον ο αστικός
ιστός εξακολουθεί να το πιέζει ασφυκτικά. Το μέλλον του θα κριθεί από
την αποφασιστικότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης να το προστατεύσουν.
Δρ. Μυρτώ Πυροβέτση
pyrove@bio.auth.gr
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Αφιέρωμα στο δασικό περιβάλλον των Πεύκων

Δημοτικό Άλσος Δελασάλ
Στο δασικό περιβάλλον των Πεύκων δε θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε το δημοτικό άλσος του Δελασάλ, τον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης μας.
Η σημασία του πολύ μεγάλη, γιατί η έντονη ανοικοδόμηση των τελευταίων χρόνων έχει επηρεάσει πάρα πολύ το φυσικό περιβάλλον της
πόλης μας (κοπή πολλών δένδρων για ανέγερση κατοικιών). Το
ιστορικό αυτό δάσος περιήλθε τη δεκαετία του ’80 στην κυριότητα της τότε Κοινότητας Πεύκων, από την εισφορά σε γη του κολεγίου Δελασάλ μετά την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.
Το Δάσος Δελασάλ, που βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο
της Κοινότητας Πεύκων, δημιουργήθηκε το 1825 από τον Djeck
Abbott, ο οποίος με εργασία 500 αρχιτεκτόνων, μηχανικών,
οικοδόμων και κηπουρών και με δαπάνη 1 εκ. τούρκικων
λιρών, διαμόρφωσε το κτήμα που
κληρονόμησε από
τον παππού του Barthelemy και το
μετέτρεψε σε θέρετρο. Σύμφωνα με
γραπτές μαρτυρίες «το κτήμα του
Ντζεκ Άμποτ ήταν μαγευτικό, μια
ζούγκλα από τεράστια δέντρα, κυρίως βελανιδιές και πλάτανοι της
Ιταλίας, και άλλα είδη εισαγμένα
από το εξωτερικό…».
Το δάσος Δελασάλ αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της φύσης στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για έναν Ιστορικό
Βοτανικό Κήπο που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Με
βάση της αρχές της Συνθήκης της Φλωρεντίας του
IACOMOS-IFLA (International Committee for Historic Gardens), το
Δάσος Δελασάλ είναι ένα μνημείο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αφού
αποτελεί μια σύνθεση αρχιτεκτονικής και βλάστησης, που έχει κοινό
ενδιαφέρον τόσο από περιβαλλοντική όσο και από ιστορική άποψη
και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να προστατεύεται από την Ελληνική
Νομοθεσία.
Το άλσος αποτελεί ιδιαίτερου κάλλους υγρόφιλο, ημιφυσικό δάσος
με: α)εξαιρετικά υψηλή ποικιλότητα φυτικών ειδών και 18 φυτικά taxa
(είδη και υποείδη), 2) υψηλότερο ποσοστό δενδρωδών φυτών, μεταξύ
των οποίων το σπάνιο βαλκανικό ενδημικό δένδρο υποκαστανέα και 3)
τα περισσότερα μεγάλης ηλικίας υπεραιωνόβια δέντρα, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον τα διαχρονικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που υπάρχουν στο
χώρο όπως ο τριώροφος πύργος σε συνδυασμό με την τεχνητή λιμνούλα με ένα μικρό νησί στη μέση, μία υπόγεια υδρομάστευση (qanat),
ένα υπόγειο σύστημα αγωγών με πηγάδια και βρύσες, καθώς και ένα
λουτρό, όλα κατασκευασμένα από τον Ντζεκ Άμποτ το 1825, κάνουν
το χώρο μοναδικό. Ακολουθώντας τα μονοπάτια μπορεί κάποιος να
θαυμάσει τα πανύψηλα υπεραιωνόβια δέντρα με τους κισσούς να
αναρριχώνται στους κορμούς, τη πυκνή βλάστηση και λουλούδια όλων
των αποχρώσεων. Μεταξύ των δένδρων υπάρχει και μία βελανιδιά με
ηλικία πάνω από 300 χρόνια, που από μόνη της αποτελεί μνημείο της
φύσης. Στο βόρειο τμήμα, στη θέση του παλιού λουτρού βρίσκεται η
καθολική εκκλησία της Αγίας Θηρεσίας, καθώς και ένα αφιέρωμα στην
Παναγία, «το Σπήλαιο της Λούρδης» (χτισμένο το 1955) που είναι κατασκευασμένο από πορόλιθο-τραβερτίνη και ασβεστόλιθο, μεταφερμένα από τις πηγές στο Ρεντζίκι.
Σήμερα η κατάσταση αυτού του μνημείου της φύσης, του Δάσους Δελασάλ στο Ρεντζίκι, είναι απογοητευτική. Ο πύργος, 200 ετών, όπως και
τα υπόλοιπα μνημεία του χώρου βρίσκονται σε διαδικασία κατάρρευσης. Κομμένοι ξεροί κορμοί πελώριων δέντρων είναι παρατημένοι στη
μέση των μονοπατιών και σκουπίδια ασυνείδητων επισκεπτών υπάρχουν διασκορπισμένα σε όλη την έκταση. Το δάσος δεν έχει υποστεί
καμία διαχείριση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει οδηγηθεί σε ορι-

