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Η νέα Εξωτερική Περιφερειακή στα Πεύκα

ολύ χρήσιμη η δημόσια διαβούλευση που
οργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών για
το επικαιροποιημένο «Ρυθμιστικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκης» και το «Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο
Υποδομών-Μεταφορών» της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης». Εν μέρει, την προκαλέσαμε,
καθώς διαπιστώσαμε ένα πρωινό πως τοπογραφικά συνεργεία έκαναν μετρήσεις μπροστά από
τα σπίτια μας και νέες διερευνητικές γεωτρήσεις
για μια νέα χάραξη. Διαβιβάσαμε τις ανησυχίες
στο Δήμο μας που είναι ο ιδιοκτήτης της δασικής
έκτασης και σύντομα είχαμε την παραπάνω ουσιαστική πρωτοβουλία του.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Τσιτώτα,
εκπροσώπου της Εγνατίας Α.Ε., εγκαταλείπεται η
υπογειοποίηση του δρόμου κάτω από τον οικισμό της Ακροπόλεως και τώρα μελετάται η χάραξή του σε ανοιχτό σκάμμα 50-100 μέτρα πάνω
από την οδό Ακροπόλεως. Ως εξήγηση της δραστικής αλλαγής των σχεδίων, δόθηκε η σαθρότητα των πετρωμάτων που δεν επιτρέπουν τη
διάνοιξη τούνελ. Ο δρόμος θα έχει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με νησίδα πλάτους
2,80 μέτρων. Παράλληλα ειπώθηκε ότι ανατέθηκε μελέτη για τη βελτίωση της υφιστάμενης περιφερειακής οδού, αλλά ο κ. Τσιτώτας δεν ήταν σε
θέση να αναφέρει το είδος των προτάσεων βελτίωσης που μελετώνται. Χωρίς να αμφισβητούμε
την ειλικρίνειά του, έχουμε ισχυρές επιφυλάξεις.
Μήπως και για αυτό το τόσο σοβαρό έργο δεν
πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση, για να
μας πει ο μελετητής τι σκέφτεται και να του πούμε και εμείς «οι αδαείς» τις απόψεις μας;
Στη συζήτηση που επακολούθησε, παριστάμενοι δημότες άσκησαν κριτική στην Εγνατία
Α.Ε. και επεσήμαναν:
1) Το δάσος, συνέχεια του αρχέγονου δάσους
Κουρί, έχει συρρικνωθεί σημαντικά σε έκταση,
με εμφανή τα σημάδια υποβάθμισης εξαιτίας
της ληστρικής εκμετάλλευσής του (ξύλευσης,
υπερβόσκησης, κ.ά.) επί χρόνια και οι κοινές
προσπάθειες όλων είναι η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξή του.
2) Η νέα προτεινόμενη χάραξη θα τεμαχίσει
το υφιστάμενο δάσος και οι εκσκαφές του ορύγματος θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες
στη δίαιτα των υπόγειων υδροφορέων οδηγώντας το δάσος σε αφανισμό.
3) Οσοι παρακολούθησαν την πρώτη διαβού-

λευση προ διετίας θυμούνται τον τότε Πρόεδρο
της Εγνατίας Α.Ε. κ. Γούλα να αναφέρει ότι εγκαταλείφθηκε η εναλλακτική χάραξη που περνούσε
από τα υψώματα του Φιλύρου λόγω του ορεινού
χαρακτήρα και των χιονοπτώσεων. Μήπως και η
προτεινόμενη δεν θα έχει τις ίδιες αδυναμίες;
4) Το αναπτυσσόμενο πολεοδομικό συγκρότημα (θα γίνουμε 1,6 εκατομμύρια) έχει ανάγκη
περισσότερων και αναβαθμισμένων δασικών
εκτάσεων και όχι συρρίκνωση και αφανισμό των
λιγοστών που απέμειναν (είναι θετικό που και ο
κ. Δήμαρχος συμμερίζεται την άποψη της αναβάθμισης και επέκτασης του δάσους, πράγμα
που κατέστησε γνωστό δημόσια).
5) Τα παραγόμενα καυσαέρια και αιωρούμενα σωματίδια από την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα αυτό, με τα καθοδικά ρεύματα
του βουνού θα κατακλύζουν τον οικισμό στην
οδό Παπανικολάου και τους πέριξ δρόμους (όλου
του οικισμού Παράδεισος), καθώς θα εγκλωβίζονται στη μικρή κοιλάδα ανάμεσα στους λόφους.
Για το λόγο αυτό απαιτείται να γίνει ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λαμβάνοντας
υπόψη τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα.
6) Η διαβούλευση με τους πολίτες πρέπει να
έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και να φέρει σε
ισότητα διαλόγου την Εγνατία Α.Ε. και τις Οργανώσεις των Πολιτών που έχουν επιφυλάξεις ή
αντιτίθενται στην εκτέλεση του έργου, ώστε να
πεισθούν για τον καλό σχεδιασμό του. Ζητήθηκε από την Εγνατία Α.Ε. ή την Πολιτεία να πληρώσει το κόστος πρόσληψης τεχνικών συμβούλων σε Ομάδα Πολιτών για να είναι σε θέση επί
ίσοις όροις να διαβουλευτούν με τους μελετητές.
Τώρα η Εγνατία Α.Ε. και οι μελετητές διαθέτουν
όλα τα στοιχεία στα οποία δεν έχουν πρόσβαση
οι πολίτες.
7) Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού του έργου.
Διαφορετικά, οι πολίτες πληροφορούνται την
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εκτέλεση του έργου με την εγκατάσταση του
εργολάβου, οπότε ξεκινάει μια διαδικασία ενστάσεων και προστριβών που οδηγεί στην καθυστέρηση του έργου και στην απώλεια της χρηματοδότησης (βλέπε Κερατέα).
8) Ουσιαστικά, σχεδιάζεται η κατασκευή μιας
νέας εξωτερικής περιφερειακής οδού κολοβής
(ένα μικρό μόνο τμήμα της θα κατασκευαστεί,
αυτό των Πεύκων, ενώ το υπόλοιπο θα περιμένει… νέα χρηματοδότηση), τη στιγμή που η υφιστάμενη παραμένει ημιτελής (έλλειψη κόμβου
στη Λαχαναγορά, δύο κόμβοι με φανάρια (Κ6
και Κ7), έλλειψη λωρίδας στάθμευσης έκτακτης
ανάγκης, άχρηστη λωρίδα πρασίνου πλάτους 3
μέτρων ανάμεσα στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας,
ανεπαρκές μήκος οδών εισόδου και εξόδου και
άλλα).
9) Η αναβάθμιση της υφιστάμενης περιφερειακής μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας για
άλλα 20 χρόνια, όταν ελπίζουμε θα έχουμε καλύτερα δημόσια οικονομικά.
10) Πρέπει να μελετηθεί και να κατασκευαστεί το σύνολο του έργου (υπάρχουν σοβαρές
αντιρρήσεις και από πλευράς του Δήμου Θέρμης), αν θέλουμε να έχει ουσιαστική επίδραση
στην ανακούφιση της υφιστάμενης περιφερειακής. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη της
παλαιάς περιφερειακής, που χρειάστηκε πάνω
από 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί (ακόμα και
στη σημερινή της ατελή μορφή), παρά τη γενναία, αλλά και πάλι κολοβή, αναβάθμισή της
πριν από λίγα χρόνια,
Στη συνάντηση διαπιστώθηκε επίσης αντίφαση μεταξύ του κ. Τσιτώτα και του Προέδρου του
Οργανισμού Ρυθμιστικού κ. Π. Σταθακόπουλου
για το εάν το κόστος του νέου σχεδιασμού είναι
υψηλότερο ή χαμηλότερο του αρχικού.
Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας που
έχουν εμπειρία από μεγάλα έργα (Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Νομικοί, κ.ά.) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συγκροτήσουμε
μια Επιτροπή παρακολούθησης του έργου που,
όπως φαίνεται, θα έρχεται και θα επανέρχεται
κατά καιρούς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι
αυτοί που μελετούν το έργο σήμερα, θα λάβουν
σοβαρά υπόψη τις ανατροπές πολύχρονων σχεδιασμών ανυποψίαστων πολιτών που έκαναν τις
επιλογές τους, τις οποίες κάποιοι θέλουν να διαταράξουν ελαφρά τη καρδία!

Σελίδα 2

Της σύνταξης
Ενα ακόμη καλοκαίρι με πολλές ζέστες, αλλά περιορισμένες διακοπές και
με την οικονομική κρίση να μη δείχνει καθόλου σημάδια υποχώρησης. Αντίθετα μάλιστα, ύφεση και ανεργία συνεχίζουν να αυξάνονται και να φέρνουν
σε δεινή θέση ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας. Ηδη δεν υπάρχει
Ελληνικό νοικοκυριό που να μην έχει έναν τουλάχιστον άνεργο.
Πώς απαντάμε στην κρίση; Με ενίσχυση της συλλογικότητας, της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Αν έχετε προτάσεις ή απόψεις σε αυτό το
κρίσιμο θέμα μην τις κρατάτε για τον εαυτό σας. Το περιοδικό έχει χώρο να
τις φιλοξενήσει.
Η «Γιορτή Κάτω Από τα Αστρα», θεσμός πλέον, σε αυτό κυρίως αποβλέπει. Να ενισχύσει τους τοπικούς δεσμούς, να δημιουργήσει νέες γνωριμίες σε
ένα νεοπαγή οικισμό με σπανιότητα εκδηλώσεων ενίσχυσης της συλλογικότητας και αλληλεγγύης, να μας συσπειρώσει για να αντέξουμε ένα δύσκολο
χειμώνα. Σας περιμένουμε όλους, στις 10 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακροπόλεως, κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι με εκλεκτή μουσική και φαγητό.
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ στο τελευταίο περιοδικό της παρούσας σύνθεσης του
ΔΣ και της Συντακτικής Επιτροπής, έρχεται με μια πλούσια ύλη τοπικών συνεργατών, που διευρύνονται και με δύο νέες καινοτομίες. Καθιερώνεται μια
νέα σελίδα, «Ο Διάλογος με τους Αναγνώστες» μετά από την πληθώρα των
τηλεφωνημάτων και των γραπτών επιστολών που παίρνουμε με την έκδοση
κάθε νέου τεύχους. Μας ευχαριστεί και συγκινεί η ανάγκη για επικοινωνία
των συμπολιτών μας που καταδεικνύει και τη θέση που έχει καταλάβει το
ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ στην τοπική κοινωνία. Ξεκινάμε επίσης μια νέα σελίδα με
παρουσιάσεις βιβλίων που κυκλοφορούν. Με προτεραιότητα σε εκδόσεις
συμπολιτών μας. Αν διαβάσατε κάποιο βιβλίο και νομίζετε πως πρέπει να το
συστήσετε και σε άλλους, γράψτε ένα μικρό κείμενο βιβλιοπαρουσίασης.
Η πρώτη σελίδα στο τεύχος αυτό είναι αφιερωμένη (για μια ακόμα φορά)
στην προτεινόμενη νέα εξωτερική περιφερειακή οδό. Αντίστοιχο αφιέρωμα
είχαμε στο τεύχος 54 (Φεβρουάριος 2010) για την τότε προτεινόμενη υπόγεια
χάραξη. Η σημερινή εκδοχή (θάναι άραγε η τελευταία;) της επιφανειακής διάνοιξης εμφανίζεται απειλητικότερη για ολόκληρο τον οικισμό μας: θα μας
εγκλωβίσει ανάμεσα σε δύο οδούς ταχείας κυκλοφορίας, θα διαμελίσει το
δάσος μέχρι αφανισμού, θα μας κατακλύσει με τα παραγόμενα καυσαέρια
και αιωρούμενα σωματίδια, θόρυβο κ.ά. Σας καλούμε σε συσπείρωση και
ετοιμότητα.
Σε μια από τις τελευταίες συνεδριάσεις του ΔΣ του Συλλόγου αποφασίστηκε το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ να αναλάβει τα έξοδα κατασκευής φυλακίουπαρατηρητηρίου για την πυροπροστασία του δάσους, αλλά και την ταυτόχρονη συγκρότηση ομάδας εθελοντών δασοφυλάκων σε συνεργασία με το
Δήμο, που θα εκπαιδεύονταν από την ΕΔΟΜΑΚ. Μετά από τα αφιερώματα
του προηγούμενου τεύχους στο δάσος που μας περιβάλλει και την πετυχημένη εκδήλωση για την πυροπροστασία του, θεωρήσαμε ότι ήμασταν έτοιμοι
εμπράκτως να συμβάλουμε στη διατήρηση του δασικού μας πλούτου.
Δυστυχώς - και παρόλο που είχαμε τη συναίνεση του Δημάρχου - εξαιτίας
της επαναλαμβανόμενης αναβλητικότητας της τοπικής αρχής στον προσδιορισμό της θέσης εγκατάστασης του παρατηρητηρίου και στη συγκρότηση
της ομάδας, το εγχείρημα δεν υλοποιήθηκε αν και οι πιέσεις μας ήταν συνεχείς. Κρίμα, κρίμα, κρίμα… Η πρόσφατη φωτιά (26-8) έδειξε σε όλους πόσο
ανέτοιμος είναι ο μηχανισμός της Δ.Ε. Πεύκων στην αντιμετώπιση τέτοιων
κρίσεων. Χωρίς τη συγκρότηση τοπικής ομάδας εθελοντών δασοπυρόσβεσης που θα είχαν εκπαιδευτεί ανάλογα, θα είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό
και ενδυμασία, δασική φωτιά δεν αντιμετωπίζεται από πολίτες. Μάταιη η
επιθυμία των εθελοντών να βοηθήσουν την τελευταία στιγμή. Ξυπόλητοι τη
φωτιά δεν τη σβήνουν….
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Τα εν οίκω…εν δήμω!
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ μετά την 5η Ιουνίου που γιόρτασε τα 17α γενέθλιά
του, πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις:
6 Ιουνίου. Παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ ο Πάνος Τσορμπατζόγλου.
22 Ιουνίου. Το Δ.Σ. αποφάσισε να αναλάβει τα έξοδα κατασκευής
φυλακίου-παρατηρητηρίου για την πυροπροστασία του δάσους που
ανήκει στη Δ.Ε. Πεύκων και τη συνεργασία με το Δήμο για τη συγκρότηση ομάδας εθελοντών δασοφυλάκων που θα εκπαιδεύονταν από
την Ε.Δ.Ο.ΜΑΚ. Η Πρόεδρος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες
για την πραγματοποίηση των παραπάνω αποφάσεων.
11 Ιουλίου. Το Δ.Σ. συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το
επικαιροποιημένο «Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσ/νίκης» και το «Ενιαίο
Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών-Μεταφορών της Ευρύτερης Περιοχής
Θεσ/νίκης» μετά από πρόσκληση του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. Το
θέμα της νέας χάραξης της εξωτερικής περιφερειακής που διέρχεται
από τον οικισμό μας υπέργεια (βλέπε σελ. 1) μας απασχόλησε ιδιαίτερα με τοποθετήσεις.
1 Αυγούστου. Αποφασίστηκε η εκδήλωση «Γιορτή Κάτω από τα
Αστρα» να γίνει το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια των Θεοτοκίων 2011, που διοργανώνει φέτος ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών.
23 Αυγούστου. Προετοιμασία του νέου τεύχους του περιοδικού
ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ που θα διανεμηθεί εντός του α΄ δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου.

Η Συντακτική
Επιτροπή του
παρόντος
τεύχους

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,
Κ. Μαυρίδης, Α. Παπαδημητρίου, Μ. Πυροβέτση
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

Η

Γιορτή κάτω από τα άστρα

καθιερωμένη εδώ και 16 χρόνια εκδήλωση «Γιορτή Κάτω από
τα ΄Αστρα» του Συλλόγου ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ θα γίνει το Σάββατο
10 Σεπτεμβρίου, μια βραδιά με ολόγιομο φεγγάρι, στο
Πάρκο του Οικισμού της Ακρόπολης (Πυλώνες). Η εκδήλωση εντάσσεται
στα πλαίσια των Θεοτοκίων 2011.
Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του Συλλόγου, τους φίλους τους, τους κατοίκους
των Πεύκων και του ευρύτερου Δήμου να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί
το καλοκαίρι με εκλεκτή μουσική από το Δημήτρη Πρατσινάκη και την

ορχήστρα του και πολύ χορό. Νοσταλγικά τραγούδια για το φεγγάρι
θα τραγουδήσουν μέλη μας με τον Πάνο Μπουτόπουλο.
Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 8:30μμ. και όπως κάθε χρόνο θα σερβίρονται σουβλάκια, σαλάτες σπιτικές, αναψυκτικά και ελαφρά ποτά
σε τιμές συμβολικές.
Πάρτε τους φίλους και το κέφι σας και ελάτε να ξεχάσουμε για λίγο
τις σκοτούρες και τα προβλήματα που μας έχουν ζώσει ολόγυρα. ΄Εξω
κέφι και καλή καρδιά….

ΘΕΟΤΟΚΙΑ 2011

ώρα 9.00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/8
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και
περιφορά εικόνας της Θεοτόκου
Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεύκων
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 3-4/9
Τουρνουά Σκάκι από το Σκακιστικό
Σύλλογο Πεύκων
Κλειστό γήπεδο Πεύκων

ΠΕΜΠΤΗ 8/9
Παραδοσιακοί χοροί από τον
Πολιτιστικό Αιμοδοτικό Σύλλογο
Πεύκων και από το Σύλλογο Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης
Δημοτικό Αλσος Δελασάλ,
ώρα 9.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9
Ποντιακοί χοροί από το Σύλλογο
Ποντίων Πεύκων “ΠΑΡΧΑΡ”

Δημοτικό Ασος Δελασάλ,
ώρα 9.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9
“Γιορτή κάτω απ΄ τα άστρα”
Σύλλογος ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
Μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Δημήτρη Πρατσινάκη
Πάρκο Πυλώνες, ώρα 8.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9
Παραδοσιακά έθιμα του τόπου μας
και γιορτή της πίτας από το Σύλλογο Γυναικών Νεάπολης-Συκεών
“Εστία
Εκκλησάκι Αγίας Τριάδας,
ώρα 11.00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/9
“Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη, από
το Θεατρικό Εργαστήρι Νεάπολης
“Θέσπις”, Διασκευή-Σκηνοθεσία:
Γιώργος Κιουρτσίδης
Δημοτικό Αλσος Δελασάλ,

ΤΡΙΤΗ 13/9
Κινηματογραφική βραδιά
“Το έτερον ήμισυ”
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Σεϊτανίδης
Παίζουν: Κρατερός Κατσούλης,
Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιάννης
Ζουγανέλης
Δημοτικό Αλσος Δελασάλ,
ώρα 9.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9
Κινηματογραφική βραδιά
“Η ζωή μετά”
Σκηνοθεσία: Κλιντ Ιστγουντ
Παίζουν: Ματ Ντέιμον, Μπρους
Ντάλας Χάουαρντ, Ρίτσαρντ Κάιντ
Δημοτικό Αλσος Δελασάλ,
ώρα 9.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 15/9
Κινηματογραφική βραδιά
“Ο Λόγος του Βασιλιά”

Σκηνοθεσία: Τομ Χούπερ
Παίζουν: Ελενα Μπόναμ Κάρτερ,
Γκάι Πιρς, Κόλιν Φερθ
Δημοτικό Αλσος Δελασάλ,
ώρα 9.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9
Κινηματογραφική βραδιά
“Οι περιπέτειες του Σάμμι:
το μυστικό πέρασμα”
Σκηνοθεσία: Μπεν Στέισεν
Με τις φωνές των: Γιώργου Καπουτζίδη, Λίνας Σακκά, Γιώργου
Λιανού
Δημοτικό Αλσος Δελασάλ,
ώρα 9.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9
“Ο λαγός και ο μπάφος”,
από το Δημοτικό Θέατρο Συκεών
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Τάσος
Ράτζος
Δημοτικό Αλσος Δελασάλ,
ώρα 9.00 μ.μ.