ακά σημεία ως οικοσύστημα. Η ίδια η έκταση του δάσους έχει οριακά
συρρικνωθεί, αποδιδόμενη σε αθλητικές αλλά και οικιστικές χρήσεις
οι οποίες ασφυκτικά πιέζουν το υπό εγκατάλειψη φυσικό περιβάλλον.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ από πολύ παλιά έχει επισημάνει τη σπουδαιότητά
του και την ανάγκη ήπιων παρεμβάσεων για τη διατήρηση αυτού του
φυσικού και ιστορικού τόπου και την ανάδειξή του. Το 2007
στην εκδήλωση του συλλόγου μας για τη
σπουδαιότητα του άλσους
αυτού, παρουσιάστηκε
η μελέτη ανάδειξής του
που εκπονήθηκε από την
«Ανατολική» για λογαριασμό του Δήμου Πεύκων.
Στην εκδήλωση είχαν ακουστεί απόψεις φορέων και
συμπολιτών μας, καθώς και
οι απόψεις του συλλόγου
μας, οι οποίες και κατατέθηκαν στο Δήμο Πεύκων, για να
ληφθούν υπόψη για τροποποίηση της μελέτης. Συστήθηκε και
επιτροπή με
ειδική γνώση των θεμάτων της
περιοχής (Μ.Πυροβέτση, Β.Μέλφος, Φ.Τσαβδάρογλου,
Δ.Σιδηρόπουλος) για να καταθέσει προτάσεις. Δυστυχώς
μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το αξιόλογο δάσος στην πόλη μας. Όποιος το επισκεφθεί θα νομίσει για
λίγο ότι βρίσκεται κάπου μακριά σε ένα μεγάλο δάσος απομονωμένος. Ενώ είναι τόσο δίπλα μας. Πυκνή βλάστηση και
κελαηδίσματα πουλιών χαλαρώνουν τον επισκέπτη στο σύν τ ο μ ο περίπατό του. Προσφέρεται άνετα για περπάτημα, τρέξιμο,
ξεκούραση. Θα πρέπει οι συμπολίτες μας να γνωρίσουν αυτόν τον τόπο
και να αποκτήσει μια ζωντάνια.
Φανή Ζέτου
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Το ΠΑΣΟΚ κάνει Διάλογο
Μια ουσιώδης συλλογική διαδικασία πολιτικού διαλόγου, αντιπαράθεσης και σύνθεσης απόψεων, εξελίσσεται τους επόμενους έξι
μήνες στο ΠΑΣΟΚ με κορύφωση τη Συνδιάσκεψη της 3ης Σεπτέμβρη
του 2011. Όχι μια πανηγυρική διαδικασία, αλλά δυνατότητα για αξιολόγηση των δεδομένων από την κρίση, στάθμιση των προεκλογικών
δεσμεύσεων, αυτοκριτική και ευκαιρία για χαρτογράφηση των επόμενων βημάτων του κινήματος.
Στα πλαίσια των παραπάνω η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Πεύκων
διοργάνωσε για δύο συνεχόμενες εβδομάδες ολομέλειες -συζητήσεις
με θέματα: Ανάπτυξη Νέο παραγωγικό Μοντέλο και Κοινωνικό Κράτος Κοινωνική Πολιτική. Με τη βοήθεια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ μέλη και φίλοι από τα Πεύκα είχαν την ευκαιρία να
τοποθετηθούν τόσο στα θέματα διαλόγου όσο και στην γενικότερη
πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας.
Στη διαδικασία παρουσίασης πήραν μέρος διακεκριμένα στελέχη
από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Λάζαρος Αγγέλλου Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και ο Κώστας Παγκαρλιώτας συντονιστής του Ινστιτούτου επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ Β. Ελλάδος και μέλος της Κεντρική
Επιτροπής της Συνδιάσκεψης.
Ο Διάλογος ήταν παραγωγικός και αφορούσε την κοινωνική πολιτική στους άξονες ιδιαίτερα της Παιδείας και της Υγείας, αλλά και τα
νέα μοντέλα ανάπτυξης , τα οποία προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη στα πλαίσια της συμμετοχικής δημοκρατίας.
«Η τοπική οργάνωση μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες τόσο με τα
μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, όσο και με την κοινωνία. Ειδικά σ΄
αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι υποχρέωση και καθήκον μας
να αντισταθούμε στο κλίμα της απολιτικοποίησης που οδηγεί σε μοναχικούς δρόμους. Εμείς επιλέγουμε το δρόμο της συλλογικότητας,
όπως κάνουμε πάντα» τόνισε κατά τη διαδικασία ο Γραμματέας της
τ.ο. ΠΑΣΟΚ Πεύκων Κώστας Νικολόπουλος.
Συντονιστική Επιτροπή τ.ο ΠΑΣΟΚ Πεύκων

Σ

Ονειρευόμαστε ασταμάτητα και τις τέσσερις εποχές,
αλλά σας καταθέσαμε στη σκηνή το όνειρο της μίας

«ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ»
ΤΟΥ WILLIAM SHAKESPEARE
Η Θεάτρου Δρώμενα φέτος ήθελε να κάνει ένα ταξίδι πέρα από τα
καθιερωμένα ετήσια θεατρικά της ταξίδια.
Ήθελε να βρεθεί μέσα σ’ένα δάσος.
Ήθελε να χορέψει με ξωτικά.
Ήθελε να γνωρίσει τον έρωτα τεσσάρων νέων.
Για όλες αυτές τις επιθυμίες της ανέβασε το «Όνειρο θερινής νυκτός», ένα
από τα πιο γνωστά έργα
του Σαίξπηρ ιδωμένο μέσα
από τα μάτια μιας ερασιτεχνικής ομάδας η οποία
αυτή τη φορά δεν έθεσε
στόχους.
Και αυτό γιατί τα σκηνικά ήταν έτοιμα στο μυαλό
του καθ’ενός, η ευθυμία
των ξωτικών ήταν η κρυφή επιθυμία του καθ’ενός, το μεγαλείο του βασιλιά και της βασίλισσας ο κρυφός πόθος του καθ’ενός και η απλότητα των
μαστόρων η κρυφή δύναμη του καθ’ενός.
Για τρία τριήμερα αυτό το όνειρο προσπαθήσαμε να το μοιραστούμε
μαζί σας. Θέλουμε να πιστεύουμε πως σας ανοίξαμε την πόρτα σ’ένα παραμύθι.
Πάντως, η μεγάλη προσέλευση σας και τα πολύ ενθαρρυντικά σχόλια
σας αποτέλεσαν τη πόρτα για το δικό μας παραμύθι...
η σκηνοθεσία ήταν της Μαριλένας Μπιντεβίνου.
Οι παραστάσεις δόθηκαν στις 1-2-3, στις 8-9-10 και στις 15-16-17 Απριλίου 2011, στο αμφιθέατρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων.

Ομάδα Φιλόζωων Εθελοντών Ρετζικίου (Πεύκων)

ε αναμονή της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος, ας σκεφτούμε λίγο τα αδέσποτα ζώα της περιοχής μας, που δυστυχώς δεν έχουν κάτι να γιορτάσουν... Γιατί ας
μην ξεχνάμε ότι και αυτά αποτελούν ισότιμα
μέλη του οικοσυστήματός μας και θα πρέπει
να τους φερόμαστε με σεβασμό και ανθρωπιά
και όχι ως μιάσματα ή σκουπίδια που πρέπει
να απομακρυνθούν, αλλά να προσπαθήσουμε
όλοι να τα ενσωματώσουμε στις ζωές μας.
Ο Δήμος Συκεών ήδη έχει κάνει ένα βήμα
προς αυτήν την κατεύθυνση, χρηματοδοτώντας πρόγραμμα στειρώσεων για αδέσποτα
σκυλιά, σύμφωνα με το οποίο αυτά στειρώνονται, εμβολιάζονται και επανατοποθετούνται, όπως επίσης και πρόγραμμα περίθαλψης
τραυματισμένων ή άρρωστων ζώων.
Κάνουμε λοιπόν έκκληση στον καθένα προσωπικά να βοηθήσει, όπως μπορεί τα πλάσματα αυτά που έχουν τόσο ανάγκη τη φροντίδα
μας, κάτι για το οποίο ευθύνεται το ίδιο το ανθρώπινο είδος από τότε που αποφάσισε να τα
εξημερώσει και τους αφαίρεσε την ικανότητα
αυτοσυντήρησής τους στο φυσικό περιβάλλον.
Εδώ και καιρό υπάρχει η σκέψη ίδρυσης φι-

λοζωικού σωματείου στα Πεύκα, κάτι το οποίο
ήρθε ο καιρός πια να υλοποιηθεί. Όποιος θέλει να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια και
να συμμετέχει ως εθελοντής ας επικοινωνήσει
μαζί μας, θα χαρούμε ιδιαιτέρως να δουλέψουμε όλοι μαζί για τα αδεσποτάκια μας.
Και να κλείσουμε λέγοντας ότι βοήθεια και
αγάπη για τα ζώα δεν είναι μόνο η υιοθεσία,
αλλά και η προσωρινή φιλοξενία ή ακόμη και
ένα δοχείο με τροφή και νερό έξω από την
πόρτα μας. Στην περιοχή που ζούμε, οι περισσότεροι έχουμε την τύχη να διαθέτουμε μια