Σελίδα 4

Η σύντομη ιστορία της ομάδας Περιαστικών Καλλιεργειών ΠΕΡ.ΚΑ.

Σ

τις 30 Ιανουαρίου 2011, οι περισσότεροι από τους 40 ανθρώπους
που συναντήθηκαν στο Στέκι Μεταναστών στην Θεσσαλονίκη
ήταν μεταξύ τους άγνωστοι. Η εκδήλωση είχε οργανωθεί από
μια πρωτοβουλιακή οργάνωση της πόλης, τους «Ομοτράπεζους» και είχε
ως θέμα τις «Αστικές και Περιαστικές Καλλιέργειες ειδών τροφίμων στην
Θεσσαλονίκη».
Στην συνάντηση αυτή διευκρινίστηκαν οι λεπτομέρειες του εγχειρήματος: παρότι άνθρωποι της πόλης, θέλουμε να δοκιμάσουμε να παράγουμε οι ίδιοι κάποια τρόφιμα, βασιζόμενοι στις ιδεολογικές αρχές της
συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της ειλικρίνειας από την μια αλλά
και στις πρακτικές αρχές της βιολογικής και φυσικής καλλιέργειας από
την άλλη. Συγκροτήθηκε επίσης μια συντονιστική επιτροπή καθώς και
υπο-ομάδες που ανέλαβαν να διερευνήσουν μερικά πολύ βασικά θέματα
: καταγραφή των αρχών λειτουργίας της ομάδας και των κριτηρίων επιλογής – χωροθέτησης του αγρού καλλιέργειας, άνοιγμα της πρόσκλησης
συμμετοχής και σε άλλους χώρους, επαφή με τους Δήμους της πόλης για
παραχώρηση έκτασης, τήρηση πρακτικών και σύγκληση των επόμενων
συναντήσεων.
Η εξέλιξη ήταν εκπληκτική ως προς την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα
των αποτελεσμάτων δράσης αυτών των ομάδων. Μέχρι τα τέλη Απριλίου,
που έγινε το πρώτο φύτεμα, ακολούθησαν άλλες 7 συνελεύσεις, από τις
οποίες πέρασαν πάνω από 100 άτομα, όμως ένας πυρήνας περί τα 40 άτομα έμενε σταθερός. Κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν στις ομάδες
πιθανόν να διέθεσαν πολύ από τον προσωπικό τους χρόνο στην υπόθεση
αυτή, όμως το σημαντικότερο ήταν το θετικό – δημιουργικό - ευχάριστο
κλίμα που επικρατούσε σ΄ όλες τις συνελεύσεις.
Εν συντομία, μέσα σε τρεις μήνες η ομάδα ερεύνησε επί τόπου αλλά
και διαδικαστικά αγρούς στην Θέρμη, στα Πεύκα, στον Χορτιάτη, στον
Εύοσμο, στο Φίλυρο, στην Πυλαία και αλλού. Ηρθε σε επαφή με το ΠΕΛΙΤΙ,

με πολιτιστικούς συλλόγους, πρωτοβουλιακές ομάδες και δημοτικές αρχές
και δημιούργησε site στο Internet (http://oneirografos.net/kipos/user).
Τελικά, η ομάδα αποφάσισε σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καρατάσιου να ξεκινήσει την καλλιέργεια λαχανόκηπου σε έκταση περίπου 2,5 στρεμμάτων μέσα στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου
στην περιοχή της Πολίχνης Θεσσαλονίκης.
Από την μέρα της απόφασης (16 Μαρτίου 2011) μέχρι το φύτεμα στα
τέλη Απριλίου έγιναν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες : γεωπονική και
χωροταξική διαρρύθμιση της γης σε μερίδια και συλλογική καλλιέργεια,
υδραυλική παροχή και διανομή νερού, σύστημα αυτόματου ποτίσματος,
αποθήκευση νερού, χαμηλή περίφραξη για τα ζώα, έρευνα σπόρων και
φυτών, προμήθεια κοινόκτητων εργαλείων, δημιουργία πρόχειρης αποθήκης και χώρου υπαίθριων συγκεντρώσεων της ομάδας, ενημερωτικές
πινακίδες, ταμείο και λογιστική παρακολούθηση των εσόδων-εξόδων,
αποξήλωση των αγριόχορτων, όργωμα, απομάκρυνση της πέτρας, αποστολή δειγμάτων χώματος στο εξωτερικό για έλεγχο καταλληλότητας,
φρεζάρισμα, διάνοιξη αυλακιών και τελικά φύτεμα. Ακούγεται απίστευτο
ότι πραγματοποιήθηκαν με συλλογικό τρόπο τόσες πολλές εργασίες μέσα
σε δύο μήνες. Ομως το πιο εκπληκτικό ήταν η συνεργασία και συλλογικότητα που προέκυψε μέσα από αυτήν την διαδικασία : δημιουργήθηκαν
επαφές, φιλίες και παρέες, αναπτύχθηκαν ιδέες και κατά κάποιο τρόπο
επεκτάθηκε η πνευματική σφαίρα των μελών.
Σήμερα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε και να στηρίξουμε με την
(μικρή) εμπειρία μας τους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν
παρόμοιες πρωτοβουλίες. Προγραμματίζονται συναντήσεις τις επόμενες
βδομάδες.
Ξενοφών Ζήσης
Μέλος της ομάδας ΠΕΡ.ΚΑ. & ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Από αυτό το τεύχος η Συντακτική Επιτροπή αφιερώνει μια σελίδα για παρουσιάσεις βιβλίων που έγραψαν τα μέλη μας
ή οι συμπολίτες των Πεύκων και του ευρύτερου Δήμου. Δεν αποκλείονται βιβλία που κάποιοι από εσάς διαβάσατε, σας
άρεσαν ιδιαίτερα και θέλετε να τα παρουσιάσετε σε όλους εμάς που δεν τα έχουμε διαβάσει. Παρακαλούμε τα κείμενά
σας να είναι σύντομα, περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν σε έκταση τις 200 λέξεις λόγω του περιορισμένου χώρου.

Η «ιερή» ιστορία
της μέλισσας και
του μελιού
Πρόσφατα διαβάσαμε ένα ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Μέλισσα
και Μέλι σ την αρχαία
ελληνική μυθολογία και
λατρεία», που υπογράφει η δημοσιογράφος
Μάγδα Χρυσοστομίδου
και κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Νησίδες. Πρόκειται ουσιαστικά για
μια περιδιάβαση σε πληθώρα πηγών, αρχαίων
κυρίως αλλά και σύγχρονων, που αποκαλύπτει
το γόητρο της Μέλισσας, ξεκινώντας πριν την
αυγή του δωδεκάθεου.
Η περιδιάβαση αρχίζει στην Κρήτη, όπου
γεννιούνται μύθοι και θρύλοι γύρω από τη Μέλισσα και παρακολουθεί τις μετακινήσεις της σε
διάφορα ιερά κέντρα της εποχής. Με οδηγό
τις πηγές ο αναγνώστης βρίσκει απαντήσεις
σε ερωτήματα όπως: Ποια ήταν και ποιο ρόλο
έπαιζε η πρόγονος της Νύμφης Μέλισσας, μιας
εκ των δύο τροφών του Διός; Ηταν θεότητα η
Μέλισσα; Γιατί ονομάζεται Μέλισσα η μύστης
της Δήμητρας, που κατασπαράσσεται επειδή
δεν αποκαλύπτει τα ιερά μυστικά; Γιατί οι ιέρειες θηλυκών θεοτήτων ονομάζονται Μέλισσες
; Γιατί οι μέλισσες αποτελούν έμβλημα πόλεων
και απεικονίζονται σε τόσα νομίσματα; Γιατί το
μέλι γίνεται τροφή θεών και προστατευομένων
τους και αποκτά περίοπτη θέση στα λατρευτικά
έθιμα;

Πέρα από τον παραδειγματικό χαρακτήρα
της κοινωνίας των μελισσών, ένα άλλο στοιχείο
που γοητεύει είναι η αποδοχή από τη σύγχρονη
επιστήμη δύο γνωρισμάτων της μέλισσας. Για
την αθανασία και την αναπαραγωγική ικανότητα χωρίς ζευγάρωμα.
Το βιβλίο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην
ελληνική βιβλιογραφία ενώ με την ερμηνεία
που επιχειρείται στη βουγονία – την μέθοδο
αναπαραγωγής μελισσών από κουφάρι –
εμπλουτίζεται η περιορισμένη έτσι κι αλλιώς
διεθνής βιβλιογραφία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΜ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις
Ζυγός το βιβλίο του συμπολίτη μας και μέλους
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ Καθηγητού της Γεωπονίας Γεώργιου Δαουτόπουλου με
τίτλο «Εφαρμογές των ΕΜ
στη Γεωργία». Το βιβλίο
απευθύνεται σε όλους
όσους παράγουν τρόφιμα είτε για το σπίτι είτε
για την αγορά και ψάχνουν να βρουν τη χαμένη
γεύση των παιδικών τους χρόνων.
Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί, ανακάλυψη
του Ιάπωνα Καθηγητή Γεωπονίας από τη δεκαετία του 1980, δίνουν ένα εξαιρετικό όπλο προστασίας στους βιοκαλλιεργητές. Κλειδί είναι η
ανάκτηση της γονιμότητας του εδάφους που
είναι σε θέση να ξεπεράσει ακόμη και προβλή-

ματα προσβολής από εχθρούς και ασθένειες.
Το βιβλίο ξεκινά με μια εισαγωγή σε θέματα
εδαφολογίας γιατί το έδαφος παίζει κυρίαρχο
ρόλο στη νέα τεχνολογία. Ο κάθε παραγωγός
προϊόντων τροφής και εφαρμοστής της νέας
τεχνολογίας, πρέπει να έχει βασικές γνώσεις
εδαφολογίας.
Ακολουθεί το 2ο κεφάλαιο που μας εισάγει στο ρόλο των μικρο¬οργανισμών και στα
προϊόντα των ΕΜ που παρασκευάζονται για
εφαρμογές στη γεωργία.
Στο 3ο κεφάλαιο καταγράφονται οι μορφές
γεωργίας που ασκούνται σήμερα σε μια προσπάθεια να καταδειχθούν τα αδιέξοδα της σημερινής χημικής γεωργίας και να συνδεθούν με
τις πολλές μορφές γεωργίας που εμφανίστηκαν
τα τελευταία 30 χρόνια σε μια προσπάθεια να
δώσουν έναν νέο τρόπο παραγωγής της τροφής
πιο συμβατό με τη μακρο¬χρόνια επιβίωση του
ανθρώπινου γένους.
Στο 4ο κεφάλαιο σκιαγραφείται το μέλλον
της γεωργίας και καλείται ο παραγωγός τροφής
να αρχίσει να υιοθετεί μέτρα που σταδιακά θα
τον οδηγήσουν στην άσκηση μιας αειφορικής
γεωργίας.
Στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο δίνονται οδηγίες εφαρμογής των ΕΜ σε βασικούς κλάδους
της φυτικής παραγωγής.
Το βιβλίο κλείνει με οδηγίες καλλιέργειας
για ένα νέο πολυδύναμο φυτό που μπορεί να
καλλιεργηθεί στη χώρα μας και να ωφεληθεί
από τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς. Το Γκότζι
ή Κινέζικη σταφίδα.

Σελίδα 5

Σελίδα 6

Αιμοδοσία-γιορτή ζωής
Εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής
προσφοράς διοργανώνει ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών,
από το Σάββατο 8 έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011. Είναι η τρίτη εκστρατεία για τη φετινή χρονιά με
τη διευρυμένη μορφή του νέου δήμου και εντάσσεται στο πλαίσιο των
τακτικών εξορμήσεων εθελοντικής προσφοράς της Δημοτικής Τράπεζας
Αίματος.
Η μεγάλη αυτή «γιορτή ζωής» θα πραγματοποιηθεί και στις τέσσερις
Δημοτικές Ενότητες Συκεών, Νεάπολης, Αγίου Παύλου και Πεύκων και η
δημοτική αρχή ευελπιστεί όλοι οι συμπολίτες να δείξουν έμπρακτα το
ενδιαφέρον τους, τιμώντας την ομορφιά της ζωής και απολαμβάνοντας
τη συγκίνηση που χαρίζει η ανθρώπινη αγάπη. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται και στο Δίκτυο Εθελοντών Δοτών
Αιμοπεταλίων του δήμου, ενώ εκπρόσωποι του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων θα ενημερώνουν για τη δωρεά οργάνων σώματος και
τις μεταμοσχεύσεις, και θα κάνουν εγγραφές δωρητών.
Δίκτυο Δωρητριών Βλαστοκυττάρων
Αξίζει να προστεθεί ότι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών έχει δημιουργήσει και Δίκτυο Δωρητριών Βλαστοκυττάρων εντάσσοντας στην εκστρατεία του και την ενημέρωση για την προσφορά βλαστοκυττάρων,
δηλαδή τη μεταμόσχευση αίματος από ομφάλιο λώρο και πλακούντα,
η οποία είναι μια νέα μέθοδος θεραπείας με θετικά, ως τώρα, αποτελέσματα σε ασθενείς με λευχαιμία ή άλλες παθήσεις. Τα μηνύματα
που καταφθάνουν στις υπηρεσίες του δήμου είναι ενθαρρυντικά και
αισιόδοξα, καθώς μεγάλος αριθμός δωρητριών εκφράζει το ενδιαφέρον
του να συμμετάσχει στην εκστρατεία.
Η εξόρμηση της αιμοδοσίας θα φιλοξενηθεί:
ΠΕΥΚΑ (πρώην δημαρχείο):
Σάββατο 8/10
9.00π.μ.-2.00μ.μ.
ΣΥΚΙΕΣ
(δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών): Κυριακή 9/10
8.00π.μ.-2.00μ.μ.
Δευτέρα 10/10
10.00π.μ.-8.00μ.μ.
Τρίτη 11/10
10.00π.μ.-8.00μ.μ.
Τετάρτη 12/10
10.00π.μ.-8.00μ.μ.
ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ
(Ιερός Ναός Αγίου Παύλου):
Τετάρτη 12/10
3.00μ.μ.-8.00μ.μ.
ΝΕΑΠΟΛΗ
(πρώην δημαρχείο Νεάπολης): Πέμπτη 13/10
10.00π.μ.-8.00μ.μ.
Παρασκευή 14/10 10.00π.μ.-8.00μ.μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής (2313 313116, -160)
Συμβουλευτικός Σταθμός (2313 313151, -154)

Δελτίο Ενημέρωσης του Τοπικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων
Το καταστροφικό φαινόμενο των πυρκαγιών σε δασικές περιοχές, κατά
τους θερινούς μήνες, δημιουργεί την ανάγκη λήψης μέτρων πυροπροστασίας
από τον καθένα μας, ο οποίος μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην αποτροπή
κάθε αιτίας πυρκαγιάς ανεξάρτητα από την ιδιότητά του.
Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Περιφερειακής Διοίκησης Πυρ/κων Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Υ Θεσσαλονίκης με θέμα "Λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας από κινδύνους
πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο- λήψη προληπτικών μέτρων σε χώρους
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων", από το Συμβούλιο της Τοπικής μας
Ενότητας έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:
} Ενημέρωση για τον ετήσιο έλεγχο της κατάστασης των υπαρχόντων
υδροστομίων στη Δημοτική μας Ενότητα και με επιστολή προς την ΕΥΑΘ
ζητήθηκε η επισκευή δυο εκ των οποίων η κατάσταση δεν ήταν καλή.
} Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και από τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου μας ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα
διάθεσης υδροφόρων οχημάτων των Δήμων κατά τις ημέρες Παρασκευή –
Σάββατο –Κυριακή κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2011 .
} Θέλοντας να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς από φυσικά αίτια και συγκεκριμένα από κεραυνούς, λάβαμε διαβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου μας ότι στα δημόσια κτίρια της δημοτικής μας ενότητας (δημαρχείο,
σχολεία, υποσταθμούς της ΔΕΗ) λειτουργούν συστήματα αλεξικέραυνων ικανά
να υπερκαλύψουν την ασφάλεια της Δημοτικής Ενότητας από την εκδήλωση
πυρκαγιάς λόγω κεραυνών.
} Στα πλαίσια της ενημέρωσης των κατοίκων για τα προσωπικά μέτρα
ασφάλειας τα οποία μπορούν να λάβουν για την πρόληψη ή αντιμετώπιση της
πυρκαγιάς συντάχθηκε φυλλάδιο - οδηγός, με τη βοήθεια των πληροφοριών
που λήφθηκαν τόσο από προσωπική ενημέρωση όσο και από ηλεκτρονική
καταγραφή, το οποίο διατίθεται στα έντυπα μέσα ενημέρωσης της Δημοτικής μας Ενότητας.
} Κατά την περίοδο της αντιπυρικής περιόδου στη Δημοτική μας Ενότητα,
καθημερινά, γίνεται καταγραφή και παρακολούθηση του δείκτη επικινδυνότητας, εκδήλωσης πυρκαγιάς.
} Στα πλαίσια της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τη λήψη
μέτρων για την πρόληψη πυρκαγιάς τους καλοκαιρινούς μήνες, ενημερώσαμε
γραπτά της αρμόδιες υπηρεσίες
1. για την ανάγκη αποψίλωσης της βλάστησης των πρανών αυλακιών των
κεντρικών οδών των διερχομένων από περιοχές της Δημοτικής μας Ενότητας,
2. για την ανάγκη καθαρισμού των οικοπέδων των λοιπών ακάλυπτων χώρων,
αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων .
Οι παραπάνω ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη και η Δημοτική μας Ενότητα θα είναι σε θέση από το μήνα Μάρτιο της νέας χρονιάς να υλοποιεί
ανάλογες εργασίες.
} Το Τοπικό μας Συμβούλιο θέλοντας να προσφέρει ακόμη περισσότερα
στο θέμα αυτό της ασφάλειας του τόπο μας από την εκδήλωση πυρκαγιάς κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, καλεί όσους πολίτες της δημοτικής μας ενότητας
θέλουν να βοηθήσουν στη δημιουργία εθελοντικής ομάδας πρόληψης –
αντιμετώπισης πυρκαγιάς.
Οι ενδιαφερόμενοι, που θέλουν και μπορούν είτε με τις γνώσεις, το
ενδιαφέρον, την προσωπική τους εργασία είτε ακόμη και με μηχανήματα τα
οποία έχουν στην κατοχή τους μπορούν να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους
στα τηλέφωνα: 2313 502236, 2313 502211
Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Πεύκων Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Κ.Α.Π.Η.–«Βοήθεια στο Σπίτι»

Σ

το πλαίσιο ανάπτυξης των υπηρεσιών στα άτομα της τρίτης ηλικίας
μεταφέρθηκε το προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
στο χώρο του Κ.Α.Π.Η., ενώ παράλληλα δημιουργούμε ειδικό χώρο για
τη λειτουργία Ιατρείου και Φυσιοθεραπευτηρίου. Ταυτόχρονα ενισχύσαμε
το Κ.Α.Π.Η. στελεχώνοντας το ιατρείο με επιπλέον δύο Παθολόγους, έναν
Ορθοπεδικό, έναν Ουρολόγο και μία Νοσηλεύτρια και το επόμενο διάστημα
με έναν Καρδιολόγο. Επιπλέον ξεκινήσαμε ήδη τις διαδικασίες και άμεσα
θα εξοπλίσουμε το ιατρείο με καρδιογράφους, Holter ρυθμού, σπιρόμετρο
για μετρήσεις του αναπνευστικού συστήματος, μηχανήματα για βιοχημικές
εξετάσεις και γενική αίματος και φορητό υπέρηχο, ώστε να παρέχουμε
δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στα μέλη του ΚΑΠΗ.
Επίσης ήδη υπάρχει κοινωνική υπηρεσία, έργο της οποίας είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη των μελών, η δημιουργία ομάδων χορευτικού, χορωδίας,
θεάτρου, περιβάλλοντος, η οργάνωση εκδηλώσεων και εκδρομών. Δε σταματάμε όμως εδώ, είμαστε σε αναζήτηση μεγάλου χώρου για τη στέγαση
όλων των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ και του κυλικείου.
Σε μικρό χρονικό διάστημα έχουμε πετύχει ήδη αρκετά, σκοπός μας είναι
να συνεχίσουμε αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του ΚΑΠΗ και προσφέροντας
στα μέλη του και τους εξυπηρετούμενους του Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» δωρεάν ουσιαστικές και ολοκληρωμένος υπηρεσίες τόσο στον τομέα
της υγείας όσο και στις δημιουργικές δραστηριότητες.
Μέσα στο Σεπτέμβριο προγραμματίζουμε συγκέντρωση στο χώρο του
ΚΑΠΗ για να σας ενημερώσουμε για όλα τα σχέδιά μας.
Αριστείδης Γαλανός
Πρόεδρος Δημοτικού Κέντρου Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Νεάπολης-Συκεών
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Αυτός ο Τούρκος,
Τούρκο θα με κάνει...
του Γεωργίου Α. Δαουτοπούλου
Καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ
Οδηγούσα επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό.
Είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Η κούραση από τις δουλειές που προηγήθηκαν, άρχισε να δείχνει τα σημάδια της. Που να σταματήσω; Το πιο
κοντινό σημείο, τα διόδια στον Πολύμυλο και η Ελληνική εξυπηρέτηση
στο μεγαλείο της. Ένας δρόμος με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, σε κυκλοφορία εδώ και μια πενταετία, χωρίς υποδομές εξυπηρέτησης.
Μια καντίνα, σε καθένα ρεύμα κυκλοφορίας, προσφέρει καφέδες,
αναψυκτικά και σάντουιτς, οριακής συμμόρφωσης προς τους κανόνες
που διέπουν μονάδες εστίασης. Εν πάση περιπτώσει, ελλείψει εναλλακτικής λύσης, συμβιβάζεσαι.
Καθώς σταματούσα, παρατήρησα συγκέντρωση κόσμου στα
διόδια με σημαίες και πανό, αλλά χωρίς ταμπούρλα. Τι συμβαίνει;
ρώτησα τις 2 νεαρές που μόλις είχαν παραγγείλει από 2 καφέδες.
«Σε λίγο θα κλείσουν τα διόδια», μου απάντησαν. «Έ, όχι» απάντησα,
με μια κραυγή απελπισίας, για να προσθέσω δραματοποιώντας την
κατάσταση. «Έκανα 250 χιλιόμετρα και δε βλέπω πότε θα φθάσω στο
σπίτι να ξεκουραστώ».
«Μην ανησυχείτε», μου είπαν, προσπαθώντας να με ηρεμήσουν.
«Θα τα ανοίξουμε. Δεν θα τα κλείσουμε. Θα περάσετε, χωρίς να
πληρώσετε.»
Επιστρατεύοντας, το δασκαλίστικο ύφος μου προσπάθησα να τις
νουθετήσω. «Κορίτσια, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Τους δρόμους
πρέπει να τους συντηρούν αυτοί που τους χρησιμοποιούν και όχι όλοι
οι Έλληνες φορολογούμενοι». Και για να τις αφοπλίσω από κάθε επιχείρημα δικαιολόγησης της πράξης τους, πρόσθεσα. «Γιατί να πληρώνει
για τους δρόμους, ο νησιώτης που δεν τους χρησιμοποιεί;»
Η απάντησή τους με άφησε άφωνο. «Γιατί να δίνουμε λεφτά στην
Κυβέρνηση που τα τρώει; Δεν έχετε ακούσει για τα σκάνδαλα;»
Προσπάθησα να επισημάνω το γεγονός ότι οι έχοντες αυτοκίνητο
είναι ταξικά οι πιο ευνοημένοι πολίτες της χώρας και συνεπώς έχουν
τη δυνατότητα να επωμιστούν το τέλος της χρήσης του. Η απάντησή
τους, νέα έκπληξη. «Το αυτοκίνητο είναι δικαίωμα για όλους. Λίγα μας
παίρνει το Κράτος με τη βενζίνη; Έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη στην
Ευρώπη», δεν μου άφηνε περιθώρια.
Πήρα το σάντουιτς και κατευθύνθηκα προς τα διόδια που μόλις
είχαν καταληφθεί και με σηκωμένες τις μπάρες επέτρεπαν τη δωρεάν
διέλευση των αυτοκινήτων και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Καθώς μείωνα την ταχύτητα και άνοιγα το παράθυρο για να πάρω
την ανακοίνωση με το σκεπτικό της απόφασης που μοίραζαν, βλέπω
στην απέναντι πλευρά μια Τουρκική νταλίκα με τη λέξη Turker στα
πλευρά, να μειώνει ταχύτητα και να περνάει δωρεάν. Έγινα έξω φρενών. Μέσα μου ξύπνησε, η κατά το ήμισυ Καππαδόκικη καταγωγή
μου. Δεν άντεξα. «Φίλε πατριώτη» του λέω, δείχνοντας τη νταλίκα.
«Αυτός ο Τούρκος, δεν θα πληρώσει;». «Όχι», μου λέει, για να προσθέσει. «Είναι και αυτός εργαζόμενος, μεροκαματιάρης». «Έ, όχι ρε
πατριώτη. Είναι υπάλληλος μιας Τούρκικης πολυεθνικής που αυγατίζει
την οικονομία της. Το ξέρεις ότι ανήκουν στις 20 πλουσιότερες χώρες
του πλανήτη;».
Σηκώνοντας το χέρι με αγανάκτηση και με όση φωνή μου έδιναν τα
κουρασμένα πνευμόνια μου, αναφώνησα. «Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο
θα με κάνει».
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Οι μικροί μας φίλοι ονειρεύονται, κρίνουν και προτείνουν
Οι μικροί μας φίλοι ανανεωμένοι, ξεκούραστοι και πρωτοπόροι,
συνεχίζουν να ονειρεύονται, να κρίνουν
και να προτείνουν.
Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και
τους εκπαιδευτικούς, που βοήθησαν
στη δημιουργία και την ύπαρξη αυτής
της σελίδας και ευχόμαστε καλή δύναμη για τη νέα σχολική χρονιά.
Υ.Γ Περιμένουμε με ανυπομονησία να μάθουμε τις σκέψεις και τα
όνειρά σας.

Α

«Από το Εγώ στο …Εμείς»

ύγουστος 2011, η Ελλάδα που αντιστέκεται στα μνημόνια γεμίζει τις πλατείες με διαμαρτυρίες και ειρηνικές συγκεντρώσεις, τσαλαβουτάει στα χρέη και προσπαθεί να διασωθεί από
το οικονομικό τσουνάμι των συνεχών ανατιμήσεων, των περικοπών και
της ακρίβειας. Με βάρκα την …ελπίδα και όνειρο …θερινής νυκτός τις
ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές είναι έτοιμη να ταξιδέψει, αλλά η
τεχνολογία με κορυφαία εκπρόσωπό της την τηλεόραση μας επαναφέρει διαρκώς στη σκληρή πραγματικότητα.
Τις σκέψεις αυτές ήρθε απρόσκλητα να ταράξει ένα ζεστό μεσημέρι
του καλοκαιριού ο συμπαθής τζίτζικας με το παρατεταμένο του G,G,G…
Είναι παντού, με πανελλαδική κάλυψη, μεγαλύτερη ακόμη κι απ’ αυτήν γνωστής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας, βλ. 3G! Απομονωμένος στην
ηχηρή μοναξιά του και στην ανέξοδη φιλοξενία της γέρικης μουριάς,
ήρθε να αναστατώσει την ένοχη σιωπή μας για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Με μοναδικό προσόν την τεμπελιά του και συγκριτικό
πλεονέκτημα το βιολογικό του ταλέντο, ήρθε να μας τονίσει την εφήμερη ύπαρξή του, αδιαφορώντας για πολιτικές συγκυρίες, ελλείμματα και
δημόσια χρέη που μόνο θλίψη προκαλούν. Βλέπεις, δεν ξέρει να χρησιμοποιεί παρά μόνο τη γλώσσα του σώματος, τη γλώσσα που δεν κρύβει
την αλήθεια κι ας είναι αδέξια και ενοχλητική πολλές φορές. Απολαμβάνει το χάρισμα της δικής του επικοινωνίας έτσι απλά και ελεύθερα
χωρίς πάγια, δεσμεύσεις και …προπληρωμένο χρόνο ομιλίας. Ηρθε για
να αφυπνίσει τις βολεμένες μας συνειδήσεις, να βάλει μέτρο στον αχαλίνωτο καταναλωτισμό και τον υπερφίαλο εγωισμό μας.
Παλεύει μόνος του την «αναπηρία» μας να παράγουμε διαρκώς ως
αξίες την ανταγωνιστικότητα, την αντιπαλότητα και την αδιαφορία. Να
ανεχόμαστε το ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ξενοφοβία. Να υποκρινόμαστε τη συμπόνια και τον οίκτο για να καλύψουμε

τη δική μας ενοχή στη φυσική, ψυχική και κοινωνική απομόνωση συνανθρώπων μας. Να συμβιώνουμε με τη λογική της κοινωνικής αδικίας, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αποθέωσης του
ατομικισμού και της άρνησης του συλλογικού. Να βολευόμαστε με λύσεις ανάγκης στη σχολική στέγη των παιδιών μας, βλ. προκάτ σχολικές
αίθουσες, προβληματικά κτήρια, ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής.
Εμείς μια ομάδα εκπαιδευτικών που δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά
την …Αμερική αλλά υπερασπίζουμε το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο αυτονόητο, αγωνιζόμαστε για την κοινωνική ένταξη
των ατόμων που υστερούν σε κοινωνικές δεξιότητες-ικανότητες, κινδυνεύουν να μη συνυπάρχουν αρμονικά με το διπλανό τους και αντιμετωπίζουν την κοινωνική αδιαφορία ως μόνιμη και μη αναστρέψιμη
πραγματικότητα.
Η σωματική και ψυχική υστέρηση δεν είναι αδυναμία, είναι ευκαιρία να κοιταχτούμε στα μάτια εμείς οι «υγιείς» και να συνδιαμορφώσουμε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο που θα στηρίζεται στη διάθεση
για εθελοντική προσφορά με άξονα κοινωνικές αντιλήψεις που βάζουν
μπροστά από το Εγώ το Εμείς.
Η παρούσα οικονομική συγκυρία απαιτεί να ξαναθυμηθούμε την
έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, να επαναπροσδιοριστούμε ως
άνθρωποι με νέα αξιακά κριτήρια και να ζωγραφίσουμε ξανά την εικόνα μας πάνω στον καμβά μιας ανθρωπιστικής πραγματικότητας χωρίς
κοινωνικές ανισότητες και εγωιστικές προκαταλήψεις.
Οσοι και όσες από τους συμπολίτες μας θέλουν να συνδράμουν εθελοντικά σ’ αυτήν την πρωτοβουλία με την ενεργή συμμετοχή τους μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 6977223225 και 6972093748
Νίκος Αναστασιάδης
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Ε

Παλιά ασβεστοκάμινος

ίναι ώρα 12:30 μμ μια μέρα του Αυγούστου του 2011. Ο ήλιος καίει και εγώ καθισμένη μέσα στο αυτοκίνητό μου περιμένω στο χώρο στάθμευσης του LIDL. Καθώς σηκώνω τα μάτια μου, βλέπω την παλιά Ασβεστοκάμινο, που βρίσκεται πίσω
ακριβώς από το συγκεκριμένο κατάστημα, να μου γνέφει:
«Είμαι εδώ», μου λέει, «παροπλισμένη και σας περιμένω. Τώρα μπορεί να μη μου
δίνετε σημασία, ωστόσο, πριν πενήντα χρόνια εγώ μαζί με μία πληθώρα τέτοιων χώρων
κυριαρχούσα στην περιοχή! Σήμερα στέκω εδώ, βουβή, πίσω από τις συκιές και τους
αείλανθους (βρωμόδεντρα) και περιμένω κάποιον ή κάποιους να ενδιαφερθούν για την
ιστορία που κουβαλάω. Είμαι και εγώ τμήμα της ιστορίας αυτού του τόπου, το ξέρεις;»
Βγάζω, λοιπόν, το κινητό μου τηλέφωνο, τραβάω μια φωτογραφία
και την αφήνω στην άκρη. Περνούν
οι μέρες και σκαλίζοντας τα φωτογραφικά μου αρχεία, ξαναβλέπω την
ασβεστοκάμινο. Το γεγονός αυτό γίνεται αφορμή να μπω στο διαδίκτυο
και να ανακαλύψω την ιστορία της.
Σε εργασία της Γεωργίας Π. Ζαχαροπούλου [«Παραγωγή Ασβέστου
Υψηλής Δραστικότητας Κατάλληλης
για Αποκαταστάσεις Μνημείων και
Ιστορικών Κτιρίων»,τμήμα διδακτορικής διατριβής ανακαλύπτω πως η συγκεκριμένη ασβεστοποιία μαζί με άλλες είναι
αντιπροσωπευτικό δείγμα πρώϊμου βιομηχανικού ασβεστοκάμινου, που αποτελεί
τμήμα της παγκόσμιας ιστορίας παραγωγής ασβέστου. Διαβάζω επίσης πως «η πρώτη
εταιρεία ‘ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑΣ’ ιδρύθηκε το 1924-25 κατασκευάζοντας στο Ασβεστοχώρι το πρώτο στην Ελλάδα εργοστάσιο σύγχρονης για την εποχή τεχνολογίας (τύπου
Hoffman)». Σκέπτομαι, λοιπόν, πως αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και ανάδειξης του συγκεκριμένου κτιρίου στους συμπολίτες μας.
Μήπως ήρθε η ώρα (παρόλο που οι καιροί είναι χαλεποί και λεφτά δεν υπάρχουν),
να το αξιοποιήσουμε;
Μήπως θα πρέπει όντως να σκαλίζουμε την ιστορία μας, γιατί σίγουρα κάτι θα έχει
να μας διδάξει;
Σε άλλες χώρες, αν είχαν κάτι ανάλογο, σίγουρα θα έβρισκαν τον τρόπο να το αξιοποιήσουν, κάνοντάς το δορυφόρο για ποικίλες δράσεις.
Κάνω έκκληση, λοιπόν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και σε όλους
εμάς τους απλούς πολίτες να βοηθήσουμε να αναδειχθεί αυτό το κομμάτι της ιστορίας
μας .
Νιόβη Παπαχρήστου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εκτός από το χρέος
υπάρχουν και
τα σκουπίδια!