Είμαι εγώ σκυλάκι να ζω στο δρόμο; Ζούσα με μια οικογένεια, αλλά μάλλον κάτι
έγινε και με παράτησαν στο δρόμο… δεν
κατάλαβα γιατί. Εκεί πάντως που με άφησαν, εκεί έχω μείνει ακόμη. Είμαι κοριτσάκι νεαρό, ενός έτους και …αγαπώ πολύ τα
παιδιά… Με τους μεγάλους φοβάμαι λίγο,
δεν τους εμπιστεύομαι πολύ. Όμως τώρα
όλοι με χαϊδεύουν, με ταΐζουν, αλλά φοβάμαι έξω τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα σκυλιά. Θέλω το σπιτάκι μου κι εγώ… Θα με
βοηθήσετε να το βρω;

γωνίτσα μέσα στην αυλή μας για ένα πλάσμα
που έχει την ανάγκη μας. Ας κάνουμε λοιπόν
την καλή μας διάθεση ΠΡΑΞΗ και ας ενισχύσουμε το πνεύμα του εθελοντισμού, μιας και
το να προσφέρεις ανιδιοτελώς ενεργά σε μια
κοινωνία είναι το απόγειο της έννοιας του πολιτισμού.
Για την ΟΜΑΔΑ
Δημοπούλου Σούλα, 6987 151646,
Λεοντιάδου Σοφία, 6986 063851
Facebook page: “ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -STRAY DOGS THESSALONIKI”

Τηλ. 6987 151646 Σούλα
και 6986 063851 Σοφία

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Πευκο-απόψεις
u Ο Δήμος περιποιήθηκε τα παρτέρια της
οδού Παπανικολάου. Η συντήρηση μπορεί
τώρα να γίνει πολύ εύκολα από τους καταστηματάρχες διαθέτοντας μόλις 5 λεπτά από
το χρόνο εργασίας ενός συνεργάτη τους. Λίγο
νερό ή ένα χόρτο που θα ξεριζωθεί μόλις προβάλλει, το κλάδευμα ενός θάμνου, κ.ά. είναι
κάτι που μπορεί πολύ εύκολα να γίνει. Να δείξουμε έμπρακτα την αγάπη μας για το πράσινο και ένα ζωντανό παράδειγμα ότι δεν τα περιμένουμε όλα από τους Δημόσιους φορείς.
u Μάλλον πρέπει να ιδρύσουμε σύλλογο πεζών, για να αποκτήσουμε το δικαίωμα
να περπατάμε στο Δήμο μας. Τα πεζοδρόμια
που έχουν πλακοστρωθεί συνήθως είναι κατειλημμένα από αυτοκίνητα, καλλωπιστικά,
δένδρα. Όπου δεν έχουν πλακοστρωθεί διαμορφώνονται κηπάκια με λουλούδια για τον
καλλωπισμό εισόδων των σπιτιών. Επίσης
πολλά έχουν καταπατηθεί από φράχτες και
είναι τόσο στενά και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση διέλευσης πεζών. Μήπως υπάρχει η
λογική πως ο μόνος τρόπος μετακίνησης πρέπει να είναι το αυτοκίνητο; Κάνουμε έκκληση
στον Αντιδήμαρχο πρασίνου και δημοτικής
Αστυνομίας να ελευθερώσουν τα πεζοδρόμια
για να χρησιμοποιηθούν από τους πεζούς.
u Ακόμη δεν πρόλαβαν οι εργάτες να τελειώσουν το πλακόστρωτο του νέου πεζοδρομίου μπροστά σε γνωστό μπαρ της πόλης μας
και σε λίγες ώρες τοποθετήθηκαν τεράστιες
ζαρντινιέρες διάσπαρτες στο πεζοδρόμιο και
μάλιστα στο διάδρομο των τυφλών. Πεζοί,
καροτσάκια, ανάπηροι και τυφλοί πρέπει να
κάνουν ζικ-ζακ για να περάσουν. Τα πεζοδρόμια ανήκουν στους πεζούς. Παρακαλούμε τη
δημοτική αστυνομία να μεριμνήσει.
u Σας μεταφέρουμε εμπειρία συμπολίτη
μας. Έξω από γνωστό κατάστημα (καφετερία-μπαρ) τα αυτοκίνητα είναι κάθετα παρκαρισμένα και αναγκάζεται για να περάσει να
περπατήσει στο δρόμο. Προηγουμένως έχει
δει το αυτοκίνητο της δημοτικής αστυνομίας
απέναντι. Καλεί τη δημοτική αστυνομία, καταγγέλλει το γεγονός και τους αναφέρει ότι
απέναντι είναι οι αστυνομικοί και μπορούν
να παρέμβουν άμεσα. Και η απάντηση του τηλεφωνητή ήταν ότι οι αστυνομικοί απέναντι
πήγαν για άλλη δουλειά εκεί και δεν μπορούν
να παρέμβουν. Όταν θα γίνει το ατύχημα θα
φταίει ο πεζός που βγήκε στο δρόμο.
u
Οι λακκούβες πληθαίνουν καθημερινά από συνεχιζόμενες εργασίες πάσης φύσεως. Όπως φαίνεται τηρούμε με ευλάβεια την
εθνική προσταγή: «ράβε, ξήλωνε, δουλειά να
μη σου μένει»!
u
Οι τρύπες στο οδόστρωμα μπροστά
από το “καμάρι” μας το συντριβάνι κοντεύουν
να γίνουν πηγάδια και να πάρουν τις ρόδες