Ξ

έχωρα τα δυο προβλήματα δε λέω, αλλά πέρα
από το ανεξέλεγκτο που τα χαρακτηρίζει, έχουν
και κάτι άλλο κοινό. Μπορούν να γίνουν πολύ
καλός καθρέφτης για να δούμε – και αξιολογήσουμε –
συμπεριφορές που μας απασχόλησαν κάποια στιγμή
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Του λουόμενου που συντηρεί το σκηνικό αθλιότητας με τα σκουπίδια στην ακτή είτε αφήνοντας τα
δικά του είτε αρνούμενος να καθαρίσει έστω το σημείο που επέλεξε, με το σκεπτικό προφανώς ότι δεν
ευθύνεται ο ίδιος – δε θα γίνουμε και σκουπιδιάρηδες
βρε αδελφέ! Γι’ αυτόν που πετάει τα σκουπίδια από
το αυτοκίνητο δεν έχω λόγια!
Του δήμου, ιδιαίτερα περιοχών που ζουν από τον
τουρισμό και δεν μπορεί να εξασφαλίσει στοιχειώδεις υπηρεσίες καθαριότητας – οι ξέχειλοι κάδοι αποτελούν συνήθη εικόνα – και η ανακύκλωση – όταν
και όπως γίνεται – εξαντλείται στο χαρτί. Το σκεπτικό
της δημοτικής αρχής δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ,
το μόνο που μούρχεται στο νου είναι ότι οι τουρίστες
δεν ψηφίζουν, τιμωρούν ωστόσο με την δυνατότητα
επιλογής τουριστικού προορισμού!
Του εργαζόμενου στην καθαριότητα που περιορίζεται στο άδειασμα του κάδου, αφήνοντας τα σκουπίδια που έχουν πέσει γύρω τριγύρω -αδέσποτα κι αέρηδες συμμαχούν γι’ αυτό το σκοπό - ίσως γιατί δεν
πληρώνεται έξτρα ή για να πιέσει να προσληφθούν κι
άλλοι – πρώτα πρώτα οι συγγενείς του!
Της επιχειρηματικής τάξης, που ενώ ο κόσμος βοά
ότι τα σκουπίδια δεν είναι πια για πέταμα, αρνείται
να δοκιμαστεί σ’ αυτό τον τομέα παραγωγικής δραστηριότητας, περιμένοντας ως κακομαθημένη κι
αυτή την εύκολη λύση της επιδότησης, που ακυρώνει
το επιχειρείν.
Της κοινωνίας που έχει άποψη επί παντός του επιστητού, που αγανακτεί, διαμαρτύρεται για όλα και
ανέχεται με παιδιάστικη αμεριμνησία τη γιγάντωση
του προβλήματος.
Των κυβερνώντων μια χώρα με φυσικό πλούτο
ισοδύναμο σχεδόν με τον ιστορικό, που διακηρύσσουν με κάθε ευκαιρία ότι ο τουρισμός αποτελεί την
βαριά της βιομηχανία, ωστόσο την άφησαν να παλεύει ακόμη με ανεξέλεγκτες χωματερές, οι οποίες
εκτός από την αισθητική επιβάρυνση, γίνονται εστίες
πυρκαγιών, μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, την
γεωργική παραγωγή, εντέλει τη δημόσια υγεία.
Τι προβάλλει ο καθρέφτης; Εθελοτυφλία, αδιαφορία, ανευθυνότητα, και σε τελική ανάλυση έλλειμμα
συνείδησης του «εμείς», που περιλαμβάνει και τον
τόπο μας, το μεγάλο μας σπίτι. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίζεται το ζήτημα σαν το προπατορικό αμάρτημα,
αφού αποποιούμαστε πλήρως οποιαδήποτε ευθύνη,
προσέγγιση που καταλήγει αυτοκαταστροφική. Γιατί παραβλέπεται ότι η φύση έχει τη δική της λογική.
Ξεβράζει στα μούτρα και στο πιάτο μας ό,τι σκουπίδι
της φορτώνουμε.
Το μόνο ευτύχημα είναι πια πως αρχίζει να προβάλλει το «άλλο» σαν παράδειγμα. Ατομα και εθελοντικοί φορείς που συστρατεύονται στο να απαλύνουν
την εικόνα της ασχήμιας. Υπάρχει ακόμη φιλότιμο, να
κάνεις το ελάχιστο σαν αντίδωρο στη φύση που μας
δόθηκε με τόση γενναιοδωρία. Υπάρχει και ντροπή,
που τη νιώθεις όταν συναντάς το αμφίθυμο βλέμμα
του ξένου: θαυμασμός για το τοπίο, απορία για την
τόση κακομεταχείρισή του. Θα πρόσθετα και τα δειλά βήματα, επιχειρηματιών και δημοτικών αρχών,
προς τη θετική κατεύθυνση.
Μάγδα Χρυσοστομίδου
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Η Κυνηγητική δραστηριότητα σήμερα

ο κυνήγι είναι μια δραστηριότητα που
ασκείται στα πλαίσια της επιστήμης, η
συμβολή της οποίας είναι απαραίτητη
για τη διαχείριση και προστασία της άγριας
ζωής. Παράλληλα αποτελεί μια αρχέγονη παράδοση, η οποία υπάρχει και θα υπάρχει σε
όλες τις κοινωνίες ανεξάρτητα από τη μορφή
διακυβέρνησης.
Σήμερα με τη βοήθεια της επιστήμης έχουμε δυνατότητα συνετής χρήσης του θηραματικού πόρου, ώστε παίρνοντας τα κατάλληλα
διαχειριστικά μέτρα να έχουμε αειφορική
κάρπωση.
Η Παγκόσμια Οργάνωση για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος (IUCN) έχει
ως πρωταρχικό στόχο την αειφορική διαχείριση των ειδών και οικοσυστημάτων. Το ίδιο
ορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία
79/49, η οποία θεσπίζει κανόνες που εξασφαλίζουν την αειφορική διαχείριση των οικοτόπων και των έμβιων όντων με υποχρέωση
εφαρμογής από όλα τα κράτη μέλη.
Το νομικό πλαίσιο με το οποίο ασκείται η
κυνηγετική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι
από τα αυστηρότερα στην ΕΕ με σχετικές ρυθμίσεις στο Δασικό Κώδικα και εξειδικευμένες
Υπουργικές Αποφάσεις.
Τον Ιούλιο κάθε έτους με απόφαση του
Υπουργού ΥΠΕΚΑ καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις άσκησης του κυνηγιού στην
επικράτεια (χρόνος έναρξης και λήξης του
κυνηγιού συνολικά και κατά είδος, μέγιστος
αριθμός κάρπωσης για κάθε είδος και κυνηγό).
Την ευθύνη τήρησης των διατάξεων έχει
το Υπουργείο με τις κατά τόπους Δασικές Αρχές. Παράλληλα μεγάλο μέρος της τήρησης
των διατάξεων έχουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας, οργανωμένες σε 260 Συλλόγους, 7 Ομοσπονδίες και 1 Συνομοσπονδία με
230.000 κυνηγούς.

Ο

Κάθε χρόνο οι κυνηγοί εφοδιάζονται με
άδεια θήρας από το τοπικό δασαρχείο και
από τον τοπικό σύλλογο, με λεπτομερείς οδηγίες των επιτρεπόμενων περιοχών και θηραμάτων. Οι ποινές για τους παραβάτες είναι
αυστηρές, με φυλάκιση, δήμευση όπλων και
αυτοκινήτων και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.
Κάθε κυνηγός πληρώνει στο Δημόσιο 50
ευρώ για την άδεια, που οδηγεί σε έσοδα της
τάξης των 11,5 εκατ. ευρώ, χωρίς τα χρήματα να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, όπως
προβλέπεται. Το γεγονός αυτό αναγκάζει
τις Συλλογικές Οργανώσεις των Κυνηγών να
αναλάβουν με δικά τους μέσα και πόρους
την αναπλήρωση του Κράτους. Με εισφορά
80 ευρώ από κάθε κυνηγό συγκεντρώνονται
κάθε χρόνο 18,4 εκατ. ευρώ με τα οποία καταβάλλονται οι μισθοί του μόνιμου διοικητικού
και επιστημονικού προσωπικού (360 άτομα).
Το επιστημονικό προσωπικό συντάσσει μελέτες διαχείρισης της άγριας φύσης και τις
εφαρμόζει με δαπάνες των κυνηγών, συχνά
σε πολυετή βάση.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ, τα
τελευταία 15 χρόνια, κάθε κυνηγός εφοδιάζεται με ένα μικρό βιβλιαράκι στο οποίο καταγράφει σε κάθε εξόρμησή του τις τοποθεσίες
που επισκέφθηκε, τα είδη ζώων και πουλιών
που είδε και θήρευσε κ.ά.. Τα στοιχεία αυτά
επεξεργάζονται από το επιστημονικό επιτε-

λείο και αποτελούν μια πολύτιμη βάση δεδομένων για τη διαχείριση ειδών και περιοχών.
Παράλληλα εφαρμόζονται προγράμματα
βελτίωσης βιοτόπων με φυτεύσεις δένδρων
και θάμνων που εξασφαλίζουν τροφή στα
είδη, ενώ σε περιόδους παρατεταμένης κακοκαιρίας είναι γνωστή η συνδρομή των τοπικών συλλόγων στη διασπορά τροφής για τα
χειμαζόμενα ζώα και πουλιά.
Σύλλογοι και Ομοσπονδίες διατηρούν με
δικές τους δαπάνες ιδιαίτερο σώμα θηροφυλάκων (300 άνδρες), που με κατάλληλο εξοπλισμό (αυτοκίνητα 4Χ4, ασυρμάτους, κλπ)
και συνεχή εκπαίδευση επιβλέπουν την εφαρμογή των κανονισμών από τα μέλη τους.
Τέλος, η κυνηγετική δραστηριότητα συμβάλλει στην εν γένει οικονομική δραστηριότητα με ένα ετήσιο τζίρο της τάξης του
1.668.880.000 ευρώ σύμφωνα με στοιχεία της
MRB Hellas. Το ΦΠΑ που εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 312.066.911 ευρώ.
Είναι γνωστό πως η κυνηγετική δραστηριότητα δεν τυγχάνει καθολικής αποδοχής.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται αυτοί που αντιτίθενται στην αφαίρεση της ζωής για φιλοσοφικούς και μόνο λόγους. Υπάρχει όμως η
αντίφαση της αποδοχής της σφαγής δισεκατομμυρίων ζώων που εκτρέφονται για κατανάλωση. Μια άλλη κατηγορία περιλαμβάνει
τους αστούς τρίτης και τέταρτης γενιάς, που
είναι αποκομμένοι από την ύπαιθρο και αγνοούν βασικά στοιχεία ζωοχωρητικότητας και
ανταγωνισμού των ειδών.
Όταν το κυνήγι ασκείται ως μια διαχειριστική παρέμβαση στο περιβάλλον, οι επιπτώσεις του είναι θετικές και το δίλημμα δεν είναι
να ασκείται η δραστηριότητα αυτή ή να απαγορευτεί, αλλά να ασκείται ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΣ
ΠΡΕΠΕΙ.
Νικόλαος Μαϊλιάνης
Συντ. Δικηγόρος, Επιτ. Πρόεδρος ΚΟΜΑΘ

Αδυνάτισμα με Vacuspace και πιλάτες με Core Pilot

ι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του αδυνατίσματος και της σωματικής άσκησης για γρήγορο αλλά υγιή αδυνάτισμα έχουν οδηγήσει τη
βιομηχανία οργάνων γυμναστικής στην κατασκευή μηχανημάτων που
συνδυάζουν αερόβια άσκηση σε συνθήκες υποπίεσης (VACU). Έχει χαρακτηριστεί ως μέθοδος μη "χειρουργικής λιποαναρρόφησης". Η Αερόβια άσκηση
σε συνθήκες υποπίεσης έχει στόχο την προώθηση του αίματος από το μυϊκό
στο λιπώδη ιστό. Η δημιουργία τριχοειδών αγγείων και η αιμάτωση του
λίπους έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην εξαφάνιση της κυταρρίτιδας
και στο αδυνάτισμα. Είναι ένας συνδυασμός περπατήματος σε διάδρομο σε
συνθήκες κενού αέρος. Το σώμα βρίσκεται από τη μέση και κάτω στο θάλαμο
υποπίεσης, ενώ από τη μέση και πάνω χέρια-κορμός-κεφάλι βρίσκονται σε
κανονικό περιβάλλον. Συνιστάται 3 φορές την εβδομάδα και η διάρκειά
του είναι 30'. Η κατανάλωση θερμίδων είναι έως και 40% περισσότερες σε
σύγκριση με ότι θα καταναλώναμε χωρίς την ύπαρξη υποπίεσης. Η αίσθηση
κατά την άσκηση είναι παρόμοια με αυτή που έχει κάποιος όταν περπατάει
στο νερό. Στοχεύει στην αύξηση του μεταβολισμού-στην εξάλειψη της κυταρρίτιδας-στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της αναπνευστικής
λειτουργίας. Επιδρά θετικά στις προβληματικές περιοχές Γλουτούς-ΚοιλιάΜηρούς-Μέση, διεγείρει την κυκλοφορία της Λέμφου και τέλος εντοπίζει
τα σημεία όπου υπάρχει λίπος και το εξαφανίζει.
Όμως μια λεπτή σιλουέτα δε σημαίνει απαραίτητα καλοσχηματισμένο
και γυμνασμένο σώμα, γι'αυτό απαραίτητο μαζί με την προσπάθεια απώλειας βάρους είναι η σωματική άσκηση--μυϊκή ενδυνάμωση. Μια καλή επιλογή
για αποτελεσματική και ασφαλή μυϊκή ενδυνάμωση-σύσφιξη του σώματος
είναι με τη μέθοδο πιλάτες στο Core Pilot (κρεβάτι του Pilates). Είναι ένα
σημαντικό βήμα μπροστά αποτελώντας το πλέον σύγχρονο από τα όργανα
και μηχανήματα pilates. Βασίζεται στις αρχές του pilates, της θεραπευτικής
άσκησης και μέσα από μια σειρά ασκήσεων προσφέρει στο σώμα δύναμη,
ευλυγισία, ισορροπία και συντονισμό κινήσεων. Είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό και αποτελεί από μόνο του ένα μικρό γυμναστήριο. Το κατάλληλο

πρόγραμμα κινησιοθεραπείας διατηρεί την οστική πυκνότητα (ιδιαίτερα για
γυναίκες με προβλήματα οστεοπόρωσης μετά την εμμηνόπαυση), μειώνει
τον κίνδυνο των πτώσεων και των οστεοπορωτικών καταγμάτων και αυξάνει
το εύρος κίνησης των αρθρώσεων. Είναι ήπια άσκηση για προβλήματα μέσης,
αυχένα, γόνατα και αρκετά δύσκολο για τους super fit. Έχει να προσφέρει
μόνο πλεονεκτήματα, καθώς αναπτύσσει ισχυρό πυρήνα-επίπεδη κοιλιάισχυρή πλάτη-αυξάνει την ευλυγισία προλαμβάνοντας τους τραυματισμούς.
Η άσκηση στο Core Pilot μπορεί να γίνει με τη μορφή του personal training ή
σε γκρουπάκια 2 ατόμων διάρκειας 30' ή 45', ενώ οι ασκήσεις επιλέγονται
σύμφωνα με το επίπεδο φυσικής κατάστασης, μυοσκελετικών προβλημάτων
και λειτουργικής ικανότητας. Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, καθώς
ενδυναμώνει και τονώνει το σώμα σωστά και ακίνδυνα.
Βάσω Χατζηντίνου, Μαριάννα Τσιμπή
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(Αντι)εκπαιδευτική (Αντι)μεταρρύθμιση

υτό το άρθρο έχει σκοπό να ενημερώσει γονείς και τωρινούς και
μελλοντικούς φοιτητές. Η κυβέρνηση, η «συγκυβέρνηση» και τα
ΜΜΕ εσκεμμένα έστρεψαν τη συζήτηση μόνο στο θέμα του πρύτανη
και του ασύλου αποσιωπώντας σκανδαλωδώς τα περισσότερα σημεία του
νόμου που διαλύουν το χαρακτήρα και την ποιότητα του πανεπιστημίου,
την καθημερινότητα των φοιτητών και μετακυλύουν το κόστος στις πλάτες
των γονιών τους.
Κατακερματισμός των πτυχίων.
• (άρθρο 30 παρ.1) πρώτο πτυχίο (Bachelor), δυνατό να περιοριστεί σε 3
μόνο έτη, σίγουρη εξέλιξη λόγω υποχρηματοδότησης.
• (παρ.2) ένα δεύτερο πτυχίο (Master) αντικαθιστά το μεταπτυχιακό, μονοετές ή διετές με δυνατότητα-βεβαιότητα επιβολής διδάκτρων!
• Σύντομοι κύκλοι σπουδών μέχρι 2 έτη (δηλαδή και μιας βδομάδας!)
δίνουν «τίτλους χαμηλότερης ποιότητας».
• Δημιουργούνται σχολές εξ αποστάσεως και σχολές δια βίου μάθησης με
δυνατότητα-βεβαιότητα επιβολής διδάκτρων. Ετσι ένας εργοδότης αντί
να εκπαιδεύει ο ίδιος τους εργαζομένους του, μπορεί να τους στέλνει
να καταρτίζονται συνεχώς με δικά τους έξοδα, αν δε θέλουν να μείνουν
άνεργοι.
• Για όλα αυτά προβλέπονται περισσότερα προγράμματα σπουδών ανά
σχολή με διαφορετικά πτυχία χωρίς τη σφαιρική γνώση της όλης επιστήμης.
Οι συνέπειες με τα λόγια του σεβαστού μου δασκάλου στη Νομική, του
Κ. Σταμάτη: «Οι νέοι άνθρωποι θα αποφοιτούν αδαείς σε συγκεκριμένη
επιστήμη, ως κάτοχοι πτυχίων ευκολίας χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο.
Τι αντίκρισμα μπορεί να έχουν τέτοια πτυχία στην αγορά εργασίας; Οι
κρατούντες θα απαντούσαν ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν επιπρόσθετη κατάρτιση ή δια βίου εκπαίδευση, με δικά τους χρήματα ασφαλώς […]. Στόχος του νόμου δεν είναι να διαπλασθούν οι νέοι άνθρωποι σε
«ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες», (άρθ. 16 §2 του Συντάγματος), αλλά
μάλλον να παράγεται ένα πολτώδες ανθρώπινο κεφάλαιο με επιφανειακή
μεταλυκειακή εκπαίδευση […] τιθέμενο στην υπηρεσία της κερδοφορίας
των επιχειρήσεων, όποτε τυχόν καταφέρει να βρει κάποια θέση εργασίας,
προσωρινή, ανασφάλιστη και πιθανότατα άσχημα αμειβόμενη.»
Αλλες συνέπειες για τη φοιτητική καθημερινότητα:
• Με το άρθρο 37 παρ. 1 τα ολοκληρωμένα έντυπα συγγράμματα γίνονται
από το 2014 «ηλεκτρονικές σημειώσεις που καλύπτουν ολόκληρο ή μέρος
(!) της ύλης» εννοείται χωρίς τη χορήγηση δωρεάν υπολογιστή έστω στους
οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές. Ουσιαστικά καταργούνται!
• Δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικών παρακολουθήσεων των μαθημάτων (πέραν των εργαστηρίων), εντατικοποίηση τύπου σχολείου, δεν
μπορεί ο φοιτητής να παρακολουθεί τον καλύτερο διδάσκοντα ή ο εργαζόμενος φοιτητής να επιλέγει τις ώρες που τον βολεύουν.
• Αρθρο 52 αρ. β-γ. Περιορισμός στη δωρεάν σίτιση, μόνο σε πολύ φτωχούς και από άλλες πόλεις φοιτητές, ένας Ρετζικιώτης πρέπει να τρώει το
μεσημέρι (ή και απόγευμα) σε γυράδικα της Καμάρας, κάτι που σημαίνει
με τους επιεικέστερους υπολογισμούς 5€×20 μέρες= 100€ επιπλέον το
μήνα.
• Οι νεοεισακτέοι φοιτητές διαγράφονται μόλις συμπληρώσουν 2 χρόνια επιπλέον του προβλεπόμενου, δηλ. 3+2, 4+2. Επιμήκυνση μόνο
για όσους αποδεδειγμένα εργάζονται πάνω από 20 ώρες τη βδομάδα
(άρθρο 32παρ.3), ενώ όλοι οι φοιτητές εργάζονται «μαύρα» και ανα-

Νέο Λύκειο Πεύκων
Κατασκευάστηκε άλλο ένα σχολικό κτίριο στον τόπο μας, ένα κτίριο
κατά γενική ομολογία πανέμορφο και λειτουργικό, αλλά πως μπορείς να
μην σχολιάσεις την έλλειψη ενός κλειστού γυμναστηρίου. Πιστεύω πως
όλοι οι γονείς γνωρίζουν τις ωφέλειες της σωματικής άσκησης ιδιαίτερα
στους εφήβους αυτής της ηλικίας που καταναλώνουν σχεδόν όλο τους
το χρόνο καθήμενοι είτε διαβάζοντας είτε μπροστά στον υπολογιστή.
Προφανώς οι έρευνες που έχουν γίνει για τις πολλαπλές ωφέλειες της
άσκησης δεν έχουν φτάσει στα αυτιά των αρμοδίων για την ανέγερση
των σχολικών κτιρίων τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα σχολείο στην
Ευρώπη χωρίς πισίνα-πόσο μάλλον χωρίς γυμναστήριο.
Σιδηρόπουλος Δημήτρης
Καθηγητής Φ.Α.

σφάλιστοι»!

• Η εδώ και δεκαετίες πενιχρή χρηματοδότηση συρρικνώνεται κι άλλο. Οση
απομένει γίνεται υπό τους όρους «προγραμματικών συμφωνιών» που
επιβάλλει το Υπουργείο και με τη διορισμένη από αυτό «ανεξάρτητη»
αρχή αξιολόγησης, δηλαδή όποιο ίδρυμα δεν «αρέσει» στο Υπουργείο
δεν παίρνει χρήματα!
• Αντί της δημόσιας χρηματοδότησης τα ΑΕΙ χάνουν το Ι και λειτουργούν σαν
ΑΕ (ανώνυμες εταιρίες), με πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να διαχειρίζονται
την περιουσία, να προσελκύουν επενδύσεις και δωρεές από ιδιώτες (με
τι αντάλλαγμα άραγε;).
• Ακόμη με το άρθρο 47 προβλέπονται «επώνυμες έδρες», δηλ. οποιοσδήποτε (εταιρία, κόμμα, εκκλησία) δωρίζει ένα ποσό για συγκεκριμένη
γνωστική περιοχή. Πχ: η Χρυσή Αυγή δωρίζει ποσό για τη διδασκαλία της
«Συμβολής του Φασισμού στην Παγκόσμια Ιστορία». Μια τέτοια δωρεά
μπορεί να την αρνηθεί το Πανεπιστήμιο. Αν, όμως, αρνηθεί τη δωρεά
της «Ελληνικός Χρυσός» (Μπόμπολας) για τη «μελέτη της τάδε τεχνικής
εξόρυξης» ή αν διδάσκει ότι αυτή είναι περιβαλλοντικά καταστροφική
τεχνική, δε θα λάβει άλλες δωρεές και τι αξιολόγηση θα πάρει από την
«ανεξάρτητη» αρχή για τη «μη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων»;
• Κι όλα αυτά περιμένοντας να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 για να μπορούν
να επιβληθούν δίδακτρα και στις προπτυχιακές σπουδές.
• Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν είναι ανεκτή από τους κυβερνώντες η
φοιτητική συμμετοχή, περιορίζεται σε δυο φοιτητές που θα «εκπροσωπούν» όλους τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς
φοιτητές ολόκληρου του ΑΠΘ και δύο ανά σχολή χωρίς καμιά ουσιαστική
αρμοδιότητα. Αυτοί εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, δηλαδή είτε θα
αναδεικνύεται κάποιος από το δυνατότερο κομματικό πελατειακό μηχανισμό είτε όποιος έχει τον καλύτερο προσωπικό πελατειακό μηχανισμό
(πάρτι, σημειώσεις κλπ). Ο νόμος καταργεί τη φοιτητική συμμετοχή με
αφορμή τα υπαρκτά φαινόμενα βίας και κομματισμού, φαινόμενα που
χαρακτηρίζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και το ίδιο το πολιτικό σύστημα, χωρίς ωστόσο να διανοηθεί κανείς να προτείνει στα σοβαρά την
κατάργηση της δημοκρατίας! Η λύση είναι άλλη: να απομονώσουμε οι
ίδιοι οι φοιτητές τις παρατάξεις φερέφωνα των κομμάτων τους και να
επιβραβεύσουμε ή να δημιουργήσουμε αυτές που σέβονται την αυτονομία του φοιτητικού κινήματος.
Με τέτοιες αλλαγές το τελευταίο που νοιάζει φοιτητές, μαθητές και
γονείς είναι πώς εκλέγεται ο πρύτανης και η ύπαρξη ή μη του κατασυκοφαντημένου ασύλου. Αν τα παραπάνω θεωρούνται ακόμα από κάποιους
«γραφικότητες», ας αναλογιστούν πόσες τέτοιες «γραφικότητες» επιβεβαιώθηκαν σε μόλις δύο χρόνια μνημονιακής διακυβέρνησης. Σε ένα νόμο που
χειροτερεύει τις υπαρκτές αδυναμίες του πανεπιστημίου και μετατρέπει
το δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο σε ημι-ιδιωτικό επί πληρωμή κέντρο
κατάρτισης οφείλουμε όλοι, γιατί όλους μας θίγει, να αντιδράσουμε. Ηδη
ξεκινούν οι πρώτες κινητοποιήσεις, παρά τις τρομοϋστερίες των ΜΜΕ για
την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, που δεν μπορεί να χαθεί παρά μόνο να
αναβληθεί ακόμη και για ένα μήνα χωρίς καμία επίπτωση στο εξάμηνο,
ακόμα και με τις προβλέψεις του νέου νόμου! Αφού λοιπόν η πλειοψηφία
της Βουλής μας «άδειασε», καθηγητές, φοιτητές και γονείς, όλοι ραντεβού
στους δρόμους για μια δημόσια, δωρεάν, ποιοτική, και δημοκρατική
ανώτατη εκπαίδευση!
Απόστολος Παπαδημητρίου, τριτοετής φοιτητής Νομικής ΑΠΘ
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Quo vadis
ελληνικό Πανεπιστήμιο?
«Χρειάζονται
επειγόντως ριζικές αλλαγές στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση»!
Αυτό ακούμε,
μαζί με τις αντίστοιχες εξαγγελίες
σχετικά με τις αλλαγές αυτές, από
κάθε νέο αρμόδιο
Υπουργό, ανεξάρτητα από το αν
ανήκει στην ίδια
ή σε διαφορετική
κυβέρνηση από τον προηγούμενο! Τελευταία, μάλιστα, έχουμε και την
ψήφιση, για άλλη μια φορά, ενός νέου νόμου. Σίγουρα κατέχουμε το ρεκόρ
Γκίνες όσον αφορά το πλήθος των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων!
Κανείς δε φαίνεται να προβληματίζεται όμως, γιατί όλες οι προηγούμενες φιλόδοξες προσπάθειες για αλλαγή στα ΑΕΙ έπεσαν στο κενό. Είναι
κοινή διαπίστωση πως μετά από κάθε τέτοια μεταρρύθμιση η κατάσταση
στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο δε βελτιώθηκε, αλλά
αντίθετα χειροτέρεψε.
Κάθε πρωτοβουλία αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης πρέπει να
γίνει μεθοδευμένα και αξιόπιστα, ώστε οι αλλαγές που θα προωθηθούν
να κινούνται αυτή τη φορά στη σωστή κατεύθυνση και να μην οδηγήσουν
σε νέα αδιέξοδα. Μια τέτοιας εμβέλειας μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός Υπουργείου μόνο. Πρέπει
να είναι αποτέλεσμα ενός ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου με την
πανεπιστημιακή κοινότητα. Τους πρυτάνεις, τους καθηγητές, τους φοιτητές.
Καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν στηρίζεται από αυτούς
που καλούνται να την υλοποιήσουν.
Είναι γνωστό πως η σημερινή κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται
τα ελληνικά πανεπιστήμια οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς των
αρμοδίων κατά καιρούς Υπουργών, αλλά και της κακής διοίκησής τους.
Είναι γνωστό πως τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά Πανεπιστήμια επιδεινώνει και η πρωτοφανής οικονομική
κατάσταση της χώρας. Παρόλα αυτά όμως απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του ελληνικού Πανεπιστημίου. Αυτό
σημαίνει διασφάλιση των απαραίτητων πόρων προκειμένου να καλυφθεί
η δωρεάν φοίτηση και βασικές οικονομικές ανάγκες των ΑΕΙ. Κάτι που
προβλέπει εξάλλου και το ελληνικό Σύνταγμα.
Είναι γνωστό πως υπάρχουν διαφορετικές θέσεις ανάμεσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κυβέρνηση σε θέματα, όπως η διοίκηση των
Ιδρυμάτων, η εκλογή των πρυτάνεων, η αναμόρφωση των προγραμμάτων
σπουδών, η κατάργηση ή μη των συγγραμμάτων και άλλα.
Είναι γνωστό πως ο τρόπος διοίκησης των τελευταίων δεκαετιών είναι μη
λειτουργικός και ίσως επιζήμιος για τα ίδια τα Ιδρύματα. Η αξιολόγηση του
διδακτικού προσωπικού και η προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών
στα σύγχρονα δεδομένα είναι, επίσης, απαραίτητα. Το πολυσυζητημένο
θέμα του ασύλου αν και διχάζει ακόμα την κοινή γνώμη, δε χρειάζεται
παρά την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω είναι φανερό πως χρειάζεται διάλογος
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, όπως δεν έγινε ποτέ μέχρι τώρα!
Το παρελθόν απέδειξε, πως μονομερείς πρωτοβουλίες δεν έχουν τύχη!
Αντί των προσωπικών στρατηγικών και των αποσπασματικών ενεργειών
της κυβέρνησης θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ουσιαστική διαβούλευση.
Οι εμπλεκόμενοι πρέπει να έχουν πραγματικά τη θέληση να βοηθήσουν
το Πανεπιστήμιο. Να έχουν ουσιαστικές προτάσεις, ανοιχτά αυτιά για να
ακούσουν τους συνομιλητές τους και να καταλάβουν τις θέσεις τους και τη
δύναμη να δεχθούν απόψεις διαφορετικές από τις δικές τους!
Οχύρωση πίσω από προσωπικές σκέψεις και θέσεις δημιουργούν πόλωση και δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Το τίμημα τέτοιων τακτικών το
έχουμε πληρώσει ήδη ακριβά!
Κων/νος Μαυρίδης
Αντιπρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων Πεύκων

Α

Σχολείων Ξεκίνημα

λλη μία σχολική χρονιά ξεκινάει στα Πεύκα με το θέμα της σχολικής στέγης να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις
της πλειοψηφίας των δημοτών. Τα ερωτήματα πολλά, η αγωνία
μεγάλη. Το κυρίαρχο ερώτημα αφορά στην παράδοση του κτιρίου
του Λυκείου, το οποίο είναι ο βασικός κρίκος της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στα Πεύκα. Η λειτουργία του κτιρίου αυτού θα δώσει
μία ανάσα και στο Γυμνάσιο, το οποίο θα ωφεληθεί από τις κενές αίθουσες για να στεγάσει τα δικά του ‘ορφανά’ τμήματα, τμήματα που
στεγάζονταν σε αίθουσες εντελώς ακατάλληλες για διδασκαλία.
Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε από το Δήμαρχο Νεάπολης
–Συκεών πως οι προσπάθειες τόσο του ιδίου όσο και της αντιδημάρχου Παιδείας και των γονέων των Πεύκων ευοδώθηκαν και το κτίριο
του Λυκείου θα είναι έτοιμο στις 11 Σεπτεμβρίου για να στεγάσει την
πολύπαθη αυτή βαθμίδα της εκπαίδευσης στον τόπο μας.
Αυτό βέβαια δε σημαίνει δυστυχώς πως τα προβλήματα λύθηκαν. Το
εν λόγω κτίριο αποδεικνύεται κατώτερο των προσδοκιών με λιγότερους
χώρους από αυτούς που χρειάζεται ακόμα και πριν λειτουργήσει (12
αίθουσες αντί 21). Θα επιστρατευθούν όλοι οι κλειστοί χώροι-γραφεία,
αποθήκες, εργαστήρια, διάδρομοι κ.ά- για να καλυφθούν οι βασικές
ανάγκες των παιδιών, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα
μπορεί να στεγάσει.
Οσον αφορά στο Γυμνάσιο θα
υπάρξει μία βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά όχι
οριστική λύση. Για να έχει μία εύρυθμη λειτουργία το σχολείο των
560 μαθητών – είναι ένα από τα
μεγαλύτερα Γυμνάσια της χώραςθα πρέπει να δημιουργηθεί παράρτημα, το οποίο θα λειτουργήσει
στους χώρους που θα προκύψουν
από την αποχώρηση του Λυκείου.
΄Οσοι γνωρίζουν τη γεωγραφική
θέση των κτιρίων αντιλαμβάνονται
τα προβλήματα που θα προκύψουν με τη μετακίνηση των μαθητών
στην ώρα της γυμναστικής, της πληροφορικής και άλλων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν αναγκαστικά χώρα στο κεντρικό κτίριο του
Γυμνασίου και όχι μόνο.
Προβλημάτων συνέχεια. Δυστυχώς το προνόμιο των δυσλειτουργιών και των προβλημάτων στέγασης και λειτουργίας δεν το έχει μόνο
η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα Πεύκα.
Το 2ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο συστεγάζονται με αποτέλεσμα να
χρησιμοποιούνται για διδασκαλία όλοι οι χώροι που προορίζονται για
άλλες δραστηριότητες. Πρέπει να τονίσουμε επίσης και το πρόβλημα
του αύλειου χώρου που δεν αρκεί για να καλύψει τους μαθητές και
των δύο σχολείων με αποτέλεσμα περισσότερους τραυματισμούς στη
διάρκεια του διαλείμματος, καθώς και προβλήματα στη διεξαγωγή του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
Το 3ο Δημοτικό στεγάζεται στο παλαιότερο και μικρότερο σχολικό
οίκημα των Πεύκων. Το Σχολείο λειτουργεί ως 12/θέσιο και στεγάζεται σε τρία ανεξάρτητα μεταξύ τους κτίρια, ακατάλληλα για στέγαση
μαθητών. Η αιχμή του δόρατος στο σχολείο αυτό είναι η έλλειψη
αίθουσας πληροφορικής, ενώ ανήκει στα ΕΑΕΠ (σχολεία με ενιαίο
αναμορφωμένο πρόγραμμα).
Στο 1ο Δημοτικό ολοκληρώθηκε η κατασκευή της αίθουσας (εκτός
του κτιρίου), αλλά παραμένει ένα σχολείο που κατασκευάσθηκε 6θεσιο
και λειτουργεί ως 12θεσιο.
Συμπέρασμα: εκπαίδευση δεν είναι μόνο να έχουμε μία στέγη για
τα παιδιά για να μη βρέχονται και να μη κρυώνουν, να στοιβάζονται
28-30 παιδιά σε αίθουσες κατάλληλες για 20, να κάνουν μάθημα σε
διαδρόμους, υπόγεια, αποθήκες, γυμναστήρια, κίμπο.
Για να κάνουν τα παιδιά μας μάθημα σε κανονικές αίθουσες θα
πρέπει τα επόμενα δύο χρόνια να κτισθούν ένα 12θεσιο Λύκειο, ένα
12θεσιο Γυμνάσιο, ένα 12θέσιο Δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο.
Το Δ.Σ. της 'Ενωσης Γονέων Πεύκων
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Η

Πρόταση για το κυκλοφοριακό των Πεύκων

καθημερινή ταλαιπωρία μετακίνησης ειδικά τις πρωινές στη Λεωφόρο Παπανικολάου είναι γνωστή και βιωμένη από όλους μας.
Δεν είμαι ειδικός επιστήμονας (συγκοινωνιολόγος), όμως η 30ετή μου
ενασχόληση με ζητήματα ποιότητας ζωής και οικολογίας, νομίζω ότι μου δίνει το δικαίωμα να κάνω 2 συγκεκριμένες προτάσεις και να ζητήσω να ελεγχτούν με συγκοινωνιακή μελέτη.
1. Το άμεσο και με ελάχιστο κόστος είναι η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών ή ενός τροχονόμου στη στροφή Φιλύρου με αναλογία
5(Παπανικολάου)/1 (Κωνσταντινουπόλεως, δρόμος από Φίλυρο) για τους
εξής λόγους:
} Η συνάντηση τον δύο δρόμων στο σημείο αυτό είναι ένας από τους
βασικούς λόγους της συμφόρησης. Η ροή διακόπτεται, καθώς τα αυτοκίνητα μπαίνουν εναλλάξ από τις δύο κατευθύνσεις με ισοτιμία συνήθως. Η
στροφή αυτοκινήτων επιβαρύνει τον κύριο άξονα δίνοντας περαιτέρω πλεονέκτημα στην Κωνσταντινουπόλεως και υπερτέρηση της ροής από Φίλυρο. Τα αυτοκίνητα από την περιοχή Βυζαντίου του Ρετζικίου είναι πολύ λιγότερα από αυτά της Παπανικολάου, καθώς η Παπανικολάου εξυπηρετεί το
υπόλοιπό Ρετζίκι, το Ασβεστοχώρι, εν μέρει την Εξοχή. Πολλοί προτιμούν να
παρακάμψουν την ουρά που δημιουργείται στην Παπανικολάου κάνοντας
κύκλο και βγαίνοντας στη στροφή Φιλύρου από την Κωνσταντινουπόλεως,
επιτείνοντας το πρόβλημα για τους υπόλοιπους και περιορίζοντας τη δική
τους αναμονή με επιβάρυνση της ήδη μεγάλης εκείνες τις ώρες κυκλοφορίας στην Ρόδων. Η πλεονεκτική πρόσβαση στον κύριο άξονα στη στροφή
είναι που δημιουργεί το κίνητρο για την παράκαμψη. Ο φωτεινός σηματοδότης ή ένας τροχονόμος θα επιτρέψει να υπάρχει κανονική ροή με αραιότερες διακοπές. Σήμερα έχουμε διακοπή ένα προς ένα αυτοκίνητα, ενώ με
τον προτεινόμενο τρόπο μπορούμε να έχουμε 16-20 προς 4. Πιστεύω ότι
μπορεί να έχουμε αισθητή διαφορά, στην ροή, στα καυσαέρια, στη χρονική

Η

Η πυρκαγιά στο Σέιχ Σου
της 26ης Αυγούστου

πρόσφατη πυρκαγιά στο δάσος έφερε στη μνήμη μας τη
μεγάλη πυρκαγιά του 1997 και τις
μεγάλες καταστροφές που άφησε στο πέρασμά της. Όσα μέλη
του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ βρεθήκαμε στο σημείο της καταστροφής
γνωρίζαμε πως δεν μπορούμε να
βοηθήσουμε δίχως εξοπλισμό και
γνώσεις στην πυρόσβεση. .Αποφασίσαμε το 1998 το Δ.Σ του ΟΙΚΟΟΡΑΜΑΤΟΣ να οργανώσουμε ομάδα πυροπροστασίας με τη συνεργασία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και
της κοινοτικής μας αρχής. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε ευχαρίστως και σε πρώτη φάση ενημέρωσε τα μέλη και τους συμπολίτες μας
ότι θα μπορούσαν να οργανώσουν και να εκπαιδεύσουν εθελοντές εφόσον
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Πρόθυμα δήλωσαν συμμετοχή 32 εθελοντές
προκειμένου να εκπαιδευτούν. Προϋπόθεση ήταν να αναλάβει η δημοτική
μας αρχή τα έξοδα του εξοπλισμού των εθελοντών πυροσβεστών που ανέρχονταν σε λίγες χιλιάδες δραχμές. .Δυστυχώς η κοινοτική μας αρχή δεν ήταν
διατεθειμένη να αναλάβει τη δαπάνη. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ δεν είχε οικονομική
ευχέρεια και ναυάγησε η όλη προσπάθεια.
Η σημερινή διοίκηση του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ αποφάσισε να συμβάλλει
με τα μέλη του και οικονομικά, ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους ομάδα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Διότι η πόλη μας έχει το προνόμιο να
απολαμβάνει τα οφέλη του δάσους, αλλά έχει και την υποχρέωση να το προστατεύει. Η εκδήλωση που οργάνωσε το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ στις 25 Μαΐου 2011
με θέμα «Το δάσος στα Πεύκα και η Πυροπροστασία του» με τη συμμετοχή
του Δασάρχη, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΔΟΜΑΚ, ανέδειξε
την ανάγκη ότι οι πολίτες των Πεύκων με τους φορείς, τους υπεύθυνους της
τοπικής ενότητας του Δήμου και των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν για
να προστατευτεί όχι μόνο το Δάσος του Σέιχ Σου, αλλά όλο το περιαστικό
δάσος, καθώς και το Άλσος του Δελασάλ. Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ απέδειξε με τις
ενέργειες και τις προτάσεις του πως θέλει και μπορεί να συμβάλλει. Εικόνες,
όπως στην πρόσφατη πυρκαγιά, όπου οργανωμένοι εθελοντές από πολλούς Δήμους έτρεξαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση, ενώ εμείς ως πολίτες
των Πεύκων ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΑΠΟΝΤΕΣ, δεν πρέπει να επαναληφθούν.
Νούλα Βασσάρα