μαζί τους. Επιτέλους, τόσο δύσκολο είναι να
κλείσουν οριστικά;
ΠΡΙΝ

u Η συστάδα δένδρων (άγριες ακακίες)
που βλέπετε στη φωτογραφία δεν υπάρχει
πια. Μια ωραία πρωία, όπως λέει ο λαός εξαφανίστηκε. Για ποιο λόγο; Κάποιος συμπολίτης μας διαμαρτυρήθηκε ότι τα αγκάθια των
δένδρων τσιμπούσαν τους πεζούς κι έτσι
ο δήμος μας τα έκοψε από τη ρίζα. Το να τα
κλαδέψει για να μην ενοχλούν δεν αρκούσε.
Το ότι έκαναν σκιά στους πεζούς που περιμένουν στη στάση δε λέει τίποτα. Πονάει δόντι,
βγάζει δόντι.
ΜΕΤΑ

u Σε παλιότερο τεύχος μας, αλλά και στην
αρμόδια υπηρεσία, επισημάναμε τα τεράστια
χαντάκια που έχουν δημιουργηθεί εδώ και
πολλούς μήνες από τις νεροποντές σύριζα στο
δρόμο στην οδό Παπανικολάου απέναντι από
το Σ-Μ Λίντλ και ότι δεν μπορούν να περάσουν
οι πεζοί παρά μόνο βγαίνοντας στο οδόστρωμα. Με τις τελευταίες νεροποντές δυστυχώς
τα χαντάκια αυτά έχουν βαθύνει κι άλλο. Οι
σχάρες των βρόχινων νερών παρακάτω έχουν
βουλώσει από την τελευταία νεροποντή με
χαλίκια, αλλά κανένας δεν έχει αντιδράσει.
u
Οι συμπολίτες μας είναι πολύ επινοητικοί. Προκειμένου να καταπατήσουν δημόσια έκταση δε διστάζουν να τοποθετούν
και εκκλησάκι. Πρώτα βέβαια περιέφραξαν
έκταση, μπαζώνοντας ένα λιβαδάκι (δημοτική
έκταση), τοποθέτησαν κιόσκι, δένδρα, σπιτάκια σκύλων κ.ά. Αλήθεια με την ανοχή ποιών
γίνεται κάτι τέτοιο; Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε καταγγελθεί στο Δήμο Πεύκων
πριν 1,5 χρόνο κατ’ επανάληψη. Δυστυχώς

δεν έγινε τίποτα. Περιμένουμε την αντίδραση
του σημερινού δήμου.
u Παιδικός σταθμός αμφιλεγόμενης αισθητικής και χρηστικότητας. Δεν είμαστε ειδικοί, όμως ο κοινός νους που πιστεύουμε
ότι διαθέτουμε απορεί για τη λογική των κατασκευαστών του νέου παιδικού σταθμού της
οδού Ι. Γρυπάρη. Ένα μακρόστενο αδιάφορο,
αν όχι απωθητικό, κτίριο που καλύπτει το σύνολο του οικοπέδου στο οποίο κτίστηκε, μη
αφήνοντας ελεύθερο χώρο για τους μικρούς
συμπολίτες μας που θα φιλοξενήσει. Το πράσινο, στον ελάχιστο χώρο που έχει απομείνει ελεύθερος, θα είναι ελάχιστο μια και δεν
προκρίθηκε ως προτεραιότητα… Το αντιπαθητικό σύνολο ήρθε να ολοκληρώσει η μπετονιένα ταράτσα του. Ίσως είναι το μοναδικό
νέο οικοδόμημα στην πόλη που δε διαθέτει
κεραμοσκεπή. (Αναρωτιόμαστε πως δόθηκε
άδεια γι’ αυτό;). Ας ελπίσουμε ότι ο λόγος για
την ασκήμια αυτή θα είναι σοβαρός…
u Πριν από τρεις μήνες συμπολίτης μας
κατήγγειλε (στη δημοτική αστυνομία, στη δημοτική ενότητα Πεύκων και στο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ)
ότι μέσα σε παιδική χαρά (πίσω από το Μαρινόπουλο) τοποθετήθηκε ψησταριά. Ο αντιδήμαρχος Πεύκων μας είχε διαβεβαιώσει τότε
ότι «αύριο θα την ξηλώσουν». Η φωτογραφία
δυστυχώς μας διαβεβαιώνει ότι η ψησταριά
είναι ακόμη στη θέση της.