και οικονομική επιβάρυνση των μετακινούμενων. Όσο όμως επιμένουμε
στην αυτοκίνηση σημαντική διαφορά δεν θα έχουμε.
} Επιπλέον θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πεζούς και τα αυτοκίνητα που στρίβουν στον κόμβο.
2. Η τελική λύση βρίσκεται στα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς
Η διαπλάτυνση να αξιοποιηθεί ως λεωφορολωρίδα από τη στροφή
Φιλύρου. Και συμπληρωματικά να σχεδιαστεί εναλλακτική διαδρομή του
λεωφορείου που να παρακάμπτει την Παπανικολάου στον κύριο κορμό
του Ρετζικίου. Η ευκολότερη διαδρομή για το λεωφορείο είναι να στρίψει
στο Σαλίγκαρο στη Δημοκρατίας, μετά να πάρει την Αναγεννήσεως και από
εκεί να βγει στην Παπανικολάου στη στροφή Φιλύρου με προτεραιότητα
με «έξυπνο» φωτεινό σηματοδότη. Θα πρέπει σε κάποιο σημείο να είναι
αποκλειστικής κίνησης για το λεωφορείο, ώστε να μη χρησιμοποιείται ως
παράκαμψη η διαδρομή αυτή από τα αυτοκίνητα. Μάλλον να παραμείνει
η μονοδρόμηση στην κατάληξη της Αναγεννήσεως. Η διαδρομή αυτή είναι
αλήθεια ότι απομακρύνει κατά ένα τετράγωνο τη διέλευση του λεωφορείου από τον κύριο άξονα, που μπορεί να καλυφθεί με καλύτερη εσωτερική
εξυπηρέτηση με τη Δημοτική συγκοινωνία. Η διαδρομή αυτή όμως θα δώσει σημαντικό πλεονέκτημα στη χρήση του λεωφορείου με αποτέλεσμα τη
μείωση της χρήσης του ΙΧ. Φυσικά χρειάζονται ανάλογες παρεμβάσεις και
σε σχέση με την Παπανδρέου σε όλο το μήκος. Η μία από της δύο γραμμές
(57, 64) να παρακάμπτει την Παπανδρέου και μέσω περιφερειακού και
λεωφόρου Κυριακίδη και Κατσιμίδου να δίνουν γρήγορη πρόσβαση
στο κέντρο.
Θανάσης Μακρής
Κάτοικος Ρετζικίου (που τυχαίνει να είναι
περιφερειακός σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

Προσέχουμε για να έχουμε

Η

πυρκαγιά το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου στο Δάσος του Σέιχ Σου στο
ύψος του ζωολογικού κήπου, μας υπενθύμισε ακόμη μια φορά πόσο εύκολο είναι να απειλήσει τον οικισμό μας.
Έχουμε το προνόμιο εμείς οι κάτοικοι των ΠΕΥΚΩΝ να ζούμε σε έναν τόπο, όπου
το δάσος μας περιβάλλει από παντού. Από τη μία το Δάσος του Σέιχ Σου και από την
πλευρά του Φιλύρου, το Μεσογειακό Δάσος με την αείφυλλη βλάστηση του πουρναριού. Απολαμβάνουμε τα οφέλη τους, ομορφιά, καθαρό αέρα, δροσιά οξυγόνο,
κινδυνεύουμε ωστόσο, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, από τις φωτιές που εκδηλώνονται κατά καιρούς.
Ανθρώπινη αμέλεια; Σκοπιμότητα κάποιον εμπρηστών (εγκληματιών θα τους
έλεγα) ή νόμος της φύσης για τη διατήρηση της οικολογίας; Ευτυχώς, αυτή τη φορά
περιορίστηκε η φωτιά σύντομα, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση και άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής, στρατού και εθελοντών.
Τον Ιούλιο του 1997 ζήσαμε μια ιδιαίτερα καταστροφική πυρκαγιά, όπου η φωτιά κατέστρεψε το 55% του περιαστικού Δάσους του Κέδρινου λόφου και απείλησε
έντονα τον οικισμό μας χωρίς ευτυχώς μεγάλες απώλειες. Έντρομοι οι κάτοικοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν τις φλόγες που περνούσαν από τις αυλές
τους, τη στιγμή που η υδροδότηση διακόπηκε λόγω διακοπής ρεύματος.
Η λήψη λοιπόν προληπτικών μέτρων είναι απαραίτητη, πριν η πυρκαγιά φτάσει
έξω από τα σπίτια μας. Υποχρέωση του Δήμου είναι, όπως προστάζει το Υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας, η αποψίλωση των αυλακιών των κεντρικών οδών, ο καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά, καθώς
και να ενημερώνει τους ιδιώτες που έχουν ιδιόκτητα οικόπεδα να τα καθαρίζουν
από τα χόρτα εγκαίρως.
Και κατανόηση έχουμε και υπομονή έχουμε, αλλά πόσο; Έχουμε ενημερώσει
κατ’ επανάληψη τον αρμόδιο για την πολιτική προστασία του Δήμου, πριν αλλά και
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ονομαστικά τους κατόχους οικοπέδων όμορους
με τα σπίτια μας για τα ξερά χόρτα, για τα φίδια και τα ποντίκια, που μια χαρά βολεύονται εκεί, αλλά παρέμβαση καμία, παρόλο που το καλοκαίρι θα μας αποχαιρετήσει
όπου να ‘ναι. Ειδοποιήθηκαν ή όχι;
Μια που το οικόπεδο μοιάζει με χωματερή άλλος αφήνει τα μπάζα του κι άλλος
τη χαλασμένη του τηλεόραση. Γυαλί και ξερά χόρτα η καλύτερη συνταγή για ανάφλεξη. Αν και ένα αναμμένο τσιγάρο από κάποιον αφηρημένο αρκεί.
Την 26η λοιπόν Αυγούστου, όταν κλήθηκα από τη Δημοτική Κοινότητα των Πεύκων για εθελοντισμό (οφείλω να πω ότι έγινε μεγάλη κινητοποίηση) παρέμεινα σπίτι
μου να καταβρέχω με το λάστιχο το πλαϊνό οικόπεδο, δεδομένου ότι στη μεγάλη
πυρκαγιά του 1997, η φωτιά έφτασε μέχρι την αυλή μου αρκετά χιλιόμετρα απέναντι από το φλεγόμενο δάσος, (λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας που αναπτύσσεται,
όπως μου εξήγησαν οι πυροσβέστες) και κατέκαψε το ρέμα που είναι μπροστά μου.
Εγωιστικό; Αυτοπροστασία θα το έλεγα. Δίπλα μου κατοικούν ανήμποροι γείτονες,
που σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα είχαν θέμα απομάκρυνσης.
Ας ευχηθούμε λοιπόν, να ευαισθητοποιηθούμε και να αγαπήσουμε όλοι το περιβάλλον μας και να το προστατέψουμε από κάθε είδους καταστροφή. Εξασφαλίζουμε έτσι και τη ζωή μας. Προσέχουμε για να έχουμε.
Γεωργία Κατσίκη

Σελίδα 15

Πευκο-απόψεις
} Η κριτική που κατά καιρούς ασκούμε

από αυτόν το χώρο, αλλά και από το περιοδικό, δεν έχει την έννοια ότι αν ήμασταν
εμείς στη θέση των κρινόμενων θα τα κάμναμε καλύτερα (πολύ πιθανόν να τα κάμναμε χειρότερα), αλλά της επισήμανσης
διαστάσεων που δεν έλαβαν υπόψη τους
και αποβλέπει στη βελτίωση του επιπέδου
λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών.
Ως τέτοια πρέπει να εκληφθεί και πρέπει να
ομολογήσουμε ότι όλοι όσοι διαχειρίζονται
δημόσια εξουσία διαθέτουν μεγάλο μέρος
του προσωπικού τους χρόνου στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.
} Μπράβο στο Δήμο που δημιούργησε
χώρο στάθμευσης για τους πιστούς της Αγίας
Τριάδας. Ήταν όμως λίγο φειδωλός. Μπορεί
να επεκτείνει το έργο και προς τα δύο άκρα
του μεταφέροντας όγκους χώματος που έχουν
εναποτεθεί στο παρελθόν, εξομαλύνοντας τα
πρανή που έχουν έντονο πρόβλημα διάβρωσης λόγω μεγάλης κλίσης και χαλαρών υλικών
και φθάνοντας το έργο μέχρι το πρώην υδραγωγείο.
} Οι επισκέπτες του πρώην Δημαρχείου
Πεύκων βλέπουν εν μέσω καλοκαιριού και μεγάλης ανομβρίας γάργαρο νερό να αναβλύζει
δίπλα από το παλιό πλατάνι που θυσιάστηκε
χάριν της νέας διαμόρφωσης. Ένα νέο πλατάνι
δεν ήταν άσχημο να φυτευτεί για να σκιάσει τα
εγγόνια και δισέγγονά μας. Λίγο παραπάνω και
λίγο παρακάτω δημοτικά παρτέρια και πάρκα ακούν το νερό να αναβλύζει, αλλά δεν το
γεύονται. Μήπως μπορεί το νέο παλικάρι που
παντρεύτηκε την άλλοτε πλούσια και σπάταλη
νύφη να νοικοκυρέψει τη λιγοστή προίκα που
της απέμεινε;
} Όσοι πιέζαμε χρόνια τώρα για την επίσπευση του δικτύου αποχέτευσης δεν το κάναμε για την εξοικονόμηση χρημάτων από το
άδειασμα των βόθρων (αυτοί που συνδέθηκαν πληρώνουν τώρα περισσότερα από πριν),
αλλά για την αποτροπή της ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων από σκόπιμες ή αθέλητες
κατασκευαστικές ατέλειες που οδηγούσαν σε
διαφυγή ρύπων στο υπέδαφος. Πέρα από την
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις συνδέσεις,
στις πρόσφατες νέες επεκτάσεις, μαθαίνουμε
ότι οι συνδέσεις γίνονται χωρίς την κατάργηση
των βόθρων, κάτι που αν θυμόμαστε καλά ο
πρώην Πρόεδρος της ΕΥΑΘ ο κ. Τσόγκας είχε
ρητά επισημάνει. «Οι βόθροι θα μπαζωθούν
και μετά θα γίνουν οι συνδέσεις». Περιμένουμε
εξηγήσεις πριν αναγκαστούμε να ζητήσουμε
τη συνδρομή των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
} Διαβάζουμε στις ειδήσεις ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση θα επιδοτηθεί για να απασχολήσει μερικές δεκάδες χιλιάδες νέων ανέργων
σε μικρά τοπικά έργα. Να συγχαρούμε τους

εμπνευστές του μέτρου και να ζητήσουμε από
το Δήμο μας και την Τεχνική Υπηρεσία να ετοιμαστεί για την εκτέλεση παρόμοιων έργων
στις Δημοτικές Ενότητες. Εμείς ξεκινάμε τον
κατάλογο και σας καλούμε να τον συμπληρώσετε: (η σειρά δεν είναι αξιολογική)
• Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου
• Ανάπλαση χώρου ασβεστοκάμινων
• Δημιουργία χώρου κομποστοποίησης φυτικών υλικών (μέλη του Συλλόγου παρέχουν
τη μελέτη δωρεάν)
• Ανακατασκευή περίφραξης και πεζοδρομίων του Δάσους-Πάρκου Δελασάλ
• Διάδρομοι υπαίθριας άθλησης πεζών
• Διορθώσεις δενδροφυτεύσεων σε δρόμους
και παιδικές χαρές
} Χαρήκαμε ιδιαίτερα όταν τελείωσε το
έργο της ανάπλασης των πεζοδρομίων μέρους
της Παπανικολάου. Πιο πολύ βέβαια όταν φυτεύτηκαν και τα παρτέρια τους. Μάθαμε ότι
δόθηκαν και αρκετά χρήματα για όλα αυτά τα
δέντρα και τα φυτά που φυτεύτηκαν. Μπήκε
και σύστημα αυτόματου ποτίσματος. Δυστυχώς όμως με λύπη διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία αυτών των φυτών έχει ξεραθεί. Για ποιό
λόγο; Αφού υπάρχει σύστημα ποτίσματος.
Τόσα χρήματα δόθηκαν για την κατασκευή
τους. Τι κάνει η δημοτική μας ενότητα;

} Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών (αρ.πρωτ. 22666/23 Ιουν.2011), ο
δήμος μας χρηματοδοτήθηκε για την κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας. Εύλογο είναι το
ερώτημα πολλών κατοίκων, γιατί δε διατέθηκε
ένα μικρό μέρος αυτών των χρημάτων σε έργα
πυροπροστασίας της Δημοτικής Ενότητας
Πεύκων, που είναι και η περιοχή του Δήμου
μας με το μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς;
} Πολλοί συμπολίτες διαμαρτύρονται,
γιατί τα ογκώδη απορρίμματα παραμένουν
πολλές ημέρες σε κοινόχρηστους χώρους ή
στα πεζοδρόμια της Δημοτικής μας Ενότητας.
Απευθυνθήκαμε στον Αντιδήμαρχο καθαριότητας κ.Κυζιρίδη και τον ενημερώσαμε για το
πρόβλημα. Μας απάντησε πως η συλλογή από
την ενότητα Πεύκων γίνεται κάθε Τετάρτη.
Επειδή δεν προλαβαίνουν να τα αποσύρουν
σε μια ημέρα θα προσπαθήσει να προσθέσει
και άλλη ημέρα το επόμενο διάστημα. Παρακαλεί όσους έχουν ογκώδη να ενημερώνουν
τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων. Όσο για τα κλαδιά είναι θέμα του Αντιδημάρχου Πρασίνου κ.
Σιμητόπουλου. Γνωρίζουμε ότι ο νέος Δήμος

διαθέτει κλαδοτεμαχιστές και θα μπορούσαν
εύκολα να κομποστοποιηθούν. Δεν ξέρουμε
γιατί δεν χρησιμοποιούνται.
} Αλήθεια από πού θα περάσει ο πεζός;
Επανειλημμένα επισημάναμε στα μέλη της
δημοτικής μας ενότητας το λάθος που κάνουν
οι υπάλληλοι του δήμου όταν αδειάζουν τους
κάδους να τους αφήνουν σε θέσεις τέτοιες που
να κλείνουν τα πεζοδρόμια. Και μάλιστα σε κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους.

} Η δημοτική μας Αστυνομία λένε οι κακιές
γλώσσες πως ξέρει να γράφει μόνο κλήσεις
για τα αυτοκίνητα και τις πινακίδες. Τα πεζοδρόμια που έχουν καταληφθεί από διάφορες
ογκώδεις γλάστρες ή φυτά που εμποδίζουν
τη διέλευση των πεζών δεν είναι παράνομα.
Όλους μας αρέσουν τα φυτά και τα λουλούδια,
αλλά τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται για να
κυκλοφορούν οι πεζοί. Άλλωστε το προσδιορίζει πολύ καθαρά η λέξη πεζός -δρόμος Παρακαλούμε για άλλη μια φορά τον αντιδήμαρχο της δημοτικής Αστυνομίας να ασχοληθεί με
το θέμα των ελεύθερων πεζοδρομίων.
} Στο τελευταίο Δ.Σ. αποφασίστηκε η
αγορά τραπεζοκαθισμάτων για να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εκδηλώσεις του
ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ τα οποία και παραγγέλθηκαν. Υπήρχε το πρόβλημα της αποθήκευσης.
Απευθυνθήκαμε στον Αντιδήμαρχο πρασίνου
και μικροέργων κ. Α. Σιμητόπουλο να μας διαθέσει ένα χώρο. Έτσι και έγινε. Αφού καθαρίστηκε και επισκευάστηκε ο χώρος τον χρησιμοποιήσαμε σαν αποθήκη.
Τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας. Το κτίσμα είναι έτοιμο
και τα τραπεζοκαθίσματα θα τα έχουμε για την
εκδήλωση "Γιορτή κάτω από τα άστρα".
} Μερικοί συμπολίτες μας ρίχνουν δηλητήριο στα ρέματα για να προστατευτούν από
τους επισκέπτες αρουραίους που αυξάνονται
καθημερινά. Δυστυχώς δεν είναι λογική η
ενέργεια διότι κινδυνεύουν όλα τα ζωντανά
που κυκλοφορούν, π.χ. πουλιά, οικόσιτα σκύλοι, γάτες και ίσως και παιδιά.
συνέχεια στη σελίδα 16
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Πευκο-απόψεις
Ήδη έχουν εξαφανιστεί αδέσποτοι σκύλοι
πιθανόν από τις παραπάνω αιτίες.
} «Αν δεν κλάψει το μωρό δεν του δίνουν
φαγητό» λέει μια λαϊκή παροιμία. Έτσι λοιπόν
μετά τις προσπάθειες συμπολιτών, τα δημοσιεύματα και τα τηλεφωνήματα επισκευάστηκε
η περίφραξη της παιδικής χαράς πίσω από τον
Μαρινόπουλο.
} Με ικανοποίηση είδαμε το καλοκαίρι το
τελευταίο δρομολόγιο του 57 να μετατίθεται

απ' τις 11.30 στις 12 το βράδυ! Μεγάλης σημασίας η διαφορά για τους νέους. Η αρθρογραφία και τα αιτήματα των πολιτών επί του θέματος καμιά φορά δικαιώνονται! Ας ελπίσουμε
αυτό να συνεχιστεί και το χειμώνα!
} Ένας αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των
χώρων εστίασης λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις γιατί το μέτρο της απαγόρευσης του καπνίσματος δεν τηρείται και, όπως
φαίνεται ο έλεγχος της τήρησης είναι ανεπαρκής. Όσοι τηρούν την απαγόρευση βλέπουν
την πελατεία τους να κατευθύνεται σε αυτούς
που κάνουν τα στραβά μάτια.
} Νοιώσαμε μεγάλη έκπληξη όταν διαπι-

στώσαμε ότι συμπολίτης μας διαμόρφωσε την
είσοδο του σπιτιού του κλείνοντας το πεζοδρόμιο (ύψωσε τοιχάκι στο πεζοδρόμιο εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ
Σε ένα από τα κορυφαία καλοκαιρινά τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου,
συμμετείχε η Ακαδημία ποδοσφαίρου
ΑΕ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ στο Καρπενήσι CUP, όπου
πολύ καλές και δυνατές ομάδες από όλη
την Ελλάδα έλαβαν μέρος. Η ΑΕ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ
πήρε μέρος με τρία τμήματα Τζούνιορ 1
–Τζούνιορ 2 και Προπαιδικό. Συνολικά 40
μικροί αθλητές θαύμασαν και χάρηκαν τις
καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις που
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα,
καθώς το αθλητικό κέντρο του Καρπενησίου είναι ολυμπιακών προδιαγραφών,
όπου κάνουν προετοιμασία πολλές ομάδες της super league. Οι επιτυχίες πολλές:
Πρώτη θέση το τμήμα Τζούνιορ-1, Τρίτη
θέση το τμήμα Τζούνιορ2 και Δεύτερη
θέση το προπαιδικό τμήμα. Στόχος της ΑΕ
ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ είναι κάθε χρόνο να παίρνει μέρος στα καλύτερα τουρνουά ποδοσφαίρου όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και του
εξωτερικού.
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τους γονείς των μικρών
μας αθλητών, που για ακόμη μια φορά
βοήθησαν με τη συνδρομή τους να συμμετάσχουν τα παιδιά τους σε αυτό το
τουρνουά.
ΑΕ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ

Μικρές
αγγελίες
} Μαθήματα γερμανικών παραδίδονται σωστά και υπεύθυνα από έμπειρη καθηγήτρια γερμανικών (native
speaker). Τηλ. 6970 555025, Χριστίνα
Θεοδώρου.
} Βιολόγος με πολύχρονη εμπειρία
σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα, παραδίδει μαθήματα Βιολογίας θετικής κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε μαθητές
Γ' Λυκείου. Τηλέφωνο: 6944 291079.
} Πωλείται πολυ-όργανο γυμναστικής με βάρη, αχρησιμοποίητο. Τηλ.
6977312614
} Χαρίζεται σαλόνι ξύλινο (μασίφ)
σε πολύ καλή κατάσταση (τριθέσιος
καναπές, 4 πολυθρόνες. Τηλ. 2310 673
895.
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Α

νταποκρινόμενοι
στο
αίτημα για διάλογο των
αναγνωστών μας, η Συντακτική Επιτροπή αποφάσισε
να διαθέσει από αυτό το τεύχος
χώρο μιας σελίδας για να φιλοξενήσει απόψεις που εκφράζουν οι
συμπολίτες μας. Παρακαλούμε τα
γράμματά σας να μην υπερβαίνουν
τις 200 λέξεις και να μην περιλαμβάνουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις. Η Σύνταξη
διατηρεί το δικαίωμα να περικόπτει μακροσκελείς επιστολές και
να μη δημοσιεύει όσες ξεφεύγουν
από την οφειλόμενη κοσμιότητα.
Οι επιστολές σας να αποστέλλονται
στο info@oiko-orama.gr.
15 Ιουνίου 2011
Καλησπέρα σας,
Ονομάζομαι Δρόσος Αθανάσιος, είμαι κάτοικος Πεύκων, στην οδό
Ακροπόλεως 47. Σήμερα το πρωί (15
Ιουνίου 2011) εμφανίστηκαν ένας
εκπρόσωπος της Εγνατίας Οδού ΑΕ.
και τρεις του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης για να κάνουν αυτοψία οι
δασικοί στο δάσος, προκειμένου να
εκδώσουν άδεια έναρξης εργασιών
για την κατασκευή του δρόμου μέσα
στο δάσος!!! σε απόσταση 30-40 μέτρων πάνω από την οδό Ακροπόλεως!!! υπέργεια και όχι υπογείως όπως
είχε προσχεδιαστεί. Μήπως πρέπει να
ενεργοποιηθούμε άμεσα συλλογικά
για να αποτρέψουμε ίσως ένα τέτοιο
ενδεχόμενο;
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και
πάλι γεια σας.
Δρόσος Αθανάσιος
21 Ιουνίου 2011
Καλημέρα ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ,
Κατ' αρχήν ευχαριστούμε για την
ενημέρωση και τις απόψεις σας που
πάντα διαβάζουμε οικογενειακώς και
παρακολουθούμε. Θα ήθελα να απαντήσω στο άρθρο που αναφέρεται
στην κοπή συστάδας δένδρων στη
στάση ΔΕΛΑΣΑΛ επειδή κατά κάποιο
τρόπο είμαι....συνεργός, πράγμα που
έχω αναφέρει στην κα. Φ. Ζέτου.
1. Επανειλημμένα αναφέρθηκα στο
Δήμο για το πρόβλημα που υπήρχε στη στάση αυτή. Για να περάσει
ο κόσμος (πολλοί με μωρά σε καροτσάκια, ηλικιωμένοι, μαθητές
του Δελασάλ, καθώς και άνθρωποι
με ψώνια από το Lidl, έπρεπε να
ΚΑΤΕΒΟΥΝ στο δρόμο επειδή το
πεζοδρόμιο ήταν πάρα πολύ στενό και δεν χωρούσε η στάση τους
αναμένοντες το λεωφορείο τους
διερχόμενους
2. Δύο από τις ακακίες και το κυπαρίσσι ήταν τελείως ξερά
3. Από την στιγμή πού έβγαιναν τα
νέα κλαδιά την άνοιξη έπρεπε κάθε
λίγο να τα κλαδεύω και να σκουπίζω το πεζοδρόμιο γιατί είχαν πολύ
μεγάλα αγκάθια (μέχρι και 5 cm)
στο ύψος των ματιών και των καροτσιών χαμηλά
4. Αυτό το οικόπεδο (πρώην δικό μας
και μετά το σχέδιο πόλης του Δήμου) είχε γίνει σκουπιδότοπος
5. Ο δήμος καθάρισε το χώρο και
άνοιξε διάδρομο για να περνούν
ασφαλώς οι πεζοί

Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν πρέπει να κόβουμε αλλά να ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ
δένδρα -και εγώ μαζί σας- περιμένω
λοιπόν την διαμόρφωση των πεζοδρομίων και την κανονική οριοθέτηση των οικοπέδων για να φυτέψω
δένδρα ΦΙΛΙΚΑ προς τους διερχόμενους.
Με εκτίμηση,
Αθηνά Δεμερτζή
22 Ιουνίου 2011
Αγαπητή κυρία Πυροβέτση,
Αυτοί οι άνθρωποι εμφανίστηκαν
στην Ακροπόλεως τέσσερις φορές.
Τουλάχιστον τόσες τους είδαμε εμείς
με σχέδια και χάρτες. Όταν ρώτησα
τον επικεφαλής τι ακριβώς κάνουν:
μου απάντησε ότι εργάζονται για τον
δρόμο που πρόκειται να κατασκευαστεί στο σημείο που σας ανέφερα την
προηγούμενη φορά υπέργεια διότι
υπόγεια έχει περισσότερο κόστος !!.
Είμαι λοιπόν πεπεισμένος ότι κάτι τέτοιο σχεδιάζουν .
Από το Δασαρχείο ίσως /μήπως
θα μπορούσαμε να μάθουμε εάν ζητήθηκε άδεια κατασκευών μέσα στο
δάσος από την Εγνατία Α.Ε.;
Περιμένω με υπομονή τις εξελίξεις και εύχομαι να μην ευοδωθούν οι
ανησυχίες μου.
Σας ευχαριστώ, Δρόσος Θανάσης
Τηλ. 2310-675420
κιν. 6937098516
Αγαπητό ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑ, ξανά
Καλημέρα σας,
Μια που ανοίξαμε δίαυλο επικοινωνίας σκέφθηκα να σας πληροφορήσω ότι στον πεζόδρομο που ανοίχθηκε (!) από τον Δήμο μας πέρυσι
τον Ιούνιο και έκτοτε εγκαταλείφθηκε
στη μοίρα του
1. κάποιος συμπολίτης μας έριξε
μπάζα- από πέρυσι
2. ένας άλλος συμπολίτης μας -φέτος- αφού κλάδεψε τον κήπο του, ο
οποίος οφείλω να ομολογήσω είναι
εξαιρετικά περιποιημένος- έχει ρίξει όλα τα ξερά κλαδιά
3. αφού ανοίχθηκε -έτσι χωρίς πρόγραμμα να τελειώσει σαν έργο- ο
πεζόδρομος, αυτή τη στιγμή είναι
πάρα πολύ επικίνδυνος για τις γύρω
κατοικίες σαν εστία πυρκαγιάς μια
που έχει γεμίσει ψηλά ξερά χόρτα και ξερά κλαδιά. Εάν κάποιος
απρόσεκτος πετάξει ένα τσιγάρο,
πραγματικά δεν ξέρω τί θα γίνει...
Έχω αναφέρει πολλές φορές και
στον κ. Αντιδήμαρχο Τεχν. Εργων και
στον υπεύθυνο καθαριότητας, τον κ.
Βασίλη, αυτό το γεγονός και ευγενέστατα βέβαια μου απαντούν ότι δεν
διαθέτουν μηχανήματα και προσωπικό για τον καθαρισμό. Δυστυχώς
ούτε και εγώ -αν είχα δεν θα παρακαλούσα.
Και για του λόγου το αληθές (επειδή δεν διαθέτω ψηφιακή μηχανή για
να σας στείλω φωτογραφία όπως θα
έπρεπε), αν έχετε διάθεση κάντε μια
βόλτα... Ο πεζόδρομος αυτός ενώνει
την Αγίας Τριάδος και την Αρετής
και είναι παράλληλος με την Παπανικολάου (αμέσως μετά το Δελασάλ).
Ευχαριστώ για το χρόνο σας,
Φιλικά, Αθηνά Δεμερτζή

26 Ιουνίου 2011
Με χαρά διάβασα το 59 τεύχος
του ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ ως νέος κάτοικος των Πεύκων. Μου άρεσαν πολύ
οι δράσεις σας, καθώς και η ανάδειξη
των τοπικών προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, όμως θέλω
να σταθώ σε μια συγκεκριμένη καταγγελία η οποία έχει να κάνει με την
ψησταριά που δημιουργήθηκε μέσα
στην παιδική χαρά Ζάππα. Οι συγκεκριμένοι πολίτες, η στήλη και ο Αντιδήμαρχος αντελήφθησαν μόνο μια
ψησταριά ως πρόβλημα και δεν είδαν
την γκρεμισμένη περίφραξή της, η
οποία μέρα με τη μέρα ρημάζει; Θεωρώ ότι αυτό είναι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.
Με τιμή
Ι. Ζαρίφης, πρώην Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού και Ποιότητας Ζωής
Δήμου Νεάπολης
30 Ιουλίου 2011
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το δικαίωμα που μου δίνετε στο να συμμετέχω και εγώ στην
προσπάθειά σας για μια καλύτερη και
πιο ανθρώπινη πόλη. Επειδή βίωσα
τη διοίκηση ενός Δήμου, όπως αυτού
την Νεάπολης θα ήθελα επιγραμματικά απλά να αναφέρω ότι δυστυχώς
οι Δήμοι ασχολούνται με τα θέματα
πρασίνου και περιβάλλοντος είτε γιατί έχει γίνει μόδα, είτε γιατί είναι λιγάκι
"πιασάρικο" θέμα...π.χ δενδροφυτεύσεις οι οποίες διοργανώνονταν για
να βγούνε κάποιοι μια φωτογραφία
μ'ένα φτυάρι...αυτά ως ένας μικρός
πρόλογος για εσωτερική μας κατανάλωση. Εκτός λοιπόν από την παιδική
χαρά Ζάππα για την οποία το ενδιαφέρον του εντύπου σας αποδεικνύεται έμπρακτα, θα ήθελα να αναφερθώ
και σε μια ακόμη παιδική χαρά, αυτή
επί της Αγίας Τριάδος. Μια εξαιρετική
παιδική χαρά που όμως το θέμα σκιάς
πραγματικά "καίει" τους επισκέπτες
της. Μια επίσκεψη σε ώρες έντονης
ηλιοφάνειας θα πείσει τον καθένα
μας. Θεωρώ ότι μια επιλεκτική δενδροφύτευση είναι απαραίτητη. Με
μικρό κόστος αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον οι παιδικές μας χαρές μπορούν
να γίνουν μικροί και σύγχρονοι παράδεισοι. Άλλωστε αυτό που κάνει την
διαφορά πάντα είναι οι μικρές λεπτομέρειες. Σ'αυτές τις δύσκολες στιγμές
οι γειτονιές, οι πλατείες και τα πάρκα
μας έχουν ανάγκη τα χαμόγελα και
τις παιδικές φωνές που τόσο έλειψαν
λόγω της αποξένωσης που όλοι βιώνουμε. Ας τα αξιοποιήσουμε.
Υγ. Είναι ανεπίτρεπτο ο σκουπιδότοπος του σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος να είναι δίπλα στην παιδική
χαρά Ζάππα και όλοι να εισπνέουν
την δυσοσμία τους.
Σας ευχαριστώ και πάλι
για τη φιλοξενία σας.
Ιωάννης Ζαρίφης
Διάβασα το άρθρο στο τεύχος του
ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ που κυκλοφόρησε πρόσφατα (τεύχος 59), σχετικά με
τις περιαστικές καλλιέργειες και ένιωσα την ανάγκη να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου σε όλη την ομάδα σας
για αυτό που έχετε καταφέρει με την
συλλογικότητα και την υπομονή σας.

Περιμένοντας νέα σας, σχετικά με
το πώς μπορώ να συμμετάσχω στις
περιαστικές καλλιέργειες, εγώ, μαζί
με τις ντοματιές μου και άλλους «παραδοσιακούς-προγονικούς» σπόρους
που έφερα από την εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι».
Σας χαιρετώ, ευελπιστώντας σε
σύντομη συνεργασία.
Γεια σας
Δημήτριος Δροσόπουλος
dxdros@gmail.com
23 Αυγούστου 2011
Αφορμή για την παρακάτω επιστολή μου αποτέλεσε το θράσος
ορισμένων συμπολιτών μας, το οποίο
έγινε εμφανές με τη διάνοιξη της
οδού Ελευθερίας. Όπως είναι γνωστό,
παράλληλα με την τμηματική ασφαλτόστρωση (προεκλογικά με κοινοτική
αρχή) ενός δρόμου δημιουργούνται
και αναμονές για τους κάδους σκουπιδιών.
Την επαύριον της δημιουργίας
κάποιων αναμονών ορισμένοι «νοικοκυραίοι» και «καθαροί» συμπολίτες
μας σε αντίθεση με κάποιους άλλους
στους οποίους έλαχε οι κάδοι να τοποθετηθούν μπροστά στα σπίτια τους
και οι οποίοι ορθώς δεν διαμαρτυρήθηκαν, συμμορφούμενοι στην κατά
ομολογία από εκπροσώπους του Δήμου «υπάρχουσα» μελέτη, φρόντισαν
να απομακρύνουν μια από τις αναμονές και μάλιστα από σημείο το οποίο
δεν είναι στην πόρτα κανενός. Οι
«έξυπνοι» και «καθαροί» αυτοί κύριοι
για να δείξουν και την «ευφυΐα», αλλά
και την «αγάπη» τους προς τη φύση
φρόντισαν να φυτεύσουν στην ίδια
θέση και ένα δέντρο κατά το γνωστό
«φύτευσε και εσύ ένα δέντρο μπορείς
!.....στα σκουπίδια εμπόδιο να μπεις».
Δέντρο!! Πω πω παραλλαγή!! Σκέτοι
λοκατζήδες.
Με αφορμή τα όσα μέχρι τώρα
ανέφερα μου δημιουργούνται τα παρακάτω ερωτηματικά;
- Προτίθεται ο Δήμος να αποκαταστήσει την υπάρχουσα αναμονή; Την
καταστροφή της οποίας ο ίδιος ονομαστικά ανέφερα άμεσα στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου.
- Στην «υπάρχουσα» μελέτη προσδιορίζονται τα κριτήρια επιλογής των
σημείων τοποθέτησης των αναμονών;
- Το σημείο-α τοποθέτησής τους
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης;
- Εφόσον οι αίτιοι «φυσιολάτρες» γίνουν γνωστοί πρέπει ή όχι να πληρώσουν για τη δαπάνη αποκατάστασης της αναμονή;
Σημειωτέον ότι για την απομάκρυνση του κρασπέδου δεν επαρκεί η δύναμη ενός ανθρώπου, αλλά
απαιτείται το κατάλληλο σκαπτικό
μηχάνημα. Ένα τέτοιο μηχάνημα μετά
από λίγο καιρό και για κάποιο χρονικό
διάστημα ήταν μπροστά από την αναμονή σταθμευμένο, τυχαία ή όχι δεν
το γνωρίζω, όχι όμως μετά την καταστροφή της αναμονής.
Αα! και για να μην ξεχνιόμαστε το
δέντρο είναι μήπως και οπωροφόρο.
Φιλικά
Γ. Ζαγγελίδης, Ελευθερίας 85
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Ψωνίζοντας στο super market…
Οι αγορές από τα super markets είναι μια πολύπλοκη διαδικασία αφού τελικά θα καθορίσουν
τα φαγητά που θα μαγειρευτούν σε ένα νοικοκυριό και θα αποτελέσουν τις διατροφικές συνήθειες
όλων όσων ζουν και συμμετέχουν σε αυτό. Παρακάτω παρατίθενται πέντε κατευθύνσεις – στρατηγικές για τον τρόπο που καλό είναι να γίνονται τα
ψώνια στα super markets.
1. Προαποφασίστε τι είδη θα αγοράσετε πριν
πάτε στο super market.
Φτιάξτε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής.
Φροντίστε να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες
τις ομάδες τροφίμων (κρέας, ψάρι, πουλερικά,
ζυμαρικά, λαδερά, όσπρια). Εκτός από τα κυρίως γεύματα, καλό είναι να έχετε στο νου σας και
τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας π.χ. δεκατιανό,
απογευματινό, σνακ, κ.λ.π. (φρούτα, λαχανικά,
ξηρούς καρπούς ωμούς και ανάλατους, τοστ, δημητριακά, γιαούρτι κ.α.). Βεβαιωθείτε ότι το πλάνο
σας το χαρακτηρίζει η ποικιλία και ότι τα φαγητά
που επιλέξατε είναι υψηλής θρεπτικής αξίας.
2. Γράψτε λίστα με τα ψώνια της εβδομάδας
και μείνετε σε αυτή!
Επιλέξτε ποια είδη τροφίμων θα αγοράσετε
από το super market για να μαγειρέψετε τα φαγητά
και τα σνακ που έχετε αποφασίσει και καταγράψτε
τα σε μια λίστα. π.χ. για ένα τοστ θα χρειαστούν
ψωμί, κασέρι, γαλοπούλα, βούτυρο. Καλό θα ήταν
επίσης να υπολογίσετε και τη συχνότητα κατανάλωσής τους έτσι ώστε να είναι εφικτός ο υπολογι-
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σμός της ποσότητας των ειδών που θα αγοράσετε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για λόγους οικονομίας αλλά και για διαιτητικούς λόγους. Δεν θα
υπάρχει πληθώρα τροφίμων στο ψυγείο και στα
ντουλάπια για να σας βάζουν στον πειρασμό να τα
καταναλώσετε, ή να συμπληρώσετε και δεύτερη
μερίδα, ή να φάτε ένα τρόφιμο μόνο και μόνο για
να μη χαλάσει ή να μη το πετάξετε.
3. Μην πηγαίνετε για ψώνια πεινασμένοι
Οταν πηγαίνετε για ψώνια με άδειο στομάχι
το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσετε να
αντισταθείτε στη θέα των αμέτρητων πειρασμών
και θα κάνετε παρορμητικές αγορές. Καλύτερα να
έχετε φάει κάποιο μικρό γεύμα (σνακ) πριν φύγετε
από το σπίτι και έτσι θα μπορέσετε να αποφύγετε
περιττές αγορές και θερμίδες!
4. Διαβάστε και ερμηνεύστε σωστά τη διατροφική ετικέτα των τροφίμων
Οι καταναλωτές θα ήταν χρήσιμο να μη «διαβάζουν» μόνο τα ποσά θερμίδων, ζάχαρης και
λίπους που περιέχει ένα τρόφιμο αλλά να δίνουν
προσοχή και σε άλλα συστατικά όπως το Νάτριο,
τα κορεσμένα λιπαρά, τα πολυακόρεστα λιπαρά,
τις φυτικές ίνες και τις βιταμίνες του. Ετσι θα είναι
σε θέση να αντιλαμβάνονται καλύτερα όχι μόνο
την περιεκτικότητα των μερίδων κάθε τροφίμου
σε θερμίδες, αλλά και σε συστατικά των οποίων
η ισορροπημένη πρόσληψη είναι καίρια για την
υγεία
5. Κάντε τα ψώνια από το super market μέρος