u Στο χώρο γύρω από την εκκλησία του
Σωτήρος και Αποστόλων, τις Κυριακές συνωστίζονται δεκάδες αυτοκίνητα, παρκαρισμένα
και από τις δύο πλευρές του δρόμου. ΄Ετσι δεν
αφήνουν περιθώριο να περάσουν δύο αυτοκίνητα με αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας
πολλές φορές αντιδικίες και εκνευρισμό για
το ποιος θα κάνει όπισθεν. Παράκληση οι εκκλησιαζόμενοι ας παρκάρουν τα ΙΧ τους και
λίγο πιο μακριά προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.
u Σε κεντρικό σημείο του δήμου μας δίπλα από το ΚΑΠΗ (πρώην Κοινότητα) υπάρχει
υπαίθριο οπωροπωλείο συμπολίτη μας. Η
πρόχειρη κατασκευή, η απαράδεκτη αισθητική σε συνδυασμό με κατάληψη δημοτικού
συνέχεια στη σελίδα 18
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χώρου νομίζουμε πως δεν τιμά το Δήμο που
συνεχίζει να το ανέχεται. Παλαιότερα είχαμε
διαμαρτυρηθεί στο πρώην Κοινοτικό συμβούλιο για την ύπαρξή του και η απάντηση ήταν
πως υπήρχε κοινωνικό πρόβλημα και είχε παραχωρηθεί προσωρινή άδεια για ένα χρόνο σε
συγκεκριμένο συμπολίτη μας. Από τότε άλλαξε επανειλλημένα ιδιοκτήτες και συνεχίζει να
υπάρχει.
u Ο περίβολος του ναού του Σωτήρος και
ο δρόμος γύρω από τον ναό, εδώ και χρόνια,
αποτελεί σκουπιδότοπο, με χαρτιά, μπουκάλια πλαστικά, σακούλες και ό,τι άλλο έχει
«ευχαρίστηση» ο περαστικός που πετά ή οι
εργάτες που ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες. Θα μπορούσε η επιτροπή της εκκλησίας να φροντίζει για την καθαριότητα του
χώρου, δείχνοντας τον απαιτούμενο σεβασμό
στο περιβάλλον;

Πευκο-απόψεις
u Ο εργολάβος της αποχέτευσης, σε μια
τουλάχιστον περίπτωση που γνωρίζουμε προσωπικά (οδός Ακροπόλεως) άφησε πληγές σε
κράσπεδα του δρόμου, υλικά σε χαντάκια
στράγγισης, πέταξε υλικά σε οικόπεδα και κατέστρεψε τον αγωγό πυρόσβεσης σε μήκος 25
μέτρων. Αν ο ίδιος ακολουθεί τριτοκοσμικές
προδιαγραφές εκτέλεσης δημόσιων έργων,
μήπως υπάρχει κάποιος φορέας να του θυμίσει τα αυτονόητα;
u Πριν από λίγες εβδομάδες ξύσαμε όλοι
(συλλογικά και ατομικά) την κούτρα μας και
κατεβάσαμε πλήθος από ιδέες έργων και παρεμβάσεων. Πότε θα υλοποιηθούν; Ένας Θεός
το ξέρει. Αν ακολουθήσουν το παράδειγμα
της ονοματοθεσίας των δρόμων (5 χρόνια
βάζουμε πινακίδες, αλλά ακόμη δεν έχουμε
ολοκληρώσει το έργο) θα ξεπεράσουμε και το
χρόνο ολοκλήρωσης του γεφυριού της Άρτας!
Αλήθεια, τί γίνεται με την πινακίδα της οδού
Ακροπόλεως;
u
Η πετυχημένη παρέμβαση στο χώρο
της Αγίας Τριάδας έκανε και μια πατάτα. Αντί
να σεβαστεί τον γεροπλάτανο και να τον επιβραβεύσει με λίγο νερό, του στέρησε και αυτό
της βροχής. Τον περιέβαλε με τσιμέντο αντί
της χρήσης κυβόλιθων που θα επέτρεπαν στο
νερό να διηθηθεί στο εσωτερικό. Ευτυχώς που

Για να μην κόψουμε
τίποτα από τα παιδιά,
χρειαζόμαστε
το ευρώ που δε
σας περισσεύει

14545

για κλήσεις
από σταθερό
και κινητό

54020

για SMS
από κινητό
στείλτε ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Ή XAMOGELO