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

α σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και η κακή διαχείριση ενέργειας των
τελευταίων δεκαετιών επιβάλλουν την επιστροφή σε οικολογικές αρχές δόμησης, πάνω
στις οποίες βασίζεται ο βιοκλιματικός – ενεργειακός σχεδιασμός. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική επιδιώκει την προσαρμογή των
κτηρίων στις κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε περιοχής εξασφαλίζοντας συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης
με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
Βέβαια σε μια χώρα, όπου υπάρχουν ήδη
4.000.000 κτήρια και ο κατασκευαστικός
κλάδος μαστίζεται από την οικονομική κρίση δυστυχώς είναι πολυτέλεια να μιλάμε για
νέα κτήρια με βιοκλιματικές αρχές. Μπορούμε όμως να διορθώσουμε παραβλέψεις του
παρελθόντος αναβαθμίζοντας ενεργειακά τα
κτήρια μας αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη.
Κατά αρχήν, μειώνεται το λειτουργικό κόστος έως και 60% καταναλώνοντας λιγότερα
καύσιμα για ζέστη το χειμώνα και λιγότερο
ρεύμα για κλιματισμό το καλοκαίρι. Αν σκεφτούμε ότι από τα κτήρια εκλύεται το 40%
της συνολικής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, καθίσταται εμφανής η συμβολή του
στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά
δεύτερον, βελτιώνεται το εσωτερικό κλίμα
της οικίας και η ποιότητα της ζωής. Ας δούμε
λοιπόν μερικούς τρόπους ενεργειακής αναβάθμισης.
Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) είναι η θερμική μόνωση των όψεων και
της ταράτσας του κτηρίου και στοχεύει στην
ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.
Πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας αποφεύγονται η δημιουργία μούχλας, υγρασίας
και ο σχηματισμός θερμικών γεφυρών, προσφέροντας θερμική άνεση στους ενοίκους.
Πρόκειται για μια επένδυση με σύντομη
απόσβεση που προσφέρει ενεργειακή «ταυτότητα» στο κτήριο.
Οι ενεργειακές εστίες τζακιών λόγω του
θαλάμου δευτερογενούς και ακόμα περισσότερο τριτογενούς καύσεως έχουν υψηλότε-

ρες αποδόσεις έναντι των συμβατικών, που
κυμαίνονται από 75% και πάνω. Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η οικονομία στην κατανάλωση ξύλου (έως 2kg την ώρα), ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της καύσης
στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Οι ενεργειακές σόμπες ξύλου (όχι οι παλιές που είχαν στα σπίτια οι οποίες έκαιγαν
πολλά ξύλα χωρίς μεγάλες θερμικές αποδόσεις) μπορεί να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση πετρελαίου εξασφαλίζοντας μέγιστη
απόδοση παράλληλα με την οικολογική καύση και οικονομία στα ξύλα. Οι σόμπες pellet
επιτυγχάνουν τέλεια καύση με ενεργειακή
απόδοση πάνω από 80%. Το pellet (συσσωματώματα) είναι φυσικό βιολογικό καύσιμο
σε μορφή μικρών κυλίνδρων που παράγεται
αποκλειστικά από ξύλο χωρίς κανένα χημικό
πρόσθετο. Η θερμική του αξία είναι κοντά στα
4.500Kcal/kg, δηλ. 2 kg pellet ισοδυναμούν
με κάτι λιγότερο από 1lit πετρελαίου. Δεν
απαιτείται συνεχής τροφοδότηση διότι έχουν
δεξαμενή για την καύσιμη ύλη και μπορεί να
προγραμματιστούν σε ημερήσια ή και εβδομαδιαία βάση. Επίσης, μια καλή λύση για την
κεντρική θέρμανση είναι οι λέβητες pellet που
έρχονται να αντικαταστήσουν τους παλιούς,
ενεργοβόρους και ρυπογόνους λέβητες πετρελαίου. Οι νέας τεχνολογίας λέβητες pellet
προσφέρουν όλες τις παραπάνω λειτουργίες
και ταυτόχρονα κάνουν οικονομία 50% στη
δαπάνη θέρμανσης προσφέροντας μηδενική
έκλυση διοξειδίου στο περιβάλλον.
Πλέον, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
αποτελεί μια αναγκαιότητα. Από το 2011 τα
νέα κτήρια, καθώς και όσα πωλούνται ή ενοικιάζονται πρέπει να διαθέτουν «ενεργειακό
πιστοποιητικό», με το οποίο θα δηλώνεται
σε ποια ενεργειακή κλάση ανήκουν (κατ’αντιστοιχία με τις ηλεκτρικές συσκευές) . Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι αναβαθμίζοντας
τα σπίτια μας, αναβαθμίζουμε τη ζωή μας !!!
Ευτυχία Αθανασιάδου,
Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας ΕΜΠ

Τι να προσέχουμε και με ποια
στρατηγική να κάνουμε τα ψώνια μας

της εβδομαδιαίας σας ρουτίνας
Καθορίστε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας και ώρα που θα πηγαίνετε για ψώνια. (π.χ.
Κάθε Σάββατο πρωί). Υπολογίστε το χρόνο που
διαθέτετε συνήθως στα ψώνια έχοντας έτοιμη
τη λίστα σας και προσπαθήστε να μην ξεφεύγετε
πολύ από αυτόν. Επιλέξτε 1-2 (και όχι παραπάνω)
καταστήματα της αλυσίδας που σας ενδιαφέρει
στα οποία έχετε εύκολη πρόσβαση. Ετσι θα μπορέσετε να μάθετε καλά τους χώρους και τα είδη που
είναι τοποθετημένα σε αυτούς, με αποτέλεσμα τα
ψώνια σας να γίνονται πιο γρήγορα, εύκολα και με
μεθοδικότητα.
Γίνεται αντιληπτό ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών στον κλάδο των super market έχει μεγάλη σημασία για την θρεπτική τους κατάσταση,
την κατάσταση των κιλών τους, το βιοτικό τους
επίπεδο αλλά και για την γενικότερη οικονομική
κατάσταση.
Κοκκίνου Μαρία, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Μαθησιακές δυσκολίες
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όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» (ΜΔ) προσδιορίζει μια
ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται με
σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση και χρήση ικανοτήτων
ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού και
μαθηματικών πράξεων. Οταν η επίδοση του μαθητή, βάσει
σταθμισμένων τεστ ανάγνωσης, μαθηματικών και γραπτής
έκφρασης, είναι σημαντικά κατώτερη από την αναμενόμενη
για την ηλικία του, τη σχολική τάξη και το δείκτη νοημοσύνης
του, συνιστάται η αξιολόγηση για διάγνωση ΜΔ.
Οι Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται σε ποσοστό
15-20% του μαθητικού πληθυσμού, είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού
συστήματος και μπορεί να υφίστανται ισόβια. Αν και μπορεί να συνυπάρχουν με άλλες καταστάσεις, όπως αισθητηριακά ελλείμματα, χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές κ.α., ωστόσο δεν είναι αποτέλεσμα
αυτών. Τα παιδιά με ΜΔ μπορεί να διαθέτουν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, καλή κριτική ικανότητα, προβληματισμούς
κοινωνικών θεμάτων, διαμορφωμένες απόψεις, αλλά συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανεύρεση λέξεων για να
τις εκφράσουν.
Στο σύστημα ταξινόμησης DSM-IV (Αμερικάνικο Σύστημα
Ταξινόμησης των Διαγνώσεων της Ψυχοπαθολογίας) οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1) Διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία)
2) Διαταραχή της γραπτής έκφρασης (Δυσγραφία)
3) Διαταραχή των μαθηματικών (Δυσαριθμησία)
4) Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (μικτές μαθησιακές διαταραχές των 3 πρώτων κατηγοριών)
Οι Μαθησιακές δυσκολίες παρεμποδίζουν σημαντικά την
ομαλή σχολική πρόοδο και τις υπόλοιπες καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούν ανάγνωση, γραφή ή μαθηματικούς
υπολογισμούς. Συνεπώς, ο έγκαιρος έλεγχος-αξιολόγηση και
η διάγνωσή τους από τον κατάλληλο Ειδικό (π.χ. Λογοθεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό) είναι απαραίτητη, προκειμένου να
καθοριστεί ο τύπος της εκάστοτε διαταραχής που παρουσιάζεται και να καταρτιστεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης για το παιδί. Ετσι θα εξασφαλιστεί
η δυνατότητά του να ακολουθήσει ανώδυνα το σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χωρίς να χάσει κάποια εκπαιδευτική
χρονιά και κυρίως χωρίς να νιώθει μειονεκτικά σε σχέση με
τους συμμαθητές του.
ΣΦΕΤΚΑ Κ. ΣΟΦΙΑ, Λογοθεραπεύτρια
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Η πορεία του έργου της αποχέτευσης

εκέμβριο του 1997 το Δ.Σ. του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ αποφάσισε να διερευνήσει το θέμα της αποχέτευσης για τα Πεύκα. Αντιπροσωπεία
μελών του Δ.Σ. επισκέφτηκε υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΥΑΘ και έθεσε θέμα αποχέτευσης των ακαθάρτων και όμβριων υδάτων του οικισμού
μας. Μάρτιο του 1999 συναποφασίσαμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να απαιτήσουμε να γίνει αποχέτευση
στα ΠΕΥΚΑ. Συγκεντρώσαμε 2000 υπογραφές και καταθέσαμε υπόμνημα
με την απαίτηση εδώ και τώρα αποχέτευση στα Πεύκα. Επισκεφτήκαμε
όλους του αρμόδιους φορείς για το αίτημά μας. Το 2000 καλέσαμε τον
πρόεδρο της Ε.Υ.Α.Θ. σε μεγάλη συνάντηση να μας ενημερώσει για το αίτημά μας. Υπήρχαν υποσχέσεις και κατανόηση του προβλήματος, αλλά δεν
υπήρχαν κονδύλια. Τον Ιούνιο, ημέρα του περιβάλλοντος το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
εντατικοποίησε τον αγώνα με υπομνήματα σε όλους τους αρμόδιους φορείς, καθώς και τους βουλευτές όλων των κομμάτων της περιοχής μας.
Απαιτούσαμε πλέον να ενταχθεί το έργο σε κάποιο πρόγραμμα της Ε.Ε. με
ολοκληρωμένη μελέτη για όλο τον οικισμό. Το 2003 ενημερωθήκαμε από
τη ΕΥΑΘ ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη εκτός από τους οικισμούς Πηγών και
Ακροπόλεως και κατατέθηκε για χρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής της
ΕΕ. Εγκρίνεται επιτέλους η μελέτη (αρ.52362003) και η χρηματοδότηση
του έργου και ενώ έπρεπε να δημοπρατηθεί το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2004, ένα χρόνο μετά, η δημοπράτηση δεν έγινε και κινδύνευαν
να χαθούν τα κονδύλια. Με νέο υπόμνημα το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ απευθύνεται

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η καλλιτεχνική ομάδα Πεύκων Θεάτρου
Δρώμενα ξεκινά, όπως κάθε χρόνο, τις τακτικές
συναντήσεις το Σεπτέμβριο και περιμένει με
χαρά όσους και όσες θέλουν να συμμετάσχουν
και να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες.
Περισσότερες πληροφορίες για τις ώρες και το χώρο
των συναντήσεων στα τηλέφωνα: 6947086153, 2310673930 και
στην ιστοσελίδα της ομάδας http://www.theatroudromena.gr/ και
στα email noylezas@otenet.gr, tdromena@gmail.com
Πληροφορίες: Διονύσης Κοκκινοπλίτης

Greenwave Festival
Την Παρασκευή και Σάββατο 16 – 17 Σεπτεμβρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Κήπου και στο παρακείμενο πάρκο το 1ο Greenwave Festival
της Θεσσαλονίκης.
Διοργανώνεται από Εθελοντικές Ομάδες και Συλλόγους της πόλης με σκοπό να συναντηθούν σε μία γιορτή οι ομάδες και συλλογικότητες της πόλης.
Εκεί, για δύο μέρες όλες μαζί και η κάθε μία ξεχωριστά θα προωθήσουν τους
εναλλακτικούς τρόπους ζωής και θα θέσουν τις βάσεις για μια μελλοντική
αναβαθμισμένη συνεργασία.

ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΤΗΛ. 6974 313 104

στους φορείς και απαιτεί να ξεκινήσει επιτέλους το έργο. Σε συνεννόηση
με την κοινοτική αρχή καλέσαμε την ΕΥΑΘ Παγίων σε ανοιχτό κοινοτικό
συμβούλιο να μας ενημερώσει για την πορεία του έργου. Ζητήσαμε να
δημοπρατηθεί άμεσα το έργο, διότι είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε
σε οποιαδήποτε ενέργεια, ώστε να μη χαθούν τα κονδύλια από το τ
Ταμείο Συνοχής. Ο αγώνας του ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ συνεχίστηκε μέχρι
την έναρξη των εργασιών με υπομνήματα στην Ελλάδα και στην ΕΕ.
Πέρασαν 6 χρόνια από την έναρξη των εργασιών και δυστυχώς η ταλαιπωρία μας συνεχίζεται. Τα λύματα διοχετεύονται από συμπολίτες μας
στα ρέματα, η δυσοσμία και ο κίνδυνος για μόλυνση των υδάτων συνεχίζει
να υπάρχει και επιδεινώνεται. Κάνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας
να αναλογιστούν τις ευθύνες τους σε περίπτωση μαζικής μόλυνσης του
νερού. Αυτήν την εποχή στα ρέματα έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός
αρουραίων που κυκλοφορούν μέρα και νύχτα στους δρόμους, ακόμα και
σε σπίτια που γειτνιάζουν με ρέματα. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε
εάν δεν ολοκληρωθεί το έργο της αποχέτευσης; Τα συνεργεία δε δουλεύουν αυτήν την περίοδο. Γιατί άραγε; Ευχόμαστε να μην υπάρχει κάποιο
θέμα ώστε να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου. Μετά από τόσους
αγώνες τόσων χρόνων έχουμε την απαίτηση να εντατικοποιηθούν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο ΑΜΕΣΑ.
Νούλα Βασσάρα

Συνεπιβατισμός στα Πεύκα
Το ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ επανέρχεται στο θέμα του συνεπιβατισμού που
προβλήθηκε στο τεύχος 58-Μάρτιος 2011 του ΠΕΥΚΟ-ΟΡΑΜΑΤΟΣ. Ξεκινώντας το φθινόπωρο και με την κρίση να παρατείνεται, η ιδέα της
συν-μετακίνησης επιβάλλεται άμεσα.
Εάν, λοιπόν, θέλετε να βρείτε συνεπιβάτη ή να μεταφερθείτε με
κάποιον άλλο, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ
(info@oiko-orama.gr) για να δηλώσετε τα στοιχεία σας: ονοματεπώνυμο, διάθεση οχήματος, συνήθης ώρα μετακίνησης και προορισμός.
Για όσους συμπολίτες δε διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας,
το Δ.Σ. σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων εξασφάλισε
πίνακα ανακοινώσεων, όπου αναγράφεται «ΟΙΚΟ-ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΙΣΜΟΣ» και βρίσκεται στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου. Εκεί
μπορείτε να αφήσετε το γραπτό σας σημείωμα με τα στοιχεία σας,
τον προορισμό σας κλπ., και να διαβάσετε όσων άλλων επιθυμούν
να βρουν συνεπιβάτη.
Φοιτητές και εργαζόμενοι, μπορείτε να διευκολυνθείτε στη μετακίνησή σας προς και από την πόλη. Δοκιμάστε το. Το κόστος του καθενός σε χρόνο ελάχιστο, το κέρδος που θα προκύψει θα είναι τεράστιο
για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί.
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Σακχαρώδης διαβήτης
Υπέρταση - Δυσλιπιδαιμία
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ΤΕ.Β.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Λεωφ. Παπανικολάου 77 Πεύκα (Ρετζίκι)
Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 63.05.05 Κιν.: 6932 393.396
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος

Γ. Παπανικολάου 48 & Παξινού γωνία
570 10 Πεύκα (Ρετζίκι) Θεσσαλονίκης
τηλ.: 2310 676 576, κιν.: 6937 482 646
e-mail: manosaug@hotmail.com

Μαρία Αθ. Δόσπρα -Τσακαλίδου
∆ερµατολόγος - Αφροδισιολόγος
Laser - Botox - Peelings - Εµφυτεύµατα
Γ. Παπανικολάου 76 & Ελύτη 15, Πεύκα, Ρετζίκι
Τηλ. 2310 676787, Κιν. 6974 397721
(η γιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού)

Ευτυχίας 2 - απέναντι από LIDL
Τ.Κ. 57010 Πεύκα - Ρετζίκι
τηλ. ιατρείου: 2310 675 900
οικίας: 2310 678 357
κινητό: 6977 577 000

Ελένη Αθ. Δόσπρα - Αυγουστινάκη

Σελίδα 22

Σελίδα 23

ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ.
ΑΡΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
ΚΙΤ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( BRC )
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ.
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ.
ΕΞΟΔΟΣ ΝΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ.
ΤΗΛ 2310686566 6986983353
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

τώρα
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

30 χρόνια εμπειρίας στη γαστρονομία σε Ελλάδα και Εξωτερικό, σας εγγυώνται εξαιρετικά ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, σερβιρισμένα με ευγένεια και ταχύτητα, σε ευχάριστο
και καθαρό περιβάλλον, στις καλύτερες πάντα τιμές.
Με εκτίμηση και σεβασμό,
Jim και Συνεργάτες