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

είναι μεγάλος και έχει απλώσει τις ρίζες του.
Τα νερά όμως μιας μεγάλης βροχής που δεν
θα διηθηθούν που θα καταλήξουν;
u
Μερικοί συμπολίτες μας πιστοί στη
ρύση «καβάλα παν στην Εκκλησιά, καβάλα
προσκυνάνε» παρκάρουν το αυτοκίνητό τους
μέσα στον προαύλιο χώρο στο παρεκκλήσι της
Αγίας Τριάδας. Μέχρι να γίνει η απαραίτητη
πόρτα, μια αλυσίδα θα μπορούσε να αποτρέψει το φαινόμενο και να χαρίσει λίγη άσκηση
σε αυτούς που το ακολουθούνε! Ή μήπως άλλαξαν τα σχέδια και δε θα γίνει η πόρτα;
u Δε θα σταματήσομε να στηλιτεύομε την
ανάρτηση αεροπανό στη στροφή Φιλύρου.
Δίνουμε συγχαρητήρια στο νέο Δήμαρχο που
απαγόρεψε τις διαφημιστικές πινακίδες, δε
μπορούμε όμως να κάνουμε το ίδιο στη Δημοτική Ενότητα που αφειδώς δίνει εγκρίσεις
για ανάρτηση αεροπανό. Εκτός αν κανείς δε
τη ρωτάει και κάνει ο καθείς ό,τι θέλει. Περιμένουμε απάντηση από την Πρόεδρο. Όπως
διαπιστώσατε, το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ, πιστό στις
θέσεις και τους αγώνες του, απέχει από ανάρτηση πανό ή μπάνερ για κάθε δραστηριότητά
του.
u Πολλές από τις παραπάνω απόψεις επαναλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε τεύχος. Δε θα
σταματήσουμε μέχρι να διορθωθούν αυτά τα
απλά προβλήματα από τους αρμόδιους.

Το ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ συμβουλεύει…
Πρόσφατα βρήκαμε μια λίστα τροφίμων που συμβάλλουν στην καλή
υγεία του οργανισμού και τη μοιραζόμαστε μαζί σας:
- Κριθάρι: 11 κλινικές μελέτες τα τελευταία 20 χρόνια απέδειξαν
πως η αυξημένη κατανάλωση προϊόντων κριθαριού μπορεί να μειώσει
την χοληστερίνη και ειδικά την LDL.
- Καστανό Ρύζι: Μειώνει δραματικά τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου
2.
- Σίκαλη: Σύμφωνα με τις έρευνες, η σίκαλη βελτιώνει την γλυκαιμική σύσταση των τροφίμων ενώ το ψωμί σίκαλης μειώνει την αίσθηση
της πείνας πριν και μετά το φαγητό.
- Αμύγδαλα: 300 θερμίδες από αμύγδαλα την ημέρα είναι αρκετά
για μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακού προβλήματος.
- Φουντούκια: Οι έρευνες έχουν δείξει ότι καλό είναι να καταναλώνονται ολόκληρα και αυτό γιατί τα αντιοξειδωτικά βρίσκονται στο
φλοιό τους.
- Φυστίκια Αιγίνης: Τα φυστίκια έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
όπως αποκάλυψε έρευνα του 2010.
- Καρύδια: Μια διατροφή πλούσια σε καρύδια μειώνει τον κίνδυνο
καρδιοαγγειακών παθήσεων σε αυτούς που έχουν διαβήτη τύπου 2.
- Βατόμουρα: Η καθημερινή πρόσληψη βατόμουρων βελτιώνει τα
επίπεδα ινσουλίνης σε παχύσαρκους μη διαβητικούς ασθενείς.
- Μπρόκολο: Το μπρόκολο σχετίζεται με τον μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη
- Τομάτες: Έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι με υπέρταση που κατανάλωναν καθημερινά δύο τομάτες είχαν μείωση της αρτηριακής τους
πίεσης.
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Ο

λοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις στον πρώτο βασικό τους
κύκλο και απομένουν οι επαναληπτικές του Ιουλίου για όσους ασθένησαν(!). Η δυσκολία των φετινών θεμάτων καθιστούν δεδομένη την
πτώση των βάσεων, με τις εξετάσεις του 2011 να θεωρούνται οι πιο απαιτητικές από το 2000 και μετά.
Η διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες:
Ι) Τις προσφερόμενες θέσεις
Το 2011 είχαμε 116.000 υποψήφιους για 75.000 θέσεις ενώ το 2010 είχαμε
92.000 υποψήφιους για 70.000 θέσεις περίπου. Οι περισσότερες θέσεις πιέζουν τις βάσεις προς τα κάτω, ενώ οι περισσότεροι υποψήφιοι φρενάρουν
λίγο την πτώση.
ΙΙ) Τη δυσκολία των θεμάτων
Τα θέματα σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά δύσκολα και μεγάλης έκτασης,
γεγονός που μειώνει σημαντικά τις επιδόσεις.
ΙΙΙ) Τις προτιμήσεις των υποψηφίων
Η οικονομική κρίση από τη μία και ο
περιορισμός των μετεγγραφών από την
άλλη, ενισχύει τα αστικά κέντρα και αποψιλώνει τη περιφέρεια.
Η εξεταστική επιτροπή για πρώτη
φορά βρέθηκε στην προνομιακή θέση
να μπορεί να επιλέγει θέματα με μεγάλο
βαθμό ελευθερίας. Ήδη πριν από το Πάσχα ανακοινώθηκε στα Λύκεια η δυνατότητα στα παιδιά που θέλουν να πάρουν
απλώς απολυτήριο και δεν θέλουν να
μετέχουν στις πανελλήνιες, ότι μπορούν
να δώσουν τα μαθήματα των Πανελληνίων ενδοσχολικά. Αυτή η ανακοίνωση
διευκόλυνε περίπου 3000 μαθητές που
δήλωσαν ότι δεν θέλουν να σπουδάσουν
ή δεν θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
Από την άλλη πλευρά διαφαίνεται μια
τάση «εξορθολογισμού» των βάσεων.
Μέχρι τώρα ο άριστος μαθητής ήταν το
«κλασικό φυτό» και όχι αυτός που ήταν
οξυδερκής και στρόφαρε. Με συστηματικό διάβασμα μπορούσε να μπει ένας μαθητής σε σχολές υψηλής ζήτησης και έτσι
γέμισαν τα πανεπιστήμια με μπούφους
(γνωστή ρήση πρώην πρύτανη ελληνικού
ιδρύματος).
Οι βάσεις τα τελευταία χρόνια είχαν
σκαρφαλώσει σε δυσθεώρητα ύψη και
πολλά καλά μυαλά των 18.000 μορίων
και πλέον, έμεναν εκτός νυμφώνος γιατί
δεν επιδόθηκαν στο κυνήγι της λεπτομέρειας.
Κατά τη γνώμη μου τα θέματα πρέπει
να είναι δύσκολα. Ίσως και δυσκολότερα
από τα φετινά! Να δίδεται όμως επαρκής χρόνος για την αντιμετώπισή τους.
Όσο δύσκολα είναι για τον ένα μαθητή,
τόσο θα είναι και για τον άλλο. Ας μην
μπαίνουν στην Ιατρική και στην Νομική
με 19.000 μόρια, αλλά ας μπαίνουν με
17.000 μόρια. Τα καλομάθαμε κι εμείς οι
εκπαιδευτικοί τα παιδιά μας σε υψηλές
βαθμολογίες. Μας έχει αλλοτριώσει η Γ΄
λυκείου και ο μαθητοπατερισμός. Από
το Γυμνάσιο ακόμα που το παιδί μπαίνει στην 20βάθμια κλίμακα αρχίζουν οι
χαριστικοί βαθμοί. Π.χ. ο μαθητής αξίζει
για 07 και παίρνει 13. Είναι σαν να λες
στον άρρωστο ότι είναι καλά. Ποτέ δεν
θα προσπαθήσει να γιατρευτεί γιατί δεν
ξέρει ότι πάσχει! Προσοχή όμως γιατί η
ατιμωρησία είναι συνενοχή!
Πιστεύω λοιπόν ότι τα δύσκολα θέματα ήταν μια αναγκαιότητα, αλλά βόλε-

ψαν και επικοινωνιακά την κυβέρνηση η οποία θέλει σταδιακά να απαξιώσει
το υπάρχον σύστημα, αφού ακολουθεί το Νέο Λύκειο.
Το μήνυμα λοιπόν που εξάγεται από την γενικότερη κατάσταση προς τους
μαθητές και τους γονείς είναι ότι ο μαθητής της Γ΄ λυκείου δεν μπορεί να γυρίσει ένα κουμπί στην τελευταία τάξη του λυκείου και να ξεκινήσει το διάβασμα. Η προετοιμασία πρέπει να είναι συστηματική και μεθοδική και απαιτεί
μελέτη σε όλες τις τάξεις της πορείας του παιδιού. Όσο για τα παιδιά του γυμνασίου που του χρόνου θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα του Νέου Λυκείου,
η υπόθεση Πανεπιστήμιο ξεκινάει ουσιαστικά με το τέλος του γυμνασίου δηλαδή τον φετινό Σεπτέμβρη, αφού η υπουργός παιδείας έχει αφήσει ανοικτό
το ενδεχόμενο να μετράει η επίδοση της Α΄ Λυκείου για την εισαγωγή στο
Πανεπιστήμιο.
Ατλάσης Χρήστος, Χημικός MSc
Kαθηγητής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια
atlasis@anatolia.edu.gr
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Λεωφ. Παπανικολάου 77 Πεύκα (Ρετζίκι)
Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 63.05.05 Κιν.: 6932 393.396
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Γ. Παπανικολάου 100 - Πεύκα
τηλ. για ραντεβού:
2310.674.006
Διαγόρα 47 - Άνω Τούμπα
τηλ. για ραντεβού:
2310.929.147 & 2310.941.887

HAIR STUDIO
VISAGISME
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ΒΑΦΗ ΡΙΖΑ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ 17 !!!
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Λούσιμο - Κούρεμα - Λοσιόν - Φορμάρισμα
από 25 g15 !! (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ)
Λούσιμο - ''Κούρεμα VENUS'' - Λοσιόν - Φορμάρισμα
από 30 g20 !! (ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ)
ΑΝΔΡΙΚΟ:
Λούσιμο - Λοσιόν - Χτένισμα Απλό
Λούσιμο - Κούρεμα - Φορμάρισμα
από 10 !! (ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ)
από 15 g12 !! (ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!
Στις ανταύγιες ΔΩΡΟ Ενυδάτωση & Χτένισμα Απλό
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!
Στην Περμανάντ ΔΩΡΟ Θεραπεία & Χτένισμα Απλό
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΟΡΤΩΝ

